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RESUMO DA OBRA 

Esta obra reúne artigos de professores e alunos do Instituto 
Federal Fluminense que versam sobre a memória, o patrimônio 
e a cidade de Campos dos Goytacazes, baseados em resultados 
de pesquisas de campo e reflexões teóricas sobre a tríade – 
memória, cidade e patrimônio -, no intuito de divulgar os 
trabalhos realizados por docentes e discentes desta instituição 
de ensino. A organização dos artigos em três eixos - 
Instrumentos de preservação; Processos sociais de construção 
da memória e dos patrimônios; Patrimônio e Cidades -, reflete a 
multiplicidade dos temas e suas abordagens. Repensar a cidade 
sob a ótica da memória, individual ou coletiva, ou sob o 
significado de preservação do patrimônio construído ou do 
direito à cidade, supõe realizar estudos de prioridades sobre a 
ocupação do espaço ao longo do tempo, valorizando a 
identidade cultural do povo que a concebeu e a necessária 
consciência ética para a atuação na área patrimonial, 
objetivando o aperfeiçoamento de instrumentos para uma 
leitura crítica dos bens culturais. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A obra Construindo memórias, tecendo histórias: 
registros do patrimônio de Campos dos Goytacazes reúne 
artigos de professores e alunos do Instituto Federal Fluminense 
que versam sobre a memória e o patrimônio da cidade de 
Campos dos Goytacazes, baseados em resultados de pesquisas 
de campo e reflexões teóricas sobre a tríade – memória, cidade 
e patrimônio -, no intuito de divulgar os trabalhos realizados 
por docentes e discentes desta instituição de ensino. A 
organização dos artigos em três eixos reflete a multiplicidade 
dos temas e suas abordagens.  

O eixo Instrumentos de preservação possui artigos 
que demonstram os resultados obtidos na aplicabilidade do 
inventário como instrumento de identificação, documentação e 
preservação, que visa mapear a totalidade de bens culturais de 
determinada região, identificando e cadastrando as ocorrências 
materiais ainda existentes, e cujo objetivo final é a proteção e 
valorização do patrimônio histórico. No primeiro artigo, 
“Documentando o Solar do Colégio através de registros 
artísticos ou digitais”, o objeto de estudo é o Arquivo Público 
Municipal Waldir Pinto de Carvalho, antiga Fazenda dos 
Jesuítas, considerado o mais antigo prédio construído em 
alvenaria na cidade. Utilizando pesquisa bibliográfica e 
documentando características arquitetônicas através de 
registros digitais e artísticos, comprova-se a eficácia da 
utilização de variados métodos de documentação quando estes 
estão associados à intenção de serem utilizados para 
armazenar dados ou produzir fontes de pesquisa.  

10 
 

A segunda comunicação apresenta a pesquisa 
intitulada “Doce como mel: inventário do Patrimônio do Açúcar 
em Campos dos Goytacazes”, onde se buscou reunir 
informações sobre a natureza dos bens industriais, seu valor 
ambiental, histórico e o levantamento cadastral de cada 
edificação, oriundas do apogeu econômico relativo à economia 
açucareira. São Usinas, Destilarias e Vilas Operárias associadas 
a estes conjuntos no município de Campos, visando à 
compreensão da memória da cidade, no intuito de contribuir 
com propostas de compatibilização entre preservação e 
desenvolvimento urbano. 

No artigo “A cidade sob os olhos da memória: 
inventário do Patrimônio Urbano de Campos dos Goytacazes” é 
apresentada a metodologia de identificação de imóveis de 
interesse cultural existentes na Zona de Comércio do Centro 
Histórico (ZCH), em uma parte da região definida como centro 
histórico pelos Planos Diretores do município. Trata-se da 
elaboração de um cadastro que inclui levantamentos 
fotográficos, documentais e historiográficos desses bens 
culturais, visando a valorização do patrimônio histórico de 
Campos dos Goytacazes.  

Em Processos sociais de construção da memória e dos 
patrimônios, denominado como segundo eixo, os artigos estão 
diretamente relacionados com a construção da memória social, 
na qual a Educação Patrimonial é o tema do artigo “ ‘O que a 
memória ama fica eterno’: a Educação Patrimonial como 
caminho de preservação”, refletindo como esta pode contribuir 
para a preservação patrimonial, visto que é somente por meio 
da educação e do conhecimento que a sociedade irá se 
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identificar com seu patrimônio, sendo este o mais eficiente 
mecanismo para a sua preservação. 

O artigo “Centro de memória escolar: o caso do 
Programa Centros de Memória do Instituto Federal 
Fluminense” apresenta uma reflexão sobre o centro da 
memória escolar a partir do caso do Programa Centros de 
Memória do Instituto Federal Fluminense, discutindo 
características e possibilidades do centro de memória em 
instituições escolares, mais especificamente no contexto da 
educação profissional e tecnológica. 

Já a comunicação “A cor da alma: memória e 
contramemória dos lugares” discute a relação entre cidade e 
memória através de uma perspectiva sociológica cujo objetivo 
é iniciar um debate sobre os lugares de memória que detêm 
significativos valores culturais para sua população, abordando a 
questão que todo lugar possui várias memórias, a qual se 
constitui como objeto teórico privilegiado para a compreensão 
das possibilidades e dos limites do conhecimento histórico. O 
artigo distingue, especialmente, o tema do “esquecimento” da 
memória dos escravizados em Campos dos Goytacazes, 
traçando algumas considerações sobre a relação existente na 
contramemória e nas práticas de divulgação da memória dos 
lugares. 

Em “Reabilitação do patrimônio arquitetônico através 
de três pilares de proteção” as autoras dissertam sobre o 
reconhecimento da proteção patrimonial sob três pilares: 
reabilitação da memória, através da educação patrimonial 
como política pública para valorização e preservação por meio 
do saber; reabilitação física, que compreende o debate das 
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teorias de restauro contemporâneas e as etapas metodológicas 
de intervenção no patrimônio e, por fim, indicam a reabilitação 
do uso por meio do estímulo à apropriação. 

O Solar dos Airizes, primeira edificação tombada pelo 
IPHAN na cidade, é o objeto de estudo e reflexão do artigo “Em 
que reside o “excepcional valor” do Solar dos Airizes? As 
“emoções patrimoniais” mobilizadas em torno de um bem 
cultural tombado como patrimônio nacional em Campos dos 
Goytacazes/RJ”. Relatando o processo de tombamento do bem 
material, a autora discorre sobre as “emoções patrimoniais” - 
identificadas pela originalidade, autenticidade e presença -, que 
considera fundamentais na consecução dos tombamentos, 
porém, de maneira nenhuma operavam sozinhos. Sua análise 
faz uma reflexão sobre a construção histórica do campo do 
patrimônio cultural em Campos dos Goytacazes, identificando 
suas origens a partir das trajetórias e dos debates intelectuais 
produzidos por sujeitos que se empenharam em escrever uma 
história, imaginar comunidades e, consequentemente, 
preservar patrimônios da cidade na primeira metade do século 
XX.   

No eixo denominado Patrimônio e Cidades, o primeiro 
artigo “Centro histórico de Campos dos Goytacazes, um 
promissor destino turístico” está diretamente relacionado com 
uma análise de pesquisa urbana para a compreensão das 
lacunas, limites, potencialidades e fraquezas da cidade. Ele é 
resultado de um projeto de pesquisa de extensão que teve 
como principal objetivo a realização de um diagnóstico do 
centro histórico de Campos dos Goytacazes, de modo a 
conhecer as características atuais do mesmo, com objetivo de 
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contribuir para elaboração futura de um Plano de Revitalização 
Urbana e Salvaguarda. Já o último artigo “A cidade (des) 
conectada: reflexões sobre memória e cidade em tempos de 
pandemia”, ressalta o espaço urbano como palco dos 
acontecimentos que nos relacionam à nossa história, bem 
como valoriza a vivência urbana na criação de significados e 
construção de memória, salientando as alterações feitas pela 
pandemia no viver a cidade de Campos dos Goytacazes. 

Repensar a cidade sob a ótica da memória, individual 
ou coletiva, ou sob o significado de preservação do patrimônio 
construído ou do direito à cidade, supõe realizar estudos de 
prioridades sobre a ocupação do espaço ao longo do tempo, 
valorizando a identidade cultural do povo que a concebeu.  

No momento em que estes debates são inseridos no 
meio acadêmico e os discentes são instigados a participar dos 
mesmos, aumenta o enriquecimento dos estudos e 
amadurecem as ideias dos futuros profissionais da área, 
gerando significativos avanços metodológicos e a necessária 
consciência ética para a atuação na área patrimonial, criando 
possibilidades de aperfeiçoamento de instrumentos para uma 
leitura crítica dos bens culturais.  

Assim nasceu esse livro. Através de olhares múltiplos, 
visões diferentes, ideias organizadas através do 
“encantamento” gerado perante os resultados alcançados nos 
projetos de pesquisa ou em estudos da pós-graduação; os 
artigos retratam a percepção individual da cidade, 
transfigurada na Esfinge de pedra que buscamos decifrar, como 
no mito de Édipo.  
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Através da consciência e memória, revestida de signos 
arquitetônicos, a cidade nos abre o caminho para seu 
conhecimento. Cabe a nós estarmos preparadas para conhecê-
la. 

 

Prof. Da. Maria Catharina Reis Queiroz Prata 



15 
 

PREFÁCIO 

 

Memória, Cidade e Patrimônio 

 

Tanto no meio acadêmico como na mídia em geral, o 
interesse pelas questões relacionadas ao patrimônio cultural de 
Campos dos Goytacazes têm apresentado acentuado 
crescimento nas últimas décadas. Afinal, como pode uma 
cidade, com uma extensa trajetória histórica, não despertar no 
mínimo a curiosidade, tanto do leigo como dos profissionais 
que trabalham com a pesquisa regional? 

De raiz latina,a palavra “patrimônio”, na sua etimologia, 
remete ao conceito de herança,aquilo que era transmitido 
entre gerações. Com o passar do tempo, a partir da segunda 
metade do século XX,o vocábulo passa a ter um significado 
mais amplo, indo além de uma concepção privativa. 

No campo acadêmico,a arquitetura e a história 
classificam de patrimônio cultural, o conjunto dos bens 
materiais (tangíveis) e também os imateriais (intangíveis), que 
foram reconhecidos a partir da Constituição Federal de 1988. 
Agora, o que de fato determina se um bem cultural é ou não 
patrimônio é a sua relevância histórica para a formação 
identitária da cultura de um povo. 

Especialmente no contexto das abordagens 
contemporâneas que valorizam a temática dos patrimônios 
regionais e locais, a obra “Construindo memórias, tecendo 
histórias: registros do patrimônio de Campos dos 
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Goytacazes”, organizada pela Professora Maria Catharina Reis 
Queiroz Prata, é de significativa importância para todos que 
têm um olhar sensível sobre nossa cidade. No rigor dos 
trabalhos acadêmicos dos discentes e docentes do Curso de 
Arquitetura do IFF Campus Centro, a coletânea de ensaios nos 
traz o entrelaçar de três vertentes que são pilares do estudo 
em questão: memória, cidade e patrimônio. 

A obra vai muito além de uma coletânea de artigos 
acadêmicos do campo da arquitetura. Repleta de inventários e 
levantamentos, é um importante documento para se pensar e 
planejar a nossa cidade, apontando também subsídios para a 
indústria do turismo. 

A organizadora, Professora Doutora Maria Catharina 
Reis Queiroz Prata, é uma arquiteta extremamente dedicada às 
causas do patrimônio arquitetônico da cidade de Campos e fez 
dessa temática o norte das suas pesquisas e reflexões 
acadêmicas. Com conhecimento e encantamento, ela consegue 
propagar o assunto de forma envolvente e contagiante para 
todos nós que militamos na trincheira da preservação 
patrimonial. Um exemplo de profissional e espelho para os seus 
discípulos no Curso de Arquitetura do IFF. 

Conhecer e preservar o patrimônio histórico significa 
também compreender o passado e o comportamento de 
determinado grupo, cidade ou país, estando esse 
conhecimento associado à memória coletiva e individual. Por 
herança dos tempos coloniais, das Casas Grandes 
representativas da aristocracia rural, a sociedade campista 
herdou muitos valores, mas também mazelas arraigadas na 
questão da gleba.  Em nosso município, para quem deseja 
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debater sobre patrimônio arquitetônico e lutar pela sua 
preservação, é preciso estar “alforriado” dos preconceitos 
sociais e independente dos poderes públicos constituídos. 

A propagação da educação patrimonial por meio dos 
saberes acadêmicos ou do conhecimento empírico, tem que ser 
compromisso dos atores envolvidos no cenário 
preservacionista. Do mesmo modo, não se pode dispensar a 
sua inclusão nos ambientes escolares, em forma de disciplina 
regular e relevante, uma vez que alcança as mentes jovens no 
clímax do seu aprendizado. Aliás, esta recomendação consta na 
Lei Orgânica vigente do nosso município, mas ainda não foi 
implementada.  

Ninguém ama aquilo que não conhece. O processo de 
autoestima de um povo começa, quando ele passa a ter 
conhecimento das suas tradições culturais e se vê inserido 
neste contexto de uma cidadania plena.  

 

Genilson Paes Soares 

Pesquisador de história regional e Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes 
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DOCUMENTANDO O SOLAR DO COLÉGIO ATRAVÉS DE 
REGISTROS ARTÍSTICOS OU DIGITAIS 

 

Daniel Leal da Silva Tavares Paula 
Laura Alves Martins 

Raphael Aquino Encrenaz 
Rayane Ribeiro Dantas Gonçalves 

 

 

Que jamais se desmoronem tuas 
muralhas, solar venerável, que 
aninhastes os êmulos de Anchieta, que 
acolhestes os índios perseguidos, que 
educastes o povo rude, pelo exemplo dos 
senhores rurais, que amaciastes a tortura 
da escravidão e que vistes tantas vezes, 
na farda de um almirante brasileiro, 
curvar-se respeitosamente o mais 
perfeito dos cavalheiros para beijar a 
mão calosa de uma negra velha. 

Alberto Lamego 

 

Introdução 

Para entender a noção que se tem hoje sobre a 
importância de preservação da memória, é necessário voltar à 
metade do século XX, mais precisamente na França, onde 
surgiu um movimento historiográfico conhecido como Escola 
dos Annales, e que foi responsável pelo o que atualmente é 
chamado de “Nova História”. Antes desse acontecimento, a 
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história era marcada pelo positivismo, onde era representada 
essencialmente pela política, e pela exaltação de grandes 
eventos e figuras, resumindo-se em um jogo de poder. 

Em “A Escrita da História: novas perspectivas”, Peter 
Burke (1992) afirma que o modelo tradicional reconhecia 
outros tipos de história, como a história da arte, por exemplo, 
porém eram marginalizadas e não recebiam um verdadeiro 
interesse dos historiadores profissionais. Aos poucos, essa linha 
de pensamento começou a receber duras críticas e, assim, em 
1929, insatisfeitos com a predominância da história política e 
cronológica, Lucien Febvre e Marc Bloch criaram a revista 
Annales. 

Para Febvre e Bloch, essa era uma história de análises 
muito pobre, a qual o ser humano não poderia se limitar, tendo 
em vista sua complexidade em sua maneira de agir, pensar e 
sentir. A metodologia utilizada por esses historiadores tinha 
como objetivo desenvolver uma nova maneira de fazer história, 
a qual pudesse abordar novas fontes de pesquisa, uma vez que 
para os historiadores tradicionais, a história deve ser 
essencialmente uma narrativa dos acontecimentos. 

Ao contrário dos modelos tradicionais, os seguidores de 
Annales mantinham sua atenção para a análise das estruturas, 
portanto, deixaram de focar em grandes feitos e passaram a 
estudar as atividades humanas, concentrando-se em temas 
cotidianos, assim como na ideia de que tudo tem um passado, 
e consequentemente, uma história.  

Aos poucos este novo paradigma abriu caminhos para 
“a história vista de baixo”, movimento muito defendido por 
historiadores com Jim Sharpe e Edward Thompson. Para eles, a 
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partir deste ponto de vista, é possível proporcionar um 
conhecimento mais abrangente e detalhado sobre o passado. 
Passado este que não prioriza os feitos heroicos dos grandes 
homens, mas sim busca compreender as massas e classes 
“inferiores”. De acordo com o relato de Thompson, “[...] estou 
procurando resgatar o pobre descalço, o agricultor 
ultrapassado, o tecelão do tear manual ‘obsoleto’, o artesão 
‘utopista’” (THOMPSON, 2003, p. 13). Percebemos, portanto, 
que pessoas comuns começaram a fazer parte da historiografia 
como figuras fundamentais a serem compreendidas. 

Este tipo de estudo facilitou a ampliação das fontes, 
porque passou a apresentar mais do que narrativas, mas 
problemáticas. Até então, estas fontes não passavam dos 
limites da escrita, como por exemplo, documentos oficiais, que 
privilegiavam apenas fatos de cunho político. Uma vez que 
estes intelectuais começaram a apresentar interesse na análise 
desses sujeitos colocados à margem da história, passaram 
também a enxergar a importância do exame de evidências de 
forma mais variada, como memórias, diários, fotos, manifestos, 
e até mesmo evidências orais. Com todo esse enriquecimento, 
a interdisciplinaridade foi algo que ocorreu em consequência, 
aproximando a história das demais ciências, como a sociologia, 
antropologia e geografia, que passaram a conversar entre si. 
Uma vez que se permite o estudo e compreensão das diversas 
sociedades por meio do viés cultural, amplia-se assim o acesso 
ao conhecimento do passado. 

A Escola dos Annales foi fundamental para 
historiografia, deixando sua marca para sempre, sendo notada 
até os dias de hoje. Desde seu nascimento, passou por quatro 
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fases e foi representada por grandes nomes. Seus criadores 
Marc Bloch e Lucien Febvre ficaram responsáveis pela primeira 
fase, conhecida como a fundação. A segunda foi caracterizada 
pela produção de Fernand Braudel, que mesclava história e 
geografia, em torno dos anos 1940. Já a partir da terceira 
geração, a pluralidade passou a fazer parte de seus princípios, 
nos quais inúmeros pesquisadores como Jacques Le Goff e 
Pierre Nora se destacaram como os herdeiros de Annales. A 
quarta geração refere-se a um momento onde a história 
cultural passou por um desenvolvimento notório, no período 
de 1989 (BURKE, 1991). 

Foi graças a esse movimento, surgido no século 
passado, responsável por difundir a ideia de que a 
documentação histórica dos fatos pode ser feita de inúmeras 
formas, que hoje temos a consciência de que podemos 
fornecer um rico conhecimento da história da sociedade 
através de registros digitais ou artísticos, como a fotogrametria 
e desenhos, por exemplo. Esse tipo de ação nos auxiliou a 
documentar e proteger nosso objeto de estudo que se trata de 
uma construção jesuíta em Campos dos Goytacazes, o Solar do 
Colégio, um bem patrimonial de nossa cidade, que sofreu 
inúmeras intervenções e hoje luta para se manter em pé. 

Para manter viva a memória do solar, a fim de 
potencializar sua importância para a história dos campistas, a 
fotogrametria foi primordial para nos auxiliar em sua 
documentação. Este recurso nos ofereceu um trabalho 
detalhado, minucioso, pois se trata de uma importante 
ferramenta para obtenção rápida e precisa de dados, 
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evidenciando suas formas e características originais que ficarão 
registrados para sempre. 

Outra maneira que utilizamos para documentar o Solar 
do Colégio foi através dos desenhos dos altares que 
desapareceram da capela Santo Inácio com o passar dos anos, 
devido à negligência de cuidados com a edificação. Vale 
ressaltar que esta pesquisa surgiu da necessidade de 
aprofundar e resgatar a documentação deste patrimônio 
arquitetônico, tendo em vista que parte dele foi perdido. 

Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF/1988): 

Constituem Patrimônio Cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II - os modos de criar, fazer, e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV - as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 
1988).  

 

De acordo com a constituição, a documentação 
patrimonial que vem se desenvolvendo e se aprimorando ao 
longo dos séculos, junto à tecnologia, se torna legítima. A 
importância de preservar a memória de uma cidade é algo a ser 
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lembrado a todo cidadão brasileiro, por se tratar de sua 
identidade como ser humano.  

Ao utilizarmos a arte e a tecnologia a nosso favor, este 
trabalho, que ainda se encontra em desenvolvimento, 
conseguiu atingir nosso principal objetivo que é o 
reconhecimento e valorização do que é “nosso” por direito e, 
portanto, deve ser preservado para o futuro.  

 

Pequena memória histórica do Solar do Colégio 

Basta seguir pela estrada Sergio Vianna Barroso, no 
distrito de Tocos, em Campos dos Goytacazes, para encontrar o 
Solar do Colégio. Perdurando na paisagem campista há mais de 
trezentos anos, sua história começou a ser construída pelos 
jesuítas entre as décadas de 1650 e 1690 através de singelos 
adobes para a construção de uma escola, e hoje funciona como 
o Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho. 

Suas terras pertenceram a inúmeras gerações de 
distintos homens, seu assoalho recebeu os passos do 
Imperador D. Pedro II, seu teto abrigou muitas festas e suas 
paredes presenciaram fascinantes diálogos. Porém, toda a 
exuberante riqueza ostentada no passado não teria sido 
possível sem a presença dos negros e índios que deixaram, em 
toda a construção, as marcas da escravidão. 

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), é a mais antiga construção em 
alvenaria da região Norte Fluminense (FERREIRA, 2014). Em 
1759, após a expulsão dos jesuítas da colônia brasileira, as 
terras do Solar do Colégio foram leiloadas e adquiridas em 
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hasta pública por um português, mercador de escravos, 
Joaquim Vicente dos Reis, que tomou posse junto com seus 
tios, João Francisco Vianna e Manuel José de Carvalho. No 
entanto, esses últimos vieram a falecer, tornando Joaquim, o 
único proprietário da propriedade que teve seus domínios 
ampliados sob seus cuidados, graças à construção de um 
engenho de açúcar. Por mais de 160 anos pertenceu a uma 
única família e, depois de resistir a um longo período de 
descaso, se converteu no Arquivo Público Municipal. 

Ferreira (2014) explica que durante o período na qual a 
fazenda esteve de posse dos jesuítas, iniciou-se, através do 
regime escravocrata, uma intensa produção de alimentos e 
tecidos, sem contar a criação de gado, contabilizados, em 1759, 
em cerca de nove mil cabeças de vacum e mil cavalares. Graças 
a esse vigoroso trabalho, o solar, além de abrigar um dos 
primeiros currais das sesmarias, acabou se tornando a maior 
fazenda agrícola e de criação da região, deixando para trás a do 
Visconde, de Quissamã e de São Bento, outros três latifúndios 
de vasta importância. No entanto, todas elas tinham a função 
de abastecer a fazenda principal na capital: o Colégio do Rio de 
Janeiro.  

As famosas festas do Solar do Colégio tiveram seu início 
em 1730, para comemorar a chegada do ouvidor-geral, vindo 
do Rio de Janeiro, no intuito de escutar as reclamações da 
população sobre a tirania do Visconde de Asseca. March (1988) 
esclarece que escravos fantasiados e grandes trompas eram 
utilizadas para anunciar os eventos. Eram as maiores festas da 
capitania, não apenas em grandiosidade, mas também em 
duração. Na mesma época também houve o advento das 
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cavalhadas. Tudo era bem ornamentado: estandartes, pendões 
e bandeirolas enriqueciam o cenário.  

Sua planta arquitetônica foi produzida por um arquiteto 
desconhecido e é típica dos colégios jesuítas: quatro alas em 
torno de um pátio interno, sendo a ala direita uma capela. O 
projeto foi bem estruturado, sendo dotado de uma boa 
ventilação natural. O agradável vento nordeste - proveniente 
das regiões de Farol de São Thomé, Itaoca e Lagoa de Cima - 
sopra com intensidade não apenas nas grandes janelas do solar 
como também nas senzalas, permitindo um ambiente interior 
quase tão fresco quanto o exterior. O vento sul, quente e 
oriundo da baixada campista, acaba sendo bloqueado e 
distribuído pelas laterais da construção. Além da agradável 
temperatura, todos os ambientes recebem uma boa iluminação 
durante todas as fases do dia, uma característica mais do que 
adequada para um colégio jesuíta. Segundo March (1988, p. 
52): 

Não há calor quando o nordeste é solto. As 
manhãs são iluminadas pelos raios horizontais 
de um sol demorado que, surgindo dentre as 
ondas do oceano, lá ao longe, acerca de uns 
cinquenta quilômetros, vai invadindo guloso os 
vastos aposentos com a alegria difusa de sua luz 
brilhante. E o poente – graças à situação do 
solar – acontece para os lados da Itaoca com a 
magia exuberante de suas cores vivas, 
degredindo ao repouso dos crepúsculos para 
banhar, com os primeiros semitons da noite em 
chegança, a grande cozinha, a acolhedora 
tribuna e as janelas de seu longo corredor. É 
quando o vasto manto, passando do roxo ao 
azul marinho, cresce na multiplicação 
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imensurável das intranquilas estrelas, em suave 
contraponto com um horizonte desmanchado 
em fugidia cambiante. 

 

Com a utilização de tijolos feitos com grandes 
dimensões, suas paredes apresentam mais de 70 centímetros 
de largura. As janelas do solar foram igualmente projetadas em 
um grande tamanho para assim permitir um maior acesso de 
luz solar. Bancos foram erguidos ao lado dessas aberturas, 
provavelmente para que os inacianos se sentassem para ler, 
aproveitando a melhor claridade. 

Uma capela também foi construída em homenagem a 
Nossa Senhora da Conceição e também ao patrono dos 
jesuítas: o Santo Inácio de Loyola. Não houve moderação e 
modéstia na escolha de sua decoração que, como deixa claro 
March (1988), brilhava dourada entre os traços leves e 
delicados das molduras, painéis e grandiosos altares. Houve 
uma grande utilização da ourivesaria, predominando o estilo 
barroco. 

Os jesuítas não se limitaram apenas em criar beleza na 
igreja, visto que o solar também foi bem adornado. Segundo 
March (1988), o que mais chamava atenção era um bem 
trabalhado lavabo de mármore branco, embutido na parede da 
sala principal, em seu frontão as insígnias da Companhia de 
Jesus eram destacadas, assim como sua torneira produzida em 
bronze. Lamego Filho (1934) também relata outro mármore 
branco com as mesmas insígnias embutido na parede do topo 
da escada. 

30 
 

Foi em 1759 a decisão tomada pelo Marquês de Pombal 
de expulsar os padres da Companhia de Jesus das colônias 
portuguesas, apreendendo todos os seus bens, inclusive os 
mais de mil escravos que viviam nas grandes extensões de terra 
da Fazenda do Colégio. 

Todas as casas construídas por eles acabaram entrando 
em um estado de abandono, pois apesar de continuarem sendo 
administradas por Portugal, existia um certo descaso nessa 
administração. A solução encontrada foi a realização de leilões. 
Neste cenário, entra outro agente na história do Solar do 
Colégio: Joaquim Vicente dos Reis, um grande mercador e 
escravista, que arremata em praça pública a fazenda e, 
futuramente, a transforma na maior da região.E é num cenário 
de avanço na especialização e produção de cana de açúcar que 
Joaquim Vicente dos Reis desembarca em solo brasileiro e se 
casa, em 1779, com a filha de um importante comerciante da 
região: Josefa Bernardina do Nascimento, com quem 
futuramente teria três filhas. 

Lamego Filho (1934) relata a edificação do primeiro 
hospital da região, nas terras da fazenda de Joaquim Vicente 
dos Reis, criado para atender às pessoas carentes de Campos e 
escravos, efetuando às custas do fazendeiro os pagamentos 
dos médicos e cirurgiões contratados para o trabalho.  

Com a morte de Joaquim Vicente dos Reis em 1813, sua 
fortuna foi dividida entre as três filhas e a fazenda passou para 
um de seus genros: Sebastião Gomes Barroso, encerrando-se 
assim um ciclo nessa história. Iniciava-se, assim, a chegada da 
família que por 167 anos habitaria o solar, os Barroso. 
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Vale destacar uma intervenção realizada na arquitetura 
do solar, supostamente a demolição de uma segunda ala sob o 
comando de Sebastião Gomes Barroso. Provavelmente, essa 
decisão foi tomada no intuito de economizar com gastos de 
uma ala grande e desnecessária. Acredita-se que a igreja se 
encontrava no centro de duas alas idênticas. Apesar da 
inexistência de retratos ou pinturas que comprovem tal 
suposição, existem vestígios de restos materiais como adobes e 
lajotas, como também é possível notar indícios de um provável 
subsolo. Essa suposição é confirmada com o relato de um 
viajante, Auguste de Saint Hilaire, que em 1820 visitou o Solar 
do Colégio e descreveu sua arquitetura: 

Uma fachada comum à igreja e ao convento 
forma um dos lados do átrio e no centro deste 
existe uma casa certamente construída pelos 
jesuítas para servir de lugar de recreio aos seus 
índios e negros. Comparado ao resto da 
fundação, o mosteiro propriamente dito não é 
de grande extensão: a igreja o separa em duas 
partes e de cada lado desta há um pátio 
alongado compreendido entre ela e os edifícios 
do convento (SAINT HILAIRE, 1820, apud 
MARCH, 1988, p. 56, grifo nosso) 

 

No ano de 1875, uma ilustre visita percorreu o solar 
recebido por João Batista de Paula Barroso. Dom Pedro II, a 
Imperatriz e o Conde D’Eu chegaram à fazenda em uma grande 
comitiva. O deslumbramento do Imperador com a paisagem 
não foi omitido. Admirou pelas grandes janelas o pasto, as 
lagoas, as aves, a natureza em si. 
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Das janelas do solar, não se cansava o 
Imperador em enaltecer o circunvagante 
panorama. É o grande engenho a fumegar, são 
as filas distantes de senzalas, é o oscilante 
verde-gaio dos canaviais. Mas acima de tudo, é 
aquela imensa campanha pastoril, macia de 
gramados, onde nos dias claros, pontilham no ar 
timpânico os trilos nítidos das codornas, entre o 
longínquo mugir da gadaria [...] (LAMEGO FILHO, 
1934). 

 

Ferreira (2014) explica que, inicialmente, a produção de 
cana-de-açúcar, o engenho e o hospital foram mantidos em 
posse dos Barroso, mas, no início do século XX, em 
consequência da morte do proprietário Francisco de Paula 
Gomes Barroso, uma grande crise atingiu a família, obrigando-
os a hipotecar a fazenda, já mergulhada em dívidas pelos altos 
gastos com o engenho. O empresário Vitor Sence foi o 
comprador que, na década de 20, doou parte do solar para os 
irmãos João Batista Vianna Barroso, Sérgio Vianna Barroso e 
Zulmira Vianna Barroso. 

Com a perda de território e do engenho, a família teve 
que recorrer a outros meios de sustento além da produção, 
agora em menor escala, de cana-de-açúcar.  

Por ser uma construção de grande relevância para a 
história, o geógrafo e pesquisador Alberto Lamego Filho iniciou 
uma campanha para o seu tombamento e de outras 
construções históricas da cidade. Graças ao seu sucesso na 
campanha, em 24 de julho de 1946 o solar foi considerado um 
patrimônio da arquitetura portuguesa e jesuíta pelo IPHAN, 
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remetendo à época da transformação do Brasil em uma nação 
registrado no Livro de Belas Artes e no Livro Histórico. 

Em 29 de maio de 1977 foi desapropriado pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro devido à idade avançada do único 
membro Barroso que ainda habitava o local e pela falta de 
recursos financeiros da família para manter conservado o 
imóvel, já considerado um Patrimônio Histórico da região. O 
motivo seria a intenção de instaurar um Centro Regional de 
Núcleo Comunitário de Educação, Cultura e Trabalho do 
Município de Campos. Isso nunca ocorreu, no entanto. 

O proprietário, João Batista Vianna Barroso, se recusou 
a concordar com a desapropriação, não apenas por desaprovar 
o valor pago pelo terreno, mas também por não desejar sair do 
local onde viveu a vida inteira. Com isso, o Estado permitiu que 
permanecesse no solar até sua morte, ocorrida três anos 
depois, em 1980. 

Depois de sua morte, o restante da família Barroso 
cuidou em arrolar os bens móveis, por saber da exclusão dos 
mesmos no decreto de desapropriação. Relíquias como 
mobiliários, louças, quadros, imagens e até mesmo altares fixos 
foram retirados do solar. Isso persistiu por quatro anos, pois foi 
apenas em 1984 que a imissão de posse foi dada ao Estado. O 
solar entrou em um período de abandono e esquecimento que 
perdurou por dez anos. 

Apesar de várias tentativas de chamar a atenção das 
autoridades para o descaso com a propriedade, nenhuma teve 
sucesso. O Estado não se interessava por uma área longe do 
centro comercial da cidade. Durante essa década o solar sofreu 
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com a falta de manutenção e invasões que ocasionaram furtos 
e depredações, acarretando enormes danos (FERREIRA, 2014). 

Durante esse período, Antoni Barroso March, 
descendente da família Barroso, decidiu escrever um livro para 
relatar sua revolta com o estado lamentável em que se 
encontrava o solar. Ele transmite em algumas páginas a 
angústia sentida pelo descaso com o qual era tratado o seu lar 
de infância, e relata: 

[...] o Solar do Colégio está moribundo, fenece. 
Arrancado do poder da família Barroso por força 
de um malsinado decreto do governo estadual 
que o desapropriou e, com objetivos pitorescos, 
entregou-o a um órgão da Secretaria de Justiça, 
para abandoná-lo, em seguida. Abandoná-lo e 
atirá-lo à sanha de vândalos por inexplicável 
omissão da Diretoria de Patrimônio Imobiliário 
do Estado, cuja posse lhe está debitada, cuja 
criminosa e impatriótica inação atinge a tais 
níveis que nos parece inevitável a total 
destruição do valioso imóvel. (MARCH, 1988, p. 
37) 

 

Em 1990, graças à implantação da UENF (Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro) e a mobilização da 
população na tentativa de chamar a atenção do Poder Público, 
o Estado pensou num projeto de criação de uma Escola 
Brasileira de Cinema nas dependências do Solar do Colégio. O 
edifício foi restaurado pela Fenorte (Fundação Estadual Norte 
Fluminense), mas, no entanto, acabou sendo cancelado quando 
Darcy Ribeiro, idealizador do projeto, faleceu. A estrutura 
pedagógica da escola era inovadora demais para os padrões do 
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Ministério de Educação naquela época, sem contar o fato de 
que era um curso recente, por isso, era difícil encontrar 
doutores preparados para lecionar nessa área, como a 
Universidade exigia. O solar então ficou fechado por mais dez 
anos (FERREIRA, 2014). 

No ano 2000, a professora Lana Lage, representante da 
UENF, apresentou à prefeitura de Campos um novo projeto. A 
ideia agora era criar ali um arquivo público, primeira tentativa 
de implantação de uma política cultural pela qual realmente 
teve sucesso, mas vale ressaltar que este último foi de 
responsabilidade do poder municipal e não estadual. 

A necessidade de um arquivo público era vista por todos 
os pesquisadores campistas e pessoas interessadas no passado 
da cidade. As papeladas antigas estavam espalhadas por 
Campos e armazenadas de formas inadequadas, facilitando 
assim, a perda e o dano de documentos importantes. 

A instalação do arquivo foi possível através da 
cooperação da prefeitura municipal e a Fundação Cultural 
Jornalista Oswaldo Lima, ressaltando também a importância da 
UENF neste processo que, com o auxílio do Estado, deu suporte 
técnico e sustentou os primeiros anos do Arquivo Público. A 
ARPEJ também se fez presente ao emprestar alguns 
equipamentos essenciais para o funcionamento desse tipo de 
estabelecimentos, além de ajudar no treinamento de 
funcionários. 

Houve discordâncias sobre a decisão de se utilizar uma 
edificação histórica para guardar documentos importantes, 
duvidando-se da eficácia de conservação dos mesmos em tal 
ambiente. A arquiteta Ingrid Becker, então, produziu um laudo 
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técnico e foi exigido desumidificadores nos depósitos e um 
sistema de drenagem que impedisse o acúmulo de água 
proveniente da chuva nas paredes. 

Apenas em 28 de março de 2001, depois de cerca de um 
ano fazendo as adequações necessárias, o Arquivo Público 
Municipal de Campos do Goytacazes foi inaugurado no Solar do 
Colégio, sendo composto por documentos que datam a partir 
do século XVII e tendo como sua principal função sua 
conservação. 

Esses processos fazem parte de um dos fundos 
arquivísticos mais importantes do Arquivo, do 
qual constam, entre outras séries, 360 caixas de 
inventários (1698 – 1980) com 3.400 processos e 
63 caixas de testamentos (1712 – 1988) com 
1.390 processos, que testemunham os vários 
aspectos da vida (e também da morte) de toda a 
Região Norte Fluminense. (FERREIRA; MACHADO, 
2010) 

 

O Arquivo persiste até os dias atuais, sendo procurado 
com frequência por estudiosos ou por aqueles que anseiam 
conhecer o Solar do Colégio e os documentos que hoje estão 
sob sua guarda. Infelizmente, é desconhecido pela maior parte 
da população. É extremamente lastimável que moradores de 
uma cidade desconheçam sua própria história, pois o Solar do 
Colégio está incorporado em nossa memória coletiva.  
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A fotogrametria como recurso documental 

Desde os seus primórdios, o ser humano desenvolve a 
prática de registrar suas vivências, crenças e histórias por meio 
de imagens. As descobertas feitas ao longo do tempo mostram 
que essa atividade se iniciou na Pré-História com a pintura 
rupestre, passou pelas icônicas representações egípcias que 
contam as histórias de seu povo, exaltando sua preciosa 
cultura, pelas esculturas gregas, carregadas de inúmeros 
detalhes que perpetuam a forma de enxergar o mundo que os 
cidadãos gregos tinham no período que conhecemos como 
História da Antiguidade.  

Devemos considerar ainda as incontáveis 
representações nos templos cristãos que exibem cenas bíblicas 
em seus detalhados vitrais, afrescos e mosaicos e, passando 
pelo período Renascentista, nos cabe destacar as minuciosas 
pinturas que nos encantam até hoje com sua fidedignidade em 
representar a realidade, nos transmitindo até a sensação do 
toque em diferentes texturas, através da simples observação. 

A partir do século XIX, com o advento das primeiras 
técnicas do que hoje conhecemos como fotografia, tornou-se 
cada vez mais simples e rápido capturar os acontecimentos à 
nossa volta, porém com a mudança em nosso estilo de vida, 
estamos cada vez menos nos utilizando desse recurso para 
registrar nossa cultura e história, e consequentemente, 
preservar nossos patrimônios. 

Em muitos momentos ao longo dos séculos, a história 
da arte se mescla com a da arquitetura, que em muito reflete o 
contexto histórico em que foram concebidas. As edificações 
trazem, ainda hoje, em suas paredes, muitas histórias 
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importantes para a construção cultural de uma comunidade, 
mas, infelizmente, ainda falta consciência quanto ao seu valor 
e, consequentemente, o resultado é o abandono e 
comprometimento das estruturas que ficam vulneráveis à 
impiedosa ação do tempo. 

As cidades atuais enfrentam vários problemas como a 
degradação de suas construções históricas, causadas 
principalmente pela especulação imobiliária e o abandono de 
prédios e casarões antigos por seus proprietários. Com a 
diminuição cada vez maior na preservação desse patrimônio, 
muitas dessas construções acabam sendo perdidas, levando ao 
esquecimento não só da construção em si como também da 
identidade, cultura e história local. 

Uma poderosa ferramenta para preservar a memória 
visual e cultural dessas construções é, sem dúvidas, o registro 
por imagens. Podemos citar como um excelente exemplo para 
comprovar essa afirmação as memoráveis obras do pintor 
Debret, que fez um importante trabalho ao imortalizar o 
cotidiano do Brasil colonial, e acabou por servir como um rico 
acervo para estudos de diversas áreas até a atualidade, 
inclusive para a arquitetura, que utiliza suas pinturas como 
meio para analisar e reconhecer detalhes arquitetônicos 
característicos daquele momento da história no Brasil. 

Esta ação de registrar em imagens pode ser chamada de 
documentação quando vem associada à intenção de ser 
utilizada para armazenar dados ou produzir fontes de pesquisa. 
No caso das edificações históricas, a fotografia surge como um 
método promissor para observar mudanças nas estruturas ao 
longo dos anos e pode até facilitar trabalhos de restauro. 
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Na atualidade, uma das tentativas de registrar esses 
monumentos é a utilização de uma tecnologia desenvolvida no 
campo da fotografia, a fotogrametria, que antes era empregada 
para mapeamentos aéreos e passou a ser uma das opções para 
produzir registros documentais, tendo um volume de 
informações maior do que a fotografia tradicional, desenhos, 
pinturas, relatos escritos e vídeos, prometendo ser uma grande 
aliada para a preservação da história arquitetônica. 

A fotogrametria é um registro de uma superfície e de 
seus detalhes físicos e topológicos, geradas a partir de um 
conjunto de imagens. Com o uso da tecnologia, a obtenção 
dessas informações foi simplificada, na qual por meio de uma 
simples câmera de aparelho celular é possível obter todo o 
material necessário para a criação da fotogrametria. Essa 
facilidade se torna um grande aliado para a documentação 
patrimonial, podendo ser feita de maneira relativamente rápida 
e precisa (TEMBA, 2000; YANAGA, 2006). 

O nosso objeto de estudo, o Solar do Colégio, 
representa um importante capítulo da história da cidade e 
pode ser considerado uma peça fundamental na composição da 
cultura local. Por essa razão, se fez necessária a realização de 
um levantamento das características arquitetônicas do prédio a 
fim de produzir um material documental que sirva de fonte de 
informações para futuras intervenções, essenciais para sua 
manutenção e preservação. 

Utilizando a fotogrametria como recurso para elaborar a 
documentação dos principais detalhes arquitetônicos que 
constituem as características originais desse importante imóvel, 
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descreveremos o processo para obtenção do material 
resultante dessa técnica. 

Inicialmente, fizemos uma análise de conhecimento no 
entorno da construção, seguindo uma sequência de fotografias 
(Figura 1), capturando de ponta a ponta e de todos os ângulos 
possíveis o imóvel. Buscamos ainda enquadrar nas fotografias 
toda as dimensões da construção, seguindo com imagens de 
detalhamento de seus elementos arquitetônicos. O pátio 
interno foi a parte mais difícil por conta de alguns obstáculos, 
tais como as vegetações. 

 

Figura 1- Conjunto de imagens capturadas durante a análise. 

 

Fonte: Encrenaz (2019) 
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Após a obtenção de todas as imagens necessárias, os 
arquivos foram levados para o computador e por meio de um 
software de fotogrametria chamado Meshroom, iniciamos o 
processamento dos dados. O software calcula os dados obtidos 
nas imagens e por meio de pontos em comum as imagens são 
ligadas entre si por meio de coordenadas de pixels. Com as 
imagens obtidas através de diferentes ângulos e já alinhadas, as 
dimensões e o volume do modelo começam a aparecer em 
uma nuvem de milhares de pontos, como representado na 
Figura 2: 

 

Figura 2 - Nuvem de pontos sendo formadas a partir das imagens 

 

Fonte: Encrenaz (2019) 

 

Após a conclusão da nuvem, definimos a quantidade de 
polígonos para o modelo final. Esta quantidade de polígonos 
depende do número de fotos inseridas no software, sendo que 

 

quanto maior a quantidade de fotografias, maior será a 
quantidade de polígonos e, consequentemente
detalhamento final do modelo 3
um número maior de polígonos garanta um 
necessário ter o entendimento de que
preferível ter um arquivo com menos detalhes mas que sirva 
seus propósitos, do que um arquivo muito pesado que dificulte 
a trabalhabilidade e a visualização do mesmo.

Com o modelo 3D concluído, o arquivo
para um software de arquivos 3
desse programa, foram feitas correções de rotação do modelo 
e a renderização das imagens finais (

 

Figura 3 - Processo de fotogrametria

Fonte: Encrenaz (2019)
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quanto maior a quantidade de fotografias, maior será a 
consequentemente, melhor será o 

do modelo 3D. Vale ressaltar que, embora 
de polígonos garanta um melhor resultado, é 

de que, na maioria das vezes, é 
com menos detalhes mas que sirva a 

do que um arquivo muito pesado que dificulte 
a trabalhabilidade e a visualização do mesmo. 

concluído, o arquivo foi importado 
para um software de arquivos 3D chamado Blender. Através 
desse programa, foram feitas correções de rotação do modelo 
e a renderização das imagens finais (Figura 3): 

Processo de fotogrametria concluído 

 

Fonte: Encrenaz (2019) 
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Apesar da limitação de detalhes que nos foi imposta, 
devido ao fato de que o tamanho do arquivo afeta sua 
funcionalidade, observamos que a técnica da fotogrametria nos 
oferece um valioso material para documentação e posterior 
análise, consideravelmente mais preciso do que outras formas 
de registro que são tradicionalmente utilizadas. Considerando 
ainda que boa parte do processo foi feito de forma 
automatizada pelo computador, tendo como partes manuais a 
obtenção das fotografias e as configurações iniciais do 
programa, concluímos ser esta uma ferramenta relativamente 
simples, diante dos benefícios que seus resultados nos 
oferecem.  

Nossos estudos revelam que a fotogrametria é um 
recurso que possui grande potencial para ser utilizado em larga 
escala,visto ser um processo descomplicado e eficiente, e que 
conta com um alto nível de fidelidade e detalhamento visual. 
Sua utilização para propósitos semelhantes ao nosso trabalho 
pode oferecer uma ampla gama de possibilidades devido a seus 
resultados detalhados,ampliando os meios de documentação e 
preservação de nossos patrimônios histórico culturais 
edificados. 

 

O desenho artístico como forma de registro histórico 

Desde o início da colonização portuguesa o Brasil foi 
retratado por diversos meios, pinturas a óleo, aquarelas, 
desenhos e litografias. Expedições artísticas foram realizadas 
para registrar para mostrar ao mundo o que existia nas novas 
terras, sendo assim até o advento da fotografia, séculos mais 
tarde. No Brasil estiveram grandes artistas europeus para 
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executar este tipo de trabalho, como os artistas da Missão 
Artística Francesa, patrocinada por Dom João VI, o então 
príncipe regente de Portugal. 

O desenho, seja qual for a técnica, é uma das maneiras 
mais simples, práticas e acessíveis de se registrar algo, desde 
paisagens, construções, monumentos, cenas do cotidiano, 
pessoas e tudo mais que possa ser desenhado. No projeto 
“Documentando o Solar do Colégio”, uma das maneiras 
escolhidas para se fazer o registro e documentação do prédio e 
de seus detalhes arquitetônicos foram os desenhos com grafite 
e nanquim, uma maneira corriqueiramente utilizada por 
estudantes de Arquitetura e Urbanismo. 

No período de 01 de agosto de 2019 a 30 de julho de 
2020, foram executados desenhos, tanto externos quanto 
internos, a partir de fotografias do prédio realizadas no 2º 
semestre de 2019. Os primeiros desenhos foram feitos das 
quatro fachadas, dos detalhes externos, como esquadrias e 
ornamentação, e internos, como os antigos altares da Capela 
de Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio, obtendo um 
registro do que existe (arquitetura), e do que não mais existe 
no conjunto de bens móveis da capela (altares). 

 

Descrição arquitetônica do Solar do Colégio 

Iniciada a construção no ano de 1652 e se estendendo 
até 1690 o Solar do Colégio dos Jesuítas foi uma edificação de 
uso religioso da Companhia de Jesus Cristo, sendo assim, seguia 
padrões predefinidos em relação a sua forma, com planta 
semelhante às adotadas em colégios jesuítas por todo o Brasil: 
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quatro alas e claustro, semelhante a um pátio interno, sendo, 
nesta edificação, a ala da direita ocupada pela igreja e a ala da 
esquerda se estende para fora dos limites das quatro alas. 

Ao longo dos anos o conjunto sofreu intervenções feitas 
por seus proprietários, visto que em 1759 os jesuítas foram 
expulsos do Brasil e o solar passou a sofrer com o descaso dos 
administradores, até ser arrematado, em 1781, por Joaquim 
Vicente dos Reis, perdendo seu caráter religioso e passando a 
se configurar como uma casa senhorial. Posteriormente, em 
1803, a capela passou por uma reforma, em consequência de 
um raio que a atingiu. Em 1926, o telhado da capela desaba em 
decorrência de um temporal, mas somente em 1934 o conjunto 
recebe novas intervenções. Ao longo dos anos seguintes o solar 
se encontrava cada vez mais em decadência, chegando ao total 
abandono em fins do século XX, sendo restaurado quando da 
instalação do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de 
Carvalho. 

Sendo um edifício típico de sua época, usou técnicas 
construtivas conhecidas e acessíveis à região, sendo uma 
construção robusta feita de alvenaria de adobe1, possui dois 
pavimentos divididos por um assoalho de madeira, sendo que a 
ala da esquerda possui laje em sua extremidade, podendo-se 
concluir que a mesma é posterior à construção do resto do 
conjunto. Externamente o prédio é branco, caiado, como era 
costume na época, protegido por um telhado cerâmico 

                                                           
1
 Técnica construtiva em que se usam tijolos de barro cru misturado com 
fibras para a construção de vedações em geral. 
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finalizado com beira-seveira2, beiral que, neste prédio, é 
constituído por três camadas de telhas, a própria do telhado e 
mais duas abaixo, que se projetam para fora da alvenaria das 
paredes. 

 

Figura 4 – Detalhes construtivos do Solar do Colégio 

 

Fonte: Paula (2019) 

 

A fachada principal possui, na parte do solar, onze 
aberturas, na parte térrea são duas janelas de duas folhas cegas 
de madeira, duas portas almofadadas3 de duas folhas e uma 
porta maior, também almofadada de duas folhas, na parte 
superior são quatro janelas guilhotina com caixilhos de vidro e 

                                                           
2
 Beiral constituído por camadas de telhas embutidas na alvenaria logo 
abaixo do beiral se projetando para fora da parede sucessivamente. 

3
 Relevo talhado em painéis de fechamento de portas ou janelas, porta 

almofadada. 
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dois postigos4 por dentro, dando a estas um segundo 
fechamento, possui mais duas porta-sacadas, que se abrem até 
o nível do assoalho, dando de frente para um guarda-corpo 
entalado, ao plano da parede. Ao lado do solar fica a torre 
sineira, com duas seteiras na parte frontal, encimada por uma 
sineira5 em cada face da torre, coroada por quatro pináculos 
triangulares e um coruchéu6 em forma de meia esfera, 
anteriormente havia uma flamula na ponta da torre, porem a 
mesma se perdeu no tempo. Todas as vergas e aduelas da 
fachada principal são em pedra de cantaria. 

Figura 5 – Fachadas do Solar do Colégio 

 

Fonte: Paula (2019) 

A fachada da Capela de Nossa Senhora da Conceição e 
Santo Inácio destoa da simplicidade do solar, possui em seu 

                                                           
4
 Folha cega de porta ou janela que dota a abertura de um segundo 

fechamento na parte interna. 
5
 Vão onde se colocam os sinos. 

6
 Ornamento que coroa torres ou fachadas. 
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frontispício7 uma portada8 ornamentada em argamassa e pedra 
de cantaria nas vergas e aduelas da porta almofadada, possui 
três janelas almofadadas com postigo sobreposto, as vergas 
destas são em arco abatido, as janelas possuem vergas e 
aduelas em pedra de cantaria. A fachada é coroada por um 
frontão ondulado, separado da parte inferior da fachada por 
uma cornija9, é decorado com volutas e três pináculos, no meio 
possui medalhão em que aparecem as datas de antigas 
reformas em 1803 e 1934, finalizado por uma cruz na parte 
decima do frontão. Em seus limites, a capela possui cunhal10, 
onde se forma a quina, e lesenas11, onde a parede continua no 
mesmo plano, em argamassa. 

Figura 5 – Detalhes construtivos de Nossa Senhora da Conceição e Capela de 
Santo Inácio 

 

Fonte: Paula (2019) 

                                                           
7
 Fachada principal. 

8
 Grande porta enquadrada por conjunto ornamental. 

9
 Molduras sobrepostas que formam saliências na parte superior das 
paredes. 

10
 Ângulo externo e saliente formado por duas paredes convergentes. 

11
 Faixa vertical em relevo. 
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As outras fachadas do conjunto do solar e da igreja 
seguem uma linha sóbria e simples, com exceção de algumas 
aberturas, a maioria delas é feita na própria alvenaria, sem 
pedras de cantaria, sendo as janelas do térreo de duas folhas 
cegas de madeira, com exceção apenas da janela da antiga 
sacristia, que, assim como todas as janelas do pavimento 
superior, são janelas guilhotina com caixilhos de vidro e dois 
postigos. As janelas da parte térrea do pátio interno possuem 
uma proteção de peças de madeira. Todo o conjunto, incluindo 
o pátio interno, é finalizado com beira-seveira, com exceção da 
parede lateral externa da nave da capela. 

O interior do solar segue a mesma simplicidade do 
exterior, o piso térreo é revestido com ladrilhos de cerâmica, já 
o segundo piso é de assoalho, sendo de laje em uma parte; as 
paredes são caiadas, algumas janelas são rasgadas por dentro 
com assento construído na própria alvenaria logo abaixo do 
peitoril, outras janelas não são rasgadas internamente, tanto 
no térreo quanto no pavimento superior, as portas são 
variadas, com uma ou duas folhas, com vergas e aduelas em 
madeira ou pedra de cantaria. Além disso, em alguns locais do 
solar, existem nichos nas paredes onde ficavam oratórios. 

O interior da capela era ricamente decorado com 
pinturas e altares, porém hoje não existem mais esses 
ornamentos. Ao entrar na capela pelas belas portas 
almofadadas, chegamos ao local chamado de nártex12, área 
abaixo do coro, que é sustentado por duas colunas toscanas, 
com o fuste13 chanfrado em oito faces, onde existiam duas pias 

                                                           
12

 Área logo após a porta do templo. 
13

 Corpo das colunas, entre o capitel e a base. 
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de água benta. Ao lado esquerdo do nartex fica um arco que dá 
acesso a uma escada em espiral, dentro da torre sineira, que 
leva ao coro, este em assoalho de madeira protegido por uma 
balaustrada também em madeira. Logo em seguida, fica a nave, 
de onde se vê o arco-cruzeiro14, que possuiu no passado dois 
altares laterais; à direita, dedicado a Nossa Senhora das Dores, 
à esquerda, dedicado a São Miguel Arcanjo; e um nicho em 
cima do arco onde ficava a imagem de Santo Inácio de 
Loyola.No lado direito da nave, existia ainda outro altar 
dedicado ao Divino Espirito Santo e do lado esquerdo, existe 
um púlpito de madeira apoiado por uma bacia15. Ao passar pelo 
arco-cruzeiro, fica a nave-mor ou capela-mor, onde ficava o 
altar-mor, dedicado à Nossa Senhora da Conceição, nas laterais 
ficam duas portas de uma folha almofadada, com vergas e 
aduelas em pedra de cantaria; o forro da capela-mor é em 
abobada facetada16, formada por três planos, apainelada por 
cordões17, ou seja, dividido em painéis delimitados por filetes 
de madeira. Em fotos antigas não se vê um forro na nave 
semelhante ao forro da capela-mor. 

 

Os altares da Capela de Nossa Senhora da Conceição e Santo 
Inácio 

Em seu interior, a capela ricamente decorada com 
pinturas, objetos sacros e altares de diferentes estilos e 

                                                           
14

 Arco de entrada da capela-mor. 
15

 Base de pedra ou madeira embutida na parede que serve de apoio para 
púlpitos e outros. 

16
 Abóbada formada por planos. 

17
 Dividida por molduras de madeira. 
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períodos, porém, como sabemos, todos estes elementos 
chegaram a um triste destino. A capela possuiu quatro altares, 
o altar-mor dedicado à Nossa Senhora da Conceição, dois 
altares laterais ao arco do cruzeiro, a direita, dedicado à Nossa 
Senhora das Dores, à esquerda, dedicado à São Miguel Arcanjo 
e por último, um outro altar, na face da parede à direita, 
dedicado ao Divino Espirito Santo.  

Passaremos agora a uma descrição detalhada dos 
altares, realizada pelo Prof. Dr. Mateus Rosada, da Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada 
através de entrevista cedida a um dos autores dessa 
comunicação: 

- O Altar-mor de Nossa Senhora da Conceição 

Descrito como um conjunto de estilo barroco nacional 
português que, por estilo, pode ter sido executado entre as 
décadas de 1680 e de 1730, possuindo uma divisão comum 
desse período jesuítico que consta de base, corpo e 
coroamento. Segundo Rosada (2020), “a base, nas fotografias 
antigas, não apresentava ornamentação, que pode ter se 
deteriorado com o tempo e as tábuas originais, com entalhes, 
podem ter sido substituídas por novas, lisas”. Uma 
característica comum deste períodoé a utilização do formato 
retangular da mesa do altar, embora as fotografias não 
permitamver a existência ou não de pintura de damascos. 

Quatro mísulas18 ornamentadas com folhas de acanto 
marcam a parte inferior do corpo, que apoiam as quatro 

                                                           
18

 Ornato que apoia outros elementos como colunas ou imagens. Sendo 
mais estreito na parte de baixo e mais largo na parte de cima. 
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colunas salomônicas19, que têm seus fustes recobertos por 
vides, folhas de videira, com cachos de uvas. 

Os painéis laterais, o sacrário e o painel central 
são ornados com enrolamentos de folhas de 
acanto, há dois nichos em cada intercolúnio

20
 

para a colocação de imagens de devoções 
secundárias dos jesuítas. No centro, o camarim

21
 

ostenta um trono
22

 de dois degraus em formato 
de taça. O fundo do camarim é decorado com 
desenhos florais. 
O coroamento se dá com arquivoltas

23
, que dão 

continuidade ao desenho das colunas 
salomônicas do corpo e são preenchidas com 
enrolamentos de folhas de acanto acima da 
linha dos nichos laterais. Essa parte superior 
ainda possuía 3 contrafechos

24
 amarrando a 

composição (ROSADA, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Colunas em espiral. 
20

 Entre colunas. 
21

 Nicho principal de altar ou retábulo. 
22

 Pedestal dentro do camarim onde se colocam as imagens. 
23

 Ornato em forma de arcos. 
24

 Ornatos que ligam as arquivoltas próximas. 
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Figura 6 – Altar-mor de Nossa Senhora da Conceição 

Fonte: Paula (2019) 

 

Fotografias cedidas pela administração do solar ao 
projeto mostram este altar em dois momentos distintos, uma 
foto mostra como foi descrito acima, e uma posterior mostra o 
mesmo altar depois de uma supressão de elementos 
decorrente da reforma de 1934. Em texto originalmente 
publicado na Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, de 1941, o arquiteto Lucio Costa descreve da 
seguinte forma o altar-mor desta capela: 

54 
 

[...] o elegante retábulo do altar-mor da igreja 
do Colégio de Campos, hoje completamente 
desfigurado, mas cujo traçado obedecia, em 
suas linhas gerais, a um desenho semelhante, e 
que as referências contidas no Santuário 
Mariano confirmam datar do século XVII [...]. 
(COSTA, 1941, p. 160) 

 

Os fatos expostos acima apontam para uma evidência 
de reforma desse altar-mor no ano de 1934, data que está 
marcada no frontão da capela, visto que, em 1941, Lucio Costa 
fala do altar “desfigurado”, ondeacreditamos que esta 
supressão de elementos se deu, talvez, devido à deterioração 
causada pelos anos ou por um mero capricho estético, já que 
vários elementos tão próximos dos que foram removidos, na 
segunda fotografia, aparecem com a mesma aparência da 
primeira. Estes elementos são a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, quatro outras imagens presentes no altar-mor, as 
colunas salomônicas e outros elementos, que, se atingidos por 
um incêndio ou outro incidente, também teriam sido 
destruídos ou muito danificados. Os registros não mostram que 
o desabamento do telhado em 1926 tenha danificado o altar-
mor e os outros três altares. 

- O Altar do Divino Espirito Santo 

Este altar aparenta ser o mais posterior de 
todos, pela sua aparência de remontado e por 
não possuir um par do outro lado da nave, o que 
seria o mais comum de acontecer. É de 
padronagem rococó, que pode ser percebida 
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nos elementos rocalha
25

, compostos pela fusão 
de folhas, flores e conchas com uma 
deformação e um esgarçamento que os torna 
quase abstratos, esses elementos se 
esparramam por boa parte da superfície do altar 
e do retábulo, mas permite espaços vazios em 
meio à ornamentação, vazios estes quase 
inexistentes no barroco. 

Este altar lateral se assemelha mais a um 
oratório, pois a base, que se compõe da mesa 
do altar e do banco, ou banqueta, que é a 
estrutura atrás da mesa, um pouco elevada, 
onde são colocados os castiçais, é mais larga 
que o corpo. A base é composta pelo altar em 
forma de urna, abaulado, com uma tarja

26
 em 

rocalhas ao centro emoldurada por elementos 
vegetalistas, no banco há um padrão 
semelhante de ornamentos. 

O corpo se organiza com um camarim central 
pouco profundo que carece de um trono para 
equilibrar a composição, ao centro do camarim, 
existe uma peanha que apoia a imagem do 
Divino Espirito Santo. Possui moldura interna 
com volutas e pendentes de flores e é ladeado 
por uma pilastra misulada de cada lado, essas 
pilastras compõem-se de duas volutas e 
recebem capitéis compósitos. Nas duas laterais, 
externas às colunas, estão um painel de cada 
lado com pendentes florais. Todo o conjunto do 
corpo possui um embasamento que avança e 
recua conforme as colunas acima, com um 
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 Ornato derivado de formas de conchas. 
26

 Ornato onde se expõe um escudo ou emblema, ladeado por ramos, flores, 
festões, em pintura ou talha. 
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sacrário ao centro. Toda essa base do corpo 
possui painéis com rocalhas em seus centros. 

No coroamento, a arquitrave faz o mesmo 
movimento de avançar e recuar das pilastras 
abaixo, acima do camarim há um arco joanino 
ornado com lambrequins

27
 com galões 

pendentes. Há uma tarja central no 
coroamento, segurada por dois anjinhos e sobre 
uma concha. O conjunto do coroamento é 
encerrado por uma moldura de conchas e 
volutas solta da composição e com claros sinais 
de emendas entre os elementos, mais uma vez 
evidenciando que esse retábulo deve ter sido 
resultado de uma remontagem. Acima de tudo, 
o conjunto é guarnecido por um guarda-pó

28
 

retangular com lambrequins de desenho em 
rocalhas (ROSADA, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ornato feito em recortes de madeira, preso a dosséis, baldaquins ou 
safenas. 

28
 Peça de proteção ou ornamental colocada em cima de retábulos. 
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Figura 7 – Altar do Divino Espírito Santo 

 

Fonte: Paula (2019) 
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- O Altar de Nossa Senhora das Dores 

Esse altar possui elementos de ornamentação e 
estrutura rococós, ao mesmo tempo em que 
exibe parte de sua decoração já com 
contaminações do neoclassicismo. 

No embasamento se localiza a mesa do altar em 
forma de urna, abaulada, com a base mais 
estreita. seu frontal é decorado com ramicelos e 
pequenas rosas, que emolduram as bordas e o 
emblema central, este com uma rosa e um 
coração transpassado por uma espada, símbolo 
das Dores. 

O corpo possui um camarim central ladeado por 
uma coluna e uma pilastra de cada lado. Na 
parte inferior do mesmo, há uma estrutura 
escalonada em 3 degraus, solução na qual o 
primeiro degrau é o banco e os outros dois 
perfazem o trono, todos os três níveis são 
decorados com ramicelos e flores. No centro do 
camarim está um nicho com a imagem das 
Dores dentro, coroado com uma guirlanda de 
flores estilizadas. 

Em cada lateral do corpo, uma pilastra decorada 
com molduras angulosas intercaladas com 
rocalhas e elementos fitomorfos

29
 ocupa a 

extremidade externa. Ao lado do camarim, uma 
coluna de ordem compósita e fuste estriado se 
apoia sobre uma pequena mísula. Entre cada 
pilastra e coluna, no intercolúnio, há uma 
peanha e um dossel de mesmo desenho, para 
abrigar santos de devoções secundárias. 

                                                           
29

 Formas de plantas. 
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O coroamento se dá em arquivoltas, a mais 
interna perfaz o arco pleno que encima o 
camarim, emoldurada por flores e rocalhas, as 
que se seguem, afastando-se do centro, as duas 
arquivoltas mais externas, são decoradas com 
flores e com a mesma intercalação de molduras 
e rocalhas das pilastras do corpo. No centro do 
coroamento, há uma grande tarja com sete 
espadas, emblema das Dores, emoldurada de 
flores e rocalhas. 

O altar ainda é arrematado por grandes ramos 
de flores no seu topo e é guarnecido, acima de 
todo o conjunto, por um guarda-pó triangular 
com lambrequins de desenho entre fitomorficos 
e rocalhas (ROSADA, 2020). 

 

Em trecho do livro “A Planície do Solar e da Senzala”, 
Alberto Lamego Filho (1934) descreve este altar da seguinte 
forma. 

O da Virgem das Dores tem requintes de 
delicadeza. Guirlandas envolventes 
desvencilham-se dos nichos, circundam 
medalhões, derramam-se pelos painéis, 
enlacam peanhas, e encimam a arcaria no topo, 
rematando a fina composição, que é toda ela 
delicadíssima moldura rebatida em planos 
decrescentes para a imagem central da Mater 
Dolorosa. (LAMEGO FILHO, 1934, p. 39). 
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Figura 8 – Altar de Nossa Senhora das Dores 

 

Fonte: Paula (2019) 
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- O Altar de São Miguel Arcanjo 

Este é o altar com os motivos mais latentemente 
rococós da igreja, cuja ornamentação é baseada 
não tanto nos amorfismos

30
 comum das 

rocalhas, mas numa linguagem muito difundida 
pelo rococó de trabalhar com o esgarçamento 
da forma das conchas até que se tornem 
elementos abstratos. 

Como os demais altares da nave, o seu também 
tem formato de urna, abaulado e com a base 
mais estreita que o tampo. O frontal do altar é 
emoldurado por volutas que recebem uma 
espécie de leque conchóide

31
 que lhes decora o 

dorso e o intradorso, essa solução de volutas 
com leques conchóides é a base de todos os 
elementos rocalhas desse altar, e uma meia-lua 
e uma flor ao centro. 

Essas rocalhas compostas de volutas com dorsos 
e intradorsos conchóides esgarçados aparecem 
no banco, nas abas externas do corpo, na 
moldura interna do camarim e em todo o 
frontão do coroamento. 

Na parte inferior do corpo do altar, há uma 
mísula de cada lado que apoia uma coluna de 
fuste estriado com capitel compósito, além de 
painéis decorados com margaridas e rocalhas, 
ao centro da parte inferior, o sacrário tem um 
sol em sua porta. 

O camarim, apesar de grande, tem um pequeno 
nicho com a imagem de São Miguel Arcanjo e 
pintura floral no fundo liso. Tanto suas laterais 

                                                           
30

 Sem formas definidas. 
31

 Em forma de conchas. 
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como as laterais externas do corpo, as abas, são 
emoldurados com a rica combinação de volutas 
de dorsos e intradorsos conchóides, já 
mencionadas acima, sendo que nas laterais 
externas, essa combinação ainda conta com 
quatro rostos de perfil, sendo dois de cada lado 
(ROSADA, 2020). 

 

Figura 9 – Altar de São Miguel Arcanjo 

 

Fonte: Paula (2019) 
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Lamego Filho (1934) descreve as cabeças angelicais da 
seguinte maneira: 

[...] entalham-se nas circunvolações decorativas 
quatro cabeças angelicais. Os cabelos em gomos 
ondulados sobem-lhes na frente, recurvos nos 
extremos à guisa de cocares, e descem pela 
nuca, encachoeirados, estereotipando-se no 
baixo relevo do painel. 

Estas figuras evidenciam de maneira irrebuçavel 
a agudíssima psicologia do jesuíta. Porque os 
anjos não são brancos. São caboclos. Além da 
cor, chocolate carregado, o perfil é tipicamente 
ameríncola, pômulos alargados, narizes 
platirricinos, longos cabelos grossos e 
sobretudo, a característica iniludível dos olhos 
em amêndoas e dos ângulos palpebrais 
fortemente arregaçados. (p. 40) 

 

Rosada (2020) ainda aponta a existência no coroamento 
de um arco mistilíneo32, feito da composição de várias curvas e 
contracurvas com lambrequins,que arremata o camarim. Todo 
este coroamento é emoldurado por volutas conchóides já 
descritas aqui, dotadas com um desenho mais amplo e 
exuberante. Em seu centro, há um emblema com a figura de 
anjos, provavelmente com feições semelhantes aos rostos 
descritos por Lamego Filho em seu livro. O conjunto é 
guarnecido por um guarda-pó triangular com lambrequins de 
desenho em rocalhas. 

                                                           
32

 Formado em parte por linhas curvas e em parte por linhas retas. 
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No mesmo texto de Lucio Costa citado acima sobre o 
altar-mor, encontra-se um pequeno trecho sobre o Altar de São 
Miguel Arcanjo que aqui transcrevemos: 

Entretanto, é num dos altares laterais da igreja 
do antigo Colégio de Campos que a presença do 
nosso índio se manifesta, não apenas na 
maneira mais ou menos tosca de fazer ou de 
interpretar os modelos europeus usuais, como é 
o caso de Belém do Pará, ou mesmo, em parte, 
os de Voturuna, São Roque, Reis Magos e Geru, 
mas no próprio risco e na invenção do 
pormenor, senão mesmo até na técnica da talha 
(fig. 35). Essa obra brasileira, infelizmente 
mutilada em alguns trechos – faltam as duas 
volutas do frontão e, possivelmente, uma 
cornija de remate ao coroamento – data 
também do século XVIII, mas da segunda 
metade, e assim não terá sido, ao que supomos, 
contemporânea dos padres. (COSTA, 1941, p. 
164) 

 

Finalizando sua descrição do altar, Rosada (2020) 
ressalta: “Vale destacar que a composição das rocalhas deste 
altar, baseadas nas volutas conchóides, tem o desenho mais 
exagerado e exuberante dos três altares da nave”. 

- Conclusão sobre os Altares 

Primeiramente, é importante ressaltar que os quatro 
altares da igreja foram feitos por autores diferentes, pois os 
elementos de todos eles diferenciam-se substancialmente 
(ROSADA, 2020). Possivelmente os quatro autores podem não 
ter feito as talhas simultaneamente, pois os altares se diferem 
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estilisticamente, sendo assim, acreditamos que foram criados 
em épocas diferentes. 

Na busca sobre mestres artífices desse período na 
região, encontramos relatos sobre a presença de dois 
escultores na fazenda, um descrito por Lamego Filho (1934), 
em que havia na fazenda um escravo escultor que produzia 
imagens entalhadas para os festejos; outra descrição é de 
March (1988), onde o autor destaca a presença do Irmão 
Lourenço Gonçalves, que a partir de 1707 ajudou na talha dos 
altares. Porém, não existem relatos de qual destes ou de 
desconhecidos, é a autoria de cada altar. 

O Altar-mor, em barroco nacional português, 
supostamente executado entre 1680 e 1730, passou 
aparentemente ileso pelas intempéries sofridas pela capela: o 
raio que levou à reforma em 1803, o desabamento do telhado 
em 1926 e a reforma de 1934, perdendo muitos de seus 
elementos originais. 

O Altar do Divino Espírito Santo, por analise fotográfica 
e estilística, podemos supor que tenha sido remontado, visto 
apresentar marcas de emendas e a ausência de alguns 
elementos. É um altar rococó, por isso, possivelmente, não é 
contemporâneo aos jesuítas, podendo ter sido executado em 
fins do século XVIII ou início do século XIX. Essa suposição cria a 
hipótese de que um altar original dos jesuítas tenha sido 
destruído no incêndio causado pelo raio e este tenha sido 
construído em substituição na reforma de 1803. 

A mesma hipótese se aplica ao Altar de Nossa Senhora 
das Dores, pois o mesmo também é em estilo rococó 
apresentando ainda influências do neoclassicismo, ou seja, 
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pode ter sido feito já no início do século XIX em substituição a 
um anterior, possivelmente destruído. 

O São Miguel Arcanjo é o que mais gera dúvidas sobre 
sua procedência por apresentar elementos ditos 
“catequizadores” em sua ornamentação. Este altar é rococó, de 
fins do século XVIII ou início do século XIX, porém existe a 
hipótese de que o mesmo tenha sido feito para atrair os 
indígenas à catequese. Visto que este não é, estilisticamente, 
contemporâneo aos jesuítas, supomos que as feições nativas 
podem ter sido feitas em alusão aos que ali estiveram no 
passado ou, então, a talha executada por um artista local que 
aplicou na sua obra a sua própria origem ou ainda podemos 
pensar na hipótese de que este altar pode ter sido feito, a 
partir de 1803, em substituição a um antigo altar destruído por 
ocasião do incêndio. Este, talvez, não totalmente destruído, 
possibilitando o aproveitamento de partes do antigo altar, tais 
como as abas onde se encontram as faces caboclas. 

 

Conclusão  

Os resultados dos meios de documentação descritos 
acima têm sido satisfatórios. Ao unirmos arte com a tecnologia, 
conseguimos reforçar a importância das inúmeras técnicas que 
hoje nos são oferecidas graças à influência da Escola dos 
Annales, apesar das dificuldades encontradas especialmente na 
realização dos desenhos, baseados em fotos muito antigas, e 
nas limitações com a fotogrametria, devido ao tamanho do 
arquivo, o que acabou por prejudicar sua funcionalidade.  
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Concluímos que a fotogrametria nos oferece um 
material muito mais preciso e detalhado em relação a outras 
formas de documentação, além de ser um método 
consideravelmente simples, tendo em vista a qualidade do 
trabalho que nos é prestado. Os desenhos artísticos, não 
menos importantes, nos ocorreram como uma forma de 
registro para os bens móveis que não existem mais. Daí a 
necessidade do uso das fotografias, mesmo que em baixa 
resolução, pois foi através delas que conseguimos desenhar os 
altares, possibilitando sua análise artística e, 
consequentemente, contribuindo para a preservação da 
memória local. A consciência de sua importância para a história 
da cidade de Campos dos Goytacazes nos fez entender, 
principalmente, que a documentação do patrimônio 
arquitetônico é um meio de construção da memória coletiva, 
que deve ser preservada e valorizada.  

De acordo com a visão do historiador francês Pierre 
Nora (1993), os símbolos visuais, arquitetônicos, naturais e 
imaginários, são os responsáveis na criação de um “lugar de 
memória”. Assim, por meio das técnicas utilizadas e dos 
produtos gerados, temos a certeza que as gerações futuras 
terão acesso a estes documentos, produzindo, portanto, o 
“solarengo lugar” da história dos Barroso, das técnicas 
jesuíticas, de santeiros e anjos caboclos.  

O Solar do Colégio, a sua biografia e inserção na 
paisagem local, o transforma não apenas num monumento de 
pedra e cal, mas numa referência da memória e identidade 
campista, sendo a herança mais importante que recebemos 
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daqueles que nos antecederam, merecendo ser compartilhada 
e não esquecida. 
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DOCE COMO MEL: INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO DO AÇÚCAR EM 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Bianca Gomes Moço Araújo 
Maria Glória de Almeida Soares 
Maria Angélica Oliveira Vellasco 

Victor Tannus Fonseca 

 

Introdução 

 Conhecer e proteger a história e a memória de um 
determinado local é de suma importância para manter viva a 
essência do que é o patrimônio. Nesse sentido, temos o inventário, 
um instrumento de preservação de bens culturais. 

No final do século XIV, com o Renascimento na Europa, 
segundo Françoise Choay, o movimento artístico é o “[...] momento 
em que surge o projeto, até então impensável, de estudar e 
conservar um edifício unicamente pelo fato dele ser um testemunho 
da história e uma obra de arte” (CHOAY, 2001, p. 28). A mesma 
autora cita que, com o ressurgimento da cultura antiga no século XV, 
e sendo os antiquários e historiadores de arte sucessores dos 
humanistas renascentistas nos séculos seguintes, o processo de 
valorização desses testemunhos foi gradativo, já que naquele 
período, a predominância de se confiar nos materiais era realizada à 
partir de textos e manuscritos.  Os conjuntos de ilustrações desses 
documentos passaram a ter importância para os estudiosos, que 
iniciaram assim uma base inicial de preservação para os futuros 
monumentos da arquitetura. 

A partir desse contexto, podemos entender o termo 
inventariar como um processo de diversas ações estratégicas visando 
os registros de catalogação e descrição de informações dos bens, 
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legado dos períodos históricos distintos, destinados a um 
território/sociedade. No entanto, essa marca do inventário, além de 
proporcionar a valorização dos bens, também conta a história de um 
passado deixado para as futuras gerações, presente na preservação 
do patrimônio a partir do século XVIII, ao se tratar da construção dos 
Estados Nacionais.  

A Revolução Francesa (1789-1799) foi um marco importante 
para a origem de um “sistema de preservação”, visando a 
identificação e proteção de obras de artes, imóveis, monumentos e 
outros objetos que caracterizavam o clero e a nobreza. O povo, na 
proposta de destruir esses símbolos culturais da aristocracia e da 
igreja, achou-se “no direito de suprimir os emblemas da monarquia 
das portas das cidades, das praças, dos edifícios públicos, sem falar 
das estátuas derrubadas, dos túmulos profanados” (CHASTEL, 1990, 
p. 1-2). A partir desse momento, surge então o que viria ser o 
conceito de Monumentos Históricos, no qual englobaria: “[...] além 
dos vestígios greco-romanos que ficaram em solo francês, as 
antiguidades nacionais (celtas, “intermediárias‟ e góticas) e as obras 
de arquitetura clássica e neoclássica” (CHOAY, 2001, p. 116). 

Ainda de acordo com Choay (2001, p. 98), tudo se inicia com 
um dos primeiros atos jurídicos da Constituinte do comitê 
revolucionário em 02 de outubro de 1789, ao colocar os bens do 
clero, seguidos pelos dos emigrados e da Coroa, “à disposição da 
nação”. Desde então, Choay reconhece que o papel da Revolução 
Francesa, junto à Constituinte, fez a França tornar-se a precursora 
das práticas dos inventários, como um aparato de metodologia ao 
tombamento.  

Em 1837, a Assembleia Nacional Constituinte criou a 
Comissão de Monumentos, integrada por especialistas e cidadãos 
comuns, que deveria “tombar as diferentes categorias de bens 
recuperados pela Nação” (CHOAY, 2001, p. 99). Esses bens eram 
aqueles confiscados durante a Revolução Francesa que, com o 
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Decreto de 13 de outubro de 1790, a fim de impedir o vandalismo 
contra os mesmos, foram consagrados como símbolos da nação: 
quadros, arte e ciência, manuscritos, selos, livros, armas, pedras 
gravadas, monumentos, igrejas, estátuas, objetos referentes a 
costumes europeus e estrangeiros, pesos e medidas, desenhos e 
gravuras, mausoléus e túmulos relacionados à Antiguidade, máquinas 
relativas à mecânica e casas tornadas domínios nacionais. Em 
seguida, em 1794, também foi criado o relatório sobre o vandalismo 
e como poderia ser reprimido. 

Vale destacar que as repercussões oriundas da Revolução 
Francesa auxiliaram expressamente na produção de modelos 
jurídicos nos países ocidentais. A partir dela, iniciou-se o inventário, 
preservação e proteção de artefatos considerados representativos da 
nação, seja por seu valor econômico, seja por seu valor simbólico 
(CHOAY, 2001, p. 91).  

No Brasil, o marco inicial do ensino e pesquisas das 
historicidades do país se deu no ano de 1837, no mesmo ano de 
criação da 1ª Comissão de Monumentos Históricos da França. No país 
foram fundados, no período da Regência de D. Pedro II, o Imperial 
Colégio Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Desde 
então, ficou estabelecido a criação de Inspetorias Estaduais de 
Monumentos, com objetivo de identificar, à partir de listagens e 
inventários, os bens de cada estado. Paulo Ormindo de Azevedo 
(1998) destaca o estado da Bahia como o primeiro a realizar as 
listagens desses bens, em 1927. Cantarelli (2014) cita os técnicos da 
Inspetoria de Monumentos de Pernambuco, criado em 1928, como 
os primeiros a indicarem as ações dos inventários. 

Em 1934, criou-se a Inspetoria de Monumentos Nacionais, 
determinado pelo Decreto nº 24.735, de 14 de julho, estabelecia que 
esse novo modelo deveria organizar “um catálogo dos edifícios de 
assinalado valor e interesse artístico-histórico existentes no país, 
propondo ao Governo Federal os que se devam declarar em decreto 
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Monumentos Nacionais”. No mais, os imóveis que fossem declarados 
como Monumentos Nacionais, e uma vez classificados, “não poderão 
ser demolidos, reformados ou transformados sem a permissão e 
fiscalização do Museu Histórico Nacional”. Os objetos e bens móveis 
também fariam parte de uma organização, cujo “catálogo, tanto 
quanto possível completo, dos objetos histórico-artísticos de notável 
valor existentes no país, no qual os particulares poderão requerer a 
inclusão dos de sua propriedade” (BRASIL, 1934a). 

A partir desse marco, no período do Estado Novo, em 1937, 
foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), hoje IPHAN, que tinha como direção Rodrigo Melo Franco 
de Andrade e a colaboração do arquiteto Lúcio Costa. O órgão passou 
a ser responsável pelas realizações de metódicos inventários de 
proteção de obras arquitetônicas, considerados relevantes e de 
caráter histórico e artístico para o país, de modo a torná-los 
tombados. Assim, até meados da década de 1960, a partir das 
peculiaridades arquitetônicas e artísticas de comprovação histórica e 
memorável do país, diversos imóveis, objetos e sítios foram 
reconhecidos como patrimônio histórico brasileiro. 

Identificar imóveis a partir de inventário requer etapas 
metodológicas de grande importância, pois através deste 
instrumento de preservação será realizado o reconhecimento de 
toda a edificação. Para Azevedo (1987), ao ser utilizada uma 
metodologia de inventário é preciso inicialmente registrar os imóveis 
por meio de fotografias, destacando na ficha as características gerais 
da obra, tais como dimensão, conservação, datação, nome do autor, 
valor histórico/científico, dentre outros. Nos primeiros 
levantamentos realizados no país, os fotógrafos se tornaram os 
protagonistas ao fazerem os levantamentos e registros para a 
formação dos acervos documentais, reforçado pelo “Mapeamento 
Preliminar das Atividades dos Fotógrafos no IPHAN” (CERQUEIRA; 
FONSECA, 2013). Estes mapeamentos, por sua vez, através das 
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documentações fotográficas, se tornaram imprescindíveis para o 
IPHAN, pois serviam de estudo para identificação do grau de 
conservação do imóvel, além de consultas para pesquisadores e 
técnicos da área do patrimônio cultural. Assim, considerando as 
dificuldades de acesso às diversas localidades do Brasil na época e as 
restrições financeiras dos técnicos em saírem à campo para 
realização dos levantamentos, muitos bens foram tombados a partir 
das análises feitas sobre essas fotografias. 

Em 1973, sob o comando de Paulo Ormindo de Azevedo e 
pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço do estado, a Bahia 
foi a primeira a realizar os catálogos sistemáticos do patrimônio 
construído de um estado brasileiro, através do “Inventário de 
Proteção do Acervo Cultural da Bahia”, o IPAC - BA, habilitado a 
adquirir informações capazes de identificar a preservação dos 
imóveis culturais por meio de fichas, trazendo uma metodologia 
europeia de levantamento cadastral. Potencializando o acervo 
turístico baiano, foram inventariadas inúmeras edificações de 
interesse cultural, dentre variados usos como religiosos, militares, 
agrícolas e industriais. Após sua aplicação, outros estados 
começaram a adotar a metodologia empregada. 

Adentrando ao tema do artigo em questão, destacamos a 
relevância do patrimônio industrial, imponente por sua escala e uso 
formal, caracterizado por acervos imateriais, como o modo de 
produção, e materiais, tais como as edificações industriais, que 
englobam as maquinarias, fábricas, oficinas, minas, armazéns, vilas 
operárias e todas as outras estruturas que serviram como locais para 
o desenvolvimento de atividades relacionados às indústrias.  

O patrimônio industrial teve reconhecimento institucional 
somente em 1978 com a criação do Comitê Internacional para 
Conservação do Patrimônio Industrial – TICCIH. Em referência a Carta 
de Veneza de 1964, que incluiu o patrimônio industrial como 
edificações indicadas para preservação; em julho de 2003, na 
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conferência do TICCIH foi firmada a Carta de Nizhny Tagil, 
estabelecendo a preservação das manifestações tangíveis e 
intangíveis das atividades industriais, datadas desde meados do 
século XIX.  

Paralelo ao patrimônio industrial, temos também a 
arqueologia industrial, “[...] um método interdisciplinar que estuda 
todos os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os 
artefatos, a estratigrafia e as estruturas, os assentamentos humanos 
e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou pelos processos 
industriais.” (TICCIH, 2003, p. 1,). Os levantamentos sobre os estudos 
da arqueologia industrial no Brasil também foram pioneiros e, desde 
então, apresenta um amplo patrimônio industrial para o país, dotado 
de engenhos, portos, minas, ferrovias, complexos industriais do 
século XIX e demais. 

Desde a era industrial, a região Norte Fluminense possuía a 
produção da cana-de-açúcar como atividade predominante, o que 
proporcionou o desenvolvimento de mecanização do campo. Com a 
máquina a vapor e as novas técnicas de produção, a cultura 
açucareira aumentou e, junto à introdução dos engenhos nas 
propriedades, ocorreu a modificação na paisagem com estradas 
sendo abertas às metrópoles, deixando “[...] marcas nas sociedades 
atuais que tomaram forma na arquitetura, nos objetos, nas 
lembranças ou mesmo no território” (OLIVEIRA, 2015).  

Neste período, Campos dos Goytacazes esteve no auge da 
produção do açúcar, investindo capital nos engenhos da região, que 
se tornaram engenhos centrais (Engenhos de Quissamã - 1877, 
Barcelos - 1878 e Pureza - 1885). Com essa nova situação, a paisagem 
industrial foi igualmente alterada devido aos novos maquinários 
adquiridos. Posteriormente, com o fim dos engenhos centrais, 
substituídos pelas usinas de cana-de-açúcar, sendo a primeira do país 
criada em julho de 1889 na baixada campista, denominada Usina do 
Limão, o nível de produtividade da região se elevou com novas usinas 
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instaladas, conhecida como a fase da primeira modernização no final 
do século XIX. Com isso, é possível afirmar que essa nova 
configuração da atividade de produção canavieira na região norte 
fluminense transformou a paisagem e a história do local. Segundo 
Pereira Pinto (1987), na cidade de Campos, no início do século XX, já 
havia 27 unidades produtivas de usinas, sendo que as maiores eram 
Cupim, Mineiros, Santa Cruz, Tocos e Barcelos.  

Essa relação histórica das usinas de cana-de-açúcar com a 
cidade de Campos, além de trazer desenvolvimento econômico, 
também implementou papel memorável para a região e a cidade, 
traduzindo-se num local rico em informações relativas ao estudo do 
Patrimônio Industrial. A fim de valorizar a memória e um passado 
que aos poucos vem sendo destruído pelas ações do tempo, pelo 
esquecimento da população e principalmente pelas autoridades, 
abordaremos então a importância e a metodologia de como realizar 
os inventários desses patrimônios industriais, com a intenção de 
deixar registrada a proteção, conservação e a memória, presente e 
futura, destacando a história desses monumentos tão significativos 
para a cidade e região.  

 

Sobre Engenhos e Usinas em Campos dos Goytacazes 

Os primeiros registros do plantio e manufatura da cana de 
açúcar em Campos dos Goytacazes aparecem antes mesmo do 
surgimento da cidade, nos primórdios da colonização da região. A 
Capitania de São Tomé, posteriormente também conhecida como 
Capitania Paraíba do Sul, foi doada pela Coroa Portuguesa a Pero de 
Góis em 1536. O donatário relatou, em algumas de suas cartas, o 
plantio e cultivo de cana de açúcar e a construção de uma engenhoca 
às margens do Rio Itabapoana, próximo à sua foz. 

Apesar do esforço de Góis pela produção do ouro branco, 
suas plantações e engenhos eram constantemente incendiados e 
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destruídos pelos indígenas locais que lutavam pela terra e se 
recusavam a serem dominados. Em 1548 ele decide abandonar os 
engenhos e seu filho, Gil de Góis, tempos depois, tenta retomar os 
trabalhos, porém também desiste e em 1619 deixa definitivamente a 
capitania (PARANHOS, 2010). 

Mesmo com o insucesso dos Góis e a hostilidade dos 
habitantes da região, ainda parecia uma proposta bastante rentável 
cultivar e produzir açúcar nessa região, pelos seguintes motivos: a 
vasta mata ao redor que poderia fornecer madeira para construção e 
lenha para queima; a umidade litorânea e a planície alagadiça que 
tornava a terra mais fértil e produtiva; o escoamento fluvial, que 
permitia o transporte de matéria prima; e, especialmente, o 
expressivo número de escravos. Vale observar que não apenas o 
cultivo de cana de açúcar era vantajoso na planície: a pecuária era 
outra atividade bastante lucrativa.  

No séc. XVII a capitania vivia uma ilegalidade de governo, pois 
cortou laços com o então governador do Rio de Janeiro e criou um 
próprio Conselho Municipal. O general Salvador Corrêa de Sá e 
Benevides, aproveitando-se do momento, requereu à corte a mercê 
das terras e recebeu a posse da capitania no ano de 1674 (PENNA, 
2014, p. 32). Vale ressaltar que o general já havia inaugurado, no ano 
de 1652, o primeiro engenho documentado da capitania. 

O plantio e beneficiamento da cana-de-açúcar passaram a ser 
o principal combustível econômico da região no final do séc. XVII e 
início do séc. XVIII, surgindo cada vez mais engenhos e engenhocas 
movidos à tração animal, humana ou à roda d'água. 

No final do séc. XVIII, Campos possuía, em números, mais 
engenhos que Pernambuco, Sergipe e Bahia juntos (CRUZ, 2003, 
apud DIAS, 2016, p. 25). Segundo Auguste de Saint-Hilaire (1941 
apud PARANHOS, 2006, p. 03), até 1769, a capitania possuía cerca de 
56 engenhos; em 1778, já passava de 168 engenhos; de 1779 a 1801, 
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200 engenhos; já em 1816 esse número passava dos 360 e em 1820, 
já haviam cerca de 400 engenhos e 12 destilarias na região. Nesse 
momento, Campos era o principal fornecedor de açúcar e de outros 
alimentos do mercado do Rio de Janeiro. Em 1855, 90% de todo 
açúcar comercializado da capital era produzido aqui. 

No início do século XIX, Napoleão Bonaparte dominava a 
Europa e, seus inimigos, buscando enfraquecê-lo, promoveram um 
bloqueio continental, impedindo a região de receber o açúcar de suas 
colônias ou de outros lugares como do Brasil, o que incentivou a 
produção de açúcar a partir da beterraba, diminuindo drasticamente 
o preço do açúcar vindo da cana. Inicia-se então a crise do açúcar, 
que arruinaria vários engenhos da região Nordeste do país. 

Porém, ao mesmo tempo que os engenhos nordestinos 
entravam em decadência, Campos viu sua indústria açucareira 
crescer, já que seu foco era o abastecimento do mercado do Rio de 
Janeiro e, com a queda dos grandes exportadores, os engenhos 
campistas ganharam espaço e passaram a abastecer o mercado 
interno brasileiro. 

Em 1837, segundo Feydit (1900, p. 431), com a chegada do 
inglês Alexandre Davidson, a revolução industrial contagiou os 
engenhos que já existiam na época. Os tachos de bronze e as 
moendas de madeira foram substituídos por ferro fundido, e a força 
motriz que era água, humana ou animal, foi substituída por força a 
vapor. Surgiram os primeiros Engenhos Centrais que eram mais 
eficientes e processavam maior quantidade de cana-de-açúcar, 
aumentando assim a produção. Outro incentivador da modernização 
dos engenhos foi o Governo Imperial, que garantiu menores juros de 
financiamento para os que aderissem a esse novo sistema, mas com 
algumas exigências aos empresários: os mesmos não poderiam 
monopolizar o cultivo da cana-de-açúcar, deveriam separar o 
trabalho agrícola do industrial, comprando a cana-de-açúcar 
produzida pelos proprietários rurais agregados que passariam a ser 
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seus fornecedores; seria proibido o trabalho escravo na produção de 
açúcar; seriam fiscalizados por autoridades governamentais; dentre 
outras objeções. Dessa forma, os Engenhos seriam responsáveis pela 
produção e consumo local.  

Em contrapartida, com a carência dos recursos 
governamentais, alguns produtores que não quiseram se submeter 
às exigências do governo, transformaram seus engenhos em Usinas 
com ajuda de capital exterior. A primeira Usina instalada no Brasil foi 
a Usina do Limão, fundada em julho de 1879, em Campos dos 
Goytacazes, por João José Nunes de Carvalho. A tabela 1 compara as 
principais diferenças entre estes dois tipos de indústria 
sucroalcooleira:  

 

Tabela 1 - Principais diferenças entre Engenho Central x Usina 

ENGENHO CENTRAL USINA 

Propriedade particular de capital 
público e privado 

Propriedade particular de capital 
privado 

Obrigado a moer cana de 
terceiros 

Lavouras próprias e moagem de 
cana de terceiros quando lhe era 
favorável 

Processo de produção mais 
demorado 

Processo de produção mais 
rápido e eficiente 

Autoria própria (2020) 
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Com o fim do Império, o governo republicano não quis mais 
financiar os Engenhos Centrais que se tornaram cada vez mais 
dispendiosos de serem mantidos. A falta de independência somada a 
todas as desvantagens da manutenção, propiciou a falência dos 
Engenhos Centrais e engenhos menores, enquanto o número de 
usinas instaladas começou a crescer.   

O cultivo de açúcar trouxe várias mudanças na infraestrutura 
da região, mas também transformou a construção do território 
campista. Com a instalação das usinas, o espaço ao redor das 
mesmas foi moldado e ocupado pelos chamados núcleos fabris, que 
eram comunidades onde ficavam as atividades administrativas, 
serviços médicos e industriais da empresa. Na indústria açucareira, 
esses núcleos conciliavam trabalho e habitação, reunindo em seu 
complexo fabril diferentes padrões de moradia, conforme a categoria 
funcional e salarial do morador, além de áreas de lazer, comércio, 
igreja, escola, farmácias, serviços médicos e administrativos, 
proporcionando um caráter autônomo a essas comunidades. 

Decerto que o cultivo da cana-de-açúcar, assim como seus 
engenhos e usinas, tiveram papel determinante em variadas áreas, 
tais como políticas, sociais, econômicas, urbanísticas e na ocupação 
do território. Trouxeram grandes avanços tecnológicos e influências 
culturais e arquitetônicas europeias, que se espalharam por toda a 
região e tornaram-se parte de destaque na história e no patrimônio 
material e imaterial. Porém, com o passar dos anos, a atividade 
açucareira entrou em dificuldades. No Brasil, a manufatura de cana-
de-açúcar sempre foi desenvolvida em grandes propriedades com 
amplo investimento de capital, modernização de técnicas e grandes 
produções, o que já não ocorria nas usinas da região, que contavam 
com a produção de pequenas propriedades que não investiam em 
seus canaviais, e onde a colheita era manual. Além da defasagem 
tecnológica entre lavoura e indústria, a crise hídrica também 
intensificou a queda na produtividade.  
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Na década de 1980, a crise na economia açucareira e o 
avanço de outras atividades econômicas como a fruticultura, a 
indústria da cerâmica vermelha e petrolífera, muitas usinas da região 
foram sufocadas pelas dívidas e por falta de mão de obra barata, já 
que com o aumento da economia informal e a transformação na 
economia agrária, muitos trabalhadores rurais, como os boias-frias, 
resistiam à execução de trabalho em precárias condições. Todos 
esses obstáculos fizeram com que a indústria sucroalcooleira 
perdesse força e vários usineiros decretassem falência. 

Hoje são poucas que ainda resistem, frequentemente 
ameaçadas pelo fantasma da bancarrota. Observamos as construções 
em ruínas do que foi um dia um grande polo industrial do país, 
perdendo-se no tempo e na memória das gerações recentes. 

 

O desenvolvimento de um inventário do patrimônio industrial para 
Campos  

Este artigo apresenta a experiência da cidade de Campos dos 
Goytacazes, situada na região norte fluminense do estado do Rio de 
Janeiro, na realização de um inventário do patrimônio industrial do 
açúcar do município. Ele descreve o projeto de pesquisa 
desenvolvido junto à Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, através do Programa Viva Ciência, que busca resgatar o 
Patrimônio Industrial Sucroalcooleiro dos escombros das construções 
e da memória das famílias campistas que foram marcadas por sua 
história. 

Estabelecidas as orientações básicas pela coordenadora geral 
do projeto, coube à equipe de trabalho iniciar as pesquisas 
preliminares para estabelecimento dos recortes a serem trabalhados 
e da metodologia a ser empregada para consecução dos objetivos 
inicialmente traçados. 
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O objetivo geral visou conhecer o acervo industrial de 
Campos dos Goytacazes através da reunião de informações sobre a 
natureza dos bens oriundos do apogeu econômico relativo à 
economia açucareira, planejando ratificá-los como elementos que 
participam da construção da memória e da história social da região 
por enfatizar o valor cultural, histórico e arquitetônico das Usinas, 
Destilarias e Vilas Operárias existentes na cidade. 

Nessa perspectiva, o inventário consiste na identificação e no 
registro por meio de pesquisa e levantamento do endereço 
completo, das características e particularidades de determinado 
bem, adotando-se, para sua execução, critérios técnicos objetivos e 
fundamentados de natureza histórica, artística, arquitetônica, 
sociológica, paisagística, entre outros. A partir do somatório dessas 
informações, buscamos obter o panorama das condições atuais 
acerca do conjunto de construções industriais que fazem referência à 
época dos engenhos na cidade, com vistas à conservação, 
restauração e valorização. 

 

Justificativa 

Segundo a Declaração de Amsterdã, de 1975, o inventário é 
um instrumento básico para o planejamento urbano e físico-
territorial, cujas informações devem ser amplamente difundidas, pois 
fornecem dados essenciais para a conservação (CONSELHO DA 
EUROPA, 1975).  

Neste contexto, nos propomos a identificar os bens 
industriais de Campos dos Goytacazes a partir de critérios pré-
estabelecidos, tais como o que a equipe denominou de “Região 
Central de Campos”, conglomerando o centro urbano propriamente 
dito e trechos de outros distritos que lhe são adjacentes, sobre as 
quais poderá valer uma forma de proteção do poder público. Em 
vista disso, imaginamos que o conjunto de bens inventariados 
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poderão se vestir de novos significados com possibilidades de 
reapropriação e inserção na dinâmica cultural da cidade.  

Portanto, planejamos fortalecer a identidade cultural local 
por meio do envolvimento da comunidade com seus bens culturais, 
colaborando, assim, para a construção da cidadania. Esse 
envolvimento dos cidadãos na gestão desse patrimônio, pelo qual 
eles também são responsáveis, poderá levá-los a apropriarem-se e a 
usufruir dos bens e valores patrimoniais.  

 

Metodologia 

Visando a importância econômica, social e cultural que o 
patrimônio industrial tem no município, a metodologia deste projeto 
consiste na realização de um inventário cadastral desses 
estabelecimentos.  

O estudo foi realizado dentro do perímetro urbano do 
município de Campos dos Goytacazes, sendo as estruturas 
arquitetônicas analisadas datadas dos séculos XIX e XX, período em 
que houve o surgimento dos engenhos centrais e das usinas, ambos 
voltados para a produção do açúcar.  

O embasamento teórico foi realizado através de uma extensa 
pesquisa bibliográfica - anuários, dissertações, artigos, dentre outros 
- a fim colher informações suficientes para se criar uma lista com os 
nomes de cada uma das indústrias. Essa relação nominal buscou 
identificar todas as usinas que existiram dentro do atual território do 
município, tanto as que já foram desmontadas / demolidas, as que 
resistem bravamente à ação do tempo e as que estão em processo 
de arruinamento; quanto as que ainda estão em uso, seja este qual 
for. Vale ressaltar que as instalações que pertenciam ao território de 
Campos na época de sua construção, mas que hoje pertencem a 
outro município, não foram mencionadas aqui. 
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A partir deste levantamento preliminar, reuniu-se um 
número de 20 usinas, sendo elas: 

1. Usina Cambaíba 

2. Usina Cupim 

3. Usina Mineiros 

4. Usina Novo Horizonte 

5. Usina Outeiro 

6. Usina Paraíso 

7. Usina Pedra Lisa 

8. Usina Poço Gordo 

9. Usina Queimado 

10. Usina Santana 

11. Usina Santa Cruz 

12. Usina Santo Amaro 

13. Usina Santo Antônio 

14. Usina São João 

15. Usina São José 

16. Usina Sapucaia 

17. Usina do Limão 

18. Usina Nossa Senhora das Dores 

19. Usina Abbadia 

20. Usina União 

Com base nessas informações, prosseguimos com a pesquisa 
e procuramos localizar cada usina em um mapa, a fim de obter seus 
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endereços precisos. Essa identificação foi feita com o auxílio da 
bibliografia estudada, agregada ao mapa intitulado “Planta Geral dos 
Engenhos Centraes e Assucar”, de 1909 (Figura 1).  

 

Figura 1 - Planta Geral dos Engenhos Centraes e Assucar, s.a, 1909. 

 

Fonte: Conceição (2018) 

 

Também contamos com a plataforma Google Earth, essencial 
para esta etapa, já que possibilitou a visualização das estruturas 
arquitetônicas que ainda estão erguidas. O software foi, portanto, 
uma forma de comprovar a localização fornecida pelas fontes. É 
importante mencionar que nem todas as usinas listadas foram 
localizadas, justamente por seu arruinamento ou demolição, como 
ocorreu com a Usina do Limão, ou porque nos faltou alguma 
informação mais específica na bibliografia, o que dificultou a sua 
procura no Google Earth.   
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 Após esse processo, realizamos a pesquisa de campo, 
instrumento fundamental para a elaboração do presente estudo. Foi 
realizada uma coleta de dados de ordem física (técnico-construtiva e 
funcional) que se utilizou do instrumento proposto (o checklist), 
complementado por pesquisa documental, registros, e registros 
fotográficos. 

Buscamos assim, identificar fatores importantes como as 
características arquitetônicas (tipo de esquadrias, formato, materiais, 
tipo de vedação, número de pavimentos, cobertura, chaminés, 
dentre outros), a implantação e a composição dos espaços no 
terreno (casas administrativas, vilas operárias, acesso) e o estado de 
conservação. Este último está totalmente ligado ao uso do 
estabelecimento. Verificamos ainda as usinas que estavam ativadas e 
desativadas e seu processo de arruinamento. 

Outro ponto que também consideramos relevante foram as 
possíveis alterações que a construção sofreu ao longo do tempo. Para 
que chegássemos a hipóteses dessas modificações, as fotografias 
antigas, somadas às informações fornecidas pela plataforma Google 
Earth foram fundamentais. Tudo isso nos auxiliou a ter conhecimento 
sobre as condições de cada imóvel.  

Uma observação considerável a ser feita aqui é que em 
nenhuma das propriedades foi possível o acesso interno, por motivos 
diversos. Portanto, todas as informações e hipóteses que colhemos 
em campo foram através de observações externas, algumas delas até 
bem distantes.  

Para a etapa seguinte, sistematizamos todas as informações - 
registros escritos e fotográficos-, de cada usina visitada para 
iniciarmos o inventário. A composição deste catálogo está sendo feita 
por meio das fichas, ou seja, tratamos cada usina com suas 
particularidades e dedicamos uma ficha para cada indústria. Para tal, 
tomamos como base o modelo das fichas do “Inventário das 
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Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense”, realizadas pelo Instituto 
Cultural Cidade Viva, em parceria com o Instituto Light e o Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), no ano de 2010. 
Entendemos que essa referência seria muito proveitosa, já que vários 
aspectos considerados nas fazendas poderiam ser aplicados nas 
usinas. No entanto, tivemos algumas alterações a fazer, visto que 
tratamos de tipologias patrimoniais diferentes. 

Dessa forma, a ficha foi dividida em cinco partes: 

1. Capa: tratamos das informações iniciais, como número da 
ficha, endereço, localização, ano de inauguração, proprietário, etc.;  

2. Descrição arquitetônica: descrevemos o que observamos de 
composição, implantação, chaminés, esquadrias, pavimentos, etc.; 

3. Detalhamento do estado de conservação: expomos as 
características do prédio em relação às intempéries e a evolução de 
seu arruinamento, além das hipóteses das alterações arquitetônicas 
de reformas posteriores à sua inauguração; 

4. Histórico: narramos um pouco a trajetória da usina e sua 
significância para Campos, alguns de seus proprietários, a capacidade 
produtiva, a relação com outros imóveis importantes da cidade, as 
fazendas que possuíam, estradas de ferro, etc.;  

5. Referências bibliográficas: separamos um tópico para 
inserirmos as referências que nos auxiliaram no preenchimento da 
ficha. 

Em todo o corpo da ficha, utilizamos muitas imagens que 
complementam e enriquecem as informações escritas. 

As figuras a seguir são exemplos do modelo adotado aplicado 
na Usina Cambaíba: 
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Figura 2: Capa da ficha de inventário 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 3: Descrição arquitetônica 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 4 – Detalhamento do estado de conservação 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 5 – Histórico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 



 

Além da ficha, o inventário
(Figura 6) e a identificação de cada usina localizada. O objetivo deste 
é localizar as indústrias em escala municipal. Com ele, é possível 
ainda observar a disposição das mesmas dentro do território 
campista, o que facilitará a leitura da ficha.

 

Figura 6 - Localização das usinas de açúcar em Campos dos Goytacazes

Fonte: Arquivo pessoal

 

Concluímos com a certeza que o patrimônio industrial
parte da identidade do povo campista, seja na memória
também na paisagem, coroada pelas chaminés que contam a história 
de uma terra marcada pelos trabalhadores e barões do açúcar.  

No entanto, de forma paradoxal, acredi
deixada por esses protagonistas, conhecidos ou não, se encontra 
escondida. Por que se ignora o que hoje restou da história? A maioria 
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Além da ficha, o inventário também conta com um mapa 
(Figura 6) e a identificação de cada usina localizada. O objetivo deste 
é localizar as indústrias em escala municipal. Com ele, é possível 
ainda observar a disposição das mesmas dentro do território 

itura da ficha. 

de açúcar em Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Concluímos com a certeza que o patrimônio industrial faz 
do povo campista, seja na memória coletiva, mas 

também na paisagem, coroada pelas chaminés que contam a história 
de uma terra marcada pelos trabalhadores e barões do açúcar.   

No entanto, de forma paradoxal, acreditamos que a riqueza 
deixada por esses protagonistas, conhecidos ou não, se encontra 
escondida. Por que se ignora o que hoje restou da história? A maioria 
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das instalações visitadas se encontram em fase de arruinamento, 
devido ao abandono e a falta de uso. Uma delas, no final de 2019, 
servia de abrigo irregular, mesmo em estado estrutural bastante 
precário.  

Fechadas e abandonadas, pudemos notar que essas usinas 
têm se tornado motivo de insegurança em suas redondezas, afinal, 
muitas delas estão com suas estruturas comprometidas, sem 
cobertura, vedação, sem pessoas. São áreas muito grandes com 
construções arruinadas e desertas. Os vestígios deixados pela 
produção sucroalcooleira são parte integrante da paisagem e, 
portanto, fazem parte da memória do coletivo, sendo de suma 
importância a preservação e reutilização desses lugares tomando 
como motivação tudo acima já explicitado. 

Esta breve reflexão, entretanto, nos faz acreditar que é 
preciso trabalhar muito para que esse patrimônio seja reconhecido 
como tal em Campos dos Goytacazes. Por isso, estudos como estes 
são valiosos, pois nos permitem documentar a potência e relevância 
cultural que estes imóveis podem fornecer ao município.  

 

Referências: 

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São 
Paulo: Martins Fontes, 1993. 

AZEVEDO, Maria Helena de Andrade. A Rua Direita em Preto e Branco 
- Cidade da Parahyba (1870-1930): Fotografias de arquitetura numa 
leitura histórico-morfológica da paisagem urbana. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2010. Disponível em: 
http://tede.biblioteca.ufpb.br/handle/tede/304?locale=pt_BR. 
Acesso em: 10 abr. 2016. 



97 
 

AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Inventário como instrumento e 
proteção: a experiência pioneira do IPAC-Bahia. In: MOTTA, Lia; 
SILVA, Maria Beatriz Resende. Inventários de identificação: um 
panorama da experiência brasileira. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998. 

CAMPAGNOL, Gabriela. Redefinindo o espaço do açúcar: Patrimônio, 
reutilização e arquitetura industrial.  Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/VI_coloquio_t1
_redefinindo_espaco.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020. 

CAMPAGNOL, Gabriela. Usinas de Açúcar: Formação e Transformação 
do seu Espaço. Arqueologia Industrial, Vila Nova de Famalicão, 
Portugal, ano 2008, v. 4, n. 1-2, p. 73-96, 2008. Disponível em: 
http://www.museudaindustriatextil.org/. Acesso em: 28 jul. 2020. 

CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio Cultural: Conceitos, políticas, 
instrumentos – São Paulo: Anablume ; Belo Horizonte: IEDS, 2009. 

CASTRIOTA, Leonardo Barci. Inventários urbanos como instrumentos 
de conservação. In: LIMA, Evelyn Furquim Werneck; MALEQUE, Míria 
Roseira (orgs.). Espaço e cidade: conceitos e leituras. Rio de Janeiro: 7 
Letras, 2007. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Unesp, 2001. 

CONCEIÇÃO, Raphael Neves. A leitura da paisagem da baixada 
campista: as materialidades e as representações sociais 
remanescentes entre a passagem do período colonial e imperial. 
Revista Tamoios, [S.l.], jul. 2018. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/tamoios/article/view/32672. Acesso 
em: 18 ago. 2020. 

CONSELHO DA EUROPA. Convenção para a salvaguarda do 
patrimônio arquitetônico da Europa. Granada, 1985. In: DGPC 
(Direção Geral de Patrimônio Cultural). Cartas e convenções 
internacionais sobre patrimônio. Disponível em: 

98 
 

http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/granada.pdf. 
Acesso em: 12 jun. 2020. 

CONSELHO DA EUROPA. Declaração de Amsterdã. Congresso do 
Patrimônio Arquitetônico Europeu, Amsterdã, 1975. In: IPHAN. 
Cartas patrimoniais. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinde. Acesso: 12 jun. 2020. 

DIAS, Igor Paolo Ribeiro. Território e Poder: as elites e a organização 
do território em Campos dos Goytacazes (RJ). Dissertação (Mestrado 
em Geografia) - Universidade Federal Fluminense, Campos dos 
Goytacazes, 2016. 

FEYDIT, Júlio. Subsídios para a história dos Campos dos Goitacazes. 
Desde os tempos coloniais até a Proclamação da República. Rio de 
Janeiro: Esquilo, 1979 [1ª edição: 1900]. 

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL (INEPAC). Projeto 
Inventário de Bens Culturais Imóveis. Desenvolvimento Territorial dos 
Caminhos Singulares do Estado do Rio de Janeiro: Açúcar. Fichas de 
Inventário, vol. 1, 2004. Disponível em: 
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONU
S/bds/bds.nsf/F53F7DCBED267FB98325735C004D1383/$File/NT000
36122.pdf Acesso em: 03 abr. 2015. 

INVENTÁRIO DAS FAZENDAS DO VALE DO PARAÍBA FLUMINENSE. 
Instituto Cidade Viva. Disponível em: 
http://www.institutocidadeviva.org.br/inventarios/. Acesso em: 10 
ago. 2019. 

PARANHOS, Paulo. O Açúcar no Norte Fluminense. Histórica, n. 8, ed. 
2, março 2006. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/publicacoes/revista_histori
ca. Acesso em: 28 jul. 2020. 



99 
 

PENNA, Patrícia Ladeira. Benta Pereira: mulher, rebelião e família em 
Campos dos Goytacazes, 1748. Dissertação (Mestrado em História) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

RAMOS, Carolina. Os caminhos do açúcar no Norte – Fluminense. In: 
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL (INEPAC). Projeto 
Inventário de Bens Culturais Imóveis. Desenvolvimento Territorial dos 
Caminhos Singulares do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
SEBRAE / INEPAC, 2004. p. 71-87. 

SMIDERLE, Dilcéa de Araújo Vieira. Etanol sem futuro: a inusitada 
trajetória da cana em Campos dos Goytacazes (RJ). Agenda Social, 
v.4, n.2, p.76-95, mai-ago / 2010. 

SOUSA, Horácio. Cyclo Áureo: História do 1º centenário da cidade de 
Campos 1835 – 1935. Campos dos Goytacazes, RJ: Essentia, 2014. 
[Memórias Fluminenses; v.1 (Reedição da obra original de 1935)]. 

VIANA , Simone da Silva; TERRA, Denise Cunha Tavares. Auge e 
Declínio da Atividade Sucroalcooleira: As Transformações do Mundo 
do Trabalho na Baixada Campista/RJ. SIR - Seminário de Integração 
Regional: Crise, Emprego e Dinâmicas Urbanas e Regionais, ano 2019, 
ed. 8, 9 e10 de outubro 2019. Disponível em: 
https://seminariodeintegracao.ucam-campos.br/anais-xviii-
seminario-de-integracao-2019/. Acesso em: 28 jul. 2020. 

  

100 
 

  



101 
 

A CIDADE SOB OS OLHOS DA MEMÓRIA: INVENTÁRIO DO 
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Nayanne Almeida Gomes Manhães 

 

Introdução 

O patrimônio cultural é a herança do passado comum 
à sociedade, transmitida para as futuras gerações por meio 
material ou imaterial. Essa definição abrange os bens naturais e 
construídos, que representam parte da história ou tradição de 
um grupo social, como um modo de viver, danças típicas e 
produções tangíveis como pinturas, esculturas e escrituras. 
(Art. 216, BRASIL, 1988) Nesse contexto, na 17ª sessão da 
Conferência Geral da UNESCO, que aconteceu entre 17 de 
outubro a 21 de novembro de 1972, em Paris, na França, foi 
firmado o compromisso internacional com a causa patrimonial. 

A medida chamada de Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, também conhecida 
como Recomendação de Paris, marcou um importante avanço 
nas regulações das medidas protetivas do patrimônio cultural e 
natural, culminando na posterior criação da Lista do Patrimônio 
Mundial. Este momento influenciou diretamente a reforma da 
Constituição Federal Brasileira, em 1988, onde os bens culturais 
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foram reconhecidos com uma maior abrangência de 
significado.  

Nesse sentido, a definição atual da expressão 
patrimônio cultural brasileiro teve sua origem no artigo 216 da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, que a cita pela primeira 
vez da forma como hoje é conhecida. O documento 
estabeleceu a inclusão de bens culturais de natureza material e 
imaterial, os caracterizando como memória e identidade dos 
diferentes grupos sociais contidos no Brasil – o que 
ressignificou e expandiu o conceito do que se entendia por 
patrimônio no país. A diligência reforçou as normas 
estabelecidas anteriormente no Decreto 25/37. 

Ainda nesse contexto, o Decreto-Lei Nº 25, criado em 
30 de novembro de 1937, estabelece quatro Livros do Tombo, 
sendo eles: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro de Tombo das 
Belas-Artes e Livro do Tombo das Artes. Desse modo, os 
documentos descrevem diretrizes para a avaliação, 
preservação e categorização dos bens culturais, nacionais e 
estrangeiros, de acordo com seus distintos tipos. A medida tem 
como objetivo salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro do 
tempo, das mudanças sociais e da sempre iminente ameaça – o 
esquecimento. 

Com o fim de proteção no Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico são incluídos os bens 
que pertencem às categorias de arte arqueológica, etnográfica, 
ameríndia e popular, e os monumentos naturais, bem como 
sítios e paisagens que têm importância em serem preservados 
em estado natural ou modificados pela humanidade. No Livro 
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do Tombo Histórico inscrevem-se os bens de caráter histórico e 
as obras de arte histórica. Já no Livro de Tombo das Belas-Artes 
abrigam-se os bens caracterizados como arte erudita, nacional 
ou estrangeira. E as obras categorizadas como artes aplicadas, 
nacionais ou estrangeiras destinam-se à inscrição no Livro do 
Tombo das Artes Aplicadas (BRASIL, 1937). 

Historicamente, o interesse pela preservação 
patrimonial no Brasil é antigo: os primeiros registros de 
preocupação em defesa do patrimônio cultural datam do ano 
de 1742, quando o Vice-Rei do país embargou as obras no 
Palácio das Duas Torres e, depois, sua eventual restauração. 
(MIRANDA, 2006 apud KALB; FLORES, 2017, p. 197). 
Atualmente, este artifício compõe, junto de seis outros, um 
sistema de defesa que protege o patrimônio brasileiro, sendo 
eles: o tombamento, o inventário, o registro, a vigilância e 
desapropriação e, por fim, a chancela. Apesar de eficazes, o 
conjunto não é perfeito. A burocracia no sistema judicial 
brasileiro, por vezes, deixa brechas que permitem danos 
irreparáveis aos bens nacionais, o que reforça o estigma de que 
é inevitável a perda do patrimônio para o avanço do 
modernismo.  

Por outro lado, o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), que tem por competência a defesa 
do patrimônio, dedica seus esforços para combater os avanços 
da corrupção na área patrimonial, fiscalizando e preservando 
os interesses da população na proteção à memória local. Criado 
em 13 de janeiro de 1937, por meio da Lei nº 378, o órgão foi 
sancionado pelo presidente Getúlio Vargas e, desde então, 
representa os interesses populares, atuando no intermédio 
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entre a sociedade e a proteção dos bens patrimoniais 
nacionais. 

A proteção federal por meio do tombamento acontece 
quando o pedido de análise de um bem é enviado ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e é aceito, 
sendo inscrito no Livro do Tombo adequado a sua categoria, 
sendo os possíveis tipos: arqueológico; etnográfico e 
paisagístico; histórico; das belas-artes ou das artes aplicadas 
(SILVA, 2003). Nesse momento, o estado de tombo é definitivo 
e tem sua proteção garantida por lei, assegurada pelo órgão 
competente. Enquanto, em análise, o bem fica em estado de 
tombamento provisório, iniciado no momento da notificação ao 
proprietário, dessa forma, cabe ao responsável preservar o 
estado do bem até que se defira sua situação. (KALB; FLORES, 
2017, p. 201) 

Na norma descrita, o tombamento pode ocorrer de 
forma individual, em bem cultural único, ou de maneira 
coletiva, como em casos de bairros históricos, peças de coleção 
artísticas ou textuais, dentre outros. O ato protetivo pode ser 
efetivado não apenas em posses públicas, mas também em 
privadas, sendo essa última dividida em duas categorias de 
tombamento: voluntário e compulsório – quando o 
proprietário não aceita o tombamento, entra com recurso no 
órgão de proteção e este interposto é negado. Ademais, caso o 
bem seja inscrito no Livro de Tombo inadequado, sua alteração 
e moção para o Livro correto pode ocorrer desde que atenda as 
características exigidas pela lei (KALB; FLORES, 2017, p. 203-
204). 
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Similarmente, a proteção por inventário, segundo a 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, é descrita 
como um “instrumento de proteção e promoção do patrimônio 
cultural guiado pelo princípio da precaução e de informação dos 
bens materiais e imateriais, móveis e imóveis, públicos ou 
privados, nacionais e estrangeiros (estes, desde que fixados no 
país)” (BRASIL, 1988). O modelo se baseia no inventário francês, o 
mais antigo e popular. Desse modo, o inventário tem função 
preventiva de salvaguarda, que utiliza do conhecimento notório e 
aprofundado de um bem, apoiando-se em suas características que 
gozam do afeto de determinado grupo social ou que são 
detentoras de grande importância histórico-cultural para justificar 
sua preservação perante a lei. 

Assim, o inventário protege por resguardar bens, sendo 
um ato administrativo de natureza declaratória restritiva, que 
necessita de determinado reconhecimento por parte do órgão 
público competente para ter sua importância cultural relevante à 
preservação assegurada pela lei. Este não deve ser confundido 
com o tombamento, pois possui medidas legais aplicadas mais 
brandas, não competindo em categoria federal, o que delega às 
leis municipais sua responsabilidade, fiscalização e interesses. 

(KALB; FLORES, 2017, p. 211). Contudo, semelhante ao 
tombamento, o bem sujeito ao inventário – assistido de fichas e 
documentos que comprovem sua relevância para tal, – submete-
se também à preservação e conservação, além de todas as 
medidas restritivas aplicáveis. 

Além desses sistemas, há também o registro. Este que, 
segundo o Decreto de nº 3551, de 4 de agosto de 2000, 
protege e promove, principalmente, o patrimônio imaterial; 
que contém em sua essência a representatividade dos saberes 

106 
 

enraizados de uma comunidade, ritos religiosos ou festivos, 
formas de se expressar, manifestações literárias, musicais ou 
lugares como feiras e mercados públicos. O requerimento 
formal para o reconhecimento público e inserção do bem no 
seu respectivo Livro de Registro – podendo ser de Celebrações; 
Lugares; Formas de Expressão e Saberes – é a sua continuidade 
histórica e a relevância nacional. 

Por fim, tem-se a vigilância e desapropriação, bem 
como a chancela. A vigilância é parte do sistema de proteção 
do tombamento, que sujeita o bem protegido à vigilância 
permanente do IPHAN ou de outro órgão de proteção, como 
estadual ou municipal, que poderá inspecionar irrestritamente 
o patrimônio quando se fizer necessário, sem direito a objeção 
ou interposição de obstáculos por parte do proprietário, sujeito 
à multa caso o faça. Além disso, em descumprimento do acordo 
e das obrigações para com o patrimônio cultural, o proprietário 
poderá ser notificado e solicitado que se adeque e, caso não o 
cumpra em 6 meses, estará sujeito à desapropriação do bem e 
pena de multa. 

Já a chancela da Paisagem Cultural, o mais novo 
instrumento de proteção cultural criado pelo IPHAN, em 2009, 
tem como objetivo promover a preservação ampla e territorial 
de regiões únicas do Brasil. A medida funciona como um selo de 
qualidade, que certifica, principalmente, bens naturais e 
reconhece o valor cultural de determinada região que abriga 
uma distinta interação entre o homem e a natureza – e 
enquanto deter estas características, poderá gozar do selo. 
Dessa maneira, atende aos interesses públicos por 
determinado território que representa parte da identidade 
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nacional. Alguns exemplos destes bens são as relações entre os 
seringueiros e a floresta amazônica, o boiadeiro e o pantanal, o 
gaúcho e os pampas, etc. (IPHAN, 2009) 

Este modelo, internacionalmente usado, é gerido em 
um pacto entre o poder público, a sociedade e a iniciativa 
privada, chamado de Plano de Gestão, onde é planejado o 
conjunto de ações dedicadas à preservação das características 
que distinguiram tal região como uma Paisagem Cultural 
Brasileira. Nessa maneira, o descumprimento das normas, a 
degradação ou descaracterização do bem pode culminar no 
cancelamento da chancela por parte do IPHAN, o principal 
mediador da união. 

Estes mecanismos de proteção são previstos por lei, 
amparados pela Constituição vigente e, em alguns casos, 
contam com leis específicas que complementam sua gama de 
atuação. Contudo, a efetividade dessas normas é intrínseca ao 
conhecimento público e sua ressonância. Sem o consenso e a 
participação popular, as leis se tornam apenas formalidades, 
que falham ao se apoiar em critérios brandos, o que delega o 
deferimento das decisões, bem como suas interpretações, aos 
profissionais técnicos do campo patrimonial, passivamente 
corruptíveis pelos agentes modificadores do meio urbano – 
prefeitura, empresários, companhias de transporte, imobiliárias 
etc. –, que exercem grande influência em diversos cenários da 
cidade.  

Logo, se faz cada vez mais necessário o reforço legal e 
fiscal para as normas de preservação patrimonial, buscando 
adaptar as leis à nova realidade moderna, onde os rápidos 
avanços da globalização permitem cada vez menos tempo de 
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atuação  e portanto, menos burocracia –, o que compromete 
rapidamente a possibilidade do tombamento de um bem 
edificado, por exemplo, um tipo de patrimônio que 
constantemente sofre depredações criminosas a fim de 
descaracterizar seu valor, liberando então o proprietário dos 
compromissos legais de sua preservação. 

Dessa maneira, o inventário urbano torna-se uma 
medida de grande importância, que dispõe de todas as formas 
de proteção contidas no tombo, porém, com exigências mais 
brandas aos proprietários, o que efetivamente facilita o diálogo 
e, portanto, o sucesso na preservação do bem. A abordagem 
também permite mais eficiência ao estudar grandes áreas, 
assegurando que bairros e até mesmo regiões de uma cidade 
sejam inteiramente catalogados, e logo, protegidos em um 
período de tempo mais curto que o processo de tombo. Este 
instrumento de preservação também reforça o valor e o 
sentimento de pertencimento cultural do monumento à 
sociedade, que é convidada a participar do processo de defesa 
do valor histórico-cultural contido ali.  

Atualmente, os esforços para salvaguardar o 
patrimônio brasileiro encontram dificuldade no consenso da 
população local sobre a validade do tombo ou do inventário 
como bem. Isso ocorre, em parte, devido ao desconhecimento 
da sociedade quanto ao valor histórico contido em 
determinado bem – o que, portanto, desfavorece a 
necessidade de sua preservação. Estes conceitos são 
intrinsecamente conectados e mutuamente dependentes, visto 
que a perpetuação da memória só acontece quando há 



109 
 

pertencimento e afeto da sociedade por tal. (KALB; FLORES, 
2017, p. 219). 

Diante disso, cidades históricas com grande acervo 
cultural, que abrigam antigos bairros ricos em patrimônio ainda 
não catalogado, distantes de ter seu real valor cultural 
reconhecido pela população – como Campos dos Goytacazes, 
no Rio de Janeiro –, são exemplos de como o inventário urbano 
de bens edificados se faz necessário e pode divulgar sua 
história e passivamente contribuir com sua preservação a longo 
prazo.  

 

Dos Solares Coloniais à Arquitetura Eclética Urbana 

A vila de São Salvador dos Campos, na Capitania de 
São Tomé, foi fundada no século XVII. Essa região presenciou 
inicialmente diversos tumultos, desde ataques dos goitacás a 
conflitos pela posse da terra. Esses conflitos perduraram até a 
primeira metade do século XVIII.  

Inicialmente, sua economia tinha predomínio da 
pecuária para atender ao Rio de Janeiro. Porém, quando “a 
atividade açucareira consolidou-se e desenvolveu-se, tanto em 
grandes latifúndios como em pequenas propriedades, 
expandindo-se, no século XIX, inicialmente nos engenhos e, 
mais tarde, em usinas” que a vila teve seu crescimento (IBGE 
2016). No final do século XVIII, a principal atividade econômica 
eram as lavouras de cana-de-açúcar, o que trouxe para São 
Salvador dos Campos uma estreita relação com a área rural. 
Rodrigues (1988) aponta que em 1785 existiam 245 
engenhocas, aumentando para 300 em 1798 e chegando a 700 
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engenhos em 1828. Ramos (2004, p. 75) relaciona o 
crescimento a fatos políticos, pois o Rio de Janeiro se tornava a 
nova sede do governo geral e Minas Gerais vivia o apogeu do 
ouro, o que fez ambas as regiões se tornarem grandes 
mercados consumidores de açúcar. “Outro fator que contribuiu 
para a expansão dos canaviais consistiu na expulsão da 
Companhia de Jesus da colônia, visto que os jesuítas ocupavam 
na região terras vastíssimas destinadas a criação de gado.” 
(RAMOS, 2004, p. 75). 

Chrysóstomo (2006, p. 146) sugere que o bom 
desempenho da economia açucareira pode ter sido devido ao 
apoio do governo, já que, com a queda da produção nas 
Antilhas francesas e os conflitos nos Estados Unidos em seu 
período de independência, houve a evolução dos preços no 
mercado internacional. Com o sucesso na produção, a 
paisagem campista se viu repleta de solares devido ao 
desenvolvimento de uma aristocracia rural com elevado padrão 
de vida, constituída por mais de trinta barões, comendadores e 
viscondes.  

Precisamente em 1835, num período de grande 
prosperidade econômica, que a vila de São Salvador dos 
Campos foi elevada à cidade, contando com diversas 
intervenções urbanísticas, tais como construção de canais, de 
estradas de ferro instalação de água, esgoto e luz elétrica. 

A adequação a esta nova ordem – representada 
pela cidade – e a manutenção dos antigos 
modos de vida – representados pelo campo. É 
na relação entre estes dois mundos que se 
constituiu a realidade urbana da cidade. [...] Na 
cidade foram empreendidas obras de 
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infraestrutura de grande porte, a maioria 
utilizando a tecnologia com participação do 
capital inglês. Pântanos eram saneados, praças 
foram niveladas, abriram-se novas ruas e, 
doravante, surgiram as primeiras pavimentações 
em pedra de granito (FARIA, 2008, p. 41) 

 

Essas medidas de melhoramento urbano, que 
“visavam dar a cidade um ar de progresso”, incluíam reformas 
na Beira-Rio, como arborização, desapropriações e posteriores 
demolições de trinta e um edifícios e de vários pequenos 
portos.  

Entendemos que uma cidade não surge de maneira 
instantânea e, como já ensinava Argan (1993, p. 234): “a cidade 
não se funda, se forma. Ela decorre de variados elementos que 
transformam com o passar do tempo”. Para Aldo Rossi (2001, 
p. 1), a cidade é como uma arquitetura. Quando menciona a 
arquitetura, ele não se refere apenas “à imagem visível da 
cidade e ao conjunto das suas arquiteturas, mas antes à 
arquitetura como construção”. Refere-se à construção da 
cidade no tempo. Rossi discorre sobre o tema ressaltando que 
a cidade é um artefato humano, constituída por sua arquitetura 
e a transformação da natureza onde foi edificada. Ele se apoia 
no conceito criado por Quatrème de Quincy (Paris, 1755-1849), 
em que a definição de tipo arquitetônico foi publicada em 
1825, no terceiro volume da Encyclopédie Méthodique: 

Type/ Tipo - Deriva da palavra grega τνπος, que 
exprime, por uma acepção muito geral, e desde 
então aplicável a muitas nuances ou variedades 
da mesma ideia, aquilo que entendemos por 
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modelo, matriz, impressão, molde, figura em 
relevo ou em baixo-relevo. 

 

Rossi (2001, p. 27) conclui que tipo é a própria ideia da 
arquitetura, aquilo que está mais próximo de sua essência. Para 
Argan (2001), o surgimento de um tipo na arquitetura é 
condicionado pela existência de uma série de edifícios quem 
têm entre si uma evidente analogia formal e funcional.  

A tipologia, portanto, corresponde ao estudo dos tipos 
na arquitetura e referencia um tipo de construção, pesquisando 
suas variações, hierarquias e sua relação com o contexto 
urbano, período histórico e a sociedade que o produziu.  

Observando a construção do espaço urbano da cidade 
de Campos, percebemos momentos marcantes e bastante 
distintos, especialmente sobre sua arquitetura, onde a questão 
da tipologia arquitetônica confere-lhe aspectos bastante 
diferenciados entre si. Dessa forma é possível afirmar e 
relacionar o nascimento de um tipo arquitetônico na cidade 
com a condição de existência de edificações com 
particularidades formais e funcionais evidentemente 
equivalentes. 

 

- Patrimônio Rural das Ordens Religiosas 

Em 1549, com o início do Governo Geral no Brasil, 
aportaram na colônia as ordens religiosas que se tornaram 
grandes proprietárias de terras no Rio de Janeiro. Sob a ótica da 
urbanização, Fridman (2017), professora e pesquisadora do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
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(IPPUR) da UFRJ, nos aponta que a propriedade fundiária 
determinou a paisagem e que os jesuítas, beneditinos, 
carmelitas e franciscanos estabeleceram-se no Rio ainda no 
século XVI e prosperaram até o final do século XIX: “A 
propriedade fundiária, desde o início da colonização 
portuguesa, envolveu relações sociais entre agentes no espaço 
em configurações historicamente dadas” (FRIDMAN, 2017, p. 
9). 

Para a pesquisadora: 

No período colonial, a paisagem urbana estava 
intimamente vinculada à presença dos 
religiosos. Cada ordem, irmandade e confraria 
dominava uma parcela do espaço. Sua 
dominação era de base econômica – a produção 
agrícola, pastoril e de serviços, além do acúmulo 
de propriedades imobiliárias – e se expressava 
pela influência ideológica exercida pela religião 
católica. Estamos nos referindo, portanto, à 
geopolítica colonial. Neste campo da relação 
Igreja/Estado, na falta de normas civis 
específicas para a conformação urbana, as leis 
eclesiásticas tornaram-se definidoras do 
estabelecimento das atividades e dos caminhos 
da expansão territorial. O clero impôs normas 
expressas para os assentamentos dos edifícios e 
das propriedades sagradas. O uso do solo 
carioca mostrou, portanto, um jogo de forças 
que teve expressão jurídica e política (FRIDMAN, 
2017, p. 13). 

 

Feydit (1979, p. 248) transcreve uma petição de 1802 
em que os beneditinos, distinguidos como grandes 
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proprietários de gado na vila de São Salvador dos Campos dos 
Goytacazes são ainda apontados, junto com jesuítas e a família 
dos Assecas, como os maiores proprietários de terras em 
campos no século XVII.  

As duas fazendas de ordem religiosa na cidade tiveram 
suas construções situadas no século XVII: o Solar do Colégio, de 
propriedade dos jesuítas, atualmente Arquivo Público 
Municipal, no distrito de Tocos, e o Mosteiro de São Bento, dos 
beneditinos, no distrito de Mussurepe: 

 

- Solar do Colégio 

O Solar do Colégio destaca-se dos outros solares da 
cidade principalmente pelo tipo de construção e período 
histórico da edificação. O INEPAC o descreve como uma: 

Construção de meados do século XVII, cuja 
planta segue o par tido adotado nos colégios 
jesuítas, com a formação em quatro alas e a 
criação de um claustro que se assemelha a um 
pátio interno. Uma das alas é ocupada pela 
igreja, de porte apreciável. As paredes são de 
alvenaria de tijolo, com espessura de 70 cm. Os 
vãos de abertura tem moldura de pedra no 
térreo e madeira no 2º piso. O antigo pátio 
ladrilhado hoje ostenta um jardim. Na fachada 
principal destaca-se da sobriedade do conjunto 
a elegante capela com sobrevergas e porta 
almofadada. A torre do campanário tem a altura 
do frontão ondulado. A medalha que aparece no 
frontão indica as datas de antigas reformas em 
1803 e 1934. A fachada da direita, com cerca de 
40 m, possui 12 janelas na altura do segundo 
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piso. A finalização do telhado é em beira-
seveira. O “Solar do Colégio” foi construído em 
1658 pelos jesuítas. Os religiosos receberam 
estas terras por doação como sesmaria do 
donatário Salvador Correia de Sá e Benevides, 
então governador do Rio de Janeiro. Fundaram 
o aldeamento para catequese de índios e 
mantinham ali um curral, engenho de açúcar e 
lavoura de subsistência. A fazenda dos jesuítas 
era no final do século XVII um dos quatro 
grandes latifúndios da região. Alberto Lamego 
observa que o “Solar do Colégio” teve notável 
importância, quer quanto à missão civilizadora 
dos padres em relação aos índios, quer pela 
influência dos mesmos nos destinos da capitania 
do Parayba do Sul. Muitos foram os sucessos 
históricos desenrolados em torno desse Solar. 
Em outubro de 1730 o solar foi palco de 
pomposas festividades hospitaleiras, quando da 
vinda do ouvidor geral para averiguar as 
denúncias do povo contra a tirania dos Asseca. 
Conta-se que na capela sob o altar-mor, 
encontra-se enterrada Benta Pereira a grande 
heroína campista,que aos 73 anos, liderou o 
levante armado contra os Asseca. Com a 
expulsão dos jesuítas por Pombal em 1759, seus 
bens foram leiloados e o Colégio foi arrematado 
pelo Coronel de Milícia Joaquim Vicente dos 
Reis. Destacam-se ainda como fatos históricos a 
visita em 14 de junho de 1875, do Imperador 
D.Pedro II,,acompanhado de grande comitiva. 
Alberto Lamego em visita à região em 1937 
descreve com detalhes o interior da capela onde 
ressalta a beleza da talha coberta em ouro do 
altar-mor, e a delicadeza dos trabalhos dos 
outros altares, especialmente o de São Miguel, 
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ornado com anjos de características ameríndias 
(CAMPOS TURISMO, 2011). 

 

Figura 2 – Fachada principal do Solar do Colégio em dois momentos 

distintos: 1941 e 2017 

 

Fonte: Arquivo Noronha Santos (1941) / PMCG (2017) 

 

Foi tombado pelo IPHAN por meio do processo de 
número 0175-T-38 A, inscrito no Livro Belas Artes com N° inscr.: 
308; Vol. 1; F. 064; Data 24/07/1946 – Livro Histórico N° inscr.: 
243; Vol. 1; F. 041; Data 24/07/1946 (PRATA, 2018). 
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- Mosteiro de São Bento 

Figura 2- Fachada principal do Mosteiro de São Bento 

 

Foto: Augural (2016) 

 

A empresa de Arquitetura e Restauração, Augural, 
responsável pelo escoramento emergencial, mapeamento de 
danos e proposta técnica de restauro com caderno de 
encargos, contratada pelos beneditinos em 2016, descreve a 
construção como: 

O Mosteiro de São Bento em Campos dos 
Goytacazes é uma típica construção da 
arquitetura colonial religiosa com dois 
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pavimentos de linhas sóbrias e imponentes. É 
um prédio dotado de capela e convento 
contando ainda ao lado desta mesma capela 
com um cemitério. Em sua fachada principal 
podem ser vistas portas de madeira almofadada 
e janelas em madeira tipo guilhotina, com 
vergas em arco abatido contornadas por 
cimalha de argamassa. O frontão da capela tem 
volutas pouco trabalhadas e possui aos seus 
lados dois pináculos de argamassa. Possui 
somente uma torre sineira em formato 
quadrangular, porém com arestas quebradas 
por outras de muito menores dimensões 
insinuando uma planta levemente octogonal. A 
cobertura da torre em tronco de pirâmide de 
base quadrada tem dispostos em seus quatro 
cantos mais quatro pináculos, e demais 
arremates, todos sinalizando para interferência, 
muito provavelmente, do século XX. O mosteiro 
situa-se no distrito de Mussurepe, na chamada 
baixada campista, a aproximadamente 30 km do 
centro da cidade de Campos, tendo sido erigidas 
as primeiras construções em 1657. O resultado 
da edificação formada por quatro alas é um 
claustro aberto no centro desta mesma. Neste 
claustro, assim como na fachada lateral da 
capela voltada para o cemitério notam-se 
contrafortes, provavelmente em alvenarias de 
tijolos maciços. (AUGURAL, 2018). 

 

Faria (1998, p. 94) aponta que as elites agrárias não 
consideravam a vila como um lugar para se viver, 
desenvolvendo a vida social na área rural. No início do século 
XIX, elas apenas iam até a área urbana quando era necessário. 
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“com o seu desprezo pela vida urbana, a vila nesse ponto 
marcha na retaguarda das fazendas que a circundam” 
(LAMEGO, 1945, p. 166). 

 

- Patrimônio Solarengo 

Segundo Alves (2009, p. 35), a antiga vila era rodeada 
por extensos canaviais e chácaras dos barões do açúcar. Os 
casarões, de propriedade da aristocracia ou fazendeiros 
abastados, eram dotados de grandes salões, engenho, capela e 
senzala, e se distribuíam por toda a planície goitacá. A 
arquitetura, reconhecida como sendo do tipo colonial, é 
chamada “solarenga”.  O nome é relativo ao substantivo 
“solar”, cuja definição é dada pelo Dicionário Aurélio: “Antiga 
morada de família; mansão” (FERREIRA, 2000, p. 643). 

Lamego (1945, p. 155) esclarece: 

Quase nos meados de novecentos é que data a 
construção dos grandes sobrados rurais de 
Campos. Em princípios do século XX ainda os há 
por toda parte. Cada senhor de engenho 
erguera o seu, nessa multiplicidade de fazendas 
médias, geralmente de 50 a 100 alqueires 
geométricos, onde a assombrosa fertilidade das 
aluviões permite o acréscimo de fortunas que 
em outras regiões açucareiras exigiriam grandes 
latifúndios. E' o sobrado rural que finalmente 
modifica toda a vida da planície. São quase 
todos desmedidamente vastos. A influência da 
terra chá que se derrama pelos horizontes 
parece ter moldado inconscientemente a alma 
do fazendeiro em busca de poder. Talvez por 
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isso é que os sobrados de Campos se alastram 
por tão grande espaço. (grifo nosso) 

 

De acordo com Chagas (2010, p. 18), devido às 
atividades rurais, era necessário o estabelecimento desses 
proprietários nestas propriedades, também conhecidos como 
“senhores de engenho”, a fim de melhor acompanhar os 
trabalhos que no local eram desenvolvidos. Ali estabeleciam 
suas residências com seus familiares e criadagem.  

Dentre vários edifícios dessa tipologia existentes na 
região, destacamos três solares, pela importância histórica e 
arquitetônica, e por serem ainda alguns dos imóveis inseridos 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) na lista dos bens tombados da cidade: Solar dos 
Airizes, Solar da Baronesa de Muriaé e Solar de Santo Antônio, 
também chamado Solar do Barão de Carapebus. 

 

Figura 3– Patrimônio Solarengo: Solar dos Airizes, Solar da Baronesa e Solar 
de Santo Antônio 

 

Fonte: Chagas (2010), editado por Prata (2018) 
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Mesmo com outros solares na região urbana de 
Campos, não se tem relatos da ausência dessas construções no 
rol de bens a serem preservados pelo poder público federal, 
tais como, por exemplo: Solar do Barão da Lagoa Dourada, hoje 
Liceu de Humanidades; Residência de Finasinha Queiroz, 
atualmente Villa Maria; Solar do Barão de Pirapitinga, agora 
Hotel Amazonas. Acredita-se que a ausência de tombamento 
pelo IPHAN seja pela política realizada em 1940, em que os 
bens culturais selecionados, possuíam o estilo considerado 
como “nacional”, como a arquitetura colonial ou o barroco 
mineiro. Os estilos neoclássicos e ecléticos eram considerados 
“estrangeirismos” e não dignos de serem preservados (FABRIS, 
1995). 

 

Figura 4 – Solares urbanos de Campos: Barão da Lagoa Dourada, Villa Maria 
e Barão de Pirapitinga 

 

Fonte: Campos Turismo (2011) 

 

Sobre esse período, também observamos a construção 
de prédios religiosos em estilo colonial com características 
barrocas. Segundo Faria (1998, p. 271), esses lugares 
contribuíram bastante para a vida social urbana, pois, além de 
serem ponto de encontro para missas e orações, também 
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serviam como locais para reuniões de fraternidade e outras 
associações. Nesta comunicação, faremos a relação apenas de 
alguns por sua tipologia ou período de construção: 

 

Figura 5 – Patrimônio religioso de Campos 

 

Fonte: Blog João Pimentel (2016) / Prata (2018) 
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 Indicações a seguir. 

A - Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Situada na antiga Rua Direita ou Rua dos Mercadores, 
atual Rua 13 de Maio, a Igreja Nossa Senhora do Carmo tem 
elementos de arquitetura religiosa colonial barroca, que a 
caracterizam como tal. Foi tombada em 27 de outubro de 2008 
pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico de 
Campos dos Goytacazes (COPPAM). 

B - Basílica Menor do Santíssimo Salvador (Matriz) 

Construída em janeiro de 1745, na Praça São Salvador, 
temos a atual Matriz, a segunda da cidade, sendo a primeira a 
que foi feita no local da Igreja de São Francisco, na antiga Rua 
Direita, limites da Zona de Comércio do centro Histórico. 
Obteve reformas nos anos de 1824, 1861 e 1879, 
principalmente sua torre leste após esta ser fendida por um 
raio. Ambas as torres foram reconstruídas em tamanhos 
menores para que atingissem as mesmas proporções (FEYDIT, 
1979, p. 321-322). Possuía características barrocas no período 
de sua construção, mas atualmente se encontra em estilo 
neoclássico.  

C - Antiga Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens 

Teve suas obras iniciadas em 1786, sendo concluída 
em 1790, anexada a Santa Casa de Misericórdia, atualmente 
onde se localiza o Central Plaza Shopping. Ressaltamos a 
inclusão da igreja Mãe dos Homens nessa pequena lista, apesar 
de sua demolição ter ocorrido em 1961, por ter sido o único 
edifício religioso tombado pelo IPHAN dentro do perímetro da 
ZCH. 
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A arquitetura religiosa em Campos dos Goytacazes não 
se restringe apenas a estas igrejas que foram destacadas acima. 
Devido ao perímetro delimitado para a Zona de Comércio do 
Centro Histórico, buscamos privilegiar algumas construções 
inseridas na poligonal de estudo. Os edifícios das igrejas de 
Nossa Senhora da Lapa (1740), da Igreja de Santa Efigênia 
(1853), da Igreja de São Benedito (1865), da Igreja de Nossa 
Senhora do Saco (1682), e da Igreja de São Francisco, edificada 
em 1771, se localizam na área urbana, mas encontram-se 
externos aos limites da ZCH. 

No período em questão, confrontando as fontes 
bibliográficas e os edifícios construídos no período, tanto na 
zona rural como na urbana, concluímos que a vila de São 
Salvador dos Campos dos Goytacazes construiu a maior parte 
de sua arquitetura religiosa no século XVIII, dentro de seu 
perímetro urbano. Os solares, rurais ou urbanos, foram 
construídos, em sua maioria, no século XIX, o que pode ser 
confirmado pelo quadro 1: 
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Quadro 1 - Período de construção de parte do patrimônio cultural de 

Campos dos Goytacazes 

 

Autor: Prata (2018) 
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Supomos que a explicação para o fato pode ser 
encontrada em Rodrigues (1988), que relata serem as 
habitações dos fazendeiros campistas feitas em casas de 
“adobe” até o início do século XIX, tendo sido instalada a 
“civilização do sobrado” somente a partir da segunda metade 
do mesmo século, coincidindo com o sucesso do açúcar e da 
construção dos solares. Lamego (1945, p. 170) indica os fatores 
determinantes de tal fenômeno: a grande indústria açucareira 
e a centralidade da cidade como núcleo ferroviário. Como 
consequências, a ativação da circulação de mercadorias, o 
desenvolvimento do comércio e o intercâmbio material e 
mental com o Rio de Janeiro, que “subtraem ao campo seus 
elementos dirigentes patriarcais”. 

 

 - Patrimônio Urbano 

Na primeira metade do século XIX, temos a emigração 
da população da zona rural para a urbana, devido ao 
crescimento das usinas, ocasionando a perda de prestígio dos 
senhores de engenho que, segundo Faria (2006, p. 49), acabou 
por provocar consequências no espaço urbano.  

Entendemos que este foi um momento de grande 
opulência econômica, de múltiplas atividades financeiras, que 
se refletiam numa ampla diversidade social e de serviços, com 
consequências diretas para o espaço urbano. Segundo 
D’Oliveira (2002, p. 5), em 1896 o novo Código de Posturas 
indicava a preocupação quanto aos cortiços e aglomerados 
insalubres urbanos existentes no centro da cidade, que 
estavam distribuídos nos lotes de características coloniais.  
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Na Corte brasileira do período imperial, o estilo 
neoclássico definiu-se como arquitetura oficial. Austeridade, 
imponência, harmonia, racionalidade, simetria, compunham o 
repertório clássico adotado pelos governantes. Em Campos, 
cidade progressista que em 1890 reivindica ser a nova capital 
do então Estado do Rio de Janeiro, não poderia ficar distante 
do “modernismo” então vigente na Europa e Rio de Janeiro.  

A arquitetura neoclássica ainda existente em Campos 
dos Goytacazes pode ser observada em parte da fachada do 
Museu Histórico de Campos, antigo Solar do Visconde de 
Araruama, localizado na Praça São Salvador, dentro da ZCH; no 
Liceu de Humanidades, antigo Solar do Barão da Lagoa 
Dourada, datado de 1860; na fachada frontal da Câmara 
Municipal, antigo Fórum Nilo Peçanha, construído em 1935. Os 
dois últimos localizados no chamado “Quadrilátero Histórico” 
da cidade, numa área dotada de vários patrimônios materiais, 
externos ao objeto de estudo. 

Contudo, não foi o estilo neoclássico que acabou por 
marcar, definitivamente, a paisagem urbana da cidade de 
Campos dos Goytacazes, visto que, no final do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX, a arquitetura europeia, após a 
sobriedade do estilo neoclássico, inicia um movimento de 
ruptura, criando uma nova linguagem arquitetônica, 
historicista, incorporando a diversidade de estilos 
arquitetônicos dos movimentos clássico, medieval, 
renascentista, barroco e neoclássico. Um movimento pautado 
nos planos de reurbanização de cidades como Paris e Rio de 
Janeiro, que preconizavam o sanitarismo das cidades 
insalubres. Era chamado de Ecletismo. 
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Segundo Fabris (1995, p. 75), o fenômeno eclético 
estava revestido de “alguns significados peculiares, pois se 
inscreve num quadro de modernização acelerada, que vê a 
cultura internacionalizar-se mais e mais para negar o modelo 
colonial e seus corolários simbólicos”. 

A capital federal do Brasil, sob a administração de 
Pereira Passos, transformava a cidade, “arrasava quarteirões”, 
mudava a feição de avenidas, incorporando o tipo 
predominante de algumas, como a parisiense e eclética 
Champs Elysées, sob alegação de higienismo. 

Na cidade de Campos dos Goytacazes o ecletismo 
floresceu. Não apenas em grandes casarões, sobrados 
pertencentes à elite econômica, mas em instituições 
financeiras, empresas públicas (o primeiro prédio dos Correios 
e Telégrafos, por exemplo), associações comerciais, associações 
particulares e na maioria das residências da florescente 
burguesia. A tal ponto de ser corrente na cidade a afirmação de 
que "Campos é considerada a segunda cidade do Brasil em 
arquitetura eclética, tendo à frente o Rio de Janeiro, mas possui 
a vantagem de possuir um conjunto compacto”33. Uma 
afirmação sem nenhuma comprovação científica, baseada 
principalmente na quantidade de imóveis existentes na cidade. 

Através dos representantes da Associação Comercial 
na Câmara Municipal e na imprensa, entre 1890 a 1930 foram 
defendidos vários projetos de melhoramentos urbanos. O 
discurso era eliminar a imagem rústica, colonial e provinciana 
da cidade, incorporando à mesma os símbolos do progresso. 

                                                           
33

 Trecho extraído do site da Universidade Federal Fluminense. Disponível em: 
http://www.coseac.uff.br/cidades/campos_antiga.htm. Acesso em: 27 jul. 20. 



129 
 

Inúmeros casarões foram demolidos por “enfearem o centro 
urbano”, dando lugar a “belos e suntuosos edifícios” (ALVES, 
2009, p. 77-78). Esses planos de urbanização, que visavam 
garantir a imagem de uma cidade verdadeiramente moderna, 
possuíam a finalidade política de construção das condições 
necessárias para transformar a cidade na nova capital do 
Estado do Rio de Janeiro. Confirmando esta afirmação, 
encontrada em Alves (2009, p. 81), temos a notícia do jornal “A 
República”, datado de 15 de janeiro de 1893, que cita: 

Campos-Capital. Das cidades que disputam a 
primazia de ser a capital fluminense 
encontramos Teresópolis, Friburgo, Campos. As 
duas primeiras tem a seu favor o excelente 
clima, suas montanhas verdejantes, mas para 
sediar o governador acarretará grandes 
despesas, o que não acontecerá à florescente 
Campos que é, sem dúvida, o cérebro do Rio de 
Janeiro. (Jornal “A República”, 15/01/1893 apud 
ALVES, 2009, p. 82) 

 

São desse período as construções da Sociedade 
Musical Lira de Apolo, datada de 1912; do prédio dos Correios e 
Telégrafos, de 1875; da Associação Comercial, de 1916; da 
instituição financeira do Banco do Brasil, de 1910 e de toda a 
feição eclética da Praça São Salvador, região central da cidade, 
todos inseridos na ZCH: 
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Figura 6 – Feição eclética da Praça São Salvador, Campos dos Goytacazes em 
1948 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

A população civil também conduzia seus sonhos de 
modernidade e construía suas residências pela Beira Rio, nas 
ruas adjacentes à praça ou em novas avenidas abertas para o 
tão almejado progresso. Eram típicas casas de porão alto, face 
de rua, entrada lateral oferecida através de um rebuscado 
portão de ferro ou sobrados que conjugavam o comércio e 
residência da família do comerciante. A maioria dos imóveis 
existentes na cidade com essas características arquitetônicas 
encontram-se inseridos na ZCH. Dentre esse patrimônio, 
muitos exemplares ainda sobrevivem, a maior parte 
descaracterizada ou abandonada às intempéries e vandalismo:  
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Figura 4 – Imóveis ecléticos localizados na ZCH da cidade de Campos dos 
Goytacazes 

 

Fonte: Alunos do curso de Arq. e Urb. do IFF (2014, 2015 e 2016) 

 

A partir do início da década de 50 e da “quebra” das 
usinas açucareiras, a arquitetura modernista passou a vigorar 
em Campos dos Goytacazes, pautada nos cânones vigentes da 
época, principalmente através de projetos e obras do arquiteto 

Jofre de Oliveira Maia. O concreto, os vãos livres e os pilotis 
substituíram as grandes fachadas dos palacetes ecléticos, numa 
aparente aspiração citadina ao novo “progresso”. O abandono 
e demolição de vários imóveis construídos no final do século 
XIX passaram a ser uma regra, executada ainda nos dias de 
hoje, apesar de ações pontuais de tombamento efetuadas pelo 
IPHAN em Campos dos Goytacazes na década de 40, seguidos 
posteriormente pelo INEPAC.  

 

Identificando o Centro Histórico de Campos dos Goytacazes 

Campos dos Goytacazes é uma cidade que nasceu às 
margens de um rio, como tantas outras no Brasil e no mundo. 
Fundada como vila, ganhou status de cidade em 1835, mas não 
perdeu inicialmente essa ligação com o Rio Paraíba do Sul. A 
partir dele e do largo, defronte ao rio, estavam localizadas suas 
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primitivas construções, como as primeiras implantações das 
vilas e cidades do período colonial brasileiro, “quando aí eram 
instalados a Igreja, a Casa de Câmara e Cadeia e o Pelourinho, 
símbolos da emancipação da aglomeração, pelos solares dos 
senhores de terra e engenho, símbolos do poder econômico e 
de distinção social” (FARIA, 2005, p. 4778).   

Estes principais elementos morfológicos ainda 
existentes na atualidade – o rio e o largo, posteriormente 
denominado Praça São Salvador, configuraram traços que são 
particulares na sua estrutura espacial, individualizando esta 
área central. O espaço formado pela praça principal, a igreja e o 
rio, dotado de pequenos portos em sua gênese urbana – Porto 
de Ana Maria, Porto das Pedras, Porto Grande, Porto das 
Escadas, dentre outros -, caracterizavam o espaço da troca e da 
sociabilidade da nascente cidade, como pode ser observado na 
figura 8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Figura 8 - Detalhe da Carta Corographica da Provincia do Rio de Janeiro, 
Bellegarde (1858 a 1861) 

 

Fonte: Arquivo Digital da Biblioteca Nacional, editado por Prata (2018) sobre 
cartografia 

 

Como características locais da área apontamos as ruas 
e avenidas estreitas, com poucas exceções, dotadas do traçado 
colonial, originárias do período de sua formação inicial, todas 
se dirigindo para a praça principal. Segundo Lamas (2000), o 
traçado de uma cidade está assentado num suporte geográfico 
preexistente, que regula a disposição dos edifícios e 
quarteirões, liga os vários espaços e partes da urbe, e 
confunde-se com o gesto criador. Nesse entendimento, as 
cartografias existentes da cidade, elaboradas nos séculos XIX e 
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XX, nos apontam que seu arruamento inicial acompanhou os 
limites do rio Paraíba do Sul, num traçado irregular, orientado 
segundo esse eixo principal formado com o largo da hoje Praça 
São Salvador. A vila, nascida a partir desses dois pontos, seguiu 
linearmente até encontrar a Rua Direita.  

Expandida através de planos urbanísticos no final do 
século XIX e início do século XX, numa época de grande 
desenvolvimento econômico, continuou a manter nesta região 
as principais atividades comerciais, institucionais, residenciais e 
de serviços. Palacetes foram construídos ao redor da praça ou 
nas ruas adjacentes, confirmando a transferência definitiva dos 
senhores de engenhos rurais para a zona urbana da cidade.  

Sousa (2014, p. 25) descreve a Praça São Salvador, 
inicialmente denominada Praça Principal, e os edifícios 
existentes no final do século XIX: 

Hoje na tradiccional Praça Principal deram um 
verniz de urbanismo porisso que alli pompêam 
como uma apotheose do gosto e valor do povo 
goytacaz, aquellas perspectivas offerecidas 
pelos edificios da Associação Commercial, 
Repartição dos Telegraphos, Lyra de Apollo, 
Camara Municipal, templo da Misericordia, 
Banco do Brasil, palacetes Bastos Pimenta, 
Bartholomeu Lyzandro, Dr. Godofredo Tinoco, 
Hotel Gaspar e demais magníficos edificios, 
coroados pelas sumptuosidades da Cathedral do 
Padroeiro. Na Praça S. Salvador estão: a 
Recebedoria do Estado, Ponto dos bondes, séde 
do integralismo, Casa Bancaria Abelardo 
Queiroz, Camara Municipal, Bibliotheca 
Municipal. 



 

Figura 9– Praça São Salvador, destacando o Palacete Vicente Noguei
[início do século XX]

Fonte: Blog João Pimentel (2017)

 

Confirma-se, portanto, nesse centro, a coexistência de 
grandes residências, instituições bancárias, institucionais, de 
serviços e comerciais, bastante diversificadas entre si como 
bancas de verduras e peixes, “entre o porto da Rua do Rosário 
e o largo do Capim”, além de lojas de móveis, calçados, tecidos 
e várias lojas de ourives na antiga Rua do Conselho, hoje 
denominada Rua João Pessoa (SOUSA, 2014, p. 28). 

Lamego (1945) também cita a importância do núcleo 
urbano de Campos e destaca seu comércio varejist
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Praça São Salvador, destacando o Palacete Vicente Nogueira [s.a] 
[início do século XX] 

 

Fonte: Blog João Pimentel (2017) 

se, portanto, nesse centro, a coexistência de 
grandes residências, instituições bancárias, institucionais, de 
serviços e comerciais, bastante diversificadas entre si como 
bancas de verduras e peixes, “entre o porto da Rua do Rosário 

apim”, além de lojas de móveis, calçados, tecidos 
e várias lojas de ourives na antiga Rua do Conselho, hoje 
denominada Rua João Pessoa (SOUSA, 2014, p. 28).  

Lamego (1945) também cita a importância do núcleo 
urbano de Campos e destaca seu comércio varejista, situado no 
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centro da cidade, no início do século XX, frente às usinas de 
açúcar, principal fonte de renda econômica da região: 

Aquí é em torno de um só núcleo urbano que 
engenhocas, engenhos e usinas até hoje se 
espalharam. Desta maneira, Campos, também 
apenas cidade municipal, exerce no meio 
açucareiro fluminense a função de Recife para o 
de Pernambuco. A função de capital. E assim é 
que, as grandes usinas, embora muito próximas, 
vindo até mesmo levantar-se junto ao perímetro 
urbano, como no caso do Queimado, não têm 
energia para absorver e descentralizar o 
crescente poder urbano. (LAMEGO, 1945, p. 
173) 

 

De acordo com Faria (2005, p. 4784), em Campos, “a 
hierarquia da área central foi estabelecida, como na maioria 
das cidades brasileiras, desde a instalação da vila, no período 
colonial”, dotada de acentuada valorização, em detrimento das 
áreas mais afastadas onde eram indicadas “para a construção 
de presídios, cemitérios, hospitais especializados em doenças 
de caráter epidêmico e contagioso (tuberculose, por exemplo), 
assim como os matadouros”.  

A partir de 1940 inicia-se uma transformação dessa 
realidade. Reivindicações populares exigiam atenção para áreas 
distantes do centro, possibilitando a implementação das ideias 
do urbanismo moderno, onde os trabalhos de Agache 
influenciaram as administrações dos engenheiros Mário Motta 
e Salo Brand na prefeitura (1939 –1945), dando início a uma 
nova forma de intervir na cidade (FARIA, 2005, p. 4786).   
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Constata-se, assim, a mudança dos senhores dos 
antigos palacetes do início do século XX para os novos bairros 
surgidos a partir do desenvolvimento urbano. Permaneceram 
no local os imóveis, alguns em ruínas, transmutados em hotéis, 
museus, Corpo de Bombeiros (antigo palacete do Barão de 
Muriaé) ou permanentemente fechados, a espera de 
investimentos que restaurem suas características de exceção. 

 

Figura 10 – Antigo palacete do Barão de Muriaé, onde hoje funciona o Corpo 
de Bombeiros de Campos 

 

Foto: Domínio Público (2020) 

 

Segundo Paes (2006, p. 62), essa área central foi 
delimitada como Zona Histórica através do Plano Diretor de 
1991 de Campos dos Goytacazes, indicada no Art. 42: 

Art. 42 – O Centro fica representado por um 
conjunto de 36 (trinta e seis) logradouros, com 
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construções de especial interesse para 
conservação distribuídas no interior da poligonal 
formada por trechos das ruas Barão de 
Miracema, Tenente Coronel Cardoso, Marechal 
Floriano e XV de Novembro, abaixo descritos:  

I – Barão de Miracema: trecho do logradouro 
entre a Beira-rio e a rua Tenente Coronel 
Cardoso no qual estarão incluídos os imóveis 
pares e ímpares;  

II – Rua tenente Coronel Cardoso: trecho do 
logradouro entre as ruas Barão de Miracema e 
Marechal Floriano no qual estarão incluídos 
todos os imóveis pares e ímpares;  

III – Marechal Floriano: trecho do logradouro 
entre a rua tenente Coronel Cardoso e Beira-rio, 
no qual estarão incluídos todos os imóveis pares 
e ímpares;   

IV – Av. XV de Novembro: trecho compreendido 
entre as ruas Barão de Miracema e Marechal 
Floriano no qual se incluem todos os imóveis 
voltados para o rio Paraíba do Sul. (PLANO 
DIRETOR, 1991) 

 

No ano de 1997 “a Câmara Municipal promulgou a 
Divisão Geográfica de Campos dos Goytacazes, delimitando e 
nomeando os bairros” (PAES, 2006, p. 63). A região 
denominada Zona Central foi demarcada por trechos das ruas 
Barão de Miracema, Tenente Coronel Cardoso, Marechal 
Floriano e Avenida 15 de Novembro; como a mesma área 
delimitada como Zona Histórica pelo Plano Diretor de 1991. 
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No Plano Diretor Urbano, Lei 7.972, datado de 31 de 
março de 2008, em seu Capítulo II, Seção I, que trata da divisão 
do território, o Art. 156 indica como macrozona Central a que 
envolve a área compreendida pelo Centro Histórico e áreas 
centrais da sede municipal e do subdistrito de Guarus. 

Segundo o CIDAC (Centro de Informações e Dados do 
Município), no folheto digital intitulado “Perfil dos bairros 
2016”, o bairro Centro da sede municipal está limitado pelas 
ruas Barão de Miracema, Goytacazes e Avenidas 15 de 
Novembro e 28 de março. Esta atual configuração, se 
comparada com a do ano de 1997, demonstra a ampliação de 
seus limites nos sentidos oeste-leste, da Rua Marechal Floriano 
até a Rua dos Goytacazes; e no sentido norte-sul, da Rua 
Tenente Coronel Cardoso até a Avenida 28 de Março, 
abrangendo a totalidade do que é delimitado como Zona 
Histórica desde o Plano Diretor de 1991 (CIDAC, 2018). 

Mesmo com a ampliação de seus limites geográficos, a 
criação de condomínios elegantes nos arredores da cidade e de 
novos bairros, interligados ao centro por algumas linhas de 
transporte coletivo, esta área manteve-se como polo 
centralizador das funções administrativas e do comércio mais 
popular, especialmente de setores mais tradicionais, que se 
mantiveram no local, talvez em função de associações 
comerciais representativas e atuantes, como a Associação 
Comercial e Industrial de Campos (ACIC) e a Associação de 
Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa e Adjacências 
(CARJOPA). Mas a função residencial decaiu. Os bairros Pelinca 
e Tamandaré, somente para citar alguns, passaram a abrigar as 
melhores moradias e centros comerciais, dotados de comércio 
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mais refinado, além de instituições bancárias, retirando do 
centro uma parcela de sua antiga atratividade econômica.  

Apesar dos pontos negativos do local no período 
noturno e considerando as definições expostas ao longo do 
capítulo, confirmamos a existência de um “centro histórico” na 
cidade de Campos dos Goytacazes, reconhecido como tal pelas 
administrações municipais e por sua população, que o 
identificam em entrevistas e nas Leis Municipais, criando em 
seu Plano Diretor de 2008 os limites geográficos da região. Este 
centro histórico surgiu desde a pré-existência de uma área 
embrionária localizada no eixo existente entre o Rio Paraíba do 
Sul e a Praça São Salvador, cuja ocupação remonta ao início do 
século XVII, mantendo-se até a contemporaneidade como polo 
comercial, institucional e de serviços, dotado de variado 
patrimônio histórico, de onde foram irradiadas outras áreas 
urbanas consolidadas pelo tempo.  

Como características locais do centro histórico 
apontamos as ruas e avenidas estreitas, com poucas exceções, 
dotadas do traçado colonial, originárias do período de sua 
formação inicial, todas se dirigindo para a praça principal. As 
primeiras instituições fundadas na Praça São Salvador ainda se 
mantêm em suas funções, como a agência 05 do Banco do 
Brasil, os Correios e Telégrafos, a ACIC, a Justiça Federal, Lira de 
Apolo, dentre outros. Nas ruas adjacentes encontramos os 
bancos particulares, farmácias, perfumarias, armarinhos, 
consultórios, sapatarias e sapateiros, dentre variados tipos de 
comércio. 

Entendemos que a cidade e seu centro não têm 
apenas um valor de troca ou consumo. Existe o valor de uso, 
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conferida por sua população. Destacamos, durante o período 
diurno da semana, o movimento intenso de carros e pedestres 
neste centro. São pessoas que residem em outros bairros que 
vão ao local para diversos fins, mantendo a importância da 
região para a cidade. Já em finais de semana ou feriados, 
observamos principalmente o declínio social. Algumas opções 
de entretenimento que existiam no centro histórico, como o 
antigo Teatro Trianon, por exemplo, foram transferidas para 
outros bairros, trazendo à região, especialmente no horário 
noturno, um ambiente degradado pela prostituição e violência. 

 

Figura 11 – Rua Santos Dumont, seu variado comércio e pedestres em 
trânsito 

 

Foto: Prata (2018) 

 

Entendemos ser possível, portanto, a realização de um 
inventário do patrimônio histórico da cidade, através de uma 
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rigorosa avaliação do seu tempo presente, identificando o uso, 
a tipologia, o gabarito, a proteção existente e a não-existente 
de suas edificações, para que possa ser concebida uma efetiva 
proposta de preservação deste conjunto urbano, passaporte 
indispensável para mantermos preservadas a memória e 
identidade campistas. 

 

Inventário da Zona de Comércio do Centro Histórico (ZCH) de 
Campos dos Goytacazes 

A cidade de Campos dos Goytacazes consolidou, ao 
longo de sua história, um centro que reflete grande 
expressividade arquitetônica, possuindo um variado acervo 
arquitetônico do período colonial (maneirista/ jesuítico; 
barroco e rococó); do período imperial (neoclássico e eclético) 
e do período republicano (eclético; art dèco; proto-moderno e 
modernista). 

Desde a aprovação de seu segundo Plano Diretor 
Urbano, em 2008, foi criada uma Zona de Comércio do Centro 
Histórico (ZCH), área onde se localiza o objeto de estudo dessa 
pesquisa, dotada de vários imóveis de interesse cultural de 
preservação, alguns já tombados pelos poderes públicos: 
federal (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN), estadual (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - 
INEPAC) e municipal (Conselho de Preservação do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Campos dos Goytacazes - COPPAM).  

De acordo com Alves (2009), a cidade foi implantada a 
partir de dois pontos de irradiação inseridos na referida ZCH: o 
rio Paraíba do Sul e a praça principal, denominada Praça São 
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Salvador, justificando, portanto, a importância histórica da 
referida área para o desenvolvimento dessa pesquisa. Na figura 
12 comparamos dois mapas da cidade, realizados em 
momentos distintos no que se refere a ocupação urbana, 1858 
e 2008, a fim de demonstrar a ocupação existente em 1858, 
concentrada em torno da Praça São Salvador e o seu 
desenvolvimento posterior. Em ambos foi destacada a 
poligonal dos limites existentes em 1858, onde podemos 
observar a manutenção do centro inicial, onde se sobressaem 
os dois pontos de irradiação – Praça São Salvador e rio Paraíba 
do Sul -, e a expansão do núcleo embrionário em todas as 
direções: 

Figura 12 – Recorte demapas da cidade de Campos dos Goytacazes em 1858 
e 2008 

 

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (2013) / PMCG (2008), editado por 
Prata (2018) 
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Nos últimos anos a ZCH vem sofrendo várias 
transformações que interferem no uso de seu espaço urbano e 
de seu patrimônio histórico. Este centro histórico apresenta 
recorrência de demolições e intervenções, enfatizando a 
ausência de amparos legais acerca do patrimônio e deficiência 
quanto a aplicabilidade das leis de preservação existentes. 
Partimos, portanto, do entendimento que um inventário de 
identificação se constitui em uma ação de preservação do 
patrimônio edificado, pois permite o acesso e a produção de 
conhecimento sobre aquilo que se registra. Trata-se da 
elaboração de um cadastro que inclui levantamentos 
fotográficos, documentais e historiográficos desses bens 
culturais, a fim de contribuir com um exame das 
potencialidades patrimoniais do município.  

Esta comunicação resulta da análise dos resultados de 
um projeto de pesquisa iniciado através de uma bolsa do 
Programa VIVA CIÊNCIA, da Prefeitura Municipal de Campos 
dos Goytacazes, executado no período de 01 de agosto de 2019 
a 30 de julho de 2020. Dessa forma, o projeto dispôs-se a 
conhecer o município através da realização de um inventário 
dos prédios históricos de valor cultural e arquitetônico, que 
demarcam períodos econômicos distintos, estando 
relacionados entre si. Sabendo que o inventário consiste na 
identificação e registro por meio de pesquisa e levantamento 
do endereço completo, das características e particularidades de 
determinado bem, adotando-se, para sua execução, critérios 
técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica, 
artística, arquitetônica, sociológica, paisagística, entre outros. 
Destina-se à comunidade em geral, pesquisadores de várias 
áreas – Arquitetura, História, Geografia, etc., visando à 
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compreensão da memória da cidade, no intuito de contribuir 
com propostas de compatibilização entre preservação e 
desenvolvimento urbano. 

Cumpre esclarecer que a pesquisa deriva da 
experiência de sua coordenadora na realização de inventários, 
visto que em sua tese de doutorado realizou o levantamento 
cadastral de doze setores da ZCH, indicados pelos numerais de 
1 a 12 do mapa referenciado na Figura 13. Os outros setores, 
numerados de 13 a 38 são efetivamente as áreas delimitadas 
para o inventário da pesquisa em questão: 

Figura 13 - Área de estudo (Mapa dos Setores) 

 

Fonte: Prata (2018) 
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Seu objetivo geral era reunir informações dos bens 
culturais, através de um levantamento cadastral de cada 
imóvel, reunindo fotografias ou a plataforma Google Maps, 
bem como o fichamento do conteúdo inventariado e 
digitalizado. Ressalta-se que essa pesquisa visou, portanto, dar 
continuidade a identificação do tempo vivido pela cidade, como 
textos que compõem e narram uma parte de sua história, que 
congrega, no urbano, as experiências e vivências que mesclam 
relações sociais, econômicas, políticas e históricas. Ainda, se 
justifica pela necessidade de instrumentalizar as pessoas a 
terem conhecimento acerca do valor histórico, promovendo, 
assim, a reflexão crítica e a conscientização da herança 
patrimonial.  

 

Desenvolvimento do Mapeamento 

Devido a sua relevância histórica para a cidade, a ZCH 
foi escolhida como objeto de estudo da pesquisa, que se 
constituiu em duas etapas: a primeira em uma pesquisa de 
campo na área, para adquirirmos conhecimento acerca das 
condições de cada imóvel e, posteriormente, o levantamento 
cadastral. Nesta primeira etapa, realizamos a coleta de dados 
de ordem física (técnico-construtiva e funcional) que se utilizou 
do instrumento proposto (o checklist), complementado por 
pesquisa documental (projetos, registros), vistorias e registros 
fotográficos.  

A partir de 01 de agosto de 2019, iniciamos a pesquisa 
de campo, onde foram visitados e fotografados os imóveis dos 
setores 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34 e 35; como 
mostra a Figura 14 que exemplifica a metodologia adotada na 
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utilização do mapa da quadra para localização dos imóveis 
passíveis de preservação, destacando a cartografia do setor 23 
e um dos imóveis identificados para fichamento:  

 

Figura 14 – Mapa do Setor 23 e imóvel identificado para preservação 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Este mapeamento e identificação do bem cultural 
emprega as metodologias do Inventário Nacional de 
Referências Culturais-INRC e Sistema Integrado de 
Conhecimento e Gestão-SICG, onde as informações coletadas 
são utilizadas para preenchimento das fichas de inventário, 
tendo como referência os formulários do “Levantamento dos 
Aspectos Morfológicos de Natureza Arquitetônica e Urbanística 

148 
 

referentes ao Morro da Conceição, Centro, Rio de Janeiro” do 
IPHAN 6º SR/ETII.  

Vale acentuar que as fotografias realizadas foram 
feitas a partir das características físicas das edificações visíveis 
da rua, sem que tivéssemos acesso ao interior dos imóveis ou 
contato com os proprietários. Outros dados, como tipo de 
cobertura ou nome dos proprietários, foram de difícil 
identificação, sendo complementadas, no primeiro caso, com 
observações realizadas em planos de visadas mais altas que 
ajudaram em locais que possuíam esse tipo de recurso a 
esclarecer as dúvidas existentes.  

As imagens abaixo mostram o modelo preenchido e 
utilizado na ficha de inventário (Figuras 14 e 15): 
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Figura 14 – Frente da Ficha de Inventário, Imóvel na Rua Dr. Lacerda 
Sobrinho 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Figura 15 - Verso da Ficha de inventário, Imóvel na Rua Dr. Lacerda Sobrinho 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Considerações Finais  

A cidade de Campos dos Goytacazes possui um acervo 
arquitetônico de grande valor, construído em vários tempos 
históricos. A pesquisa realizada fortalece a memória cultural e 
conscientiza as pessoas para a necessidade de preservação dos 
bens patrimoniais culturais. Observamos através de 
participações nos eventos “Ciência na Rua” e “Semana do Saber 
Fazer”, que as pessoas não têm conhecimento do valor 
histórico dos imóveis de sua cidade natal, dado que a região 
possui carência quanto a essa informação e esse sentimento de 
pertencimento. Dessa forma, o projeto busca a conscientização 
das pessoas para a necessidade de preservação da herança 
patrimonial.  

O Patrimônio Arquitetônico Histórico e Cultural de 
uma cidade não pode ser olhado e usufruído apenas com 
nostalgia, como recordação de um tempo passado. Ele tem que 
estar vivo e presente em nosso cotidiano, sendo utilizado de 
forma a mantê-lo utilizável para as próximas gerações. 
Preservar o patrimônio comum de uma cidade é conservar, 
resguardar e o utilizar de forma responsável. 

Faz-se necessário, portanto, conhecermos e 
identificarmos o patrimônio local visando à preservação do que 
ainda resta da cultura histórica do centro e da memória da 
cidade de Campos dos Goytacazes. 
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“O QUE A MEMÓRIA AMA, FICA ETERNO”: A EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL COMO CAMINHO DE PRESERVAÇÃO 
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“O que a memória ama, fica eterno” 

Adélia Prado 

 

A identidade de um povo advém de sua memória. A 
reminiscência de eventos constitui o elo com os antecessores, 
sendo possível qualificar a memória como dinâmica, uma vez 
que estabelece um segmento temporal entre passado, 
presente e futuro. É a partir da memória que norteamos 
decisões e ações. Para perpetuar-se, a memória carece ser 
contada, escrita e transmitida às gerações seguintes. Quando 
propagada, ela é viva, itinerante e gera a identificação e o 
pertencimento em quem a experimenta.  

Se fizermos um exercício mental, onde fechamos os 
olhos e nos recordamos de uma memória específica, 
instintivamente nos remetemos a um lugar físico. Segundo 
Stanger (s.d., p. 02), recorrer ao passado é uma ferramenta 
muito utilizada na construção de identidade e definição de 
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parâmetros de pertencimento cultural. Uma sociedade que não 
guarda suas memórias, que desconhece sua história e que não 
zela por seus patrimônios, não sabe quem realmente é.  

No início do século XX, houve o despertar para a criação 
de medidas de salvaguarda ao patrimônio, ocasionando várias 
comissões e conferências a fim de estabelecer critérios de 
proteção e conservação. Em 1937 foi criado o Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e foram 
colocadas em prática as primeiras medidas oficiais através de 
um anteprojeto de Mário de Andrade. A partir de então, vários 
monumentos, construções, materiais artísticos, formas de 
saber fazer, e outras expressões culturais e regionais passaram 
por uma análise e foram “tombadas e protegidas” por uma 
comissão, determinando-as como Patrimônio Material ou 
Imaterial da sociedade. 

Na atualidade, observamos que a continuidade 
transmitida pelo Patrimônio Cultural não é valorizada e há a 
dispersão do pensamento, visto que a manutenção histórica é 
considerada antagônica ao progresso. A história está presente 
no que somos hoje, como civilização, e em como seremos no 
futuro. Quando estabelecemos essa postura no ensino, 
independente da faixa etária, esclarecemos o assunto aos 
discentes e dissolvemos a ideia atual de separação de passado 
e futuro, colocando em prática o pensamento de Choay (2001), 
ao ensinar que romper com o passado não significa abolir sua 
memória e nem destruir seus monumentos, mas conservar 
tanto um quanto outro, ultrapassando seu sentido histórico. 

Retomamos então a famosa frase da poeta mineira 
Adélia Prado (2006): “O que a memória ama, fica eterno.”  A 
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memória é afetiva, gera amor, esperança, saudade e até a dor. 
E é esse sentir que gera o concernir e o zelo. É do instinto das 
espécies zelar por aquilo que ama, só podemos proteger 
verdadeiramente algo se tivermos o mínimo de apreço por ele. 
E nesse ponto lançamos o questionamento: como amar sem 
conhecer? É preciso conhecer! O vínculo que a memória forma 
possibilita nos enxergarmos como sujeito da história, gerando 
direitos e também deveres. 

Nem tudo fica registrado em livros. Boa parte da 
história está nos contos e nos meios de vida e de subsistência 
de um povo, e essa memória coletiva pode sofrer alterações de 
acordo com a vivência de cada indivíduo. Dessa maneira, 
podemos dizer que a memória pode ser construída, de forma 
consciente ou não. De tal modo, o ensino tem papel muito 
importante na construção da memória individual e coletiva de 
um lugar, assim como alicerçar e manter as já existentes. O 
ensino é um dos componentes principais no papel de 
preservação. 

Os lugares públicos e históricos de uma localidade são 
ativos em geração de memórias, como são passíveis de 
depredação e negligência. Praças, igrejas, edifícios públicos, 
escolas, e outros locais fazem parte da narrativa de vida de 
muitos indivíduos residentes ou não de uma região.  Os bens 
culturais também fazem parte de histórias mais antigas que 
formaram a cultura daquele local, porém, a falta de 
conhecimento dessas memórias resulta no descaso, abandono, 
indiferença e até ruína dessas construções. É preciso recriar os 
laços na memória da população, e isso só é possível através de 
ações de educação e conscientização. Ações que envolvam a 
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comunidade àquele local, como eventos, feiras, festas culturais, 
espetáculos, dentre outros, e formem lembranças significativas. 
Esses acontecimentos, unidos à vivência de cada pessoa no 
local, pode trazer o sentimento de pertencimento ao mesmo. 

Ao entender a importância de criar experiências 
positivas relacionadas ao patrimônio de uma cidade e em prol 
de sua preservação, será inevitável o entendimento de que 
esse conhecimento deve ser passado através da educação por 
meio de atividades lúdicas para crianças, e também por meio 
de ações participativas voltadas ao patrimônio para jovens e 
adultos.  

Quando o indivíduo é apresentado a uma memória e se 
reconhece dentro da história, a mesma muda de nome e passa 
a ser chamada biografia. E quando vários indivíduos são 
cúmplices de uma mesma memória, ela se torna um legado 
passível de ser eternizado.   

Mediante às reflexões apresentadas, o presente artigo 
tem por objetivo enfatizar e fundamentar a importância da 
implementação de práticas da educação patrimonial, bem 
como explicitar recursos e metodologias educacionais 
acessíveis, com fácil possibilidade de implantação no município 
de Campos dos Goytacazes, RJ, a partir de dados obtidos por 
meio de pesquisa bibliográfica. 

 

Educação Patrimonial: trajetória e reflexões 

O desenvolvimento coletivo da humanidade através dos 
séculos contribuiu para a formação da sociedade atual, tal 
como a conhecemos e vivemos. São incontáveis eventos 
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históricos que, juntos, nos permitem ver o mundo com um 
olhar contemporâneo, entre guerras, revoluções, invenções e 
descobertas, consolidando valores, mudando opiniões, 
formando novas ideias; entre ações que, de maneira dinâmica, 
erguem os pilares da humanidade vigente. 

A noção de patrimônio cultural, bem como a 
importância de sua preservação, se originou na França 
revolucionária, no contexto de transição entre os séculos XVIII 
e XIX. Esse conceito é oriundo de uma importante análise, 
inicialmente paradoxal, sobre a relação estabelecida entre os 
novos tempos e os acontecimentos que os antecederam, ou 
seja, como e por qual razão os elementos que marcaram o 
passado devem ser inseridos no presente. A resposta pode ser 
encontrada na reflexão sobre a característica fundamental dos 
processos em que as novidades são estabelecidas: o caminho 
percorrido (CHOAY, 2001, p. 111). 

Logo o ideal de preservação patrimonial se espalhou 
pela Europa e produziu os resultados que podemos contemplar 
no presente.  É incontestável a importância dos monumentos e 
construções históricas em diversos países europeus, mas 
devemos acrescentar que toda essa relevância conquistada em 
cenário mundial, se deu, primordialmente, pelo valor que a 
população local atribuiu a esses espaços e suas memórias, 
entendidos como partes de importantes capítulos das histórias 
de suas nações. 

O valor do patrimônio europeu se consolidou a partir da 
relação da comunidade com a simbologia representada por 
estes bens culturais, através da fruição dos mesmos, levando à 
sensação de pertencimento e identificação com as histórias de 

168 
 

seus países. A partir dessa relação, de alguma maneira, ocorreu 
um caráter de perpetuação da trajetória da nação no 
imaginário afetivo das diferentes gerações de habitantes 
daquele território. 

Com a chamada globalização, ficou mais fácil vencer 
distâncias e se apropriar de culturas de qualquer lugar do 
mundo, e isso implica um risco grave para a manutenção da 
diversidade cultural. De forma gradativa, as culturas locais 
podem ser substituídas por estrangeirismos e, possivelmente, 
ocasionar uma homogeneização de crenças, hábitos e gostos. 
Essa perspectiva ameaçadora pode ser analisada através de um 
princípio básico referente à memória: o que não usamos e não 
levamos ao futuro, é gradativamente submetido ao 
esquecimento. 

O autor Carlos Nelson F. dos Santos (1984) reflete sobre 
um tema que nos permite interpretar de forma mais 
simplificada o assunto abordado até aqui. Para ele, as histórias 
são escritas através da relação dinâmica que se estabelece 
entre o espaço, o tempo e a atividade humana, dessa forma, 
todo espaço é indissociável da história e, consequentemente, 
cada um de nós, que vivemos nesses lugares, também somos 
agentes da história e cultura local. As cidades em que residimos 
ou vivenciamos “refletem” quem somos, através do meio em 
que estamos. Um trecho resume essa reflexão de forma 
precisa: 

A falta de afetividade pelos lugares e pelo que 
representam é um caminho reto para a pobreza 
cultural. As pessoas ficam desorientadas quando 
não conseguem mais entender a linguagem 
espacial que vivem no cotidiano e que lhes diz 
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que, neste presente particular, há passados 
respeitáveis e futuros esperançosos. (SANTOS, 
1984, p. 61) 

 

Com o propósito de envolver a população com a cultura 
de seu país, a Inglaterra designou a função educacional em uma 
das categorias do English Heritage, um setor do governo inglês, 
fundado em 1983, responsável pela gestão das questões 
referentes ao patrimônio no país. Segundo Corbishley (2004), o 
intuito dessa ação é auxiliar a população a compreender, 
admirar e usufruir dos bens patrimoniais que estão ao seu 
dispor.  As respostas obtidas a partir de uma pesquisa realizada 
no país (MORI, 2000, s/p), revelam a opinião popular a favor do 
ensino voltado para o patrimônio, principalmente no que diz 
respeito às crianças em fase escolar, chegando ao número de 
98% dos entrevistados que ressaltaram a importância de 
instruir as crianças quanto à história da sua nação. Sob o nome 
de Heritage Education, as atividades pedagógicas relativas ao 
patrimônio, desenvolvidas pelo governo inglês, buscam 
capacitar seus professores de modo a permitir que os mesmos 
possam envolver seus alunos na temática através do contato 
direto ou indireto, - a partir de conteúdos dinâmicos 
apresentados em diversos formatos de mídia - com histórias, 
objetos ou mesmo construções que compõem o patrimônio 
local. 

No Brasil, desde a primeira metade do século XX, os 
ideais de uma ação pedagógica focada no ensino da cultura 
eram discutidos, porém, em termos e circunstâncias 
incompatíveis com o panorama atual.  
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Na década de 1930, Mário de Andrade falava em 
alfabetização cultural (RANGEL, 2016), no mesmo período em 
que foi criado o SPHAN, desenvolvido em suas bases 
conceituais a partir da solicitação de Gustavo Capanema que 
atuava como ministro da Educação. Nesse contexto, as 
atividades educativas seriam realizadas a partir de visitas a 
museus e de maneira empírica (OLIVEIRA, 2019, p. 38-39). A 
proposta de Mário de Andrade visava “democratizar a cultura e 
despertar na população o sentimento de apego às coisas 
nossas” (FONSECA, 1997, p. 102). 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, dirigente desse órgão 
desde a sua fundação em 1937 até o ano de 1967, “também 
apontou, em alguns artigos e discursos, para a importância da 
educação na preservação do Patrimônio Cultural” (FLORÊNCIO 
et al., 2014, p. 6, grifo nosso): 

Em verdade, só há um meioeficaz de assegurar 
a defesa permanente do patrimônio de arte e 
de história do país: é o da educação popular. 
Ter-se-á de organizar e manter uma campanha 
ingente visando a fazer o povo brasileiro 
compenetrar-se do valor inestimável dos 
monumentos que ficaram do passado. Se não se 
custou muito a persuadir nossos concidadãos de 
que o petróleo do país é nosso, incutir-lhes a 
convicção de que o patrimônio histórico e 
artístico do Brasil é também deles ou nosso, 
será certamente praticável (BRASIL, 1987, p. 64, 
grifo nosso) 

 

De maneira imediata, o termo Heritag eEducation foi 
importado para o Brasil no mesmo ano em que foi proposto 
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originalmente na Inglaterra, 1983. A metodologia foi nomeada 
com sua tradução livre para a língua portuguesa: Educação 
Patrimonial. Em 1999, foi publicado o Guia Básico da Educação 
Patrimonial, material pioneiro na abordagem da prática do 
ensino patrimonial de modo institucional. O guia traz uma série 
de sugestões da aplicação pedagógica por meio de uma 
metodologia resumida em quatro passos: 

1. Observação: apreensão do objeto de estudo através da 
percepção visual e simbólica;  

2. Registro: documentação dos resultados obtidos com o 
passo anterior, em busca de promover a fixação de 
conhecimento; 

3. Exploração: aplicação de debates e complementação de 
informações a partir de pesquisa para trabalhar a 
análise crítica e a interpretação; 

4. Apropriação: atividades focadas em produzir releituras 
em variadas formas de expressão, a fim de produzir 
envolvimento afetivo e noções de valorização. 

A publicação, apesar de ter servido como principal fonte 
de apoio para a realização da prática por vários anos, apresenta 
diversos pontos controversos, o que lhe rendeu duras críticas.  

Podemos iniciar essa análise pela conceituação, onde as 
autoras dizem que a “Educação Patrimonial é um instrumento 
de alfabetização culturalque possibilita ao indivíduo fazer a 
leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do 
universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em 
que está inserido” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 4, 
grifo nosso). O equívoco está na utilização do termo 
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alfabetização cultural, que pode configurar um posicionamento 
preconceituoso, por deixar subentendido que os indivíduos são 
desprovidos de cultura, ou analfabetos culturais. 

Nenhuma pessoa pode ser considerada 
‘analfabeta cultural’, mas detentora de códigos 
de leitura de mundo que nem sempre estão em 
consonância com os saberes dominantes, sejam 
eles o erudito, o científico ou o formal. Podemos 
estar correndo o sério risco de desprezar, dessa 
maneira, os conhecimentos socioculturais que 
cada ser humano tem em contato com outros 
seres e com o meio circundante (SOARES; 
KLAMT, 2010, p. 77-78). 

Ademais, o texto traz a questão do dinamismo que 
permeia o conceito da cultura e torna o patrimônio algo vivo, 
subjetivo e em constante mudança, e declara que “reconhecer 
que todos os povos produzem cultura e que cada um tem uma 
forma diferente de se expressar é aceitar a diversidade 
cultural” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 5, grifo do 
autor); posicionamento que entra em contradição com a ideia 
de alfabetização cultural, uma vez que o ato de alfabetizar se 
constitui de prover instruções iniciais àqueles que 
desconhecem o assunto em questão. É incoerente querer 
promover a alfabetização daqueles que são os principais 
agentes construtores do conceito a ser ensinado. 

Permeando o conceito de patrimônio vivo, as autoras 
afirmam que o Patrimônio Cultural brasileiro não se limita às 
construções, o que hoje conhecemos como patrimônio 
material, expondo a variedade de saberes e fazeres que 
também constituem a nossa variada cultura, o chamado 
patrimônio imaterial. Divergentemente, ao longo de todo o 
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guia, as atividades propostas são voltadas, apenas, para os bens 
materiais, fato que demonstra um déficit significativo na 
abordagem do patrimônio cultural, agravado pela relevância 
que a publicação conquistou, pois muitos consideraram que a 
metodologia ali apresentada era o único meio para a prática da 
Educação Patrimonial, postergando uma parte deveras 
importante na construção do conhecimento que se pretendia 
alcançar. 

Um equívoco apontado por Scifoni (2019) é a expressão 
“conhecer para preservar”. Em seu artigo “Conhecer para 
preservar: uma ideia fora do tempo”, a autora faz reflexões 
interessantes sobre essa questão. A autora argumenta sobre a 
incoerência desse termo, utilizado no título, diante do contexto 
atual. A maior crítica está na possibilidade de se interpretar que 
a aplicação da educação patrimonial se justifica simplesmente 
pela necessidade de preservar, pressupondo que o principal 
motivo da expressiva perda em nosso patrimônio material 
ocorre, unicamente, devido ao desconhecimento popular sobre 
sua importância, quando na verdade o maior causador é 
encontrado nos conflitos de interesses daqueles que detém o 
poder. 

Reconhecer que a discussão da educação não 
passa mais, necessariamente, pela questão do 
desconhecimento, já que a sociedade está cada 
vez mais engajada na preservação do 
patrimônio, significa trabalhar partindo de 
outros pressupostos de atuação: não mais a 
educação como redentora da preservação ou 
como necessária para resolver os problemas do 
patrimônio, mas a educação como direito social 
e, ainda, como o direito de promover a 
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apropriação social do patrimônio. (SCIFONI, 
2019, p.27, grifo nosso) 

 

A autora ressalta a importância de se assegurar que a 
educação patrimonial não tenha caráter informativo, mas, sim, 
participativo, uma vez que a comunidade também tem 
propriedade sobre o tema abordado por meio de suas 
vivências. Isso pode ser justificado por uma citação: “Já agora 
ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a 
si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 
pelo mundo”. (FREIRE, 2001, p. 96, grifo nosso). 

À partir dessa análise crítica podemos perceber o 
quanto a Educação Patrimonial deve envolver uma variedade 
de fatores complexos e por isso demanda uma enorme 
sensibilidade em sua formulação e abordagem para que seja 
inclusiva e participativa, e que possa contemplar as diferenças 
e as particularidades sem causar um efeito contrário ao que se 
objetiva alcançar: o ideal de pertencimento e respeito às 
diferentes individualidades, que juntas formam a identidade 
coletiva.  

Tolentino (2019) atenta para o fato de que, muitas 
vezes, as histórias que conhecemos possuem uma formação 
subjetiva, ou seja, o ponto de vista daqueles que as contam, e 
isso pode implicar em dois fatores que merecem atenção: as 
diferentes percepções sobre uma mesma situação e a 
“memória manipulada”.  

É importante observar que na mesma história que 
alguns vislumbram conquistas, outros enxergam perdas. Sendo 
assim, é necessário compreender que as pessoas vão sempre 
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responder às ações da Educação Patrimonial de um jeito único 
e, às vezes, inesperado, mas mesmo as reações adversas 
devem ser acolhidas como forma de respeitar a história de cada 
indivíduo e seus antecessores. 

O conceito de memória manipulada define-se com a 
ideia de que “o passado como o conhecemos não é de fato 
como ele foi. Ele é uma construção. É a narração dos 
vencedores, de classes hegemônicas e dominantes em seu 
cortejo triunfal. É preciso, portanto, ouvir os ecos das vozes 
que emudeceram” (TOLENTINO, 2019, p.147). Fato que denota 
a importância de criar uma construção coletiva das memórias 
durante as atividades de Educação Patrimonial, sempre 
deixando claro que não há história ou cultura melhor que a 
outra, e assim dar espaço para que as histórias não ouvidas 
outrora, sejam ouvidas e valorizadas. 

Cabe encarar os conflitos, dilemas e novos 
olhares sobre o que constitui as memórias e 
identidades representativas dos diferentes 
grupos e segmentos que formam a sociedade 
brasileira. É também necessário perceber que a 
coletividade não é um todo harmônico. Mais do 
que a unidade, o que prevalece é a diversidade. 
Nesse jogo social, cabe perguntar o que está por 
trás entre o que selecionar como representativo 
de uma suposta memória e identidade coletiva e 
o que está relegado ao limbo do esquecimento. 
(TOLENTINO, 2019, p.139, grifo nosso) 

 

Embora a Educação Patrimonial seja entendida e 
reconhecida como uma ação importante para o 
desenvolvimento da relação entre a comunidade e sua cultura, 
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ainda continua a tender para o lado utópico do que para a 
efetividade. Isso se deve, entre outros fatores, à ausência de 
uma regulamentação desse tipo de ensino como parte 
obrigatória dos currículos escolares ou mesmo de ações 
governamentais dentro da vertente patrimonial e cultural, 
estas voltadas para o público em geral, além dos estudantes. 
Oliveira (2019) analisou como o IPHAN trata essa questão, dada 
sua posição de responsabilidade diante dos atos exercidos no 
âmbito do patrimônio histórico e artístico nacional como um 
todo: 

[...] apesar da importância do tema, 
historicamente não houve uma visão e atuação 
por parte do Iphan que situasse a educação 
patrimonial como um processo de importância 
equivalente às demais atividades essenciais e 
finalísticas por ele desempenhadas 
(identificação, tombamento, registro, 
fiscalização etc.), muito menos como uma 
questão digna de compor uma política pública 
exclusiva.  

Assim, apesar de ações educativas terem sido 
realizadas, a educação patrimonial veio sendo 
concretamente tratada apenas como uma 
atividade não obrigatória e complementar às 
outras realizadas pelo órgão.  (OLIVEIRA, 2019, 
p.36) 

 

Na cidade de Campos dos Goytacazes, RJ, a situação não 
se difere do parâmetro observado nacionalmente: a Educação 
Patrimonial segue sendo aplicada em ações pontuais, por 
iniciativas isoladas que acabam por não atingir a eficácia 
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necessária para definir que a prática do ensino patrimonial seja 
empregada de maneira satisfatória. Em artigo produzido para 
um jornal local, o jornalista e acadêmico da Academia Campista 
de Letras, Vilmar Rangel (2016), expressa sua indignação diante 
do cenário que observa: “belos conceitos que não se tornam 
realidade” (RANGEL, 2016).  

O autor lamenta a ausência de disciplinas na grade 
curricular regular de ensino que evidenciem os atos de grande 
prestígio de nosso passado, produzidos por vultos de nossa 
história. Se no cenário nacional essa questão é tratada de 
maneira tão deficitária, é possível imaginar o que ocorre com 
os municípios, que, infelizmente, acabam por perder, no 
decorrer dos anos, o orgulho pelos personagens de seu 
território que deveriam ser lembrados e imortalizados. 

Diariamente, os cidadãos e visitantes da cidade de 
Campos caminham alheios aos imóveis históricos que contam a 
trajetória de seu povo. A ruína, que pouco a pouco acomete a 
maioria desses prédios, é a representação física do que ocorre 
com a nossa história, levada ao esquecimento.  

Segundo Ocinei Trindade (2018), no primeiro artigo do 
Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Campos dos Goytacazes (COPPAM), é declarado que “é dever 
de toda a população do município, a preservação dos 
patrimônios de Campos dos Goytacazes, sejam eles naturais, 
históricos ou culturais”. Porém, essa questão pode ser tornar 
insensata quando observamos que a população, na maioria das 
vezes, não possui a orientação necessária para exercer seu 
direito de conhecer as histórias de seu povo e, assim, poder ser 
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estabelecida a noção de pertencimento, fundamental para a 
preservação. 

Trindade (2018) reforça a relação da deterioração de 
nossos edifícios históricos com o conflito de interesses gerado 
pela oposição dos proprietários de imóveis tombados às ações 
de preservação:  

A historiadora Sylvia Paes lembra que [..] “Há 
muitas queixas quando se fala em preservação 
do patrimônio particular e que mexe com valor 
de mercado. As pessoas não querem saber do 
valor histórico e da memória, mas do dinheiro 
no bolso”, observa. [...] “É preciso promover 
orgulho do que a gente tem e do que foi 
construído para nós.” (TRINDADE, 2018, p.03)

34
 

É incontestável que o caminho mais promissor para a 
promoção desse orgulho citado por Sylvia Paes seja a 
implementação do ensino patrimonial de maneira adequada. 

A partir dessa interpretação, traçamos um breve 
histórico das ações neste âmbito na cidade de Campos dos 
Goytacazes. Podemos começar pelo Projeto City Tour35, 
concebido na década de 1980, cujo objetivo era levar alunos da 
rede pública para aulas de campo que contam com visitas 

                                                           
34

 TRINDADE, Ocinei. Abaladas estruturas: prédios históricos de campos 
amargam a deterioração, apesar de tombamentos e leis de incentivo à 
preservação patrimonial. Jornal Terceira Via. Campos dos Goytacazes, p. 
03-03. abr. 2018. 

35
O projeto foi proposto pela a professora Marluce Guimarães e 
desenvolvido em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação de 
Campos, o Museu Histórico de Campos e o Departamento de Turismo. 
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guiadas36 aos prédios históricos da região central da cidade, 
para que as crianças possam vivenciar os espaços enquanto 
recebem informações sobre as construções. Recentemente, o 
projeto passou a contemplar a população em geral, além dos 
alunos. 

Vilmar Rangel (2016) se apoia na obra “Contribuições à 
prática pedagógica para a Educação Patrimonial”, produzida em 
2008 pela EDUENF37 para citar as colocações de Simonne 
Teixeira38, sobre como inicialmente a Educação Patrimonial era 
praticada nos museus, tendo ganhado espaço em diversos 
outros campos. Posteriormente, cita a Officina de Estudos do 
Patrimônio Cultural, criada pela Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) em 2004 e aponta que, 
segundo Simonne Teixeira, a Officina propiciou a criação de um 
projeto de extensão nomeado como “Patrimônio Cultural: 
aprendendo a conhecer; proposta para uma ação de Educação 
Patrimonial”, que envolveu alunos de graduação, pós 
graduação, pesquisadores e colaboradores.  

Em seu artigo, Rangel (2016) revela ainda que Campos 
contou com a elaboração de medidas de capacitação para 
educadores que lecionam em instituições públicas e privadas, 

                                                           
36

 Esse tipo de atividade recebe o nome de Turismo Receptivo, um setor do 
turismo responsável pelo guiamento de turistas pelos pontos de interesse 
da região visitada. 

37
 Editora da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF), criada em 2003. 

38
Simonne Teixeira é responsável pela publicação de uma expressiva 
quantidade de materiais sobre Educação Patrimonial na cidade de Campos 
dos Goytacazes. 
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seja para ensino médio ou fundamental, e acrescenta sobre a 
publicação de diversos materiais didáticos. Porém, conclui 
dizendo que: 

Todavia, todas essas ideias ainda permanecem 
no terreno da intenção. Informações fidedignas, 
de diferentes origens, dão-nos conta de que não 
há qualquer regularidade no ensino da 
“matéria”, e mesmo quando adotada de modo 
descontinuado ou eventual, em colégios 
públicos ou privados, os resultados desses 
“esforços” não são conhecidos. [...] Pode-se 
imaginar que, apesar de sua inegável 
importância, mas por não haver se tornado 
obrigatória, essa prática pedagógica continuará 
à mercê da vontade ou do interesse isolado 
desse ou daquele estabelecimento. (RANGEL, 
2016) 

 

Apesar disso, acreditamos na Educação Patrimonial 
como um instrumento promissor para a disseminação da 
diversidade cultural da nossa nação. Nossa afirmação se apoia 
em iniciativas que podem e devem ser replicadas em diferentes 
lugares, ou ainda serem usadas como base para o 
desenvolvimento de novas formas de abordagem.  

Como a ação do coletivo Hey Sampa, na cidade de São 
Paulo, que nasceu do inconformismo com o comportamento 
desatento dos cidadãos para com o ambiente que os circunda. 
O grupo atua na tentativa de envolver a comunidade com o 
espaço público e fazer com que as pessoas passem a enxergar o 
patrimônio camuflado em meio à metrópole (NOGUEIRA, 
2015).  
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“A memória e o patrimônio são direitos sociais 
amplos, cuja proteção e valorização devem 
envolver toda a sociedade. Promover a 
educação patrimonial para utilização dos 
espaços públicos da cidade significa, portanto, 
gerir um sentimento de pertencimento dos 
paulistanos, valorizando histórias e incluindo os 
cidadãos que se identificarão como parte 
integrante de cada uma delas, ampliando assim 
a qualidade de vida e a percepção de valores 
sobre si mesmo”, acreditam Paula Dias e André 
Rocha, do Hey Sampa. (NOGUEIRA, 2015)

39
 

 

Outra boa iniciativa, desta vez na cidade de Campos dos 
Goytacazes, é o a das professoras e historiadoras Sylvia Paes e 
Carmen Eugênia Sampaio, que também são escritoras infantis, 
dedicando seu tempo em narrar as lendas e histórias da cultura 
campista, como o livro “Ururau Pançudo”, que relata uma das 
mais importantes lendas do município, o Ururau da Lapa. Os 
lançamentos das autoras possuem contações de história em 
escolas públicas do município, que incluem a participação de 
bonecos dos personagens dos livros, que representam um meio 
lúdico e simples de envolver os interlocutores mirins na 
temática abordada. 

A seguir, serão apresentadas algumas metodologias 
para a prática de educação patrimonial com base em produtos 

                                                           
39

NOGUEIRA, Pedro Ribeiro. Educação patrimonial é aprender com o mundo 
e a cultura que construímos. 2015. Disponível em: 
https://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/07/07/educacao-patrimonial-e-
aprender-com-o-mundo-e-a-cultura-que-construimos/. Acesso em: 21 jul. 
2020. 
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de projetos acadêmicos em que os próprios autores deste 
artigo estão envolvidos, sob orientação da Doutora Maria 
Catharina Reis Queiroz Prata, na graduação em Arquitetura e 
Urbanismo do Instituto Federal Fluminense, Campus Campos - 
Centro. 

 

- Cartilha 

O Patrimônio Cultural engloba um lugar que transmite 
sua arquitetura, passando pela música, gastronomia e o modo 
de fazer. É preciso reconhecer seu valor histórico, a fim de 
fortalecer a memória e identificação sociocultural.  

Conforme Horta et al. (1999, p. 06), “a educação 
patrimonial trata-se de um processo permanente e sistemático 
de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como 
fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e 
coletivo”, isto é, além de gerar conhecimentos e respeito pela 
historicidade e memória da cidade, também exerce uma ação 
no crescimento de uma sociedade, promovendo uma 
interdisciplinaridade de conhecimentos, permitindo um legado 
da preservação dos bens do local para as próximas gerações.  

O público infantil encontra-se em uma posição 
importante na perpetuação da memória. Eles constituem a 
futura geração e, ao iniciarem um processo de resgate ao 
passado, reconhecem a identidade cultural, gerando a 
valorização do patrimônio. É interessante salientar que, o 
potencial observado no público infantil, não diminui o 
posicionamento das demais faixas etárias na construção de 
uma identidade individual e coletiva no espaço em que estão 
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inseridos. Nesse cenário, a cartilha abordando o Patrimônio 
Histórico – Cultural da Cidade, utilizando a Educação 
Patrimonial, suscita o reconhecimento da identidade e 
aumenta a valorização dos bens culturais.  

A cidade de Campos dos Goytacazes possui um vasto 
patrimônio material e imaterial e, visando estimular as crianças 
locais a conhecerem e valorizarem a história do município, a 
prof.ª Maria Catharina Reis Queiroz Prata, junto aos alunos da 
disciplina de Preservação e Patrimônio Histórico Cultural, no 
semestre 2018.2, Turma 15, do curso de Arquitetura e 
Urbanismo do Instituto Federal Fluminense, propôs uma 
cartilha para divulgação desses bens patrimoniais.  

A metodologia inicial usada na abordagem da cartilha 
foi a divisão em grupos da turma, onde cada integrante deveria 
realizar uma autocrítica sobre o patrimônio escolhido. No 
decorrer das aulas, os mesmos procuravam criar um inventário 
do imóvel representado, trazendo informações relevantes para 
que, em sala de aula, todos registrassem suas pesquisas e 
dúvidas com a professora, de modo que, no final, a cartilha 
tivesse um modelo, contendo nome, datação, estilo da obra, 
um breve texto e sua ilustração.   

Como o público alvo seriam as crianças, a escrita da 
cartilha foi produzida com linguagem infantil, de forma que 
pudesse ser compreendida com facilidade. Sua ilustração 
possuía um desenho mais lúdico, com personagens inseridos 
em cada página por meio de desenhos digitalizados por alunos 
da disciplina e, ao final, ainda foram inseridos jogos, como 
“Caça-Palavras”, “Ligue o Caminho” e “Curiosidades” sobre o 
assunto. 
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O resultado final foi muito gratificante, pois os alunos 
do curso de Arquitetura puderam aprender mais sobre os 
bens patrimoniais da cidade, a partir das pesquisas realizadas 
e orientações da professora para montagem da cartilha, e pelo 
fato de estarem incentivando a educação patrimonial nas 
escolas, em eventos culturais e publicações voltadas para o 
público infantil, trazendo informação e conscientização sobre 
como manter viva a memória e preservar a história da cidade 
de Campos dos Goytacazes, impulsionando o interesse pela 
história local. 

 

Figura 1 – Cartilha de Educação Patrimonial desenvolvida por discentes do 
IFF – Campus Campos Centro 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

 

- Novas práticas para divulgação da memória dos lugares  

O historiador francês Pierre Nora, em seu texto “Entre 
Memória e História: a problemática dos lugares”, definiu a 
memória dos lugares que, segundo ele, “são lugares, com 
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efeito, nos três sentidos da palavra, material, simbólico e 
funcional, simultaneamente, somente em graus 
diversos”(1993, p. 21). Tomando como base esse pensamento, 
inferimos que um determinado local, por si só, não abriga 
memória, é necessário que o mesmo promova sentimentos e 
que isso traga alguma função. Em seu texto ele exemplifica que 
“mesmo um minuto de silêncio, que parece o exemplo extremo 
de uma significação simbólica, é ao mesmo tempo o recorte 
material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, 
para uma chamada concentrada de lembrança.” (NORA, 1993, 
p. 21) 

Nora também explica como a memória necessita do 
suporte físico para se manter viva, da comemoração, da 
constante lembrança, como datas ou monumentos, isto é, o 
“lugar de memória”. Para Tardivo e Pratschke (2016, p. 8), 
“assim se concretizam os lugares de memória como heranças 
culturais, que inseridas simbolicamente em espaços físicos ou 
mentais retratam a identidade do local”. 

No livro “Cultura e Turismo” do Ministério do Turismo, 
foi assegurado que “para o turismo cultural se desenvolver, é 
preciso que os moradores, empresários e gestores públicos 
conheçam, apreciem, protejam e promovam o seu patrimônio” 
(2007, p.20). O mesmo também afirma que:  

“Não podemos esquecer que o que dá vida, cor 
e sabor local à experiência de qualquer visita 
são as pessoas que aí moram, trabalham e se 
divertem. Se a população, os hoteleiros, taxistas, 
comerciantes e vendedores não conhecerem e 
gostarem de seus ambientes especiais e de suas 
manifestações culturais, não saberão como se 
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comunicar e o que indicar aos visitantes” 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007, p.20) 

 

Isso denota que a preservação patrimonial possibilita o 
desenvolvimento da cidade por meio do turismo cultural e a 
Educação Patrimonial promove o sentimento de pertencimento 
à população. E como pensar em novas práticas? 

Como já mencionado, a continuidade, ocasionada pela 
preservação do patrimônio histórico-cultural, é defrontada 
como retrocesso. Entretanto, é possível conciliar o 
desenvolvimento tecnológico com a manutenção da memória. 
E, em um cenário de constante evolução científica, faz-se 
necessária a utilização desse potencial como aliado na 
Educação Patrimonial.  

Atualmente, é possível passear pelos corredores do 
Museu do Louvre em Paris por um computador, escolher os 
caminhos a seguir, com mapas via GPS, e clicar em todas as 
obras nas paredes, onde aparecerá sua história. Essa é uma 
prática simples que poderia ser implementada em diversos 
museus locais e contribuiria às escolas que não têm como 
custear uma excursão.  

Uma forma atrativa para os jovens de estabelecer a 
Educação Patrimonial são os jogos. O historiador Cristiano B. M. 
dos Santos, em sua tese de doutorado, comenta como seus 
alunos responderam com maior interesse ao estudar a Segunda 
Guerra Mundial, devido à prática de jogar videogames, como 
Medal of Honor, jogo situado na Segunda Guerra Mundial. A 
franquia Assassin’s Creed utiliza como plano de fundo da sua 
história cidades antigas reconstruídas e em Assassin's Creed 
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Unity40 é possível passear por Paris na época da Revolução 
Francesa (Figura 2). Indubitavelmente, recriar o passado de 
uma cidade e inseri-la em um jogo, contendo os costumes e 
pessoas marcantes, traria diversão e transmitiria o desejável 
conhecimento histórico aos jogadores.  

 

Figura 2: Catedral de Notre-Dame representada no jogo digital Assassin's 
Creed Unity, de 2014 

 

Fonte: Ubisoft / Divulgação (2014) 

                                                           
40

 O gráfico do jogo conta com modelos detalhados, fidedignos com a 

realidade, tendo sido, inclusive, indicado como possível fonte de análise 

para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, após o incêndio que 

destruiu parte da estrutura em abril de 2019. 

188 
 

Existe ainda a possibilidade de produzir modelagens em 
3D (Figura 3), que reproduzem, de maneira estilizada, a 
volumetria e os detalhes dos edifícios e monumentos. Ou 
mesmo, utilizar recursos automáticos que entregam resultados 
com maior nível de precisão e detalhamento, como a 
fotogrametria, que, somada a softwares, permite criar um 
acervo digital sobre diversos monumentos e prédios, sendo 
outra forma de despertar conhecimento. 

 

Figura 3: Modelagens 3D representando a Lira de Apolo (esquerda) e a Villa 
Maria (direita) 

 

Autor: Encrenaz (2020) 

 

Outra possibilidade é inserir ferramentas digitais de 
interatividade na abordagem da apresentação dos espaços. Um 



189 
 

bom exemplo é a utilização de óculos de realidade virtual, para 
prover uma experiência de imersão, mesmo em imóveis que já 
estão demolidos. Ou mesmo, revolucionar os marcos e 
memoriais com aplicação de telas para apresentações visuais 
associadas com a inteligência artificial, programada para 
atender aos usuários e orientá-los através da vivência 
proporcionada pelas imagens, e até sanar eventuais dúvidas. 

Assim, entendemos que a tecnologia pode agregar 
conhecimento, ressaltando a importância da preservação da 
memória dos lugares, e utilização de novas técnicas em sua 
divulgação, visando a formação de uma população consciente 
de sua história. 

 

Conclusão 

Como apresentamos ao longo deste artigo, a História é 
resultado da relação dinâmica entre pessoas, o tempo e o 
espaço. Em suma, as ações geram fatos, que geram histórias e 
perpetuam na memória. Inferimos que a cidade é um 
documento, um registro da relação homem-espaço através da 
arquitetura e das festividades. Ela nos conta uma narrativa. 
Para que essa narrativa alcance as futuras gerações, é 
imprescindível preservar o Patrimônio Cultural.  

Entendemos, portanto, que o Patrimônio não se 
restringe apenas ao material, como os monumentos e a 
arquitetura; há o Patrimônio Imaterial, que corresponde aos 
saberes populares, como a culinária e festivais. A Educação 
Patrimonial surge como um método de fortalecer a memória 
sociocultural, tendo um caráter não apenas informativo, mas 
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sim, participativo, como orienta Sciofoni (2019), a fim de que a 
população se reconheça como agente cultural e desenvolva a 
afetividade, reafirmando a sua identidade.  

Analisamos que, no Brasil, foram adotadas medidas 
para a Educação Patrimonial através de diretrizes ineficazes, 
que pouco contribuíram para a constância nas ações de cunho 
educacional. No panorama da cidade de Campos dos 
Goytacazes, medidas como o City Tour, projetos de extensão de 
universidades e ações do COPPAM, demonstram uma 
mobilização otimista frente ao cenário da preservação da 
memória campista. 

A cartilha, desenvolvida pelos alunos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal Fluminense, 
representa uma solução para comunicar a cultura campista às 
crianças, apresentando-as, de forma a lúdica, a sua história, e 
contribuindo para a formação de uma geração comprometida a 
perpetuar a narrativa citadina.  

Observamos que a Educação Patrimonial deve ser desenvolvida 
através de experiências e reconhecemos o desenvolvimento 
tecnológico como nosso aliado, despertando a satisfação pela 
própria história e o pertencimento por meio da realidade 
virtual.  

Nessa conjuntura, podemos concluir que a Educação 
Patrimonial merece uma atenção especial e deve ser 
desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, para que cada 
profissional possa contribuir com seus conhecimentos e assim 
determinar uma orientação mais efetiva para a aplicação da 
metodologia de maneira abrangente, contemplando toda sua 
complexidade, sem implicar em imposições ou mesmo se 
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limitar em ser uma prática meramente informativa. Passando, 
então, a atuar de maneira inclusiva, respeitando a diversidade 
e promovendo experiências que emocionam, para que sejam 
fixadas na memória de cada indivíduo de forma eficaz. 
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CENTRO DE MEMÓRIA ESCOLAR: O CASO DO PROGRAMA 
CENTROS DE MEMÓRIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

 

Aline Couto da Costa 

Daniela Gonçalves da Silva 

 

Introdução 

A Educação Profissional e Tecnológica no Brasil esteve 
estruturada de diferentes modos ao longo da história. 
Instituída pela Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
também conhecida por Rede Federal, constituiu-se em um 
marco na ampliação, interiorização e diversificação da 
educação profissional e tecnológica no país, por meio da 
criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia. Nesse processo, instituições existentes, como os 
Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
(CEFET), em sua maioria, foram transformadas em Institutos 
Federais, assumindo uma nova proposta institucional. Além 
disso, houve a expansão da Rede com a criação e/ou 
incorporação de outras unidades educativas. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense (IFFluminense) enquadra-se nesse contexto. Ele foi 
constituído a partir de uma instituição centenária, a Escola de 
Aprendizes e Artífices de Campos dos Goytacazes (1909), que 
passou por diferentes mudanças e ampliações até atingir a 
configuração atual, consistindo em um dos maiores institutos 
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federais de ensino técnico e profissional do país, composto por: 
12 campi, um Polo de Inovação, um Centro de Referência em 
Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação, uma 
Unidade de Formação e a Reitoria (IFFluminense, 2020), tudo 
isso distribuído em mais de dez municípios do estado do Rio de 
Janeiro.  

Esse processo fez emergir muitos questionamentos e 
iniciativas referentes à história e à memória dessas instituições, 
tanto em relação às unidades existentes quanto às construídas 
no contexto da nova proposta. No âmbito do IFFluminense, o 
Programa Centros de Memória (PCM) trata-se de uma ação 
institucional voltada à temática da memória e do patrimônio, 
cuja proposta reflete muitas das inquietações que despontaram 
a partir da intensa transformação pela qual passou a 
instituição.  

Considerando esse panorama, o presente artigo 
apresenta uma abordagem sobre o centro de memória escolar 
a partir do caso do PCM do IFFluminense, evidenciando um 
recorte de uma pesquisa que se encontra em desenvolvimento 
no curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e 
Tecnológica (ProfEPT) e que tem como um dos objetivos 
colaborar com os debates sobre o centro de memória escolar e 
o patrimônio educativo, com enfoque na educação profissional 
e tecnológica. 

Nesse contexto, são expostas reflexões sobre a 
problemática da definição de centro de memória e discutidas 
algumas características e possibilidades do centro de memória 
em instituições escolares. Em seguida, é apresentado o 
Programa Centros de Memória, incluindo sua proposta, ações, 



197 
 

vinculação à política de cultura institucional e forma de 
funcionamento via editais de seleção de projetos anuais.  

 

Metodologia 

Nas últimas décadas, o cenário da pesquisa 
educacional sofreu muitas mudanças, com a ampliação e a 
diversificação de seus temas, problemas, referenciais teóricos, 
abordagens metodológicas e contextos de produção dos 
trabalhos científicos. Nessa conjuntura, conforme André 
(2007), ao refletir sobre as finalidades e os métodos de 
pesquisas em educação, abordar os fenômenos educativos 
tornou-se tarefa mais complexa: 

Constata-se que para compreender e interpretar 
grande parte das questões e problemas da área 
de educação é preciso recorrer a enfoques 
multi/inter/transdisciplinares e a tratamentos 
multi dimensionais. Pode-se afirmar que há um 
consenso sobre os limites que uma única 
perspectiva ou área de conhecimento 
apresentam para a devida exploração e para um 
conhecimento satisfatório dos problemas 
educacionais. (ANDRÉ, 2007, p. 121) 

 

Assim, quanto às abordagens metodológicas, a mesma 
autora ressalta que ganharam força os estudos qualitativos, 
que abrangem “(...) um conjunto heterogêneo de métodos, de 
técnicas e de análises, que vão desde os estudos antropológicos 
e etnográficos, as pesquisas participantes, os estudos de caso 
até a pesquisa-ação e as análises de discurso, de narrativas, de 
histórias de vida” (ANDRÉ, 2007, p. 121). 
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Na abordagem qualitativa, o contexto de existência do 
fenômeno estudado adquire especial importância, sendo 
necessário ao pesquisador fazer o levantamento desse aspecto, 
situando o objeto analisado na rede de relações e processos 
que o permeia e constitui. 

Considerando essas questões, o PCM do IFFluminense 
está sendo analisado na perspectiva de um fenômeno 
educativo e por meio de uma abordagem qualitativa, que 
propõe a interpretação do fenômeno, ponderando sua 
complexidade. E o procedimento de natureza qualitativa 
adotado é o estudo de caso, pontuando a instituição em 
relação à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
e também outras redes de educação profissional que têm 
desenvolvido pesquisas e práticas sobre a memória e a história 
da educação profissional no Brasil41. 

                                                           
41 O Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a rede estadual de 
educação profissional do estado de São Paulo, tem sido uma importante 
referência para esta pesquisa, sobretudo pelo trabalho realizado pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisas em História e Memória da Educação 
Profissional (GEPEMHEP) e pela rede de Centros de Memória da 
instituição, bem como pelos diversos eventos, publicações e ações 
educativas que realizam. Site: http://www.memorias.cpscetec.com.br 

Em dezembro de 2019 foi realizada pesquisa de campo em instituições 
externas ao IFFluminense, que consistiu na visita aos centros de memória 
das seguintesinstituições: Centro Paula Souza (Unidade Central de 
Coordenação e Centro de Memória da Escola Técnica Estadual Cônego 
José Bento), Instituto Federal de São Paulo campus São Paulo (Centro de 
Documentação e Memória), SENAC São Paulo (Centro de Memória) e 
Fundação Dorina Nowill para Cegos (Centro de Memória). Na ocasião foi 
possível conhecer experiências práticas da atuação de diferentes centros 
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De modo geral, o estudo de caso consiste na 
investigação de uma unidade específica, situada em seu 
contexto, utilizando múltiplas fontes de dados que se propõem 
a oferecer uma visão holística do fenômeno (ALVES-MAZZOTTE, 
2006). 

 

Centro de memória: breve reflexão sobre a natureza 
documental de seu acervo 

Meneses (1992) enfatiza a crescente popularidade da 
temática da memória na contemporaneidade, o que se 
evidencia na multiplicação de espaços de memória e 
movimentos de preservação do patrimônio cultural. E tentando 
estabelecer elementos para uma melhor definição de fronteiras 
entre memória e história, que, apesar de solidárias, possuem 
naturezas distintas, destaca como uma das características 
constituintes da memória ser um processo permanente de 
construção e reconstrução, de modo que a memória é marcada 
por um caráter fluido e mutável, o que leva a esforços para sua 
fixação (MENESES, 1992). 

Simson (2003), discutindo a memória como matéria 
prima para a pesquisa em diversas áreas das ciências sociais, 

                                                                                                                             
de memória, bem como ter acesso a materiais teóricos e didáticos por eles 
produzidos. Foram visitados também o Memorial da Inclusão e o 
Memorial da Resistência de São Paulo. Ainda, na cidade de Campos dos 
Goytacazes/RJ temos acompanhado a atuação de arquivos históricos de 
duas escolas estaduais, mantidos por meio de projetos de extensão 
universitária da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF), o Arquivo Histórico do Colégio Estadual Liceu de Humanidades de 
Campos e o Arquivo Histórico do Colégio Estadual Nilo Peçanha.  
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chama atenção para que, na sociedade contemporânea, cada 
vez mais se diversificam os suportes para registro e 
manutenção da memória, e que o enorme volume de 
informações que tem sido acumulado fez surgir instituições 
especialmente voltadas ao trabalho de coleta, seleção, 
organização, guarda, manutenção e divulgação da memória. 
Segundo a autora: 

Essas instituições realizam hoje, de forma 
profissional, uma tarefa social anteriormente 
exercida pelos idosos. São elas os museus, 
arquivos, bibliotecas e centros de memória que, 
segundo critérios previamente estabelecidos, 
realizam o trabalho de coletar, tratar, recuperar, 
organizar e colocar à disposição da sociedade a 
memória de uma região específica ou de um 
grupo social, memória essa retida em suportes 
materiais diversos. (SIMSON, 2003, p.16) 

 

Sobre as entidades da área documental, Tessitore 
(2003) afirma que, apesar de compartilharem o papel de 
guarda e difusão de documentos, “(...) diferem quanto ao tipo 
de documento que guardam e quanto aos procedimentos 
técnicos que empregam para organizar e descrever 
adequadamente o seu acervo.” (TESSITORE, 2003, p. 11).  

Pensar o significado de centro de memória, uma entre 
outras instituições de preservação documental que custodiam 
acervos e que atuam sobre a problemática da memória, trata-
se de um desafio necessário à discussão que se propõe, pois 
não existe uma definição clara e consolidada a respeito dessa 
organização. Além disso, sua realização no contexto específico 
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de instituições escolares apresenta peculiaridades que 
precisam ser consideradas. 

Camargo e Goulart (2015, p. 13) afirmam que “Não há 
consenso sobre o seu formato, alcance e significado, mas os 
centros de memória – esses lugares que tanto se parecem com 
arquivos – estão em toda parte.” Assim, parte-se do 
reconhecimento de uma significação em aberto e da existência 
de diversificadas realizações práticas dessa organização.  

Em tentativas de definição de centro de memória, 
observa-se que comumente se trabalha por meio de 
comparativos, sobretudo em relação aos arquivos42 e aos 
centros de documentação43, buscando identificar relações e 
diferenças.  E nessa perspectiva comparativa, a natureza 
documental do acervo do centro de memória é alvo de 
reflexão, destacando-se algumas características recorrentes.  

A primeira característica que se pode destacar é o 
aspecto histórico do acervo de um centro de memória, de 
modo que seus documentos são inerentemente marcados pelo 
valor histórico, sendo diferente do que ocorre nos acervos de 

                                                           
42

 Arquivo: Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 
entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no 
desenvolvimento de suas atividades, independentemente da natureza do 
suporte. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 
processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos. 
(Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, p. 27)  

43
 Centro de documentação: Instituição ou serviço responsável pela 
centralização de documentos e disseminação de informações. (Dicionário 
Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, p. 46) 
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arquivos administrativos correntes44 ou intermediários45, cujos 
documentos são marcados pelo valor administrativo, sobretudo 
pelas questões informativa e probatória, podendo 
posteriormente fazer parte de arquivos permanentes46. Nesse 
sentido, o centro de memória é percebido como uma 
instituição de caráter primordialmente histórico, e não 
administrativo, apesar de, em alguns contextos, especialmente 
o empresarial, o centro de memória ser pensado numa 
perspectiva instrumental, de apoio às atividades de gestão47.  

Outra importante característica dos acervos de centros 
de memória é sua natureza híbrida, pois, em geral, agregam 
elementos que seriam originalmente pertencentes a outras 
instituições, como: arquivos, bibliotecas e museus. Nesse 
sentido, Camargo e Goulart (2015) ressaltam a formação de 
conjuntos heterogêneos nos acervos de centros de memória: 

                                                           
44

 Arquivo corrente: Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, 
pelo seu valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade 
que o produziu, a quem compete a sua administração. (Dicionário 
Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, p. 28)  

45
 Arquivo intermediário: Conjunto de documentos originários de arquivos 
correntes, com uso pouco frequente, que aguarda destinação. (Dicionário 
Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, p. 31)  

46
 Arquivo permanente: Conjunto de documentos preservados em caráter 
definitivo em função de seu valor. Arquivo responsável pelo arquivo 
permanente. Também chamado arquivo histórico. (Dicionário Brasileiro de 
Terminologia Arquivística, 2005, p. 34) 

47
 Sobre o centro de memória no contexto empresarial, ver Camargo e 
Goulart (2015). 
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“Há documentos de todos os gêneros48: textuais, audiovisuais, 
sonoros, iconográficos, além de objetos e artefatos.” 
(CAMARGO; GOULART, 2015, p. 71). E essa composição 
heterogênea, com materiais em variados formatos49 e 
suportes50, demanda equipes multidisciplinares e metodologias 
diversificadas para o tratamento do acervo, conforme observa 
Tessitore (2003), ao abordar os centros de documentação, com 
base na experiência desenvolvida no Centro de Documentação 
e Informação Científica da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (CEDIC/PUC-SP), um centro de documentação 
universitário. Referindo-se ao centro de documentação, que 
compartilha com o centro de memória a questão da natureza 
híbrida do acervo, Tessitore (2003) afirma que:  

representa uma mescla das entidades 
anteriormente caracterizadas [arquivo, 
biblioteca, museu], sem se identificar com 
nenhuma delas. Reúne, por compra, doação ou 
permuta, documentos únicos ou múltiplos de 
origens diversas (sob a forma de originais ou 
cópias) e/ou referências sobre uma área 

                                                           
48

 Gênero documental: Reunião de espécies documentais que se assemelham 
por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que 
exigem processamento técnico específico e, por vezes, mediação técnica 
para acesso, como documentos audiovisuais, bibliográficos, cartográficos, 
eletrônicos, filmográficos, iconográficos, micrográficos, textuais. (Dicionário 
Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, p. 99)  

49
 Formato: Conjunto das características físicas de apresentação, das técnicas 
de registro e da estrutura da informação e conteúdo de um documento. 
(Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005 p. 94)  

50
 Suporte: Material no qual são registradas as informações. (Dicionário 
Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, p. 159) 
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específica da atividade humana. [...] A aquisição, 
o armazenamento e o processamento técnico 
desse acervo possuem características 
biblioteconômicas, arquivísticas e/ou 
museológicas devido à própria diversidade do 
material reunido (...). (TESSITORE, 2003, p. 14 
e15) 

 

Vale destacar também o modo de constituição, em 
geral, dos acervos de centros de memória, que não se dá por 
meio de um fluxo natural de acumulação, organicamente, 
como ocorre nos arquivos. Tratam-se de acervos construídos 
artificialmente, formados pela reunião de remanescentes antes 
dispersos, desvinculados de seu contexto de produção, 
havendo igualmente muitas lacunas. Assim, as formas de 
aquisição dos elementos que compõem o acervo são 
diversificadas (coleta, doação, permuta, compra, etc.). 

Mas, para além das características do acervo, é 
necessário pensar o centro de memória a partir de suas 
atividades-fim, refletindo sobre seus objetivos e práticas, que 
são, por sua vez, influenciados pelo contexto institucional em 
que se situa: se instituição de educação, empresa, instituição 
filantrópica, organização da sociedade civil etc. É nesse sentido 
que Araújo (2015), em pesquisa que abordou o Centro de 
Documentação e Memória Sindical da Central Única dos 
Trabalhadores (CEDOC-CUT), propôs pensar a relação 
conceitual entre arquivos e centros de memória, a partir das 
atividades-fim de cada instituição, e não pela natureza dos 
documentos custodiados, buscando perceber os usos que a 
instituição faz de seu acervo. 



205 
 

Assim, tendo sido feitas algumas breves reflexões 
sobre a problemática da definição de centro de memória a 
partir da natureza documental de seu acervo, interessa para a 
pesquisa em andamento especificar essa organização no 
contexto de instituições escolares, ou seja, abordar o chamado 
centro de memória escolar, destacando suas possibilidades. 

 

O centro de memória escolar: possibilidades 

A organização de centros de memória e arquivos 
históricos em instituições escolares, ou ainda espaços sob 
outras denominações, mas que funcionam nessa perspectiva, 
está relacionada, em significativas experiências, à realização de 
pesquisas da área de história da educação dentro das escolas, 
que fizeram surgir a necessidade de reunião e organização do 
acervo documental escolar, geralmente em situação dispersa e 
fragmentada. Há também casos em que tais espaços 
começaram a ser montados a partir de ações comemorativas.51 

No contexto da educação profissional e tecnológica, 
Sousa (2019), em sua dissertação de mestrado que abordou a 

                                                           
51

 Além do Programa Centros de Memória do IFFluminense, tratado 
especificamente neste artigo, citamos alguns outros exemplos de espaços 
de memória em Institutos Federais: Coordenadoria de Documentação e 
memória do IFSP (https://spo.ifsp.edu.br/documenta%C3%A7%C3%A3o-e-
mem%C3%B3ria); Centro de Memória do IFSULDEMINAS campus 
Muzambinho (https://cemefel.muz.ifsuldeminas.edu.br/); 

Sala da Memória do IFES campus Vitória (ver SOUSA, 2019); Núcleo de 
Memória do IFES campus Santa Tereza 
(https://st.ifes.edu.br/index.php/nucleo-de-memoria); e o Portal da 
Memória do IFRN (https://centenario.ifrn.edu.br/). 
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Sala da Memória do Instituto Federal do Espírito Santo campus 
Vitória, ao revisitar trabalhos relacionados a arquivos escolares, 
observou que “muitos deles organizam-se sob o viés de 
projetos para a constituição de centros ou núcleos de memória 
[...] projetos que buscam consolidar espaços para a guarda e 
tratamento da documentação, possibilitando reflexões sobre a 
história e a memória institucional.” (SOUSA, 2019, p. 46).  

Quando esses espaços são constituídos representam 
uma mudança de perspectiva em relação à produção 
documental das escolas. E nesse sentido, Zaia (2005), a partir 
de experiências em projetos em arquivos históricos e centros 
de memória escolares no estado de São Paulo, aponta duas 
formas de olhar o acervo documental da escola: 

O primeiro sempre existiu: relaciona-se ao 
tradicional “amontoado” de documentos em 
diferentes cantos do espaço escolar, que 
classifica o acervo como seu “arquivo morto”. 
Esse olhar ignora as questões para sua 
conservação e disponibilização, pois mantêm na 
escola os amontoados de documentos apenas 
para fins legais. O segundo, mais atual, 
considera o documento, existente nesses 
espaços escolares, portador de informações 
valiosas para a pesquisa histórica, entendimento 
que se aproxima e tenta transformar o “arquivo 
morto” em arquivo permanente ou histórico. 
(ZAIA, 2005, p. 166) 

 

A autora ressalta que existe uma tendência de 
superação do primeiro olhar, mas ainda com muito trabalho a 
ser feito, e que é necessário à realização de ações de 
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sensibilização da comunidade escolar para seu envolvimento 
ativo no processo de organização desses espaços nas escolas 
(ZAIA, 2005).  

Sobre a importância do envolvimento da comunidade 
escolar nas ações de organização e manutenção de seus 
acervos, Vidal (2005), na apresentação do Dossiê “Arquivos 
Escolares: desafios à prática e à pesquisa em história da 
educação”, narra sobre a importância de tornar o arquivo vivo: 
“seja pela participação de alunos e professores na atividade de 
organização e guarda do acervo, seja pelo uso de alguns 
documentos escolares em sala de aula.” (VIDAL, 2005, p.72). 
Ainda conforme a autora, que é referência nas discussões sobre 
arquivos escolares: “A literatura vem demonstrando a 
importância em associar alunos, professores e funcionários à 
organização e manutenção dos acervos escolares, na certeza de 
que a perenidade dessas iniciativas repousa no seu 
acolhimento pelo efetivo da escola.” (idem). 

Assim, na constituição desses espaços, mesmo que a 
partir da ação de agentes externos, como pesquisadores, é 
necessário o envolvimento das comunidades escolares, para 
que participem ativamente na significação do seu lugar de 
memória, seja ele denominado centro de memória ou arquivo 
histórico. E nesse processo, para além da pesquisa, outras 
frentes de ação vão sendo delineadas para a atuação dessas 
organizações, considerando as peculiaridades de existirem no 
contexto de instituições educativas e as características de cada 
escola em particular.  

Conceição (2016), ao discutir a implantação e o 
funcionamento do Centro de Pesquisa, Documentação e 
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Memória do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Sergipe (CPDM – Codap-UFS), aponta como finalidade principal 
dos centros de memória em espaços escolares:  

reunir, organizar, preservar, para fins de 
conservação, de atividades pedagógicas e de 
pesquisas, conjuntos documentais e/ou objetos 
de valor histórico, científico ou de outro caráter 
cultural. [...] além de atuar como espaço de 
preservação da memória e da história do 
colégio, tem como objetivo atuar para o 
desenvolvimento de atividades educativas, 
culturais e científicas articulando ensino e 
pesquisa, alargando as relações entre a escola e 
a comunidade externa. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 
213) 

 

Em seu artigo, o referido autor, além de ressaltar a 
importância do centro de memória para a preservação, 
divulgação e valorização do patrimônio e da história da escola e 
também para a realização de pesquisas, especialmente no 
campo da história da educação, enfatiza suas potencialidades 
para o ensino de história, ações de educação patrimonial e 
iniciativas de história oral. Destaca, ainda, a natureza híbrida da 
composição do acervo e a necessidade de espaço, mobiliário e 
equipamentos adequados para seu funcionamento 
(CONCEIÇÃO, 2016).  

A partir da observação da atuação de centros de 
memória e arquivos históricos escolares e de revisão 
bibliográfica sobre o tema, apontamos, de modo geral, algumas 
possibilidades de ação para os centros de memória escolares, 
sem a intenção de traçar contornos definidos sobre o que é ou 
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deve ser essa organização, cuja natureza híbrida possibilita 
múltiplas ações, que serão, por sua vez, desenvolvidas de modo 
diversificado em cada comunidade escolar.  

A primeira linha de ação, em resposta ao recorrente 
objetivo geral de preservação e divulgação da memória 
institucional, e que também é condição para o 
empreendimento de outras atividades, refere-se ao tratamento 
técnico do acervo, que inclui captar/reunir/selecionar, 
organizar, preservar, dar acesso e divulgar. Para tanto, é 
necessário conhecimento técnico de diferentes áreas, 
considerando a composição híbrida do acervo, e também a 
existência de estrutura física adequada.  

Em geral, no momento inicial de organização de um 
centro de memória ou arquivo histórico escolar, o trabalho tem 
enfoque na captação e organização do acervo. No entanto, 
esses processos não se encerram nesse período, sendo 
contínuos, assim como as ações para preservação do acervo, 
que incluem limpeza, manuseio e acondicionamento 
adequados, controle de variáveis climáticas etc. Ainda nessa 
linha de tratamento técnico do acervo, incluem-se ações para a 
construção e a efetivação de uma política de acesso e 
divulgação do acervo. Entre as possibilidades, o acervo pode 
ser consultado presencialmente ou de modo remoto por meio 
de sua disponibilização em bases de dados online. Ademais, 
instrumentos de pesquisa52 em acervos, como inventários, 

                                                           
52

 Instrumento de pesquisa: Meio que permite a identificação, localização ou 
consulta a documentos ou a informações neles contidos. Ver também 
catálogo, guia, índice, inventário, listagem descritiva do acervo, repertório e 
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catálogos e guias, contribuem para ampliação do acesso e 
difusão53.  

Uma segunda linha de ação diz respeito ao centro de 
memória escolar como espaço para desenvolvimento de 
pesquisas acadêmicas. Bonato (2005), em artigo que trata do 
uso dos arquivos escolares como fontes para a história da 
educação no Rio de Janeiro, afirma que “Concretamente os 
arquivos escolares apresentam múltiplas possibilidades de 
pesquisa científica. Através desses acervos é possível conhecer 
as atividades administrativa e pedagógica de transformação da 
educação ao longo do tempo.” (BONATO, 2005, p.197). E 
apesar da ênfase dada às contribuições desses espaços para 
pesquisas em história da educação, as possibilidades não se 
restringem apenas a essa área, considerando a diversidade de 
composição do acervo e das ações realizadas por cada centro 
de memória.  

Além do benefício de produção de conhecimento, a 
pesquisa acadêmica também contribui para a divulgação do 
acervo. E, considerando que centros de memória escolares, em 
geral, situam-se em instituições de educação básica, é preciso 
destacar seu potencial para pesquisas escolares, em diferentes 

                                                                                                                             
tabela de equivalência. (Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 
2005, p. 108) 

53
 Como exemplo de instrumento de pesquisa referente ao acervo de um 

espaço de memória de um Instituto Federal, citamos o catálogo seletivo “A 
memória da escola que forma para o trabalho” (SOUZA; PINTO, 2019), 
produzido no contexto de uma pesquisa do Mestrado Profissional em 
Educação Profissional de Tecnológica (ProfEPT), e que teve como objetivo 
difundir o acervo da Sala de Memória da Biblioteca do IFES campus Vitória. 
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disciplinas do currículo. Nesse sentido, o centro de memória 
pode ser pensado como um laboratório que oportuniza, aos 
alunos, o contato com princípios da pesquisa científica, e que 
os professores podem explorar em situações de ensino-
aprendizagem.  

Uma terceira e muito importante linha de ação do 
centro de memória escolar, que explicita a natureza cultural e 
social que os centros de memória especialmente assumem 
quando em ambientes escolares, é o desenvolvimento de ações 
educativas. E apesar de a função educativa estar presente 
permeando todos os objetivos e ações do centro de memória 
escolar, essa linha propõe explicitamente a realização de 
atividades nesse sentido. Muitos centros de memória escolares 
são vivenciados também como espaços culturais e de 
sociabilidade, assim, exposições, visitas guiadas, atividades 
culturais e artísticas, práticas de educação patrimonial, entre 
outras, estão incluídas nessa frente de ação.  

Cabe ressaltar que os objetivos e linhas de ação, além 
de variadas entre as instituições escolares, podem ir se 
alterando ao longo do tempo, pois são processos e não 
construções estáticas. Outra questão é que, além das linhas de 
ação, pode-se identificar linhas temáticas na atuação dos 
centros de memória escolares, que, em geral, abordam como 
tema principal a memória institucional, o que pode ser feito 
por variadas metodologias, mas que podem expandir suas 
ações para outros temas como a memória local, de grupos 
sociais etc.  
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O Programa Centros de Memória do Instituto Federal 
Fluminense  

Conforme apresentação no site da instituição, o 
Programa Centros de Memória, que iniciou suas atividades em 
2012, trata-se de um programa institucional formado por uma 
rede de centros de memória distribuídos entre os campi do 
IFFluminense e um núcleo central cuja função é de 
assessoramento e apoio. Propõe “(...) preservar e divulgar a 
memória e a história do Instituto Federal Fluminense e dos 
locais e regiões nos quais atua, a partir da realidade histórico-
cultural dos diversos campi que o compõem, em sua integração 
com o território local.”.54 Ao lado da memória institucional, e 
memória regional constitui também uma linha de ação do 
programa.  

O documento de referência do PCM55 resume as ações 
propostas pelos Centros de Memória, variadas de acordo com 
as especificidades de cada campus e região, em: memória 
institucional, educação patrimonial, identificação e seleção de 
acervo, digitalização de acervo, turismo patrimonial, registros e 
depoimentos audiovisuais. Levanta também a perspectiva dos 
centros de memória como uma nova configuração de lugar de 
memória em relação aos modelos tradicionais, como os 
museus, bibliotecas e arquivos. Destaca, ainda, a pouca 

                                                           
54

http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/centros-de-
memoria - acesso em 01/02/2020 - texto atualizado pela última vez em 30 
de março de 2016.   
55

http://portal1.iff.edu.br/extensao-e-cultura/programas/centros-de-
memoria/documentos-de-referencia/centro-de-memoria-nucleo-
central.pdf/view - acesso em 03/02/2020 - texto atualizado pela última vez 
em 30 de março de 2016. 
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atenção dada pelas escolas à questão da preservação da 
memória e a tendência de se privilegiar fontes tradicionais, 
como documentos oficiais e burocráticos, em detrimento de 
outras fontes de grande potencial, com destaque para a 
importância das narrativas orais.  

O referido documento enfatiza também o papel 
fundamental da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 
em sua proposta de atuação e preocupa-se em explicitar que 
centros de memórias não devem ser confundidos com 
“arquivos centrais” ou “centros de documentação”, ressaltando 
que além da constituição e preservação de acervos um centro 
de memória deve atuar também na divulgação e 
disponibilização dos mesmos, garantindo maior 
democratização no acesso a esses bens.  Em relação à ação 
educativa do PCM, o documento de referência destaca a 
atuação de estudantes bolsistas de extensão, ações 
interdisciplinares envolvendo diferentes cursos do 
IFFluminense e atividades extensionistas voltadas para a 
educação patrimonial.  

Mas para uma melhor compreensão do programa foi 
necessário ir além do seu documento de referência, buscando 
situar sua colocação na política de cultura da instituição e 
compreender também o modelo de funcionamento vigente dos 
centros de memória da instituição, via editais de seleção. Para 
tanto, foram analisados o Plano de Cultura do IFFluminense 
(Resolução N.º 9, de 16 de março de 2018) e o sistema de 
Editais de Seleção de Projetos de Cultura e Diversidade, que 
orientam o funcionamento do PCM na prática. 
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O programa centros de memória no contexto do Plano de 
Cultura do IFFluminense 

Quase dez anos após a nova institucionalidade 
estabelecida pela Lei N.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008, 
que criou os Institutos Federais, a Resolução N.º 9 de 16 de 
março de 2018 do Conselho Superior do IFFluminense 
materializou pela primeira vez a sistematização de uma política 
cultural na instituição. 

Sem desconsiderar a existência anterior de práticas de 
cultura nas unidades que passaram a integrar essa nova 
configuração institucional, a importância do referido 
documento reside no estabelecimento de princípios, eixos de 
ação – com suas respectivas metas e estratégias – e uma 
estrutura organizacional sobre os quais se propõe uma prática 
cultural organizada e efetiva, para que as ações de cultura no 
IFFluminense sejam realizadas de forma coerente, integrada e 
contínua.  

O Plano de Cultura do IFFluminense é organizado em 
seis eixos temáticos, com quatorze diretrizes distribuídas pelos 
eixos, vinte e oito metas associadas às diretrizes e cento e dez 
estratégias vinculadas às metas, conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 1 – Eixos temáticos, Diretrizes, metas e estratégias do Plano de 
Cultura IFFluminense 

Eixos Temático Diretrizes Metas Estratégias 

1 - Cultura, Arte 
e Educação 

1 - Democratização do ensino de arte e cultura 3 16 

2 - Democratização do acesso aos bens culturais 1 6 

2 - Patrimônio 
Cultural e 
Memória 

1 - Fortalecimento institucional dos centros de 
memória 

1 5 

2 - Incentivo à produção, preservação e difusão do 
patrimônio cultural e do conhecimento acerca da 
história e memória de grupos formadores da 
sociedade local 

1 3 

3 - Promoção da sistematização, preservação e 
divulgação da memória institucional do IFFluminense 
e da proteção do seu patrimônio 

1 3 

4 - Definição de uma política para constituição e 
guarda de arquivo permanente em parceria com os 
diversos setores dos campi do IFFluminense 

2 6 

3 - Diversidade e 
Cidadania 

1 - Estabelecimento da política institucional de 
diversidade e cidadania 

4 16 

2 - Garantia da proteção e promoção da diversidade 
das expressões artísticas e culturais na instituição 

1 7 

3 - Ampliação do acesso aos equipamentos culturais 
do IFFluminense 

2 9 

4 - Cultura e 
Desenvolvimento 

1 - Fortalecimento da economia da cultura como 
dimensão do desenvolvimento local 

1 5 

5 - Fomento e 
Gestão Cultural 

1 - Profissionalização da gestão da cultura no 
IFFluminense 

2 5 

2 - Fortalecimento das estruturas de gestão cultural 
no IFFluminense 

4 14 

6 - Pesquisa e 
Extensão 

1 - Valorização dos saberes do egresso 2 5 

2 - Consolidação da cultura e da arte como campos 
específicos de produção acadêmica no IFFluminense 

3 10 

Fonte: Produzida a partir do Plano de Cultura do IFFluminense 
(Resolução N.º 9, de 16 de março de 2018) 
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O Eixo Temático N.º 2 é o contexto do Programa 
Centros de Memória, convindo, portanto, detalhar suas 
diretrizes.  

A primeira diretriz - Fortalecimento Institucional dos 
Centros de Memória - tem como meta a consolidação de 
estrutura de funcionamento para os Centros de Memória em 
todos os campi num prazo de até cinco anos. De modo geral, 
essa diretriz introduz como questão inicial a necessidade de 
revisão da estrutura atual do Programa Centros de Memória, 
que é o principal instrumento da instituição na execução de 
ações voltadas à temática do patrimônio cultural e da memória.  

Das estratégias vinculadas à meta dessa diretriz, que 
de modo geral reconhece a necessidade de reestruturação do 
PCM para superação de fragilidades e conseguinte 
consolidação, destacam-se questões fundamentais, como 
necessidade de reestruturação do Núcleo Central de 
assessoramento e apoio, garantia de bolsas de extensão 
específicas para os Centros de memória, definição de espaços 
para instalação dos Centros de Memória em cada campus, 
modos diferenciados de mobilização de recursos financeiros, e 
o estabelecimento de parcerias com instituições de 
preservação de memória para auxílio em questões arquivísticas 
e museológicas.  

A segunda diretriz - Incentivo à produção, preservação 
e difusão do patrimônio cultural e do conhecimento acerca da 
história e memória de grupos formadores da sociedade local - 
tem como meta consolidar, em cinco anos, os Centros de 
Memória como espaço de produção e divulgação da memória 
local em pelo menos dez municípios das regiões Norte, 
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Noroeste, Região dos Lagos e Metropolitana do estado do Rio 
de Janeiro. E para efetivação dessa meta, que tem como cerne 
a questão da memória local, as estratégias propostas são que 
os Centros de Memória promovam ações de registro e 
divulgação da história local em diálogo permanente com a 
memória institucional, bem como realizem mapeamentos 
histórico-culturais de cada campus e seu território e 
estabeleçam parcerias com instituições culturais, de patrimônio 
e/ou memória dos municípios de abrangência de cada campus 
no intuito de realizar ações de preservação e divulgação da 
história local.  

A terceira diretriz - Promoção da sistematização, 
preservação e divulgação da memória institucional do 
IFFluminense e da proteção de seu patrimônio - tem como 
meta implantar, em até cinco anos, plano de preservação da 
memória institucional do IFFluminense. E como se observa, o 
tema central dessa diretriz é a memória institucional, sendo 
apresentadas como estratégias para sua promoção a criação de 
espaço cultural para preservação e divulgação da memória 
institucional em cada campus e a constituição de comissão 
permanente com representantes de todas as categorias 
(discente, docente e técnico-administrativo) para elaboração e 
implementação do plano de trabalho de ações de preservação 
da memória institucional do IFFluminense em cada campus, 
garantida a contabilização das carga horária dos servidores 
atuantes na comissão de acordo com as regulamentações 
específicas de cada categoria. 

A quarta e última diretriz - Definição de uma política 
para constituição e guarda de arquivo permanente em parceria 
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com os diversos setores dos campi do IFFluminense - possui 
duas metas. A primeira é a constituição, em cinco anos, de uma 
política de gestão documental da instituição com vistas a criar 
arquivo histórico, e para tanto as estratégias são instituir 
comissão de elaboração de política de gestão documental da 
instituição, estabelecimento de parcerias para realização de 
capacitação de servidores envolvidos na preservação, 
conservação, guarda e divulgação do arquivo histórico e 
constituição de espaço adequado para guarda do arquivo 
histórico. A segunda meta da quarta diretriz é a criação, 
também em cinco anos, de um museu da memória 
institucional.  

As principais questões observadas a partir do 
panorama apresentado pelo Plano de Cultura são a verificação 
do PCM como o principal instrumento da instituição para 
promoção de ações voltadas às temáticas patrimônio cultural e 
memória e o reconhecimento da necessidade de revisão do 
sistema de funcionamento do PCM, que é anterior ao Plano de 
Cultura e precisa ser reestruturado no contexto de uma política 
institucional de cultura. Além dessas questões, o Plano de 
Cultura também afirma a memória local e a memória 
institucional como as duas grandes linhas de atuação do 
programa.  

 

O funcionamento do PCM por meio do edital de seleção de 
projetos de cultura e diversidade 

O Edital de Seleção de Projetos de Cultura e 
Diversidade é o sistema pelo qual funcionam não apenas os 
Centros de Memória do IFFluminense, mas também os Núcleos 



219 
 

de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), os Núcleos de 
Estudos sobre Gênero, Diversidade e Sexualidade (NUGESDIS) e 
projetos culturais em diferentes segmentos, como artes 
cênicas, música, patrimônio cultural, entre outros. O edital é 
aberto aos servidores docentes e administrativos e prevê a 
oferta de bolsas em duas modalidades: bolsas de arte e cultura 
para os projetos culturais e bolsas de extensão para os Centros 
de Memória, NEABI e NUGEDIS, com carga horária de 12h e 
20h.  

As normas e procedimentos desse edital estão de 
acordo com os Programas de Extensão e de Assistência 
Estudantil do IFFluminense, o que é prontamente verificado nas 
diretrizes e objetivos do último edital publicado (2019), em que 
se destacam tanto a necessária dimensão extensionista que os 
projetos devem apresentar como o propósito de contribuição 
para a permanência dos alunos por intermédio do recurso 
financeiro pago através das bolsas. Assim, observando a 
proposta desses editais, o fomento da cultura é vinculado a 
outros objetivos institucionais, de extensão e assistência.  

Já propriamente sobre o processo de seleção dos 
projetos, de acordo com o edital a avaliação das propostas 
submetidas é realizada por comissão de membros externos. No 
entanto, em relação aos Centros de Memória, e também aos 
NEABI e NUGEDIS, o edital determina que a direção geral de 
cada campus valide os projetos enviados nessas modalidades, 
respeitando o limite de apenas um projeto por campus. Assim, 
verificou-se que a seleção desses projetos acaba não sendo 
realizada por comissão externa, mas sim pela direção geral de 
cada campus. 
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Além de promover a seleção, o edital determina os 
compromissos dos coordenadores e bolsistas dos projetos, 
dentre os quais se destacam elaboração de relatórios e 
material para apresentação de resultados, prestação de 
informação sobre o andamento do projeto e participação em 
evento de extensão institucional.  

Especificamente em relação aos Centros de Memória, 
foram definidos no último Edital de Seleção de Projetos de 
Cultura e Diversidade da seguinte forma:  

São locais de preservação e divulgação do 
acervo histórico-cultural de um determinado 
grupamento social. São projetos que se ocupam 
da preservação da memória do Instituto Federal 
Fluminense e dos grupos sociais que formam os 
territórios em que estão inseridos, incentivando 
a utilização de metodologias participativas na 
organização, preservação e divulgação do 
acervo. (IFFLUMINENSE, 2019, p.2) 

 

Destacam-se na definição apresentada a questão das 
linhas de atuação dos Centros de Memória do IFFluminense, de 
preservação e divulgação da memória da instituição e dos 
grupos sociais de seus territórios, e a questão da realização dos 
Centros de Memória na forma de projetos, sendo necessário 
problematizar essa condição estrutural de existência, que 
produz reflexos diretos sobre a forma de atuação dos Centros 
de Memória.  Nesse sentido, alguns problemas podem ser 
levantados em relação ao funcionamento do Programa Centros 
de Memória por meio de projetos anuais, como instabilidade, 
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possíveis descontinuidades, falta de autonomia e comunicação 
e dificuldades na consolidação de uma identidade própria.   

 

Considerações Finais 

Muitos autores têm chamado a atenção para a 
importância que a memória tem assumido na 
contemporaneidade, o que pode ser verificado na difusão de 
práticas e espaços voltados à temática, o que tem acontecido 
também nos ambientes escolares, onde cada vez mais se 
observam iniciativas de criação de arquivos históricos e centros 
de memória ou a realização de projetos e atividades nesse 
sentido.  

Das possibilidades de espaços de memória que se tem 
verificado no ambiente escolar, neste artigo foi destacado o 
centro de memória. E após revisão bibliográfica que teve como 
foco a natureza documental de seu acervo, verificou-se que 
não existe uma definição clara e consolidada a respeito dessa 
organização, havendo diversificadas realizações práticas de 
centros de memória, que variam em suas propostas e linhas de 
ação. Assim, para além das características gerais do acervo de 
um centro de memória, como ser marcado pelo valor histórico 
e por uma constituição híbrida, verificamos que é muito 
importante refletir também sobre suas atividades-fim, as quais 
refletem seus objetivos, pensando os usos que as instituições 
fazem de seus acervos. 

No contexto escolar os centros de memória são 
apontados como importantes para a preservação, a divulgação 
e a valorização da memória e do patrimônio das escolas, 
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destacando-se a natureza educativa que essas organizações 
especialmente assumem quando nesse ambiente institucional. 
E entre as possibilidades de linhas de ação, a pesquisa 
acadêmica, sobretudo na área da história da educação, tem 
sido uma atividade muito importante nesses espaços, e que até 
mesmo impulsionou a organização de muitos deles, 
salientando, no entanto, o necessário envolvimento das 
comunidades escolares na significação e realização prática do 
seu espaço de memória. Assim, considerando a necessidade de 
que a proposta do centro de memória seja elaborada e posta 
em prática de acordo com as características e demandas de 
cada comunidade escolar, os objetivos e linhas de ação serão 
variados, podendo, ainda, ir se alterando ao longo do tempo, 
pois são processos e não construções estáticas. 

Neste artigo foram apontados, de modo geral, três 
linhas de ação possíveis para centros de memória escolares. 
Primeiro o tratamento técnico do acervo, condição para o 
empreendimento de outras atividades. Em segundo, o já citado 
potencial para desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. E a 
terceira linha de ação, especialmente importante para centros 
de memória em instituições escolares, trata-se do 
desenvolvimento de práticas educativas, que incluem ações de 
educação patrimonial e experiências culturais e de 
sociabilidade, como exposições, visitas guiadas, atividades 
culturais e artísticas, entre outras.  

No contexto da Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica, a última grande transformação pela qual passou, 
com a criação dos institutos Federais, fez emergir muitos 
questionamentos e iniciativas em relação à história e memória 
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das instituições, e no caso do IFFluminense o PCM é uma ação 
institucional voltada  às temáticas da memória e do patrimônio 
que reflete muitas das inquietações que despontaram no 
processo de transformação pela qual passou a instituição, onde 
algumas de suas unidades sofreram grandes transformações 
em suas identidades e outras, por sua vez, já surgiram numa na 
nova lógica institucional.  

Apesar de anterior ao Plano de Cultura do 
IFFluminense, atualmente o PCM situa-se no contexto dessa 
política de cultura institucional, constituindo na verdade o 
principal instrumento da instituição na execução de ações 
voltadas à temática do patrimônio cultural e da memória. No 
entanto, chama atenção no próprio texto do Plano de Cultura o 
reconhecimento da necessidade de uma revisão do sistema de 
funcionamento do PCM, para superação de fragilidades e 
conseguinte consolidação.  

Assim, numa perspectiva crítica, problematizamos 
neste artigo o funcionamento do PCM na forma de um 
programa e por meio de seleção de projetos anuais, 
entendendo que essas questões produzem reflexos na atuação 
de cada centro de memória da instituição.   

Definir-se programa pressupõe uma atuação 
colaborativa entre os centros de memória. No entanto, a 
questão da importância dessa articulação na realização de suas 
atividades, bem como o modo de realizar essa conexão, não 
são questões presentes no edital que orienta atualmente o 
funcionamento do programa. Diferente dos projetos culturais 
que, com devido suporte e assessoramento, podem atuar de 
forma independente entre si, os centros de memória 
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funcionam numa lógica diferente, de necessária sinergia. 
Assim, cada centro de memória que compõe o programa existe 
de modo relacionado aos demais, e não isoladamente, 
compartilhando um contexto maior que o engloba e significa, a 
proposta do PCM, o que pressupõe diálogo, comunicação, e 
uma autonomia inter-relacionada. E por esta característica 
inerente, faz-se totalmente necessária a atuação do Núcleo 
Central como promotor e mediador das inter-relações entre os 
Centros de Memória.  
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A COR DA ALMA: MEMÓRIA E CONTRAMEMÓRIA DOS 

LUGARES 

 

Letícia Leite Barcellos 

Maria Catharina Reis Queiroz Prata 

 

Introdução 

Iniciamos esta comunicação com uma frase do neurocientista 

Ivan Izquierdo, pesquisador da memória, que afirma: “[...] 

Somos o que lembramos – e também aquilo que não queremos 

lembrar” (IZQUIERDO, 2014, p. 18). 

Segundo o médico, a memória é a capacidade que os seres 

vivos têm de adquirir, armazenar e evocar informações. Sua 

aparente simplicidade esconde o fato da memória ser um dos 

nossos mais importantes processos psicológicos, estando ligada 

à nossa identidade pessoal – sou quem sou porque me lembro 

quem sou -, e a outras importantes funções como o 

aprendizado. 

O aprendizado e a memória são propriedades básicas do 

sistema nervoso: não existe atividade nervosa que não inclua 

ou não seja afetada por ambos. A variedade de memórias 

possíveis é muito grande, visto que a capacidade de adquirir, 

armazenar e evocar informações é inerente a vários 
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subsistemas cerebrais, e não é função exclusiva de nenhuma 

delas (IZQUIERDO, 2014).  

Sabemos que o tempo pode ser a maior ameaça a memória por 

ser capaz de produzir esquecimento, um mecanismo natural de 

eliminação de informações irrelevantes. Há muito mais 

esquecimentos do que recordações, pois se escolhe algumas 

coisas para lembrar, enquanto uma infinidade de outras serão 

esquecidas. O esquecimento é uma complementação da 

memória. Compartilhamos mais esquecimentos do que 

memórias. A cada memória criada, gera-se um esquecimento 

(CANDAU, 2001). 

Compreendendo que a memória envolve uma experiência 

crucial do tempo, devemos refletir sobre o que é o tempo para 

a memória. Como se relacionam? 

A memória considera o tempo como resumo de algo vivido. 

Para alguns, ela fica num arquivo; para “outros na lembrança, 

registrada em papel, fotografias, sentimentos, cartas, diários 

pessoais, registros de viagem, enfim, de muitas formas que as 

mantêm conservadas aguardando para ser relembradas” 

(SARTORI, 2018). 

O resultado do que lembramos é composto por narrativas 

construídas a partir da percepção que se tem dessa memória 

no presente, e sobrevive porque continuamente reconstruímos 

essas lembranças. O papel da memória não é apenas o de 
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simples reconhecimento de conteúdos passados, mas um ativo 

reviver que leva em si todo ou parte deste passado. É o de fazer 

aparecer novamente as coisas depois que desaparecem. É 

graças à faculdade de recordar que, de algum modo, 

escapamos da morte. O esquecimento é a impermanência, a 

mortalidade. Conforme Platão: a natureza mortal procura, na 

medida do possível, ser e ficar imortal. Rosário (2002) descreve 

como o passado se torna presente de uma forma global em 

nossas vidas: 

O lugar da Memória é, pois, o lugar da 

imortalidade [...]. No caso dos filhos, perpetua-

se a memória do sangue, ou, como podemos 

dizer hoje em dia, dos genes da espécie 

humana. No caso das obras, permanecem a 

cultura, os valores, as expressões máximas do 

pensamento e do sentimento humano coletivos. 

Em ambos os casos, invisível sob o inexorável 

transcorrer da duração, sob as inevitáveis 

transformações seculares, o passado 

presentifica-se em um gesto, em uma 

reminiscência ou lembrança que eclode na 

releitura de um mito, na presença de um objeto 

que nos evoca um tempo que já não é o nosso 

mas que contribuiu de modo efetivo para que 

sejamos o que somos. Em suma, a memória não 

está apenas no passado trazido à tona pela 

recordação, mas está presente em nossos 

corpos, em nosso idioma, no que valorizamos, 

no que tememos e no que esperamos. A 
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memória nos identifica como indivíduos e 

como coletividade. A memória permite mesmo 

que estas linhas sejam escritas em sequência 

coerente. (ROSARIO, 2002, p. 3, grifo nosso). 

 

Através do indivíduo e do coletivo criamos memórias, 

sejam individuais ou coletivas. Olga Von Simson (s.d.), 

interpreta a memória coletiva da seguinte forma: 

É formada por fatos e aspectos julgados 

importantes e que são guardados como a 

memória oficial da sociedade mais ampla. Se 

expressa no que chamamos de lugares da 

memória. Eles são os memoriais, os 

monumentos mais importantes, os hinos 

oficiais, quadros célebres, obras literárias e 

artísticas que expressam a versão consolidada 

de um passado coletivo de uma dada sociedade. 

 

Pollak (1989, p. 3) nos aponta a análise de Maurice Halbwachs 

desse tipo de memória destacando “a força dos diferentes 

pontos de referência que estruturam nossa memória e que a 

inserem na memória da coletividade a que pertencemos” 

Segundo ele, entre os citados pontos de referência incluem-se 

os monumentos, reforçando a importância dos lugares da 

memória estudados por Pierre Nora: 
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O patrimônio arquitetônico e seu estilo, que nos 

acompanham por toda a nossa vida, as 

paisagens, as datas e personagens históricas de 

cuja importância somos incessantemente 

relembrados, as tradições e costumes, certas 

regras de interação, o folclore e a música, e, por 

que não, as tradições culinárias. Na tradição 

metodológica durkheimiana, que consiste em 

tratar fatos sociais como coisas, torna-se 

possível tomar esses diferentes pontos de 

referência como indicadores empíricos da 

memória coletiva de um determinado grupo, 

uma memória estruturada com suas hierarquias 

e classificações, uma memória também que, ao 

definir o que é comum a um grupo e o que, o 

diferencia dos outros, fundamenta e reforça os 

sentimentos de pertencimento e as fronteiras 

socioculturais (POLLAK, 1989, p. 3). 

 

A memória coletiva, portanto, representa um 

repositório abstrato de informações referentes a uma 

comunidade, se constitui a partir de memórias individuais, se 

expressa materialmente, ancora-se nos lugares de memória e 

tem como caminho espontâneo o seu desaparecimento 

(MIRANDA, 2019). 

A existência dos lugares de memória, e os constantes 

esforços pela sua perenidade, é um reflexo da possibilidade do 

esquecimento. Como ressalta Nora, “se o que [os lugares de 
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memória] defendem não estivesse ameaçado, não se teria a 

necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as 

lembranças que envolvem, eles seriam inúteis” (NORA, 1993, p. 

13). 

Nora ainda indica que a memória nem sempre será 

espontânea, por isso, “é preciso criar arquivos, manter datas 

comemorativas, pronunciar elogios fúnebres, organizar atas, 

porque essas operações não são naturais”.  

Os lugares de memória são concretizados como 

heranças culturais, que inseridas simbolicamente em espaços 

físicos ou mentais retratam a identidade do local. Marcar os 

lugares por meio de imagens e símbolos, como as paisagens 

construídas, monumentos, esculturas e memoriais, são ainda 

hoje utilizados como marco cultural para memorização de um 

fato histórico do local ou de uma cidade (NORA, 1993, p. 9 a 

21). 

Por isso, as cidades, sua arquitetura e lugares vão 

constituindo paisagens simbólicas que representam 

experiências pessoais e que acabam por produzir significado ao 

espaço físico. O conjunto de significados e experiências dão 

origem a memória coletiva e passam a fazer parte da herança 

cultural do lugar. 

Analisando por esse prisma e tomando como base o que 

nos diz Joel Candau (2001, p. 16), “os caminhos de uma 



233 
 

memória de si mesmo é uma fonte primordial para o que 

chamamos identidade”, onde “memória e identidade se 

conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra 

para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, 

uma narrativa”; podemos dizer que a memória coletiva 

alimenta a identidade cultural de uma comunidade.  

Retomando o início dessa comunicação, destacamos o 

que os cientistas nos relatam sobre a memória e o 

esquecimento, através de um personagem de Jorge Luís Borges 

– Funes, o memorioso -, de memória prodigiosa, que dizia 

possuir mais lembranças “do que todos os homens tiveram 

desde que o mundo é mundo”. E sua conclusão a respeito era 

de que sua memória era “como depósito de lixo”. 

Para o autor argentino, essa habilidade de Funes pode 

se tornar um tormento, pois precisamos esquecer. Não 

podemos acumular incalculáveis memórias, muitas 

irrelevantes, a fim de que não tenhamos sobrecarga em nosso 

sistema nervoso.  

Essa necessidade é a que consideramos a mais 

importante para uma cidade: a escolha sobre “o quê esquecer” 

e sobre “o quê lembrar”. 

A esse respeito, Pesavento (2008) diz: 

Uma cidade é detentora de história e memória, 

assim como também o é desta comunidade 
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simbólica de sentido a que se dá o nome de 

identidade. 

Ao longo dos anos, cidades enfrentam dilemas, 

que presidem escolhas políticas: o que 

preservar, o que destruir? Progresso e 

modernidade urbana implicam em mudanças, 

onde se combinar construção e destruição. O 

que lembrar, o que esquecer? O que se define 

como significativo e o que deve ceder espaço 

para que a cidade cresça e a vida se transforme? 

No bojo deste processo, um outro se instala: o 

movimento centrífugo de crescimento, do 

centro para fora e para os subúrbios, que 

ameaça a memória, produz o esquecimento, 

destrói os significados (PESAVENTO, 2008, p. 6). 

 

As narrativas construídas acabam por definir sua identidade, 

“um corpo e alma, que possibilitam reconhecimento e 

fornecem aos homens uma sensação de pertencimento e de 

identificação com a sua cidade” (PESAVENTO, 2007, p. 17). 

É o passado um dos fatores que geram singularidade. Ao 

buscarmos a individualidade de uma cidade, a sua leitura 

poderá ser realizada através de seus monumentos, construções 

e traçado de ruas, que compõem o seu patrimônio urbano, 

assim como por sua gente, costumes e cultura. Todos esses 

elementos encontram-se inseridos na memória coletiva da 
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população e seu desaparecimento resultará na 

descaracterização de sua narrativa histórica, como também 

numa ameaça à memória, impedindo o necessário sentido de 

identidade. Le Goff (1994) esclarece que a memória é 

conservada através da lembrança de fatos históricos 

consideráveis, e pode ser realizada por imagens, inscrições, 

desenhos, monumentos ou documentos. 

Sabemos, entretanto, que as memórias individuais são 

assinaladas como uma importante fonte para recuperação da 

memória das cidades, apesar de sua apontada subjetividade. 

Os relatos orais podem descrever espaços urbanos e formas 

arquitetônicas já desaparecidas, trazendo a necessária luz para 

a história local. 

Uma cidade histórica é, portanto, memória, fruto de 

determinada sociedade, possuindo várias camadas sobrepostas 

de “escritas”. Radicada no lugar, na imagem e nas pedras, é um 

fenômeno do passado que comparece no presente. Como 

resgatá-la? Pesavento (2004, p. 1597) propõe: 

Recuperar a cidade do passado implica, de uma 

certa forma, não apenas registrar lembranças, 

relatar fatos, celebrar personagens, reconstruir, 

reabilitar ou restaurar prédios, preservar 

materialmente espaços significativos do 

contexto urbano. Todo traço do passado pode 

ser datado pelo conhecimento científico, ou 

classificado segundo um estilo preciso; mas o 
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resgate do passado implica ir além dessa 

instância, para os domínios do simbólico e do 

sensível, ao encontro da carga de significados 

que a cidade abrigou em um outro tempo. 

(grifo nosso) 

 

Na esfera do “simbólico e do sensível”, Del Priore (2017) 

aponta que a memória deve ser confrontada com outros 

testemunhos, da mesma forma como fazemos com 

documentos escritos, imagens ou objetos. E reafirma sua 

importância para acolher “experiências psíquicas e espirituais 

que nos convidam a compreender a complexidade dos 

comportamentos, atos e fatos. Além disso, é instrumento de 

luta contra discriminações e desigualdades”. 

Esta comunicação, levando em consideração o tema do 

esquecimento, aqui denominado como contramemória, presta-

se a traçar algumas considerações sobre a sua relação de 

existência na cidade de Campos dos Goytacazes. 

 

Campos dos Goytacazes: histórias não contadas, não 

lembradas ou ensinadas 

Muito se fala de tudo que aconteceu ou foi conquistado 

ao longo de um pouco mais de três séculos de existência da 

cidade, se levarmos em consideração o ano de fundação da Vila 
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de São Salvador de Campos dos Goytacazes em 1676 (IBGE, 

2016). Sua elevada significância para a região Sudeste pode ser 

citada por alguns fatos, tais como, ter sido a primeira cidade da 

América Latina a receber iluminação pública elétrica, a sua 

importância na indústria açucareira da região ou, no presente, 

por possuir a maior bacia de petróleo do Brasil; são fatos 

históricos e geográficos que a colocam numa posição de 

destaque regional e nacional.  

Sandra Pesavento, historiadora gaúcha, indica que no 

resgate da memória e da história de uma cidade se faz 

necessário recolher registros tangíveis, dados a ver, mas 

também os intangíveis, depositados na esfera do imaterial, 

“Quando nos referimos às várias memórias, imediatamente as 

associamos à memória coletiva.”. Ou seja: é preciso recolher 

testemunhos e traços de diferentes naturezas, que possam 

explicar as transformações do espaço urbano no tempo 

(PESAVENTO, 2004, p. 1598). 

Compreendemos que o tempo transcorrido é o 

responsável, na maior parte das vezes, pela modificação do 

espaço, alterando as formas urbanas bem como a função e o 

uso do espaço, resultando em uma descaracterização inevitável 

do passado da cidade. Uma das formas de recuperar essa 

temporalidade perdida é acionar uma vontade e um 

aprendizado que somente podem ser despertados por um 

olhar mais sensível e imaginativo: 
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Assim, só se pode resgatar o tempo escoado no 

espaço da cidade por meio de uma atitude 

deliberada e de um esforço da imaginação, que 

chama a si toda uma carga de referências 

acumuladas, capazes de criar esse olhar 

especial, que possibilita ver além daquilo que é 

dado a ver (PESAVENTO, 2004, p. 1599). 

 

Concluindo o raciocínio acima, a autora aponta para a 

necessidade de datar os tempos da história acumulados no 

espaço e que estes podem e devem ser resgatados pela 

memória. Apesar da importância das camadas de tempo 

históricos existentes num determinado espaço, é necessário 

ainda atingir as “temporalidades subjetivas”, alcançadas pelas 

experiências do que foi vivenciado no local, sua capacidade 

evocativa e significação para a cidade. “Ou, ainda, o quanto de 

memória, história e sentido ele possa invocar” (PESAVENTO, 

2004, p. 1599). 

Essa busca pelo tempo perdido das cidades implica numa 

educação dos sentidos, numa necessária sensibilidade para a 

leitura do passado, numa vontade deliberada de lembrar. A 

memória voluntária e individual se constituiria, pois, como uma 

memória social, onde o tempo que escoa rapidamente 

encontra significado na vida coletiva, ajudando na 

rememoração do passado. Lembrando que: 
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O tempo das cidades é múltiplo e está sempre a 

ser construído, pois a cidade é uma contínua 

reinvenção do mundo no espaço: desde o 

tempo presente, onde se realizam as opções 

políticas e se decidem as intervenções sobre o 

urbano, a cidade se reconstrói continuamente, 

tendo por horizonte o passado e o futuro 

(PESAVENTO, 2004, p. 1600). 

 

Compreendemos, portanto, que o passado é um dos 

fatores que geram singularidade. Ao buscarmos a 

individualidade de uma cidade, a sua leitura poderá ser 

realizada através de seus monumentos, construções e traçado 

de ruas, que compõem o seu patrimônio urbano, mas, 

especialmente, por sua gente, costumes e cultura. 

Nesse entendimento, percebemos que aquilo que é 

contado e ensinado em Campos dos Goytacazes, na maioria das 

vezes, é sobre uma elite escravocrata, barões e viscondes que 

enriqueceram com a economia açucareira. Alguns moravam na 

cidade, em seus grandes solares, sendo descritos pela história 

campista os feitos realizados e, principalmente, tudo que 

fizeram pela cidade e para seu desenvolvimento. Mas 

precisamos lembrar que esta é uma história contada e “escrita” 

geralmente por pessoas brancas com algum poder de influência 

numa sociedade, e Campos não se difere muito das outras 

cidades do país. Não estamos afirmando que essas informações 
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não tenham valor ou sejam de menor importância, porém, o 

que desejamos abordar, são as histórias que não são 

mencionadas ou faladas, na verdade, estão praticamente 

esquecidas, como é costume quando se levanta a questão das 

histórias e da presença das pessoas pretas nesses mesmos 

lugares. 

Uma importante questão a ser discutida não só na 

cidade de Campos dos Goytacazes, mas em todo o Brasil, é a 

origem dos africanos que vieram para o país em estado de 

escravidão. Suas origens e histórias foram aceitas e 

perpetuadas, como aquelas histórias de famílias que 

descendem de países europeus? Suas crenças e costumes 

foram respeitados e admirados da mesma forma? Há registros 

detalhados que mostram de quais países eles foram retirados 

para serem vendidos? O panorama geral que temos sobre as 

respostas para essas perguntas é que não se teve o menor 

cuidado com a história de um povo retirado de seu continente 

de origem e forçados a se adequarem aos costumes de outro 

povo.  Existem inúmeras histórias “não contadas” ou 

simplesmente “apagadas” que os descendentes de africanos 

escravizados nunca terão a chance de conhecer.  

Após o início da colonização, aproximadamente mais de 

cinco milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na 

condição de escravos, destacando que neste número não estão 

incluídos os que morreram na tentativa de escaparem da 
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escravidão, ainda no continente africano, nem os que 

faleceram na travessia do Oceano Atlântico (PRANDI, 2000, p. 

52).  

Prandi (2000, p. 52) afirma que “não se tratava de um 

povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas, 

culturas”. É visível, portanto, que não possuímos plena certeza 

sobre a origem individual das pessoas escravizadas que vieram 

para o Brasil. Tudo o que encontramos, na maioria das vezes, 

quando falam ou citam a história do povo preto, é como se 

existisse um único indivíduo e todos os outros se tornam uma 

só pessoa escrava, como se não houvessem tido uma história 

individual para ser contada. Ainda segundo o autor: 

Os povos da África Negra são classificados, 

grosso modo, em dois grandes grupos 

linguísticos: sudaneses e bantos. Os sudaneses 

constituem os povos situados nas regiões que 

hoje vão da Etiópia ao Chade e do sul do Egito a 

Uganda mais o norte da Tanzânia. Ao norte 

representam a subdivisão do grupo sudanês 

oriental (que compreende os núbios, nilóticos e 

báris) e abaixo o grupo sudanês central, 

formado por inúmeros grupos linguísticos e 

culturais que compuseram diversas etnias que 

abasteceram de escravos o Brasil, sobretudo os 

localizados na região do Golfo da Guiné e que, 

no Brasil, conhecemos pelos nomes genéricos 

de nagôs ou iorubás (mas que compreendem 

vários povos de língua e cultura iorubá, entre os 
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quais os oyó, ijexá, ketu, ijebu, egbá, ifé, 

oxogbô, etc.), os fon-jejes (que agregam os fon-

jejesdaomeanos e os mahi, entre outros), os 

haussás, famosos, mesmo na Bahia, por sua 

civilização islamizada, mais outros grupos que 

tiveram importância menor na formação de 

nossa cultura, como os grúncis, tapas, 

mandingos, fântis, achântis e outros não 

significativos para nossa história. 

Frequentemente tais grupos foram chamados 

simplesmente de minas (PRANDI, 2000, p. 52-

53). 

 

Outras informações a respeito é um levantamento 

encontrado no IBGE com os dados prováveis da origem dos 

africanos trazidos para o Brasil. De acordo com o site, antes do 

século XVIII as pessoas escravizadas vieram da África Centro-

Oeste (hoje região ocupada por Angola) e eram vendidos pelos 

chefes políticos e mercadores locais para toda a América 

portuguesa. Já no século XVIII, a origem dos escravizados era da 

costa leste africana (onde hoje se encontra Moçambique) e 

eram direcionados para o Rio de Janeiro, Recife e São Paulo 

(IBGE, 2000).  

Ao longo da história agrícola colonial, o 

crescimento das atividades agrícolas 

correspondeu sempre a um maior afluxo de 

escravos. Foram a mão-de-obra dos campos de 
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fumo e cacau da Bahia e Sergipe, além da cana-

de-açúcar; no Rio de Janeiro foram destinados 

aos plantios de cana e mais tarde de café; [...] 

(PRANDI, 2000, p. 55). 

 

Provavelmente, as pessoas pretas escravizadas que 

foram trazidas para Campos dos Goytacazes eram originárias 

desses dois locais do continente africano. Como dito 

anteriormente, se levarmos em consideração a data de criação 

da Vila de São Salvador, observamos que o período coincide 

com o grande tráfego de pessoas africanas escravizadas 

trazidas para o Brasil e a existência de engenhos na região, 

onde supomos serem operados por mão de obra escrava.  

Em novembro de 1838, três anos após a elevação da 

Vila à cidade, um importante trabalho de estatística foi 

realizado pela Câmara de Campos, onde apontamos o número 

da população urbana da ordem de 17.459 habitantes (SOUSA, 

2014): 

 

 

 

 

 

Figura 1: Quadro de estatística dos habitantes de Campos dos Goytacazes 

em 1838

Fonte: Sousa (2014)

 

O número de pessoas pretas e pardas era bastante 

expressivo quando comparado ao número de habitantes 

brancos na cidade, como confirma o quadro acima. Esse 

mesmo cenário se repete na atualidade, onde a população 

preta continua maior que a branca. De acordo com o site G1, 

em uma matéria sobre o Solar do Colégio

meados do século XVIII, é apontado que o tempo de escravidão

na região ajudou a desenhar o perfil da população atual que é 

70% afrodescente (G1, 2014). 

O que nos leva a nos questionarmos: a história contada 

da cidade é totalmente correta ou, talvez de alguma forma, 
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Figura 1: Quadro de estatística dos habitantes de Campos dos Goytacazes 

em 1838 

 

Fonte: Sousa (2014) 

O número de pessoas pretas e pardas era bastante 

expressivo quando comparado ao número de habitantes 

, como confirma o quadro acima. Esse 

mesmo cenário se repete na atualidade, onde a população 

tinua maior que a branca. De acordo com o site G1, 

em uma matéria sobre o Solar do Colégio, edificação datada de 

meados do século XVIII, é apontado que o tempo de escravidão 

na região ajudou a desenhar o perfil da população atual que é 

O que nos leva a nos questionarmos: a história contada 

é totalmente correta ou, talvez de alguma forma, 
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encontra-se incompleta? O que foi “esquecido” na 

contramemória da escravidão?  

Isso acaba ficando muito evidente quando buscamos 

informações sobre as pessoas pretas durante aquela época, e 

encontramos pouquíssimos documentos. Em sua maioria, 

apenas registros de compra e venda de escravizados ou notícias 

de fugas, tais como: “Tenente Coronel M. B. P. de Almeida 

precisa de dous Capitães do matto, para procurar em sua 

fazenda três escravos que andam fugidos, paga 640 réis por dia, 

e dá comida aos mesmos, aquelle que quiser dirija-se a fazenda 

do anunciante” (FEYDIT, 1979, p. 351). 

Acreditamos que um dos fatores do “esquecimento” 

dessas histórias provém do fato de que, como escravos, eles 

não possuíam permissão para permanecerem ou atuarem 

profissionalmente em alguns locais da cidade, visto que o seu 

papel na sociedade daquela época estava voltado totalmente 

para o trabalho exploratório que sofriam, especialmente nas 

fazendas de lavouras de cana-de-açúcar. 

O culto a religiões de matriz africana também não era 

permitido e eles foram obrigados a cultuar a religião imposta 

por seus senhores, não sendo autorizados a frequentarem o 

mesmo local de culto que estes. Participavam ainda na prática 

da religião através das Irmandades Religiosas, que, segundo 

Silva e Cezar (2016), eram organizações religiosas 

representativas com seus respectivos santos, que congregavam 
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diversos segmentos da sociedade e possuíam a finalidade de 

articular interesses, não só religiosos, mas também sociais e 

econômicos. Destaca-se ainda o papel pacificador que exerciam 

entre os escravos e seus senhores. 

Em Campos, duas irmandades importantes para os 

negros eram a Irmandade de Santa Efigênia e a Irmandade de 

São Benedito, ambos santos pretos que ganhavam a devoção 

dos escravizados por semelhança. Acredita-se que estas igrejas 

tenham sido construídas por escravos, dado que era a mão de 

obra disponível naquela época. Uma curiosidade referente a 

Igreja de São Benedito é o fato de ter sido construída no 

mesmo local da cidade onde eram realizados os castigos dos 

escravos, o que caracteriza a importância da mesma para a 

parcela da população, demonstrando que a religiosidade era 

fundamental no sentido de sobrevivência dos mesmos (SILVA; 

CEZAR, 2016).  

Nem na morte existia dignidade. Segundo Feydit (1979), 

discorrendo sobre o sepultamento de escravizados: “Eram 

enterrados com ferros; e no cemitério Quimbira por não haver 

tempo do ferreiro descavar os ferros dos seus pescoços!”. 

O Quimbira, nome dado ao cemitério da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia, ficava localizado onde hoje se 

encontra a Faculdade de Medicina de Campos e passou a ser 

utilizado após o cemitério da Santa Casa não ter mais espaços 

para os enterros. Não era um local exclusivo para o 
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sepultamento dos escravos, mas também para indigentes 

(SOUSA, 2014).  

Em Campos dos Goytacazes também ocorreram atitudes 

positivas em prol dos escravizados, como, a partir de 1884, a 

luta pela abolição da escravatura ficou mais forte. Detendo o 

maior núcleo da população escravizada na Província do Rio de 

Janeiro, por ser o mais extenso município agrícola, Campos 

contava com cerca de 15.000 escravos e por isso a luta tornou-

se mais feroz que em qualquer outra parte do país (SOUSA, 

2014).  

Segundo Rafaela Machado (2012): 

O movimento abolicionista apresentou em 

Campos dos Goytacazes facetas múltiplas e foi 

constituído por diferentes elementos e 

momentos, revelando um intrincado jogo de 

conflitos e alianças. Segundo autores, como 

Julio Feydit, Horácio Sousa, Osório Peixoto, 

Clóvis Moura e Lana Lage da Gama Lima, o 

município apresentou um dos movimentos mais 

radicais na luta pela superação do cativeiro no 

Brasil, principalmente a partir do ano de 1884, 

período em que foi fundado o jornal 

abolicionista Vinte e Cinco de Março e em que 

recrudesceu a luta pelo fim da escravidão. O 

jornal foi fundado em 1º de março de 1884, por 

Luiz Carlos de Lacerda, líder da ala radical do 

movimento abolicionista em Campos e tinha 
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como finalidade primeira, a propaganda 

abolicionista. O título do jornal fazia alusão à 

data em que os escravos foram libertados na 

província do Ceará (MACHADO, 2012, p. 96).  

Ainda de acordo com Machado (2012), os ideais do 

liberalismo no mundo, tornavam “incompreensíveis aos olhos 

de boa parcela da população a manutenção do cativeiro e do 

elemento escravizado, embora a classe senhorial do Brasil 

continuasse a depender essencialmente do trabalho escravo”:  

No Brasil, último país das Américas a abolir a 

escravidão, muitos foram os momentos e 

propostas que, ora defendiam, ora atacavam a 

propriedade escrava. Assim como em outros 

países, e mesmo projetados por alguns destes, 

como Inglaterra e França, o que se faz mister 

perceber são as contradições existentes entre a 

escravidão e os princípios do liberalismo, 

adotados principalmente, pela Constituição de 

1824 no Brasil. Os ideais de modernidade, 

civilidade e progresso, tão apregoados pelo 

liberalismo, não combinavam, nem de longe, 

com a instituição escrava, fadada ao atraso e à 

barbárie. Obviamente, a partir da 

Independência e da Carta Constitucional 

claramente liberal, as tensões e contradições 

desse sistema, tornaram-se cada vez mais 

latentes (MACHADO, 2012, p. 82). 
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Os escravos também se movimentavam em busca de 

alguma forma de libertação e não eram, como por muitas vezes 

é relatado, pessoas sem atitude para lutarem por suas próprias 

causas. Os anúncios de fugas antes do movimento abolicionista 

e a participação escrava no final do regime escravista nos 

indicam uma franca postura de revolta com a condição de 

escravizados:  

Assim, desde 1884 são verificadas ações últimas 

como os incêndios dos canaviais dos engenhos 

do Queimado e do Beco, que, em 1887 serão 

retomadas, atingindo seu ápice e, tendo como 

consequência, o despertar, inclusive, de uma 

solução mais efetiva dos senhores para com o 

caso da mão de escrava. 

Assim, à medida que os anos finais do cativeiro 

se aproximavam, aumentavam as investidas 

escravas contra as fazendas da região 

(MACHADO, 2012, p. 142). 

 

Na cidade destacamos dois vultos de destaque nacional, 

de cor preta ou parda: Nilo Peçanha e José do Patrocínio. O 

primeiro chegou a ser o 7º Presidente da República, entre 1908 

e 1910, o primeiro homem preto brasileiro, até então, a chegar 

a esse cargo. Na tese de doutorado de Francisco (2015), 

defendida na Universidade de São Paulo (USP), referente ao 

engajamento do periódico Chicago Defender na “luta pela 
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integração dos negros nos Estados Unidos, difundindo 

entusiasmadamente imagens de um novo negro alinhado à 

modernidade”, ele reserva algumas páginas ao político 

campista, explicando que após: 

Uma onda de violência racial que varreu o 

território norte-americano em 1919, o Chicago 

Defender passou a investir na publicação de 

artigos e notícias sobre o Brasil e a França, 

identificando nos dois países exemplos de 

ordens sociais livres de práticas racistas e 

referências de mobilidade social que 

possibilitariam a ascensão de um novo negro. 

 

O periódico descreve Nilo Peçanha como negro: 

O Brasil está em nossas portas nos acenando e 

chamando para viver em uma sociedade onde 

homens e mulheres são livres. Entre 1908 e 

1910, Nilo Peçanha, um negro, foi presidente do 

Brasil (FRANCISCO, 2015, p. 87-88, grifo nosso). 

 

Em Campos, o estadista nomeia uma escola, a Câmara e 

uma avenida. Mas será que de fato os habitantes da cidade 

sabem quem ele foi e o que ele representou para a cidade?  
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Figura 2: Nilo Peçanha e José do Patrocínio 

 

Fonte: Domínio Público 

 

De acordo com a historiadora Del Priore (2017), o 

presidente da República realizou um governo de grandes 

realizações, se considerarmos o curto tempo em que esteve no 

cargo – 2 anos: 

Nilo Peçanha, nosso primeiro presidente 

mulato. Peçanha praticou uma política de 

rigorosa restrição de despesas públicas, 

salvando o Estado de uma crise financeira que 

durava há 11 anos. Atraiu o capital estrangeiro. 

Multiplicou ferrovias trazendo-as até os portos e 

reduziu fretes. Criou o Ministério da Agricultura 

e incentivou a agricultura familiar. Remodelou 

subúrbios com iluminação elétrica e meios de 
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transporte, reduzindo o preço das passagens. E 

dizia: “De política, como se entende geralmente, 

nada vos disse, porque dela não cogitei e a ela 

não servi.” “Serviu ao Brasil”, contrapunha João 

do Rio. 

 

Segundo o Museu Afro Brasil, Nilo Peçanha é 

considerado um dos maiores políticos do século XX e maior 

estadista fluminense da República: 

Nilo foi um dos maiores políticos brasileiros do 

século XX e é considerado o maior estadista 

fluminense da República. Hábil com as palavras, 

sua arte política foi descrita por Gilberto Freyre 

como a de um jogador de futebol que se vale da 

malícia e da negaça para ganhar o jogo. 

Defensor ferrenho da liberdade, a trajetória de 

vida privada e pública do político foi marcada 

por inúmeros obstáculos gerados por uma 

sociedade que via a sua cor de pele como um 

fator negativo. As dificuldades e preconceitos 

impostos pela sociedade racista, aos negros e 

mestiços, fez com que o político negasse 

constantemente suas origens africanas através 

de discursos e maquiagens que escondiam sua 

pele escura nas fotografias. Anita, a esposa de 

Peçanha, por exemplo, teve de contrariar a mãe 

para conseguir se casar, já que esta se recusava 

a aceitar o casamento da filha, originária de uma 

família da aristocracia, com alguém “mulato” e 
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pobre. A sogra manteve-se afastada do casal até 

a data da sua morte. Nos contextos das disputas 

políticas, o advogado era constantemente 

descrito como “mulato”, motivo pelo qual foi 

ridicularizado e atacado em charges. Há quem 

afirme que a elite da sua cidade natal o chamava 

de “o mestiço do morro do coco”.  (MUSEU 

AFROBRASIL, 2020). 

 

O segundo, José do Patrocínio, conhecido como “O Tigre 

da Abolição”, era farmacêutico e, posteriormente, encontrou 

sua vocação no jornalismo. Filho do vigário João Carlos 

Monteiro e de sua escrava, Justina Maria do Espírito Santo, 

cresceu presenciando os castigos que os escravos sofriam e 

pode ter sido esse um dos motivos que o levaram a se tornar 

um dos principais jornalistas abolicionistas do Brasil 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020).  

Segundo a biografia do abolicionista no site da Câmara 

Municipal de Campos dos Goytacazes (2020):  

José do Patrocínio participa ativamente da 

campanha abolicionista, fazendo conferências por 

todo o país pela libertação dos escravos. Ganhou 

notoriedade internacional, sendo reconhecido 

como O Tigre da Abolição. No dia 13 de maio de 

1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa 

Isabel, acaba a escravidão, mas os negros libertos 

não têm nenhuma condição de sobrevivência. 
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Patrocínio luta por uma espécie de indenização 

para os escravos. Após a Proclamação da 

República, José do Patrocínio discursa em favor 

do novo regime. 

 

Esses exemplos deixam claro que, provavelmente, 

possam ter existido outras pessoas pretas que se destacaram 

na cidade e, de alguma forma, suas histórias e lutas foram 

“esquecidas”. Faz-se necessário, portanto, pensar no 

reconhecimento de um bem como patrimônio cultural não 

apenas através de sua materialidade, mas por todas as 

manifestações culturais humanas que envolvem aquele “lugar 

de memórias”, alguns marcados pela violência e dor. Nesse 

sentido, vale destacar iniciativas como a da Internacional 

Coalition of Sites of Conscience (Coalizão Internacional dos 

Sítios de Consciência), que indica como missão: “Nós somos 

pessoas, Sítios e iniciativas que ativam o poder dos lugares de 

memória para engajar o público na conexão do passado e do 

presente, a fim de prever e moldar um futuro mais justo e 

humano.” Ainda no próprio site, a descrição de seu objetivo 

geral: “a única rede mundial dedicada à transformação dos 

lugares que preservam o passado em espaços dinâmicos que 

promovam a ação cívica das lutas atuais pelos direitos humanos 

e por justiça” (COALIZÃO INTERNACIONAL DOS SÍTIOS DE 

CONSCIÊNCIA, 2020). 
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Conclusão 

Conhecer a memória inicial da cidade de Campos dos 

Goytacazes ou de qualquer outra cidade histórica, guardada em 

elementos arquitetônicos resistentes ao tempo, criados por 

antigos e por muitos “esquecidos” produtores do espaço 

coletivo, certamente nos ajudará a implementar uma política e 

um projeto de preservação que permita a manutenção desse 

patrimônio, mas que também ajude no resgate dos valores 

socioculturais de sua população.  

Entendemos que a identidade local está ligada ao 

direito à cidade, fundamental na construção do que se pensa 

como cidadania e é, fundamentalmente, um direito a história e 

à memória. É preciso que os responsáveis pela preservação do 

patrimônio cultural passem a entender os conjuntos das 

cidades históricas não mais como um conjunto de edificações 

cujos valores estilísticos são necessários preservar, mas como 

lugares que detêm significativos valores culturais vinculados 

aos seus papéis na memória coletiva de sua população e de 

seus visitantes. 

Quiçá não nos esqueçamos do que Nora (1993, p. 7) nos 

ensinou de uma forma acadêmica, mas não menos poética: 

A memória instala a lembrança no sagrado, a 

história a liberta, e a torna sempre prosaica. A 

memória emerge de um grupo que ela une, o 

que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há 
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tantas memórias quantos grupos existem: que 

ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, 

coletiva, plural e individualizada. A história, ao 

contrário, pertence a todos e a ninguém, o que 

lhe dá uma vocação para o universal. A memória 

se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 

imagem, no objeto. A história só se liga às 

continuidades temporais, às evoluções e às 

relações das coisas. A memória é um absoluto e 

a história só conhece o relativo. 

 

Que sejamos “absolutos” na preservação de nossos 

lugares de memória, evitando a relativização da história da 

cidade, usufruindo em seus espaços a percepção de uma 

história comum. Compreendamos a memória social como algo 

que diz respeito a todos, dotados de sentido e pertencimento, 

para o reconhecimento da cidade como um patrimônio 

herdado por todos, dominadores e dominados, conferindo à 

cidade do presente as necessárias condições para que nela 

possa ser exercido o futuro. 

Este tempo presente da cidade, o tempo da vida que 

hoje vivemos, é um momento no espaço onde se reabilita o 

passado da urbs, material e imaterial, para que nela as pessoas 

se reconheçam e se identifiquem plenamente em ideias, corpos 

e almas - sejam pretas, pardas, brancas ou amarelas-, 

ancorando suas referências de memória e história.  
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REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO ATRAVÉS 
DE TRÊS PILARES DE PROTEÇÃO 

 

Thaís Conceição Feitosa Almeida 

Thaíssa da Silva Ferreira 

 

Introdução  

No município de Campos dos Goytacazes a 
preservação do patrimônio arquitetônico é pouco 
compreendida e, assim, desvalorizada e não requerida. De 
maneira, a própria população expressar pouco pertencimento 
pelo Centro Histórico da cidade. O não comprometimento do 
governo através de políticas públicas e incentivo à memória 
acarreta na não compreensão da causa patrimonial de forma 
generalizada, gerando assim a perda da identidade campista e 
não apropriação. 

Em eventuais momentos em que se atribui a proteção 
do patrimônio arquitetônico na urbe campista, essa é 
fundamentada somente no âmbito da restauração material. 
Onde se propõe a reabilitação da forma e estética da obra, mas 
em contrapartida os usos e a memória não são observados. 
Assim é praticada uma proteção incompleta e, portanto, não há 
o resgate da memória e ressignificação do uso. 

Logo, se destacou a relação de complementaridade 
dos projetos de dissertação que ainda estão em andamento das 
pesquisadoras/autoras deste artigo. Onde, se discute a 
atribuição do valor ao patrimônio edificado por meio da 
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educação patrimonial, se opondo diretamente aos conflitos de 
interesse expressos pela especulação imobiliária. E a 
compreensão das vertentes contemporâneas das Teorias 
Brandianas da Restauração e sua aplicabilidade na 
documentação arquitetônica, com a relação entre os atuantes 
no processo de levantamento arquitetônico e histórico, no 
diagnóstico de deterioração e patologias resultando na análise 
do estado de conservação atual da edificação, e junto disso 
procura evidenciar as potencialidades das ferramentas digitais 
no âmbito de decisões para intervenção no património 
construído.  

Então, o objetivo desse artigo é o reconhecimento da 
proteção patrimonial sob três pilares: reabilitação56 da 
memória, através da educação patrimonial como política 
pública para valorização e preservação por meio do saber; 
reabilitação física, que compreende o debate das teorias de 
restauro contemporâneas e etapas e metodologias de 
intervenção no patrimônio e reabilitação do uso por meio do 
estímulo à apropriação. Para isso, se utilizou a metodologia 
baseada na revisão bibliográfica de conceitos e teorias que 
abordam o campo da Educação Patrimonial, Diagnósticos de 

                                                           
56

 O termo “Reabilitação” em patrimônio, de acordo com as três mesas 

redondas promovidas pelo Colégio do Património Arquitetónico (CPA) no 

âmbito do programa Reabilitar.  Apresenta uma proposta de definição 

sintética para o termo “reabilitação” que seria dada como a “intervenção 

integrada de adaptação de uma construção ou sítio com o objetivo de 

permitir a sua utilização, que procura melhorar os seus níveis de 

desempenho e implica a preservação dos valores com significado cultural 

nele existentes”. (Ordem dos Arquitectos, 2018). 
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Patologias e Intervenção no Patrimônio Arquitetônico. 
Conforme ilustrado no diagrama abaixo (Figura 1): 

Figura 1: Conceitos e Estrutura do Artigo. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022 

 

Proteção Patrimonial e a Democratização do Saber 

O patrimônio histórico e cultural é todo e qualquer bem 
material e imaterial que representa a herança cultural de uma 
determinada civilização. Saberes de um povo, culinária, dança 
ou luta, são exemplos de patrimônios imateriais que designam 
uma determinada cultura. Exemplares arquitetônicos, centros 
históricos, acervos documentais e fotográficos são uma 
amostra do patrimônio material que uma sociedade pode 
herdar. Dessa forma, o patrimônio histórico é um bem tangível 
a todos, conforme exposto por Choay (2017, p. 11): 

268 
 

Patrimônio histórico. A expressão designa um 
bem destinado ao usufruto de uma comunidade 
que se ampliou a dimensões planetárias, 
constituído pela acumulação contínua de uma 
diversidade de objetos que se congregam por 
seu passado comum. 

 

Ruskin (2008) destaca que continuaríamos vivos sem a 
arquitetura, no entanto não poderíamos nos lembrar. A 
arquitetura é, então, uma narrativa construída, uma maneira 
de contextualizar a sociedade com a sua própria história e, 
assim, gerar identificação do seu povo com o seu próprio lugar. 

Ao falar em patrimônios arquitetônicos, é importante 
destacar que ao protegê-lo, estará diretamente protegendo a 
história daquela sociedade, resguardando assim o laço que uma 
sociedade tem com o seu passado. Pois “o testemunho das 
antiguidades é superior ao do discurso, tanto por sua 
confiabilidade quanto pela natureza de sua mensagem” 
(CHOAY, 2017, p. 63). 

No entanto, no século XVI ainda não havia uma cultura 
de práticas que conduzissem a proteção patrimonial, de forma 
que historiadores apenas entendiam e lamentavam a 
degradação de monumentos históricos. E no século XVII, a 
proteção ocorreu com foco documental. Já no século XVIII, 
houve valorização e restauração de monumentos. Somente 
com a Revolução Francesa se atribui a conservação material. 
Visto o vandalismo extremo, se apresenta a necessidade de 
proteção do patrimônio. Onde antes a conservação era 
somente iconográfica, com a revolução a conservação passa a 
ser também da obra física. Nesse momento, surge a Comissão 
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dos Monumentos devido a carência por gestão. Portanto, se 
inicia o tombamento com cada categoria inventariada e a 
atribuição de novos usos ocorre de forma gradual. Somente 
após a destinação de novos usos, sejam educativos, científicos 
ou práticos, há atribuição de valores (CHOAY, 2017). A proteção 
documental e do objeto garante a sua legalidade somente no 
século XIX, primeira lei que surgiu na França. Também no 
século XIX, se apresenta a Restauração como disciplina. Porém, 
no Brasil o primeiro projeto de lei entra em vigor somente no 
século XX e, em 1937 cria-se o Serviço do Patrimônio Histórico 
Nacional (SPHAN). 

Em 1960 o termo “cultura” foi difundido. Assim, os 
monumentos obtiveram dupla função, uma ligada ao saber e 
outra, ao prazer. A partir disso, houve a industrialização da 
cultura (CHOAY, 2017). Nesse contexto, o termo “culto” ou não 
“culto” está diretamente relacionado ao valor de troca e, assim, 
com a democratização do saber há também a industrialização 
da cultura. É fundamental reconhecer a necessidade de 
preservar, em muitos casos, reabilitar, a memória histórica e 
defender o processo de democratização, para manter viva ou 
reconstruir a memória histórica daquele bem material ou 
imaterial.  

Em 1931 tem o surgimento das cartas patrimoniais 
como conjunto de diretrizes para a preservação de 
monumentos, sítios e áreas de interesse cultural e sem caráter 
de lei,, no entanto, somente em 1972 as diretrizes são 
mundializadas com a Convenção Relativa à Proteção do 
Patrimônio Mundial Cultural e Natural. Em meio a isso, se 
fundamenta a compreensão de que a intervenção deve ser 
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respaldada por diretrizes e análises do objeto patrimonial, 
diagnósticos físicos da obra e propostas de intervenção 
pautada em bases teóricas, levando em conta assim a 
importância das Cartas Patrimoniais, Educação Patrimonial e 
medidas protetivas como orientação para restauração e 
conservação, de forma que essas temáticas serão abordadas e 
aprofundadas nos itens seguintes.  

 

Patologia: Conceitos e Definições  

O termo patologia muitas vezes é ligado à área da 
saúde. Pois de acordo com a formação da palavra patologia 
vem de origem grega, sendo “pathos” doença e sofrimento e 
“lagos” ciência e estudo.  Porém existem também as patologias 
ligadas à construção, chamada de patologia das construções ou 
patologia das edificações. Patologias das construções “é a área 
da engenharia responsável por investigar as manifestações 
patológicas possíveis de ocorrerem em uma construção” 
(CAPORRINO 2018, p.12) e “é o campo da engenharia civil e da 
arquitetura que se ocupa do e estudo das origens, formas de 
manifestação, consequências e mecanismo de ocorrências das 
falhas e dos sistemas de degradação das edificações”. (SOUZA; 
RIPPER 1998). 

Sena et al. (2020, p. 34), no livro “Patologia das 
construções”, como indicado na Figura 2 trazem alguns 
conceitos básicos de profilaxia, diagnóstico, prognóstico, 
terapia, anamnese e o que poderia auxiliar na definição dessas 
manifestações patológicas que seriam a causa, origem e 
mecanismo. 
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Figura 2: Conceitos básicos de Patologia das Edificações. 

 

Fonte: Adaptado de Sena et al. (2020, p. 34) 

 

A profilaxia entra como medidas de prevenção, a 
anamnese é a análise da obra, o diagnóstico é qual o problema 
que pode ter ocasionado essa degradação, o prognóstico é uma 
proposta de intervenção para sanar ou retardar o problema, e a 
terapia é o tratamento dado para essa manifestação na 
edificação. 

Em vista disso, manifestação patológica é a “expressão 
resultante da degradação identificada na edificação, podendo 
ser gerada durante execução da obra, do projeto ou adquirida 
ao longo do tempo” (SENA et al. 2020, p. 33), sendo possível 
afirmar que cada material tem um tempo de vida útil, um 
período de vida, e se ele não dura o tempo que tem que durar, 
ele não está se desempenhando corretamente, ele está se 
manifestando patologicamente, ocasionado por erros de 
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planejamento, na execução, na especificação ou até no uso. 
Portanto, estamos lidando com conceitos de durabilidade, vida 
útil e desempenho, demonstrado no esquema da Figura 3: 

 

Figura 3: Desempenho das edificações 

 

Fonte: Adaptado de Sena et al. (2020, p.33) 

 

Nesse mesmo raciocínio, Sena et al. (2020) esclarecem 
que Desempenho da Edificação que é o comportamento em 
uso de uma construção, é definido através da NBR 15575/2013, 
que é a Norma baseada nos requisitos do usuário, como um 
conjunto de requisitos e critérios estabelecidos em uma 
edificação, independente da forma ou dos materiais que a 
mesma possui. Essa Norma rege também os conceitos de 
Durabilidade da Edificação que é a capacidade que a edificação 
ou seus sistemas possuem de desempenhar suas funções com o 
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passar do tempo; Vida Útil da Edificação como uma medida 
temporal sobre a durabilidade e Vida Útil do Projeto sendo o 
intervalo de tempo estimado de um sistema que é projetado 
para cumprir os requisitos de desempenho.  

E para assegurar a conservação ou recuperação da 
capacidade funcional de uma edificação, existem três formas 
denominadas como (I) Preventiva, quando atua 
antecipadamente para que não haja a reparação; (II) Preditiva, 
com estudos de equipamentos e sistemas, analisando usos e 
identificando anomalias e (III) Corretiva, onde atua 
posteriormente, realizando a correção da anomalia.  

Ainda no âmbito das degradações, em diversas 
bibliografias é destacado as origens desses fenômenos que são 
ocasionados por cinco fatores: (I) Atmosféricos, como 
insolação e radiação solar ou devido a variação brusca de 
temperatura;  (II) Biológicos; como microorganismos, fungos e 
bactérias que trazem problemas para a edificação, ambientes 
úmidos ou que tenha proliferação de cupim; (III) Carga, como 
atribuição de carga durante o uso do ambiente sendo maior do 
que a carga calculada em projeto; (IV) Incompatibilidade, como 
por exemplo o uso de produtos químicos inadequados para 
limpeza de revestimentos; (V) Fatores de uso, como a 
colocação de ar-condicionado em edificações que não 
possuíam a previsão de instalação desse sistema.  

Rosina Trevisan, atual professora Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura da UFRJ e do Mestrado Profissional 
em Projeto e Patrimônio do PROARQ/UFRJ, diz que “As 
construções históricas, devido ao seu longo tempo de 
existência estão sujeitas a sofrerem patologias de diversos 
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tipos” (BRAGA, 2003), destaca que além de fatores, é 
importante ressaltar os agentes causadores das degradações: 
(1) o Homem, por meio de atos de vandalismo; (2) Causas 
imprevistas, como incêndios, guerras, furacões, maremotos e 
etc.; (3) Meio ambiente, quando a alteração que em sua 
grande maioria ocorre pelo próprio meio ambiente em que o 
edifício se encontra. 

Com essa discussão, Pedro et al (2002) classificam as 
patologias conforme suas origens: Congênitas, quando 
originárias da fase de projeto; Construtivas quando a origem 
está relacionada com a fase de execução da obra; Adquiridas 
quando ocorrem durante a vida útil da edificação e Acidentais 
caracterizada pela ocorrência de algum fenômeno atípico, 
como ação dos ventos ou até mesmo incêndio.  

Portanto, as deformações estruturais podem ser dadas 
pelos seguintes sinais do edifício: fissuras, trincas, rachaduras, 
brechas, infiltrações, recalques, desprendimento de pó ou de 
argamassa, deformações nas aberturas e esquadrias, 
desnivelamento de pisos, desprendimentos de instalações 
hidro-sanitárias e carbonatação, como demonstrados em 
algumas imagens na Figura 4: 
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Figura 4 - Conjunto de imagens de sinais de deformações de edifícios.

Fonte: Compilação das autoras 
57 

 

Desse modo, por meio de diversas metodologias 
teóricas de intervenção, é necessário propor a adoção de uma 
postura com o objetivo de sanar patologias e restituir 
esteticamente os signos de reconhecimento da obra de forma a 
garantir uma digna sobrevivência, com salvaguarda dos 
procedimentos que são íntimos de suas estruturas e materiais.  

 

Projeto e Teorias de Intervenção no Patrimônio edificado 

Segundo Flávio Lemos Carsalade (2011) “a preservação 
não está na capacidade do bem de permanecer como está. Mas 
na sua capacidade de mudar junto com as mudanças sócio-
culturais." Sendo assim, de acordo com o livro em” o projeto de 
intervenção deve ter como objetivo principal a preservação do 
bem patrimonial, perante as transformações naturais do bem 

                                                           
57 Montagem a partir de imagens coletadas nos sites  revista 
construa,vitruvius, dryko, edificar jr..  
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em função da passagem do tempo, visando assim sua 
capacidade de aumentar sua vida útil.  

Como demonstrado na Figura 5, em se tratando de 
atuação sobre o patrimônio edificado, além de intervenção 
física “que se dá através de ações sobre o patrimônio edificado 
ou urbano visando uma interferência no existente, podendo ser 
com ações de: restauração, conservação, manutenção, 
revitalização, reabilitação, reutilização e etc.” (RIBEIRO; 
NÓBREGA, 2016, p. 15), temos também a intervenção legal 
“que se dá através de um documento jurídico ou uma 
normativa de um órgão público, que visa atuar sobre uma 
edificação ou sítio urbano visando a preservação deste bem” 
(RIBEIRO; NÓBREGA, 2016, p. 16). 

Figura 5: Diagrama de intervenção no patrimônio histórico. 

 

Fonte: Ribeiro e Nóbrega (2016, p. 16). 
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Por conseguinte, as reflexões sobre este tema trazem 
à tona um intenso debate entre três correntes, acerca da 
aplicabilidade da “Teoria da Restauração” de Cesare Brandi: A 
“pura conservação”, a “hipermanuntenção” e a “crítico-
conservativa e criativa ou posição central”.  

 

A Pura Conservação  

Essa corrente tem como seu principal teórico Marco 
Dezzi Bardeshi (1934-2018), autor de diversos livros sobre o 
tema, sendo como referência principal para esse artigo a obra 
denominada “Restauro: Punto e da capo. Frammenti per una 
(impossibile) teoria” publicada em (2009). Pensador italiano, 
natural de Florença, Dezzi Bardeshi era professor Catedrático 
de Restauração Arquitetônica do Politécnico de Milão, com 
graduação em Engenharia Civil e Arquitetura, possuía uma 
experiência de mais de quarenta anos nos campos da 
conservação e restauração do patrimônio construído. Com 
alargamento dos conceitos brandianos, a “pura conservação” 
desenvolve uma teoria baseada em princípio rigorosamente 
conservativo, entende a obra enquanto documento histórico, 
defende a permanência do patrimônio tal qual ele se encontra 
no momento atual, pois assume o valor de fonte de informação 
autêntica do patrimônio, sem limites para sua potencialidade 
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documental. Nega o refazimento58 e a dialética das duas 
instâncias (históricas e estéticas) e entende que o juízo de valor 
pode ser arbitrário e não é confiável para definir o que se deve 
ou não permanecer no edifício/monumento. Assim nenhum 
procedimento histórico-crítico poderia justificar a supressão de 
um possível testemunho ou estratificação de alguma passagem 
da obra, muito menos com justificativas de predileções 
estéticas.Portanto afirma que não existe semi-conservação, e 
que recuperação, reabilitação, ou qualquer outro termo não 
pode ser entendido como um ato de restauro. A restauração é 
a conservação: a conservação do material integral do 
patrimônio.   

 

A Hipermanuntenção 

Considerando o conjunto de princípios, ideologias e a 
linha pragmática dessa corrente, o teórico que toma frente é o 
arquiteto Marconi Paolo (1933-2013), nascido em Roma, Itália, 
forma-se arquiteto na mesma cidade e torna-se professor de 
História da Arte. Em 1966 torna-se arquiteto principal da 
Superintendência de Monumentos de Roma, fazendo com que 
Paolo desenvolvesse uma visão prática do campo disciplinar, 

                                                           
58

 “(...) a pura conservação entende que nos dias atuais não existe lugar para 

teorias fundamentadas em restabelecimento da imagem, que refazimentos 

e propostas repristinatórias são anacronismos que danificam o monumento-

documento, seja visualmente quando altera sua forma para algo que ele já 

não é, seja documentalmente por alterar um testemunho histórico, seja 

simbolicamente por alterar a forma como a comunidade se relaciona com o 

bem”. (NOVAES, 2018, grifo nosso). 



279 
 

que extrapola questões de pesquisa e ensino. A partir de seu 
livro “Dal piccolo al grande restauro: colore, struttura, 
architettura” publicado em 1998, o autor identifica o 
patrimônio cultural como algo participante da vida quotidiana 
da sociedade, promovendo a defesa da volta do monumento ao 
seu aspecto original, restituindo-lhe seu pleno valor e 
significado. Para o autor, é lícito refazer elementos e 
componentes, já que esse comportamento segue a lógica da 
renovação desde o início da história, tratando dessa maneira a 
obra por meio de manutenções ou integrações, ordinárias ou 
extraordinárias, retomando formas e técnicas do passado, para 
promover o refazimento de elementos da história do 
patrimônio. Para essa vertente, não é válido tratar a questão 
do refazimento como falsificação, pois considera ser uma mera 
reprodução mecânica do original, advinda da preocupação de 
se evitar a perda da matéria, transfiguração ou a falta de 
conservação de uma obra de arte. A hipermanutenção, aponta 
ser mais sensato a recomposição da materialidade, ou seja, 
documentar a obra como era em algum momento da história, 
do que um conservacionismo que contribui para a deterioração 
dos edifícios históricos. Logo, justifica o resgate de técnicas 
tradicionais como um saber a ser passado adiante, como um 
patrimônio a ser conservado, tratando a metodologia teórica 
do restauro como uma postura de valorização e restituição da 
imagem e do estético da obra, contribuindo para uma digna 
sobrevivência do bem cultural. 

 

 

 

280 
 

Crítico-conservativa e criativa ou posição central 

Aparece como posição intermediária, embasado na 
teoria brandiana, o pensador Giovanni Carbonara, nascido em 
Roma em 1942, é arquiteto pela Sapienza Università di Roma 
(1967), especialista em estudo e Restauro dos Monumentos 
pela mesma instituição e diplomado pelo ICCROM de Roma. 
Realiza importantes obras literárias como “Teoria, storia, 
monumenti”, publicado em 1997, e a mais atual “Architettura 
d’oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo”, publicado em 
2011, onde realizam a discussão do campo disciplinar do 
restauro atual, discorrendo sobre teorias e as principais 
problemáticas experimentadas na produção contemporânea do 
diálogo do antigo em oposição ao novo.  

O autor reflete sobre o conceito do patrimônio 
detentor de uma dúplice polaridade estética e histórica, e no 
entendimento de que restauro possui função crítica, superando 
a pura e simples conservação do material. Acredita ser uma 
falácia entender a conservação integral da fisicalidade da 
construção como algo objetivo e isento de escolha de valor, e 
que, negar a face estética do patrimônio não faz com que essa 
face não exista, mas que a escolha projetual não a considere. 
Ainda assim, a posição central não busca estabelecer a 
reintegração da imagem do bem de forma original, pois 
acredita que a mesma já está perdida e irrecuperável, em vista 
disso, percorre por uma solução com sensibilidade criativa e 
juízo crítico, pois entende que até mesmo para inserção de 
novos elementos em uma edificação antiga, é necessário que 
exista a valorização das características próprias daquela obra, 
de forma respeitosa à sua historicidade e ao seu passado. 
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Considera cada obra um caso particular, que diferente da 
“hipermanutenção” não age por analogia, mas procura 
encontrar uma proposta metodológica que faça sentido na 
avaliação pormenorizada dos aspectos estéticos e históricos da 
obra. E por outro lado, se difere também da ”pura 
conservação”, em que se caracteriza pela busca da objetividade 
e conservação integral de todo o tecido construtivo da obra, 
em razão de que para a posição crítico-conservativa existe 
subjetividade, visto que o patrimônio é entendido em toda a 
sua complexidade, não sendo possível enquadrá-los em 
classificações pré-concebidas. Sendo que para o autor, “A 
restauração não é uma atividade puramente operacional, é um 
ato de cultura” (CARBONARA, 1997), é um ato de modificação e 
um ato crítico, pois realiza a interpretação no monumento 
porque “não existe restauro anônimo” (CARBONARA, 1997). 
Diante disto, a postura não entende a intervenção de restauro 
como uma proposta distinta do projeto de arquitetura, mas 
sim, como uma atividade única, que articula faces históricas e 
arquitetônicas construindo uma proposta coerente resultante 
da conciliação entre alteração e preservação do patrimônio 
edificado, “Recordando que o restauro é uma atividade crítica e 
criativa, o arquiteto necessita de sensibilidade, competência, 
respeito e capacidade de “escutar” o monumento” (NAHAS, 
2017) 

 

Relações convergentes: Pura Conservação, Hipermanutenção e 
Posição Central 

Mesmo que existam ideias contrastantes entre as três 
correntes apresentadas anteriormente, é possível identificar 
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que o ponto de convergência é justamente o entendimento do 
importante papel da documentação arquitetônica como forma 
de tornar possível a transmissão dos saberes, técnicas e a 
história do patrimônio para as futuras gerações, através de 
uma metodologia consistente baseado em uma teoria. 
Podendo afirmar que a confiabilidade do levantamento 
apurado do estado atual da obra, e como se dá a captura e 
gestão dessas informações são lacunas a serem exploradas 
para obter uma aproximação mais fiel do bem. Todavia, como 
será abordada a seguir, a tecnologia pode entrar como 
instrumento auxiliar dentro desse processo, servindo como 
pano de fundo para o desenvolvimento da preservação e 
permanência do testemunho histórico. 

 

Investigação de Danos e Tecnologias Digitais   

Uma das grandes referências de métodos de 
investigação de danos é retirada do livro “Mapa de Danos – 
Recomendações Básicas” de Jorge Eduardo Lucena Tinoco, que 
é arquiteto e especialista em conservação e restauro de 
monumentos e conjuntos históricos, trabalha na área   da   
preservação   do   patrimônio construído desde 1970. É o 
responsável técnico do CECI e coordenador do curso Gestão de 
Restauro / CECI. Assim, uma questão destacada por Tinoco 
(2009) é a importância de saber distinguir as palavras saber, 
conhecer e compreender, pois esclarece que mesmo que 
inicialmente sejam palavras com sentidos semelhantes, elas 
possuem experiências diferentes. Ou seja, uma informação 
como o endereço de uma casa já seria o suficiente para saber 
sua localização, porém somente seria possível conhecer de fato 
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essa construção se fosse possível visitar presencialmente e ter 
a experiência do toque e do sentir o ambiente, para 
posteriormente compreender os elementos externos e internos 
que constituem a edificação e seu material construtivo, e dessa 
maneira “o conservador deixa de ser um mero observador, e 
passa além do sentir e do perceber para o compreender o 
edifício. É da vivência na edificação que se constrói o 
entendimento da mesma.” (TINOCO, 2009). Acrescentando 
ainda que: 

O entendimento sobre as patologias de uma 
edificação exige, portanto, o saber, o conhecer e 
o compreender, em todos os níveis, sobre as 
manifestações das degradações dos sistemas e 
componentes construtivos. Por níveis de 
conhecimento das patologias de uma edificação 
entendam-se os resultados das investigações 
nas bases, nos sistemas estruturais, nos 
componentes e nos elementos construtivos 
integrados e aplicados (TINOCO, 2009, p. 3). 

 

Para tanto, Tinoco (2009) aborda que as investigações 
para saber sobre o estado de conservação de uma edificação 
podem ser feitas utilizando-se três métodos: (1) Método direto, 
que consiste “o toque, o sentir, o ver através dos “olhos das 
mãos” e não somente pelas lentes câmeras fotográficas” 
(TINOCO, 2009); (2) Método indireto, quando “Trata-se de 
ações de características não-destrutivas, baseadas em 
interpretação de dados que fundamentam hipóteses e 
conclusões” (TINOCO, 2009); (3) Método misto, onde “Nesse 
método busca-se o equilíbrio entre as necessidades de 
aprofundamento das investigações e as capacidades de 
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investimentos  em   tecnologias avançadas.” (TINOCO, 2009). 
Esses métodos tem por objetivo dar suporte às tomadas de 
decisões durante o processo de intervenção na edificação, que 
são compostas por diversas incertezas, análises de custos e 
escolha da tecnologia que será utilizada no processo de 
diagnóstico. 

E por se tratar em diagnóstico, uma ferramenta muito 
utilizada é a elaboração de Mapa de Danos, definido como: 

representação gráfico-fotográfica, sinóptica, 
onde são ilustradas e discriminadas, rigorosa e 
minuciosamente, todas as manifestações de 
deteriorações da edificação. O mapa de danos é 
um documento gráfico-fotográfico que sintetiza 
o resultado das investigações sobre as 
alterações estruturais e funcionais nos 
materiais, nas técnicas, nos sistemas e nos 
componentes construtivos (TINOCO, 2009). 

 

Esses mapas pictóricos fazem parte da Metodologia 
Projetual de Intervenção no Patrimônio, como demonstrado 
na, por realizarem uma comunicação visual do estado de 
conservação da obra, ou seja, através de representações 
gráficas como hachuras realizadas em software ou até mesmo 
manual, é possível identificar as áreas que estão em processo 
de degradação e realizar investigações com a finalidade de 
compreender as alterações estruturais e funcionais dos 
elementos constitutivos do objeto estudado. Assim, com o 
intuito de facilitar a compreensão e a representação do 
diagnóstico, juntamente ao Mapa de Danos são elaboradas as 
Fichas de Identificação (FIDs), que são uma base de dados, 
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composto por registros e anotações gráficas e fotográficas 
sobre os danos e o estado atual da edificação, como por 
exemplo: Danos, manifestações, causas, origem, natureza, 
agentes e condutores das ações patológicas. E todo esse 
processo é denominado Mapeamento de Danos, que se 
distingue do termo Mapa de Danos, sendo o Mapeamento 
responsável pelos “processos de investigações, levantamentos 
e produção desses dados para a elaboração do mapa” (TINOCO, 
2009), e o termo Mapa estaria ligado à esse conjunto de 
representação gráfica e fotográfica, representado e 
sintetizados graficamente em uma ou mais imagens para 
demonstrar a realidade mais atual da edificação de um 
determinado ano, mês ou dia.  

Portanto, de acordo com algumas bibliografias sobre o 
tema como Afonso (2019); Lichtenstein (1986); Tinoco (2009); 
Tinoco (2016); Ribeiro e Nóbrega (2016) e Artigo (2000), para a 
realização de um projeto de intervenção no patrimônio 
edificado - como ilustrado no diagrama elaborado na Figura 6 - 
é necessário antes passar por três etapas: (1) Análise do Objeto 
Patrimonial: Pesquisa histórica, levantamento físico, análise de 
tipologia, investigação de danos; (2) Diagnóstico Físico da 
Obra: Mapa de danos, fichas de identificação, análise do estado 
de conservação e (3) Proposta de Intervenção: Preservação, 
intervenção física e legal, reconstrução, restauro, consolidação, 
conservação, manutenção, revitalização, reutilização e 
reabilitação. 
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Figura 6: Etapas de Intervenção no Patrimônio. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022. 

 

As Fichas de Identificação e os Mapas de Danos são 
documentos auxiliares no acompanhamento, inspeção e 
manutenção do monumento, dessa forma, precisam de 
constantes atualizações, já que pode haver um grande intervalo 
de tempo entre a sua elaboração e o estado atual da 
edificação. Dessa forma, surgem alternativas de novas 
ferramentas digitais, que podem auxiliar desde o momento de 
captura desses dados até o processamento e armazenamento 
de informações, facilitando também na criação de repositório 
único, onde esteja agrupado e conectado todo esse material 
coletado.  

Dado todo esse panorama, é possível articular o uso da 
tecnologia com as práticas de intervenções, através de 
pensamentos de teóricos da restauração como Bardeschi, 
quando afirma que "Quanto mais conhecemos a história do 
edifício, que se identifica nos sinais de degradação, mais 
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respeitoso e refinado será o instrumento projetual e o sistema 
de controle das modalidades de intervenção”. (BARDESCHI, 
2009, p. 176), transmitindo a relevância do levantamento 
métrico apurado para que se tenha um maior compromisso 
com a autenticidade pela arquitetura e sua historicidade. 
Sabendo-se ainda que, os profissionais atuantes possuem uma 
quantidade grande de informações para serem coletadas e 
processadas, tornando até mesmo injusto essa 
responsabilidade de integridade desse valor cultural ser dado 
somente à uma capacidade humana. Isto posto, a intenção do 
levantamento é a análise e o entendimento da história daquele 
patrimônio com o objetivo de programar as intervenções 
necessárias, e conta com o apoio das investigações que 
propiciam uma série de análises que podem se utilizar de 
avanços tecnológicos que vão desde a restituição gráfica, 
levantamentos fotogramétricos, escaneamento a laser e outros 
recursos não destrutivos como a termografia. 

Tendo este suporte como análise, o termo 
levantamento cadastral ou arquitetônico pode apresentar os 
seguintes significados: “(1) o processo de medição e de registro 
das formas de um objeto visando sua representação gráfica; (2) 
o resultado desse processo, ou ainda. (3) estes dois sentidos 
simultaneamente” (GROETELAARS, 2004 apud GROTELAARS, 
2015, p. 59).  

Em sua tese de doutorado Groettelaars (2015), como 
demonstrado na Figura 7, divide essas técnicas em duas 
grandes categorias: “Diretos” e “Indiretos”, sendo divididos em 
passivos ou ativos. Os métodos diretos são quando se 
necessita de contato físico do operador ou do equipamento 
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que está sendo utilizado, como por exemplo medição direta 
com trena ou braço articulado59 e os métodos indiretos são 
quando a medição é realizada de forma mais afastadas, como o 
uso e Laser Scanner 60 e Fotogrametria61. E quando classificados 
como ativos significam que “possuem sensores que emitem 
energia para medição de objetos” (GROETELAARS, 2015, p. 60), 
e sendo passivos, não há emissão de energia, a energia é 
emitida pelo Sol e refletida pelo objeto e depois capturada pelo 
sensor.  

                                                           
59

 “É composto por braços mecânicos rígidos com juntas articuladas e com 
sensores precisos de medição angular.” (GROETELAARS, 2015, p. 64) 

60
 “(...) tecnologia de digitalização tridimensional usando um feixe laser que 

é direcionado aos objetos e permite capturar, visualizar e modelar 
tridimensionalmente cenas complexas com rapidez e alta precisão 
(...)(GROETELAARS 2015 p. 100 apud CENTENO; WUTKE; KERSTING, 2004). 

61
 “A Fotogrametria é uma técnica que permite extrair das fotografias, as 

formas, as dimensões e as posições dos objetos.” (GROETELAARS, 2015, p. 
68) 



289 
 

Figura 7: Classificação das principais técnicas de levantamento.

 

Fonte: Groetelaars (2015). 
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Existem variedades de técnicas de levantamento, 
porém a idéia desse trabalho não é se aprofundar no âmbito 
dessas ferramentas digitais, é somente apresentar ao leitor a 
existências desses recursos que possuem como finalidade 
principal realizar o levantamento do patrimônio arquitetônico 
visando sua visualização em diferentes etapas do ciclo de vida, 
procurando minimizar os problemas decorrentes da falta de 
conexão entre as informações. Vale ressaltar que a tecnologia 
não é um instrumento independente, é um mecanismo que 
entra para auxiliar no processo de conservação do patrimônio, 
devendo-se sempre se relacionar com o monumento e com os 
seus valores. Compreender as potencialidades da tecnologia é 
uma forma de garantir a disseminação e a confiabilidade das 
tomadas de decisão do patrimônio, especialmente aos 
envolvidos em manutenção e desenvolvimento de projetos de 
intervenção em edificações existentes.  

Assim, dado que “Para intervir é necessário conhecer” 
(BARDESCHI, 2009, p. 130), a reabilitação física do patrimônio 
está também diretamente ligada ao uso que o construído irá 
desempenhar no contexto urbano, pois tão importante quanto 
a boa conservação da materialidade do monumento, é o 
reconhecimento e respeito do percurso histórico do patrimônio 
para que seja possível adequar à ele novos usos com o cuidado 
de não descaracterizar o seu tecido construtivo, mas ao mesmo 
tempo, prever a inserção desse patrimônio no quotidiano da 
sociedade, pontuando assim os sinais dos seu tempo que 
contam a sua história, juntamente com a inserção da nova 
arquitetura compatível com a realidade atual. E para ter essa 
consciência buscam-se medidas protetivas através da definição 
de Educação Patrimonial e sua evolução histórica que 
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contribuiu para essa interlocução e conexão do cidadão com o 
meio que habita. 

 

Educação Patrimonial e as Cartas Patrimoniais  

Na imagem abaixo (Figura 8), presenciamos a evolução 
histórica sobre a abordagem da educação patrimonial no Brasil 
de acordo com as cartas patrimoniais e também de forma total. 
O surgimento do termo ocorreu na Inglaterra e somente no 
século XX, no ano de 1983 foi apresentado no Brasil como uma 
metodologia aplicada em trabalhos educacionais pela 
museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta durante o 
primeiro Seminário sobre o “Uso Educacional de Museus e 
Monumentos”. Apenas em 1999, o IPHAN lança o Guia Básico 
de Educação Patrimonial. Dessa forma fica evidente que a 
discussão sobre esse tema é recente e também atual. 

 

Figura 8: Evolução Histórica da Educação Patrimonial no Brasil X Cartas 
Patrimoniais 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022 
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Na Carta de Atenas de 1931 há uma menção indireta 
sobre essa questão. Em suma, ela destaca que a preservação 
por meio do conhecimento e pertencimento é realmente eficaz 
diante da problemática da desvalorização de patrimônios 
arquitetônicos. Nesse momento a Carta emite um voto, um 
desejo para que a causa patrimonial seja fomentada em âmbito 
educacional, conforme se verifica abaixo: 

A conferência, profundamente convencida de 
que a melhor garantia de conservação de 
monumentos e obras de arte vem do respeito e 
do interesse dos próprios povos, considerando 
que esses sentimentos podem ser grandemente 
favorecidos por uma ação apropriada dos 
poderes públicos, emite o voto de que os 
educadores habituem a infância e a juventude a 
se absterem de danificar os monumentos, 
quaisquer que eles sejam, e lhes façam 
aumentar o interesse, de uma maneira geral, 
pela proteção dos testemunhos de toda a 
civilização. (IPHAN. Carta de Atenas, 1931, p. 4, 
grifo nosso) 

 

Percebe-se no ser humano o apelo ao seu 
reconhecimento dentro da história e anseio por se tornar parte 
do meio em que vive e, segundo o artigo 7º da Carta de Veneza 
(1964), “o monumento é inseparável da história de que é 
testemunho e do meio em que se situa”. Logo, o patrimônio 
arquitetônico responde aos anseios e apelos naturais do ser 
humano, visto que é uma forma de o contextualizar com sua 
história e com o meio em que habita. 
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Nesse contexto, a carta patrimonial de 1976 aborda a 
questão do turismo cultural, podendo ser conduzida de duas 
maneiras distintas e ao mesmo tempo análogas: pela 
democratização do saber ou pela industrialização da cultura. De 
forma a trazer benefícios em três âmbitos: sociais, culturais e 
econômicos. A carta também emite o desejo de que a 
transmissão do conhecimento seja a nível educacional infantil e 
adolescente, como também pelos meios de comunicação. 
Conforme expresso abaixo: 

O turismo cultural é aquela forma de turismo 
que tem por objetivo, entre outros fins, o 
conhecimento de monumentos e sítios 
histórico-artísticos. Exerce um efeito realmente 
positivo sobre estes tanto quanto contribui - 
para satisfazer seus próprios fins - a sua 
manutenção e proteção. Esta forma de turismo 
justifica, de fato, os esforços que tal 
manutenção e proteção exigem da comunidade 
humana, devido aos benefícios sócio- culturais e 
econômicos que comporta para toda a 
população implicada. [...] 

Conscientes da extrema necessidade de 
modificar a atual atitude do público em geral 
sobre os grandes fenômenos desencadeados 
pelo desenvolvimento massivo do turismo, 
desejam que, desde a idade escolar, as crianças 
e os adolescentes sejam educados em 
conhecimento e em respeito pelos monumentos 
e sítios e o patrimônio cultural, e que todos os 
meios de comunicação escrita, falada ou visual 
exponham ao público os componentes deste 
problema, com o qual contribuam de uma forma 
efetiva à formação de uma consciência 
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universal. (IPHAN. Carta de Turismo Cultural, 
1976, p. 2-3, grifo nosso) 

 

Então segundo a Carta de Washington (1986, p.3), 
“para assegurar a participação e o envolvimento dos habitantes 
deverá ser efetuado um programa de informações gerais que 
comece desde a idade escolar”. A partir da promoção e 
divulgação das questões patrimoniais a nível educacional se 
motivará o envolvimento do cidadão com a questão 
patrimonial. Compreende-se dessa forma que a proteção de 
bens patrimoniais está diretamente conectada com o afeto e o 
pertencer e o favorecimento de pesquisas e divulgação das 
mesmas para todos os cidadãos, conforme expresso pela Carta 
de Washington em 1986 e 1987: 

A participação e o comprometimento dos 
habitantes da cidade são indispensáveis ao êxito 
da salvaguarda e devem ser estimulados. Não se 
deve jamais esquecer que a salvaguarda das 
cidades e bairros históricos diz respeito 
primeiramente a seus habitantes. (IPHAN. Carta 
de Washington, 1986, p. 2, grifo nosso) 

É importante contribuir para um melhor 
conhecimento do passado das cidades 
históricas, favorecendo as investigações da 
arqueologia urbana e a apresentação adequada 
das descobertas arqueológicas. (IPHAN. Carta de 
Washington, 1987, p. 3, grifo nosso) 

 

Nota-se, dessa forma, que uma política 
preservacionista é, além da restauração e manutenção física da 
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obra, o interesse gerado por políticas públicas dentro de um 
processo educativo que visa o engajamento da comunidade em 
prol dos cuidados e garantia de sobrevivência da edificação por 
gerações. Assim, também se atribui a identidade social de 
determinada sociedade, conforme destacado na Carta de Cabo 
Frio (1989): 

O êxito de uma política preservacionista tem 
como fator fundamental o engajamento da 
comunidade, que deve ter por origem um 
processo educativo em todos os níveis, com a 
utilização dos meios de comunicação. O respeito 
aos valores naturais, étnicos e culturais, 
enfatizados através da educação pública, 
contribuirá para a valorização das identidades 
culturais. [...] 

Sendo a identidade cultural a razão maior e a 
base da existência das nações, é imprescindível 
a ação do Estado nas suas várias instâncias e a 
participação da comunidade na valorização e 
defesa de seus bens naturais e culturais. (IPHAN. 
Carta de Cabo Frio, 1989, p. 2, grifo nosso) 

 

Portanto, a conservação integrada visa a participação 
da sociedade junto a conservação material da obra, ou seja, a 
preservação em três pilares: matéria, restauração e 
manutenção; história, por meio do conhecer e afeto e; uso, por 
meio da participação do público. Somente assim se atribuirá 
pertencimento, conforme a Carta de Lausanne (1990) abaixo: 

A participação do público em geral deve estar 
integrada às políticas de conservação do 
patrimônio arqueológico, sendo imprescindível 
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todas as vezes em que o patrimônio de uma 
população autóctone estiver ameaçado. Essa 
participação deve estar fundada no acesso ao 
conhecimento, condição necessária a qualquer 
decisão. A informação do público é, portanto, 
um elemento importante de "conservação 
integrada". (IPHAN. Carta de Lausanne, 1990, p. 
2, grifo nosso) 

 

A Carta de Brasília (1995) contribui com a questão da 
memória histórica, a memória social, de maneira 
fundamentada. E expõe a necessidade de envolver o público 
com a causa através do fornecimento do conhecimento, assim 
como da democratização do saber e da cultura. Dessa forma, 
esse envolvimento conduzirá a apropriação adequada dos 
espaços e assim a uma proteção qualificada. Conforme 
verificado abaixo: 

É preciso sensibilizar as comunidades para o 
tema da autenticidade do patrimônio cultural, 
fornecendo modelos para seu conhecimento 
adequado e sua valorização, para sua 
conservação e proteção, fomentando seu 
desfrute artístico, espiritual e seu uso 
educacional, cuja raiz comum sejam a memória 
histórica, os testemunhos e a continuidade 
cultural. (IPHAN. Carta de Brasília, 1995, p. 3, 
grifo nosso) 

 

Dessa forma, a Carta de Fortaleza (1997) prevê o 
desenvolvimento de um Programa Nacional de Educação 
Patrimonial, que será implantado pelo IPHAN em 1999, 
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considerando a importância da educação na preservação e 
valorização do patrimônio cultural brasileiro. E a Carta de Mar 
del Plata (MERCOSUL, 1997) propõe elaborar uma cartilha que 
visa a promoção do patrimônio cultural de maneira formal e 
informal dentro do contexto educacional. Em 2010 é a primeira 
vez que o termo “educação patrimonial” é trazido de forma 
explícita como podemos verificar em “a educação patrimonial é 
a base dos valores das comunidades e um instrumento para 
inclusão social" (IPHAN. Carta de Brasília, 2010, p. 1). Somente 
em 2009 na Carta de Nova Olinda se presencia uma carta 
direcionada inteiramente para a educação patrimonial com a 
temática da “casa do patrimônio”. Conforme descrito abaixo: 

A casa do Patrimônio tem por objetivo 
constituir-se como um espaço de interlocução 
com a comunidade local, de articulação 
institucional e de promoção de ações 
educativas, visando fomentar e favorecer a 
construção do conhecimento e a participação 
social para o aperfeiçoamento da gestão, 
proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do 
patrimônio cultural. (IPHAN. Carta de Nova 
Olinda, 2009, p. 4, grifo nosso) 

 

Dessa maneira, o objetivo da educação patrimonial é 
eternizar, identificar e conservar. Eternizar, pois segundo Adélia 
Prado (2020) 62"o que a memória ama, fica eterno", assim se 
pretende estimular o afeto para eternizar a obra. Identificar, ou 

                                                           
62Frase comumente dita por Adélia Luzia Prado de Freitas, poetisa, 
professora, filósofa e contista brasileira ligada ao Modernismo. 
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seja, conectar com o cidadão com meio o qual habita, pois de 
acordo com Cullen (1961): 

O homem tem em todos os momentos a 
percepção da sua posição relativa, sente a 
necessidade de se identificar com o local em 
que se encontra, a esse sentido de identificação, 
por outro lado, está ligado a percepção de todo 
o espaço circundante" (CULLEN, 1961, p.14). 

 

E conservar, acredita-se que a forma mais eficaz de 
conservação é o uso. O conhecimento estimula a identificação 
e ela estimula a apropriação. Ou seja, a educação patrimonial é 
a base para a problemática de patrimônios históricos obsoletos. 

Nesse momento, se torna evidente a potencialidade e 
necessidade por uma educação patrimonial qualificada que 
garanta a promoção e valorização do patrimônio arquitetônico. 
Dessa forma, apresentamos cinco partes para implantação 
desse processo: à priori é importantíssimo estudar e 
compreender os meios de implantação por meio do Guia de 
Educação Patrimonial disponibilizado pelo IPHAN; é também 
necessário a pesquisa, documentação e inventário de obras em 
uma ferramenta que possa ser acessada pelo público de forma 
gratuita; assim como uma Oficina de formação de professoras, 
de forma a planejar uma metodologia que garanta a inclusão 
de conceitos patrimoniais em meio escolar; posterior será a 
implantação da metodologia e, assim estimular a educação 
patrimonial nas escolas; por último estimular por meio de 
mídias sociais para assim garantir que a educação patrimonial 
seja democrática e horizontal a toda comunidade. 
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Uma medida protetiva 

A narrativa construída conta a história de uma 
sociedade e assim tem o caráter fundamental quanto a 
preservação da identidade local. No entanto, o patrimônio 
arquitetônico erguido como monumento, por vezes denota a 
supremacia de um povo. E em casos de revoluções e guerras, 
estes sofrem com o abordando, esquecimento ou vandalismo, 
conforme descrito abaixo: 

[...] os monumentos são, de modo permanente, 
expostos às afrontas do tempo vivido. O 
esquecimento, o desapego, a falta de uso faz 
que sejam deixados de lado e abandonados [...] 
política, religiosa, ideológica, ela prova a 
contrário o papel essencial desempenhado pelo 
monumento na preservação da identidade dos 
povos e dos grupos sociais. (CHOAY, 2017, p. 40) 

 

Na Revolução Francesa, por exemplo, se desenvolveu 
o vandalismo e devido à destruição causada viu-se necessária a 
proteção do patrimônio francês. Então além da conservação 
iconográfica passou a ser exercida a conservação material da 
obra, conforme expresso por Choay (2017): 

Rucker vê nela “as origens da conservação dos 
monumentos históricos na França”. Com efeito, 
a invenção da conservação do monumento 
histórico com seu aparelho jurídico e técnico, o 
mais das vezes atribuída à Monarquia de Julho, 
foi antecipada pelas instâncias revolucionárias: 
seus decretos e “instruções” prefiguram, na 
forma e no fundo, a abordagem e os 
procedimentos desenvolvidos na década de 
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1830 por Vitet, Mérimée e pela Primeira 
Comission dês Monuments Historiques. Rucker 
conferiu o conjunto de documentos publicados 
entre 1790 e 1795 a fim de conservar e proteger 
os monumentos históricos. (CHOAY, 2017, p. 95) 

 

As inúmeras obras tendendo à preservação 
destacaram a carência por gestão, contribuindo para a criação 
da Comissão dos Monumentos. Iniciou-se, portanto, o 
tombamento em que cada categoria foi inventariada, com o 
registro do estado de cada obra. No entanto, as Comissões 
responsáveis pela proteção dos bens não tinham 
infraestruturas técnicas e financeiras disponíveis. Assim foi 
sugerida a reutilização das obras, inclusive com atribuição de 
novos usos. Conforme verificado abaixo: 

A guarda e o controle não se fazem sem 
dificuldades práticas. Mas o problema 
fundamental é a necessidade de decidir, em 
regime de urgência e de forma que resguarde o 
interesse coletivo, sobre a destinação dos 
objetos heterogêneos que se tornaram 
patrimônio da nação. [...] Trata-se de adaptar, 
com o menor custo, os bens nacionalizados aos 
seus novos usuários ou de lhes descobrir novas 
funções [...]. (CHOAY, 2017, p. 100) 

 

Dessa maneira, se inicia a atribuição de novos usos e 
de forma gradativa são adequadas novas funções. Portanto, 
Choay (2017) aborda o conceito “valorização” e para ela ocorre 
em duas vertentes: o belo e econômico. Então para se alcançar 
a “valorização” é necessário: conservação e restauração; 
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atuação sob o monumento com a função de contemplação; 
atuação sob o monumento com a função de animação cultural, 
onde se atribui representações teatrais de cenas históricas no 
interior do edifício; modernização, altamente arriscada, pois 
atua diretamente nos edifícios; conversão em dinheiro, 
consiste em locação e; “acesso”, que é a facilitação do acesso 
por parte de veículos e pessoas, como estacionamentos 
(CHOAY, 2017). 

Para se atribuir um novo uso é necessária a 
restauração e, ou modernização. Então para Viollet-le-Duc 
(2006, p. 29), “restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo 
ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que 
pode não ter existido nunca em um dado momento”. 
Admitindo-se, também, que a finalidade da restauração é 
“restabelecer a funcionalidade” da obra, segundo Brandi (2004, 
p.26). Dessa forma, se destaca a congruência entre ambas as 
afirmações que é atribuir uma função a obra, trazer uma 
vivência e assim restaurá-la em sua plenitude. Além disso, é 
importante destacar que o Brasil gera um número altíssimo de 
entulhos que incidem diretamente no custo e na não 
sustentabilidade da construção civil, conforme se verifica 
abaixo: 

O Brasil é responsável 685 000 000 de toneladas 
de entulhos, que geram custos para coleta, 
transporte e deposição desses resíduos, pois a 
construção civil usa de materiais não-
renováveis. O reaproveitamento de materiais de 
demolição também seria uma alternativa viável, 
já que evita o desperdício e são reciclados e 
reutilizados (SPADOTTO et al., 2011, p. 175). 
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O reuso do patrimônio edificado traz benefícios 
sociais, culturais e econômicos. Onde a sustentabilidade se 
apresenta como um benefício que deve ser reconhecido e 
praticado. Pois ao realizar essa prática há economia direta nos 
materiais que seriam utilizados e menor acúmulo de resíduos 
de obra. “Dessa forma, haverá redução de consumo de energia 
e de água, tanto na construção quanto no uso do edifício, e 
também redução de resíduos e de poluição” (ALMEIDA, 2019, 
p. 20). 

É importante destacar o sucesso alcançado pelo IPHAN 
com o “programa de restauração de edifícios e sítios urbanos, 
em que a restauração não era a finalidade, e sim a ferramenta. 
O Monumenta realizou intervenções que qualificaram espaços 
públicos dos núcleos históricos, gerando também grandes 
impactos, seja econômico, urbano, social ou cultural” 
(ALMEIDA, 2019, p. 47). Onde o objetivo era reabilitar um 
edifício para se incorporar ao meio através do uso. Dessa 
forma, segundo Bonduki (2010, p. 12), se desenvolveu “a 
consciência cidadã sobre a necessidade de preservação e de 
criar um ambiente local favorável à proteção do patrimônio”. 
Ruskin (2008) corrobora para a prática do reuso já que um 
edifício é uma herança histórica passada de geração a geração, 
conforme expresso abaixo: 

Assim, quando construímos, lembremo-nos que 
construímos para sempre. Que não seja para o 
deleite presente, nem para o uso presente 
apenas; que seja uma obra tal que nossos 
descendentes nos sejam gratos por ela [...]. 
(RUSKIN, 2008, p. 67). 
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Conclusão 

As formas mais eficientes de se manter a conservação 
são: conhecer a história e conferir um novo uso. Assim 
consideramos por fim, a restauração e a manutenção da obra 
quando aliadas ao uso qualificado e a educação patrimonial, se 
manifesta a proteção patrimonial completa e duradoura. 
Ocasionando então a reabilitação do patrimônio arquitetônico 
através de três pilares de proteção: reabilitação física, 
reabilitação da memória e do uso. 

O caráter de uso é determinante para a preservação 
do patrimônio cultural, sendo imprescindível estabelecer 
funções e relações que se conectem com a comunidade que 
usufrui dessa edificação. Para tanto, a documentação 
arquitetônica, através de registros e levantamentos assertivos,  
entra como peça fundamental para que se evite arbitrariedade 
no ato de intervenção, buscando sempre prevalecer o valor 
histórico-cultural e social, e ao mesmo tempo evitar que a 
subutilização desse bem elimine as características não só 
construtivas, mas de uso adequado da obra na dinâmica social 
da cidade. Encarar a gestão patrimonial como um ato de 
política pública é também garantir a democratização da parcela 
do território que o construído ocupa, como também garantir o 
desempenho de sua função social no contexto urbano. 
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EM QUE RESIDE O “EXCEPCIONAL VALOR” DO SOLAR DOS 
AIRIZES? AS “EMOÇÕES PATRIMONIAIS” MOBILIZADAS EM 

TORNO DE UM BEM CULTURAL TOMBADO COMO 
PATRIMÔNIO NACIONAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 

Aline dos Santos Portilho 

 

Patrimônios culturais, fundamentados em modernas 
noções de nação e nacionalismo, foram constituídos 
discursivamente, fruto de construção social que mobilizou 
agentes do campo da política e da academia. Mariza Velloso 
(1992) investigou os discursos ancorados no patrimônio 
cultural como cuja gênese, no Brasil, é atribuída ao grupo 
ligado ao mineiro Rodrigo Mello Franco de Andrade. Tendo 
atuado de maneira preponderante no Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)63, o grupo foi qualificado 
pela autora como “academia SPHAN” em razão de seus modos 
de operar naquela instituição (Santos, 1996, passim)64. Durante 

                                                           
63

 Fundado em 30 de novembro de 1937, substituído atualmente pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é o órgão 
responsável pela elaboração das políticas e preservação dos bens culturais 
tomados como patrimônios no Brasil. 

64
 Sobre esta qualificação, Marisa Velloso Motta Santos afirma: “a ideia de 

interpretar o funcionamento da instituição SPHAN enquanto ‘academia’ 
surgiu a partir da própria pesquisa de campo que realizamos. Os relatos 
emocionados de alguns frequentadores dessa academia, os textos 
pesquisados, as entrevistas, prefácios, artigos, memórias, relatórios, atas, 
cartas e demais narrativas que trabalhamos evidenciaram a existência de 
um permanente clima de discussão, de troca de informações, de leitura 
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a segunda república, este grupo elaborou, no âmbito do poder 
público, medidas de proteção e preservação de bens culturais 
como edificações, objetos, conjuntos arquitetônicos e 
paisagísticos que remetessem a um determinado passado do 
país, o do período Colonial, eleito à categoria de passado 
verdadeiro e original, heroico, ao mesmo tempo civilizado e 
civilizador. Desta forma, segundo a autora, construía-se não 
somente um conceito de patrimônio cultural, mas também 
determinada ideia de tempo, história e nação para o Brasil. 
(Santos, 1996, passim) 

José Reginaldo Santos Gonçalves (1996) também 
analisou o processo de construção da ideia de patrimônio 
cultural no Brasil investigando, porém, sua construção 
discursiva. O autor aponta como, no Brasil, os discursos sobre 
patrimônio estão ancorados numa retórica da iminência 
constante da perda, seja, no período inicial de estabelecimento 
das políticas para o patrimônio, de um passado civilizador e 
exemplar, seja, em períodos posteriores, da diversidade 
cultural elementar da nação. Mesmo diferentes definições 
sobre quais bens seriam abarcados pela categoria patrimônio 
cultural, há um argumento central que orienta a necessidade 
de preservação e proteção. É a ideia de que o processo 
histórico modernizante é inexorável, destruidor por excelência 
daquilo que compõe não somente ideias centrais de nação, 
mas, principalmente, de elementos fundamentais onde estaria 

                                                                                                                             
crítica dos textos então escritos, o que é típico de uma academia.” (SANTOS, 
1996, p. 77) 
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assentada uma identidade cultural entendida pelos sujeitos 
produtores deste discurso como originalmente brasileira.65 

Ambas as obras se ocupam em analisar a construção da 
discursividade em torno do patrimônio histórico e artístico 
nacional e a relação desta com a construção de uma identidade 
nacional, que foram centrais nos anos do governo do Estado 
Novo (1937 – 1945). Neste mesmo período e em diálogo com 
os sujeitos que conduziam o processo na esfera federal, 
dinâmicas locais de construção de história e identidade eram 
simultaneamente forjadas. 

Encontra-se no trabalho de Alberto Frederico de Morais 
Lamego (1870 – 1951) fonte importante para análise de como 
dinâmicas nacionais da preservação do patrimônio 
reverberavam agendas locais. Em sua trajetória intelectual, o 
historiador se ocupou em escrever uma história local com base 
em documentos inéditos para sua época. Lamego articulava-se 
com os intelectuais da “academia SPHAN” e o resultado de sua 
mobilização foi a inscrição de diversos bens campistas no 
conjunto do patrimônio histórico e artístico nacional.66 Entre 
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 O tema das identidades, em suas diversas qualificações, como cultural ou 
nacional, é recorrente nas pesquisas no campo das ciências humanas. As 
reflexões aqui propostas ancoram-se nas ideias defendidas por Kathryn 
Woodward, para quem as identidades são constituídas em os processos 
relacionais, simbólicos e sociais.  (WOODWARD, 2000, p. 14). 

66
 Como exemplo de sua articulação intelectual, destaca-se que Lamego 

trocou correspondências entre 1935 e 1938 com Mario de Andrade, que 
operou a venda da biblioteca de Lamego para o Estado de São Paulo, em 
1935. As cartas de Mário de Andrade para Alberto Lamego estão reunidas 
na obra Mario de Andrade em Campos dos Goytacazes (SOFFIATI, 1992). 
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1938 e 1939, tiveram início quatro processos de tombamentos 
de imóveis de Campos finalizados entre 1940 e 1946, ou seja, 
no momento inicial do SPHAN.67 

Rui Aniceto Nascimento Fernandes reflete sobre a 
relação entre a prática historiográfica sua atuação de Lamego 
como colecionador. Nascido em 1870 em Itaboraí/RJ,68 foi 
autor de vasta obra historiográfica sobre Campos dos 
Goytacazes e proximidades, anteriormente pertencente à 
capitania da Paraíba do Sul. Além disso, acumulou importante 
coleção de documentos, objetos e livros relativos à história 
dessa região e pinacoteca (FERNANDES, 2006, p. 1). A coleção 
de documentos foi vendida em 1935 para o estado de São 
Paulo e hoje faz parte do acervo do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP).69 A 

                                                           
67

 Houve outros pedidos de tombamento de bens em Campos dos 
Goytacazes após esse período: em 1974, foi pedido e efetivado o 
tombamento do Solar da Baronesa de Muriaé, edificação recém doada à 
Academia Brasileira de Letras cujo pedido de tombamento foi assinado por 
Pedro Calmon, Afonso Arinos e Viana Moog. Entre 1975 e 2000, foram 
solicitados os tombamentos da Igreja da Lapa, do Presídio do Norte do 
Estado e do Canal Campos-Macaé, mas nenhum destes foi aceito (Cf. Vieira, 
2003, passim).  

68
 Alberto Frederico de Morais Lamego era pai do geógrafo Alberto Ribeiro 

Lamego, reconhecido por sua importante obra sobre o estado do Rio de 
Janeiro, especialmente condensada na tetralogia “O homem e a serra”, “O 
homem e a Guanabara”, “O homem e a Restinga” e “O homem e o Brejo”. 

69
 Disponível em http://www.ieb.usp.br/alberto-lamego/ 
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pinacoteca foi vendida em 1947 para o estado do Rio de 
Janeiro e hoje compõe o acervo do Museu Antonio Parreiras.70 

Segundo Rui Aniceto Fernandes (2006, p. 1),  

O autor da Terra Goytacá compartilhava valores 
e práticas historiográficas vigentes entre finais 
do século XIX e princípios do XX, divulgadas pelo 
IHGB, atualmente taxadas como conservadoras, 
por vezes, retrógradas e já superadas pelo atual 
estágio da historiografia brasileira. 

 

A atuação de Lamego junto aos intelectuais da 
“academia SPHAN” ocorria a partir desse lugar de historiador e 
colecionador, cujas práticas podem atualmente ser datadas e 
consideradas antiquadas, mas que o permitiram acumular 
importante acervo, relevante também para a produção do 
patrimônio nacional que era promovido naquele momento. O 
primeiro bem tombado pelo órgão em Campos dos Goytacazes 
foi a própria casa de Lamego, o Solar dos Airizes. A 
singularidade deste processo de tombamento revela 
importantes pontos para a reflexão sobre a produção do valor 
patrimonial dos bens tombados, especialmente a partir da 
análise de como a casa foi colocada na economia das “emoções 
patrimoniais” da época. 

O Solar foi descrito Alberto Ribeiro Lamego, filho do 
historiador e colecionador, no processo de tombamento: 
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 Disponível em 
http://www.museuantonioparreiras.rj.gov.br/downloads/acervo_arte-
estrangeira-lamego.pdf 
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Edifício típico dos imensos sobrados das 
fazendas de Campos no período imperial. Mede 
60 metros de fachada. Parte da ala de oeste já 
foi demolida, assim como o antigo engenho. 
Sem exageros decorativos o frontispício 
apresenta notável harmonia e equilíbrio. No 
interior do solar estiveram até bem pouco a 
Biblioteca e Arquivo Alberto Lamego, adquiridos 
pela Municipalidade de S. Paulo para a sua 
Universidade. Hoje ali se encontram ainda telas 
preciosas das velhas escolas flamenga, 
holandesa, francesa e inglesa, além de autores 
modernos. Os seguintes mestres estão 
representados: Breughel (pai e filho), Teniers 
(pai e filho), Steen Van Der Neer, Paul Potter, 
Brower, Both, Clouet, Saverin, Vandervelde, 
Simon Van der Does, Brill, Poussin, Clovis 
Arrault, de Laet, Fachinetti, Taunay, de la Rosa, 
etc. Entre outros desenhos se destaca um 
estudo de bico de penna de Rafael Sanzio. 
(RIBEIRO apud VIEIRA, 2003, p. 50) 

 

Em sua descrição, datada de 1937, Alberto Ribeiro 
Lamego busca articular os elementos que atribuem valor à 
casa. Descreve a arquitetura e os traços que se destacam, além 
de apresentar em detalhes as obras que fazem parte da 
pinacoteca da família, trunfo no argumento de o Solar precisa 
ser tombado. 

Nathalie Heinich (2012, p. 20) 71 analisa as “emoções 
associadas a patrimônio, na medida em que revelam os valores 
                                                           
71

 Tradução livre do original: “les émotions associées au patrimoine, entant 
qu’elles constituent des révélateurs des valeurs qui y sont investies.” 
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nele investidos.” A autora esclarece os procedimentos 
adotados na pesquisa, cuja metodologia auxilia a reflexão sobre 
a relação entre a coleção de Alberto Frederico de Morais 
Lamego e o valor patrimonial aplicado ao Solar dos Airizes:  

Para melhor esclarecer as condições concretas 
de expressão de uma emoção patrimonial, 
começaremos por observar alguns exemplos de 
relações não emocionais com o patrimônio, em 
situações de competência científica como as 
vividas por pesquisadores de inventário. Em 
seguida, vamos nos concentrar em situações em 
que a emoção se manifesta em conexão com um 
objeto de patrimônio, não mais entre os 
especialistas, mas entre as pessoas comuns, e 
vamos observar suas manifestações concretas.

72
 

(HEINICH, 2012, p. 20) 

 

 Ao lidar com a documentação acerca do tombamento 
do Solar dos Airizes, foi possível perceber a aplicabilidade do 
método da autora, porém com algumas peculiaridades em 
relação aos resultados. Desta forma, nesse capítulo se 
procederá de maneira aproximada ao método proposto por 
Heinich. Serão analisados alguns documentos que constam no 
processo de tombamento do solar, mais especificamente o 
laudo elaborado pelo arquiteto Lucio Costa a partir do relatório 
do técnico Joaquim Cardozo, duas cartas enviadas por Lamego 
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 Tradução livre do original: “Pour mieux éclairer les conditions concrètes 
d’expression d’une émotion patrimoniale, nous commencerons par observer 
quelques exemples de rapports au patrimoine non emotionnels, dans des 
situations d’expertise scientifiquetelles que les expérimentent les 
chercheurs de l’Inventaire.” 
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a Rodrigo Melo Franco de Andrade para tratar da reforma da 
do solar, que foi parcialmente custeada pelo SPHAN, bem como 
duas matérias jornalísticas recentes, que tratam da situação de 
abandono que o solar enfrenta.73 

 

Solar dos Airizes: um bem de excepcional valor? 

O decreto-lei 25/37, documento fundador da política 
nacional de preservação patrimonial no Brasil, mobiliza a 
categoria “patrimônio histórico e artístico nacional”, definido 
como  

o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes 
no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. (Decreto-Lei Nº 25, de 
30 de novembro de 1937) 

 

Dessa forma, os bens inscritos no rol do patrimônio 
deveriam ter essa característica estabelecida e reconhecida 
pelos técnicos e intelectuais envolvidos no processo de efetivar 
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 Agradeço à professora Simonne Teixeira, minha supervisora no pós-
doutorado, que gentilmente cedeu a transcrição dos processos relativos a 
Campos no Arquivo Noronha Santos realizada por ela, em conjunto com as 
pesquisadoras Silviane de Souza Vieira e Marcele, entre 2001 e 2002. Sem a 
generosidade da professora Simonne em compartilhar as transcrições, seria 
inviável desenvolver a pesquisa que aqui se apresenta. Este é o mesmo 
material a partir do qual Silviane de Souza Vieira elaborou sua dissertação 
de mestrado (2003). 
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os tombamentos. Esses profissionais fariam, a partir da 
mobilização de instrumentos como inventários, laudos e 
análises técnicas, instaurar esse valor, consolidado no trabalho 
de identificação e registro. 

Silviane de Souza Vieira analisou a atuação do órgão em 
Campos dos Goytacazes “detendo-se especificamente na forma 
como os processos se deram” e afirma que os fatores 
determinantes para a preservação daqueles bens “estão 
relacionados aos atores que participam neste campo de poder, 
que é a construção da memória e da identidade através da 
seleção do patrimônio cultural edificado” (Vieira, 2003: 39).  
Diante da análise proposta por Silviane Vieira e em articulação 
com as demais fontes, se percebe que o valor dos bens 
tombados em Campos dos Goytacazes no período de fundação 
do SPHAN foi mobilizado e articulado de maneira muito 
importante por Alberto Frederico de Morais Lamego. 
Analisando especificamente o caso do Solar dos Airizes, a 
articulação de Lamego no convencimento de que aquele era 
um “bem de excepcional valor” se evidencia. 

O primeiro elemento que se destaca é que o 
tombamento da edificação foi importante para possibilitar o 
acesso aos recursos necessários para sua conservação. É o que 
se percebe em carta de Lamego para Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, de junho de 1940, apenas alguns meses após a 
formalização do tombamento da casa. Lamego solicita apoio 
financeiro para a reforma do Solar e afirma: “se esse 
Departamento tem interesse em conservar esse monumento 
histórico, que guarda tantas preciosidades, podia adiantar para 
as obras, vinte contos, responsabilizando-me pelo restante que 
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deve exceder muito mais do dobro dessa quantia.”74 Alguns 
meses depois, o historiador e colecionador escreveu 
novamente para o chefe do SPHAN prestando contas do que foi 
realizado e solicitando mais recursos:  

Como poderá avaliar os dez contos já estão 
quase esgotados e embora os serviços sejam 
feitos com toda economia, as despesas devem 
ultrapassar de 30 contos. Espero [ter] concluídos 
todos os reparos até fins de outubro próximo e 
obter mais algum auxílio do “Serviço do 
Patrimônio.”

75
 

 

Em sua correspondência, Lamego articulou outros 
elementos no intento de demonstrar a importância de 
edificação. Afirmou ter sido “visitado pelo intendente Amaral 
Peixoto” e que dizia aos visitantes que os reparos na casa, cuja 
necessidade fica visível, estão sendo providenciados pelo 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.76 Também 
encaminha contribuição para a revista do órgão, não ficando 
seus assuntos restritos à solicitação de recursos. 

Lamego mobilizava de maneira competente os 
procedimentos e a gramática da preservação do patrimônio. 
Utilizava as categorias condizentes ao campo ao fazer 

                                                           
74 Grifo meu. Fundo IPHAN. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série 
Inventários. Inventário “Solar dos Airizes”. Caixa 382 – Pasta 1472. 

75
 Fundo IPHAN. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventários. 

Inventário “Solar dos Airizes”. Caixa 382 – Pasta 1472. 

76
 Fundo IPHAN. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventários. 

Inventário “Solar dos Airizes”. Caixa 382 – Pasta 1472. 
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referência às “preciosidades” que abrigava ao mesmo tempo 
em que deixava claro que era visível aos que frequentam o 
espaço a necessidade das reformas. Deixava implícito que 
marcava publicamente aos que o visitam o compromisso do 
serviço na conservação da edificação. Ao final, transferiu a 
responsabilidade ao chefe do SPHAN em não deixar faltar o 
necessário para a conservação do Solar ao afirmar que 
aguardava de Rodrigo Melo Franco de Andrade “uma resposta 
urgente para resolver o que devo fazer".77 

 Lamego também operava a “retórica da perda” de 
maneira evidente, outro elemento fundamental na gramática 
da preservação patrimonial no Brasil. Conforme explicitado por 
José Reginaldo Gonçalves (1996, p. 90): 

no Brasil, os intelectuais que pensaram a 
questão do patrimônio cultural situam o início 
de suas narrativas em uma situação histórica 
presente, caracterizada pelo desaparecimento 
de valores culturais nacionais. Em consequência, 
a nação é apresentada sob o efeito de um 
perigoso processo de perda da memória e, 
consequentemente, da identidade. 

 

A iminência da deterioração do solar colocava em risco 
de perda as “preciosidades” que guardava, justamente o 
problema maior identificado pelos intelectuais daquele período 
como ameaça aos elementos de identidade nacional. Lamego 
associava a identificação do casarão como monumento 
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 Fundo IPHAN. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventários. 
Inventário “Solar dos Airizes”. Caixa 382 – Pasta 1472. 
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histórico às “preciosidades” que ele guardava. Nesse sentido, 
Lamego construiu discursivamente o Solar como uma espécie 
de bem de valor vicário ao operar a transferência do valor da 
coleção que ela abrigava à própria casa. 

O valor que Lamego busca mobilizar para a edificação, 
entretanto, não é pacificado. Em relatório que consta do 
processo de tombamento do solar, Lucio Costa lista, ponto por 
ponto, os elementos que o fazem considerar que ao solar em si 
não caberia o tombamento como bem nacional. 

Esta casa, apesar do tamanho, apresenta pouco 
interesse como arquitetura. A parte mais antiga 
(a que deve datar de princípios do Século XIX, 
segundo o relatório do próprio Snr. Alberto 
Lamego), é a que mostra construção mista de 
pau a pique e alvenaria de tijolo. O corpo 
principal data de meados do século: A maior 
parte das esquadrias primitivas foram 
substituídas, nessas fachadas "principais", por 
outras, com caixilhos de vidraça e venezianas, 
inadequadas. A bandeira sobre a porta central 
precisa ser retirada, restabelecendo-se o 
primitivo olho-de-boi. A varanda do lado do 
jardim construída com boa técnica tradicional, 
também é recente segundo me informou o 
Cardozo. Em resumo, a construção não 
apresenta valor artístico excepcional, nem tem 
interesse histórico que justifique o seu 
tombamento como monumento “nacional”.

78
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 Fundo IPHAN. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventários. 
Inventário “Solar dos Airizes”. Caixa 382 – Pasta 1472. 
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Em sua lista de elementos que desafiam o “excepcional 
valor” do solar, o arquiteto acentua as modificações que o solar 
sofreu ao longo do tempo. A originalidade do bem estava, aos 
olhos do arquiteto, ameaçada. A “abordagem profissional do 
especialista” (cf. Heinich, 2012) se explicita nesse relatório ao 
destacar que o bem não mobilizava as emoções patrimoniais 
que deveria para se enquadrar como nacional.  

O arquiteto, entretanto, não anula completamente o 
valor que o solar poderia ter, apenas localiza que esse seria de 
outra escala, municipal ou estadual.  

A preservação de monumentos dessa classe 
deveria ser da alçada do próprio município ou 
do Estado a que pertencem, de acordo com a 
orientação técnica e as recomendações do 
SPHAN. Porque há no país inúmeros 
monumentos de excepcional valor e em estado 
de conservação muito mais precário a reclamar 
as atenções do Serviço e as verbas que ele 
dispõe.

79
 

 

 O caso, inclusive, suscita a reflexão de Lúcio Costa para 
nova regulamentação, que possibilitaria complexificar a 
atuação do órgão e, consequentemente, aumentar as 
possibilidades de preservação do patrimônio no país. 

Considero indispensável que a nova 
regulamentação do SPHAN atenda à realidade, 
subdividindo o tombamento em categorias: 1º 
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 Fundo IPHAN. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventários. 
Inventário “Solar dos Airizes”. Caixa 382 – Pasta 1472. 
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monumentos de interesse nacional; 2º 
monumentos de interesse estadual; e, 
finalmente, em 3º lugar, os monumentos de 
interesse municipal. Essa classificação permitiria 
não só valorizar e preservar melhor os 
monumentos mais importantes, como também 
estender a proteção a uma infinidade de outros 
monumentos de interesse menor (como esta 
casa do Airizes, p. ex., agora de certo modo 
indevidamente tombada pois não apresenta o 
“valor excepcional” exigido pela lei), mas que, 
no entanto, e por muitos motivos, convém 
mesmo preservar”.

80
 

 

Para Lucio Costa, a casa não goza do “excepcional valor” 
patrimonial nacional que deveria fundamentar seu 
tombamento. Era sim um bem estadual ou municipal, talvez. 
Sobre esse aspecto, Natalie Heinich afirma que: 

essas emoções patrimoniais se dividem em 
grande parte entre, primeiro, a emoção sobre o 
valor da autenticidade, que está ligada à 
continuidade do vínculo entre o estado atual e a 
origem do objeto; segundo, emoção em face do 
valor da presença, que se liga à proximidade 
com uma pessoa, ao sentimento de um 
encontro, de um contato com os seres ligados a 
esse objeto; terceiro, a emoção diante do valor 
da beleza, que se preocupa com a qualidade 
estética do objeto em questão. Todas essas 
emoções são amplificadas pela emoção face ao 
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 Fundo IPHAN. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. Série Inventários. 
Inventário “Solar dos Airizes”. Caixa 382 – Pasta 1472. 
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valor da antiguidade, ligada aos lugares de 
memória, à presença do passado, à relação com 
os antepassados; e pela emoção diante do valor 
de raridade, atrelada à excepcionalidade. 
(HEINICH, 2012)

81
 

 

O Solar dos Airizes não despertou em Lucio Costa 
emoções patrimoniais de duas das três expressões do valor, 
segundo Heinich (2012): não é original e não é belo (“não 
possui valor artístico excepcional”). Mas, pode-se inferir, 
expressa valor de presença pela expressão de seu proprietário 
na coleção de quadros e objetos que então guardava, mas não 
deveria ser considerado um bem de valor nacional.  

Nesse sentido, o tombamento do Solar dos Airizes 
permite refletir sobre os elementos que efetivamente 
motivaram os tombamentos iniciais pelo SPHAN. Sem dúvidas 
as “emoções patrimoniais” identificadas pela originalidade, 
autenticidade e presença eram fundamentais na consecução 
dos tombamentos, porém, de maneira nenhuma operavam 
sozinhos. Outras forças produziam o valor para os bens 

                                                           
81 Tradução livre do trecho: “Ces émotions patrimoniales se répartissent 
pour l’essentiel entre, premièrement, l’émotion face à la valeur 
d’authenticité, quis’attache à la continuitédulien entre l’état actuel et 
l’origine de l’objet; deuxièmement, l’émotion face à la valeur de présence, 
quis’attache à la proximité avec une personne, ausentiment d’une 
rencontre, d’un contact avec les êtresliés à cet objet; troisièmement, 
l’émotion face à la valeur de beauté, quis’attache à la qualité esthétique 
de l’objet en question. Toutes ces émotions sont amplifiées par l’émotion 
face à la valeur d’ancienneté, liée aux lieux de mémoire, à la présence du 
passé, au rapport aux ancêtres; et par l’émotion face à la valeur de rareté, 
liée à l’exceptionnalité.” 
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tombados naquele período, como, no caso dos Airizes, 
provavelmente, proteger outros bens móveis como quadros e 
outros objetos, estes sim portadores de “excepcional valor”.  

A concisão dos processos é um elemento que não pode 
ser descartado na análise da produção destes tombamentos 
iniciais, como Silviane Vieira (2003) aponta. Apesar de o tempo 
mínimo entre a solicitação e a expedição do tombamento ter 
sido de dois anos, a preservação provisória foi muito 
rapidamente atendida, com poucas análises e documentação. 
Silviane Vieira aponta que a rapidez das ações poderia 
“representar a busca de compensação pela ausência de um 
órgão de preservação, nascido atrasado em relação a muitos 
países, revelam a estrutura inicial de funcionamento do IPHAN, 
bem mais simples, centrada em seus dirigentes e nos poucos 
funcionários.” (VIEIRA, 2003, p. 40) 

Percebe-se na análise do tombamento a existência de 
uma tensão em relação ao Solar dos Airizes, uma vez que ele 
não despertava entre os técnicos as “emoções patrimoniais” 
esperadas para um bem tombado como nacional. Entretanto, o 
Solar foi  constituído ao longo dos anos como patrimônio 
apesar da análise de seus aspectos formais e encontra, 
atualmente, defensores na cena pública local. Seu atual estado 
de abandono e ruína coloca mais um elemento a se refletir 
sobre os valores que a edificação mobiliza ou não. Indo além, 
possibilita refletir sobre as possibilidades de converter os 
valores simbólicos articulados pelo prédio e recursos 
necessários para sua conservação, que, no caso, demonstram-
se bastante limitados. 
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A identificação do Solar como patrimônio cultural, 
apesar de não ser mais questionada segundo as emoções 
patrimoniais que suscita, não tem possibilitado o acesso aos 
meios práticos para sua conservação. Percebe-se aqui o 
fenômeno analisado por Natalie Heinich, ao afirmar que “com 
efeito, o rótulo de ‘monumento histórico’ nem sempre garante 
a longevidade de uma obra, a que continua a ameaçar a 
degradação, a modificação do meio ambiente ou mesmo a 
destruição, acidental ou voluntária.” (HEINICH, 2012, p. 23)82 

O Solar dos Airizes vem perecendo com o tempo, 
conforme demonstram duas matérias de um jornal local 
publicadas em junho e agosto de 2020. A primeira, assinada 
pelo jornalista Matheus Berriel, publicado no jornal Folha1, 
aponta já no título que o estado da edificação era “um retrato 
do desleixo com o patrimônio.” No texto o Solar é apresentado 
por suas características históricas e se noticia a queda de uma 
estrutura da fachada do Solar.  

Primeiro imóvel tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
em Campos, em 1940, e antiga residência do 
jornalista e historiador Alberto Lamego, o Solar 
dos Airizes luta há anos para resistir ao 
abandono. Adquirido em 2014 pela Teixeira 
Holzmann Empreendimentos Imobiliários, 
empresa de Londrina, no Paraná, o imóvel acaba 
de perder uma de suas janelas e parte da 
estrutura da parede da frente. Na última quarta-
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Tradução livre do trecho “En effet la labellisation ‘monument historique’ 
ne garantit pas toujours la pérennit´ed’une oeuvre, que continuent à 
menacer la dégradation, la modification de l’environnement, voire la 
destruction, accidentelle ou volontaire.” 
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feira (10), houve uma reunião em caráter de 
urgência do Conselho de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural do Município de 
Campos (Coppam), por videoconferência, tendo 
na pauta a situação do prédio, que o Iphan diz 
estar acompanhando enquanto aguarda 
decisões judiciais. (“Solar dos Airizes..., 2020) 

 

A matéria prossegue informando as ações do Conselho 
de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos 
(Coppam) e do IPHAN sobre o caso. Destaca-se trecho da nota 
que o instituto emitiu sobre o tema:  

Na terça-feira (9), em nota, o Iphan informou 
que “vem acompanhando a situação do Solar do 
Airizes, monumento marcante para a região e 
para o patrimônio cultural do estado como um 
todo. Correm na Justiça alguns processos para 
garantir a restauração do imóvel. O Iphan 
aguarda as decisões judiciais, assim como 
mantém as fiscalizações para garantir a 
preservação do bem tombado”. (“Solar dos 
Airizes..., 2020) 

 

O órgão, de certa maneira, corrobora a tese que Lúcio 
Costa defendeu oitenta anos antes. Destaca o valor que a 
edificação tem para todo o estado do Rio de Janeiro, o que 
certamente ultrapassa os limites das representações para 
Campos dos Goytacazes, mas não chega a alcançar o status de 
nacional. 

Algumas semanas depois foi publicada, no mesmo 
jornal, coluna do jornalista Edmundo Siqueira. O texto inicia 
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mobilizando a história de Lamego e, particularmente, da 
coleção que ele reuniu, destacando seu valor. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, Bruxelas 
vivia tempos difíceis após a queda do Império 
Alemão, com soldados rebeldes alemães 
proclamando uma revolta. Os revolucionários 
tentaram se aliar à população da capital da 
Bélgica, mas seus habitantes haviam sofrido 
muito durante os quatro anos de ocupação 
alemã. O historiador Alberto Lamego vivia em 
Bruxelas nesse período e já possuía uma valiosa 
coleção de arte e uma biblioteca vasta. Em 
tempos de guerra, Lamego chegou a precisar 
abrigar seus livros e quadros em um convento, 
para protegê-los. Um artigo no Jornal do Brasil, 
publicado na década de 1920, conta que o 
historiador comprou uma de suas peças por 30 
xelins — unidade monetária que esteve em uso 
em muitos países — em um antiquário. A 
coleção de pinturas de Alberto Lamego era 
composta de 35 quadros a óleo, sendo 17 sobre 
tela e 18 sobre madeira, além de cinco desenhos 
em sépia, aguada, sanguínea e bico de pena. 
(Uma verdade solar..., 2020.) 

 

O jornalista mobiliza no texto a “retórica da perda” (Cf. 
Gonçalves, 1996) para construir junto ao leitor o valor da 
coleção, assim como o papel heroico de Lamego, cuja ação foi 
fundamental para não só para preservá-la como, 
especialmente, para trazê-la ao Brasil. A ação heroica de 
Lamego em associação ao órgão de preservação do patrimônio 
é ressaltada em oposição ao “poder público”: “tombamento, 
primeiro realizado em Campos, foi solicitado pelo próprio 

328 
 

proprietário, com objetivo de proteger a construção contra 
qualquer ação que o destrua ou descaracterize. A ação do 
tempo — e do descaso do poder público — contrariou o 
Iphan.” (Uma verdade solar..., 2020.)  

Nessa matéria, também aparece a palavra do instituto, 
agora articulando o valor do Solar de maneira mais ampliada. 
Afirma que medidas administrativas foram tomadas contra o 
proprietário do Solar, que, porém, recorreu da decisão e 
reafirma que “vem acompanhando a situação do Solar do 
Airizes, monumento marcante para a região e para o 
Patrimônio Cultural Brasileiro como um todo.” (Uma verdade 
solar..., 2020). 

Mobilizando a opinião de especialistas sobre o caso, o 
jornalista Edmundo Siqueira fornece amplo material para 
afirmar que, apesar do descuido, o Solar tem lugar de 
importância para o campo do patrimônio da cidade. Destaca-se 
a fala da historiadora Rafaela Machado, diretora do Arquivo 
Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho, que aponta a 
relevância da “história que se construiu sobre os Airizes”.  

No texto, o jornalista segue apresentando o estado da 
disputa judicial pela reforma e conservação do Solar que não 
cabe, nos limites deste capítulo, analisar. Ainda assim, importa 
destacar que decisão, a qual não cabe mais recurso, 
determinou a prefeitura de Campos dos Goytacazes como 
responsável por arcar com os custos da reforma do Solar, com 
base no artigo 19 do Decreto-lei 25/1937.  

A matéria analisada permite verificar como são 
mobilizadas as “emoções patrimoniais” em torno do Solar dos 
Airizes e como estas foram atualizadas oitenta anos após o 
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parecer que Lucio Costa elaborou sobre a casa. Assim como nos 
casos analisados por Natalie Heinich (2012), percebe-se no 
texto em tela que há 

a vítima (um elemento da herança), o acusador 
(associações, jornalistas, políticos, cidadãos), o 
acusado (o governo, um proprietário privado), e 
o juiz (opinião pública, magistrados). (HEINICH, 
2012, p. 24)  

 

 A análise sobre a mobilização em torno do Solar dos 
Airizes é complementada quando observamos o estado de 
outros bens tombados pelo órgão federal de preservação 
patrimonial na cidade. Não se pretende estabelecer, dados os 
limites deste texto, uma comparação entre o destino do Solar 
dos Airizes com o de outros bens tombados, mas é possível, em 
linhas gerais, utilizar alguns exemplos pontuais para aproximar 
à experiência do Solar e qualificar a reflexão sobre ele.  

Da lista original dos bens tombados pelo SPHAN em 
Campos há o inusitado caso do Solar do Visconde que, apesar 
de tombado junto com a Capela de Nossa Senhora do Rosário, 
“desapareceu” e o da Igreja Mãe dos Homens que, destombada 
em 1961, foi demolida logo em seguida e deu lugar durante 
anos a um estacionamento e, posteriormente, a um centro 
comercial.83 

                                                           
83

 Sobre o Solar do Visconde, Alberto Ribeiro Lamego, filho de Alberto 
Frederico de Morais Lamego, afirmou que “o edifício data dos princípios 
do século passado [século XIX]. Foi construído em substituição ao antigo 
prédio da Velha Fazenda dos Viscondes de Asseca, descendentes de 
Salvador Correia de Sá e Benevides, donatários da Capitania da Paraíba do 
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Há também, no polo oposto destas duas experiências, o 
Solar do Colégio, que ilustra em linhas gerais outro destino 
possível para os bens tombados em Campos dos Goytacazes.84 

                                                                                                                             
Sul. A Fazenda do Visconde prende-se à História de Campos por ser foco 
solarengo de onde partiram todas as perseguições ao povo campista e que 
culminaram na revolta de 1748, tendo à frentea heroína Benta Pereira” 
(RIBEIRO apud VIEIRA, 200, p. 54). Sobre esse caso, Silviane Vieira afirma 
que “de acordo com o banco de dados do IPHAN, o Solar foi tombado em 
1943 e está registrado sob o número 295-A do Livro de Belas Artes. (...) 
Este solar não existe mais. Não foi possível recuperar informações sobre 
seu desaparecimento, em que período ocorreu e em que circunstâncias.” 
(VIEIRA, 2003, p. 56) A Igreja Mãe dos Homens e a antiga Santa Casa de 
Campos, teve o tombamento agilizado em 1956 pois estava “sob ameaça 
iminente de destruição” (VIEIRA, 2003, p. 67). Teve o pedido encaminhado 
por Carlos Drummond de Andrade, então chefe da seção de História do 
SPHAN, estabelecendo que “reconhecidos como foram os requisitos de 
valor histórico e arquitetônico da antiga Santa Casa de Campos, e da igreja 
contígua, Nossa Senhora Mãe dos Homens, torna-se conveniente proceder 
à inscrição desse conjunto no Livro do Tombo nº2, com o que se evitará, 
de resto, a possível demolição das duas construções do século XIX para dar 
lugar a um edifício de tipo comercial, como se pretende. (ANDRADE apud 
VIEIRA, 2003, p. 67). Em maio de 1961, o tombamento do conjunto foi 
cancelado por despacho do presidente Jânio Quadros.  

84
 Além do Solar dos Airizes, os demais bens tombados em Campos que 
permanecem de pé são: a Capela Nossa Senhora do Rosário, Solar do 
Colégio, Solar de Santo Antônio e o Solar da Baronesa (VIEIRA, 2003, p. 
48). O Solar do Colégio foi destacado para esta reflexão por ter se tornado 
sede do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho, operando 
assim de maneira efetiva no campo da preservação dos patrimônios. 
Silviane Vieira apresenta a edificação construída no final do século XV 
pelos jesuítas: “este Solar, situado no mesmo distrito em que se encontra 
a Capela do Rosário, constitui um dos mais antigos remanescentes da 
ocupação da região. No tombamento deste bem, chama atenção o fato de 
que as notificações levaram praticamente oito anos até chegarem ao seu 
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A edificação manteve-se de pé e, apesar da mudança no tipo de 
ocupação, de moradia a espaço cultural, foi mantido o uso do 
local ao torná-lo Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de 
Carvalho, a partir de 2001. Com isso seus significados, ao serem 
alterados, permaneceram vivos para a comunidade. Pode-se 
argumentar, com razão, que é um local de difícil acesso e pouco 
frequentado pela população local. Esse fato da realidade, 
porém, não invalida que há algum nível de investimento em sua 
manutenção objetivado no fato que é um dos poucos bens 
tombado pelo então SPHAN que permanece de pé e adequado 
a ser frequentado.  

Ao analisar a ocupação do Solar do Colégio entre 1977 e 
2000, Larissa Manhães Ferreira aponta que, “de todas as 
tentativas de implantação de Políticas Culturais para utilização 
do espaço do Solar do Colégio” a instalação do Arquivo Público 
Municipal “foi a única que se efetivou e teve continuidade ao 
longo dos anos.” (FERREIRA, 2014, p. 84). A autora prossegue 
argumentando que “durante todo o período analisado nesta 
pesquisa, de todas as iniciativas culturais empreendidas na 
cidade de Campos nas décadas de 80 e 90 poucas se efetivaram 
e tiveram continuidade, principalmente pela instabilidade 
política vigente.” (FERREIRA, 2014, p. 84). Em que pesem os 
importantes debates promovidos no campo local do patrimônio 
cultural sobre a adequação de se instalar o Arquivo no local, é 
determinante que sua ocupação justamente ligada a uma ação 
fundamental de preservação de patrimônios, no caso 

                                                                                                                             
destino. Isto só foi possível quando solicitada a ajuda de Alberto Lamego 
para fazer a entrega” (VIEIRA, 2003, p. 59). 
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especificamente de acervos, colaborou de maneira importante 
para sua conservação e preservação. 

 

Considerações finais 

Este texto é parte de esforço de pesquisa cujo objetivo é 
refletir sobre a construção histórica do campo do patrimônio 
cultural em Campos dos Goytacazes, identificando suas origens 
a partir das trajetórias e dos debates intelectuais produzidos 
por sujeitos que se empenharam em escrever uma história, 
imaginar comunidades e, consequentemente, preservar 
patrimônios da cidade na primeira metade do século XX.   

O tombamento do Solar dos Airizes é um exemplo 
revelador das dinâmicas e procedimentos inerentes a esse 
projeto. Está a meio termo das experiências extremas citadas. 
Não desapareceu e permanece tombado pelo SPHAN, porém a 
construção se encontra em ruínas há décadas. As emoções 
patrimoniais que a edificação suscita não têm sido capazes de 
se reverterem em ação de conservação com finalidade de 
preservação. 

Voltando à pergunta inicial, em que reside o 
“excepcional valor” do Solar dos Airizes? Inicialmente, nas 
obras de arte que guardava, mas não somente. Este valor, ao 
contrário de existir em si, foi produzido pela habilidade de seu 
proprietário em movimentar as estruturas do campo do 
patrimônio naquele período, produzindo um valor patrimonial 
vicário para o Solar. Colaborou para o estabelecimento desse 
valor a simplicidade dos procedimentos no período do 
tombamento, momento em que ainda estavam sendo 
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elaboradas as normas e delimitações do que deveria ser 
responsabilidade do órgão. E, independente das emoções 
patrimoniais atribuídas ou não ao Solar pelos profissionais da 
época, fato é que seu valor é consolidado e seu tombamento 
transbordou os limites do campo específico do patrimônio. 
Atualmente, é parte do imaginário da cidade que o reivindica, 
ainda que esteja em ruínas. 
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Introdução 

A cidade se desnuda e se revela. 

Em suas praças, monumentos, construções civis e 
religiosas, encontramos as pistas de um passado, sobreposto ao 
presente como um véu diáfano, esperando para ser descoberta e 
“decifrada”. 

Por definição, a cidade representa o espaço no qual 
culminam a força e a cultura de uma comunidade, sendo, segundo 
Mumford (1982), um produto do tempo capaz de manter a 
“eternidade” e onde este [o tempo] se torna mais visível. Rolnik 
(2004) também a relaciona com a memória coletiva e nos diz que 
a sua construção é uma forma de escrita, onde esses dois 
fenômenos – cidade e escrita – são impulsionados pela 
necessidade do homem em memorizar algo.  São os monumentos, 
os edifícios, as variadas construções, testemunhas em pedra e cal 
dos acontecimentos, o patrimônio histórico e cultural desta urbe, 
que esclarecem, muitas vezes, mais que os próprios documentos. 

Entendemos, principalmente, que quando uma população 
assinala, dentre os edifícios e espaços públicos de sua cidade, 
quais são os mais importantes, quais devem ser preservados, é a 
memória coletiva que está sendo representada através dos 
objetos construídos. Assim, este patrimônio urbano e cultural 
torna-se uma representação desta cidade, uma “alegoria da nação” 
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(GONÇALVES, 1996), um símbolo de identificação da sociedade 
que o construiu. Se esse espaço possui importância histórica, ele é 
capaz de evocar lembranças de um passado e produzir 
sentimentos que podem ser despertados pelos lugares e 
edificações que, através de sua materialidade, são capazes de 
recriar a forma de vida daqueles que no passado deles se 
utilizaram. 

Rossi (2001) nos leva a compreender que a cidade é uma 
forma identificável no espaço, podendo ser analisada através de 
suas áreas, tais como seu centro, entendida como uma de suas 
partes, tendo nascido através de diversos momentos de formação 
e diferenciação, distinguidas por características próprias, 
proporcionadas por sua funcionalidade. 

Pesavento (2008) define centro como uma referência 
espacial, geográfica e dotada de uma dimensão física, sendo ainda: 

[...] o núcleo original, o ponto de partida nodal 
e uma aglomeração urbana. O centro é, pois, o 
marco zero de uma cidade, o local onde tudo 
começou, o seu núcleo de origem. Assim 
sendo, o centro é um espaço privilegiado no 
tempo. Parafraseando a frase bíblica, 
podemos dizer que no princípio era o centro 
(PESAVENTO, 2008, p. 4). 

 

Percebemos, por conseguinte, que o centro histórico de 
uma cidade é, na maioria das vezes, a área mais antiga de uma 
cidade, portador do traçado inicial da urbe e de onde foi irradiado 
o crescimento para outras áreas urbanas, consolidadas pelo 
tempo, conferindo assim a este local algumas características 
próprias que implicam todo um conjunto de regras para sua 
conservação e valorização. Segundo Cavém (2007), este centro 
“[...] permanecerá sempre como a parte antiga da cidade, e isso 
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explica que o elemento mais marcante de um centro histórico na 
atualidade seja a sua imagem simbólica” (CAVÉM, 2007, p. 16).  

O centro histórico, portanto, é símbolo, é identificação na 
memória e na narrativa da população como bem material e 
representativo das suas tradições, hábitos e costumes. É um 
referencial para cidade e, em muitas delas, se encontra 
abandonado, buscando sobreviver à sua desestruturação e 
transformação. 

Compreendemos a reabilitação dos centros históricos 
como meio de preservação da identidade coletiva de uma cidade, 
fortalecendo seus significados e valores. O retorno para os centros 
das cidades tem como necessidade promover manutenção e 
apropriação de seus bens patrimoniais, desenvolvendo 
conhecimento, capacitação e participação social para conservação 
de seus legados materiais e imateriais. “Trata-se de impedir que 
estes textos sejam apagados, mesmo que, muitas vezes, acabem 
por servir apenas à contemplação, morrendo assim para a cidade 
que pulsa viva, ao redor”(ROLNIK, 2004, p. 18). 

As áreas centrais das cidades têm potencial em atividades 
de serviços e em localização espacial estratégica, que se forem 
agregadas à valorização dos conjuntos arquitetônicos, 
diversificações comerciais, participação social, qualificação dos 
espaços públicos, turismo e a gastronomia se tornam potências 
para conservação, preservação e reabilitação dos centros 
históricos. O reconhecimento e o pertencimento social são fatores 
fundamentais para manutenção e continuidade dos bens coletivos 
dessa cidade em constante metamorfose. 

Uma urbe que não reconhece seus setores, demandas e 
habitantes tem problemas para identificar e atuar em suas 
potencialidades e fraquezas. Sabe-se que diversos planos de 
reabilitação de centros históricos são efetuados sem a atuação 
legítima dos habitantes locais e, especialmente, de pesquisas 
urbanas, resultando em planos insuficientes, uma vez quea 
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admissão de pesquisas e debates age no reconhecimento das 
necessidades e interesses da população no que se refere à 
conservação de sua tradição, arquitetura, cultura, enfim, de sua 
memória. O desenvolvimento deste trabalho ressalta e admite a 
relevância e importância da análise de pesquisa urbana para 
colaboração do desenvolvimento local, através de políticas 
públicas e participação social nas modificações da cidade. Assim, 
constatamos que a pesquisa e o reconhecimento resultam no 
resgate dos significados materiais e imateriais desse grupo social.    

Na atualidade, não são concebíveis modificações do espaço 
da cidade sem antes considerar a relevância e a reflexão de 
análises de pesquisas urbanas na compreensão das 
características, lacunas, limites e ausências da urbe. O 
reconhecimento e a identificação local manifestam os afetos e 
símbolos dos habitantes com seu espaço, desenvolvendo um 
autoconhecimento social. Pesquisas com esse enfoque contribuem 
para elaboração, gestão e planejamento urbano, uma vez que 
compreendem a dinâmica da cidade. Em síntese,este tipo de 
análise busca beneficiar e assegurar o desenvolvimento da cidade, 
colaborando para o melhoramento dos equipamentos urbanos, 
além da promoção e divulgação local.  

As transformações econômicas, o surgimento de novas 
centralidades e as mudanças nos hábitos de vida são algumas das 
razões que fizeram o centro histórico das cidades ficarem 
esvaziados de pessoas e serviços, facilitando a degradação e 
destruição dos espaços públicos e dos acervos históricos. 
Observa-se que para uma reabilitação dos centros históricos são 
necessárias propostas como a ocupação democrática das áreas 
urbanas centrais, conhecimento e valorização do patrimônio 
histórico, melhoramento da infraestrutura urbana e o 
desenvolvimento de atratividades para os moradores residentes e 
não-residentes. 
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O turismo cultural é um potencial integrador de atividade 
econômica, social e cultural, sendo importante para a cidade e, 
portanto, para o seu desenvolvimento. Elaborar e desenvolver o 
turismo cultural nos centros históricos viabiliza transformações 
expressivas em sua região, como a melhoria da infraestrutura, 
acessibilidade e mobilidade, além de produzir promoção, inclusão 
e conscientização dos habitantes locais para com seu patrimônio 
histórico. Entre os desafios na elaboração e aplicação do turismo 
cultural nos centros estão as compatibilizações de atrativos que 
atendam às necessidades distintas esperadas pelos turistas, assim 
como a colaboração de instituições privadas com a pública e a 
incorporação e participação popular nas definições dos projetos 
patrimoniais.   

Busca-se, por meio deste trabalho, legitimar a importância 
da educação patrimonial e do turismo como meio de garantir a 
preservação e promoção do patrimônio histórico memorial e 
estrutural de um lugar. Destaca-se como objeto deste estudo o 
centro histórico da cidade de Campos dos Goytacazes, que possui 
grande potencial ainda a ser explorado por seus turistas e 
habitantes.   

Para valorização e preservação de seu centro histórico, 
faz-se necessário que a cidade considere a relevância da educação 
patrimonial, que possui habilidade de promover importantes 
contribuições para socialização, compreensão e conhecimento da 
população sobre a preservação do seu patrimônio histórico, ou 
seja, da sua história. Para isso é indispensável elaborar um 
turismo cultural de coletivização dos espaços, assim como investir 
na manutenção e restauração de edifícios históricos, explorar a 
mídia como forma de promoção, destinar novos usos a imóveis 
abandonados, enfim tentar perpetuar o patrimônio histórico 
campista, sanando suas fragilidades presentes. 

A preservação do patrimônio deve estar em função de 
expô-lo aos indivíduos que, ao reconhecê-lo como parte de sua 
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memória, se beneficiam da preservação dos bens culturais, 
realizando uma ancoragem de suas referências de memória e 
identidade. Uma sociedade que necessita participar das decisões e 
compartilhar os usos do patrimônio herdado. O processamento 
dos dados obtidos e a análise SWOT (Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças) que identificam, caracterizam e 
diagnosticam o centro histórico de Campos dos Goytacazes, se 
justifica, portanto, por sua contribuição de propostas de 
compatibilização entre preservação e desenvolvimento urbano.  

 

Potencialidades e Deficiências: a aplicação da Análise SWOT 
em Campos dos Goytacazes 

Nos últimos dois séculos, a cidade de Campos dos 
Goytacazes teve destaque no cenário regional e participação 
relevante no contexto nacional. O município é marcado pelo seu 
pioneirismo em diversos aspectos, tendo sido a primeira cidade 
da América Latina a receber luz elétrica e abrigando, ainda em 
funcionamento, a mais antiga livraria do Brasil, fato registrado no 
Guiness Book. Mas além dessas icônicas ocorrências, Campos 
também foi precursora no desenvolvimento econômico do estado 
do Rio de Janeiro, com seus notáveis engenhos e usinas de açúcar, 
que permitiram a ascensão financeira da região no passado. E, 
mais recentemente, a descoberta e exploração de petróleo na 
bacia de Campos, responsável por expressiva parcela da produção 
petrolífera do país, mantém o município em posição privilegiada 
no âmbito econômico. 

A riqueza desse contexto, as memórias desse tempo 
próspero, de uma história tão cheia de valor, se revela por suas 
construções, majoritariamente em estilo eclético, que ainda estão 
hoje edificadas pelas ruas da cidade, erguidas de forma 
concentrada no centro histórico, considerada por alguns um 
“museu a céu aberto”, representa um dos mais importantes 
acervos de arquitetura eclética do país (COSEAC, 2020). Porém, 
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apesar de seu inquestionável valor, cada vez maisesses edifícios 
estão sendo negligenciados e aguardam por medidas urgentes de 
preservação, a fim de fugir da implacável ação combinada do 
tempo e abandono. 

Por oferecer uma rede completa de serviços, Campos 
recebe diariamente inúmeras pessoas vindas de outros 
municípios da região, movidas por diversos propósitos, como 
compras, atendimento médico ou estudo. Infelizmente, a grande 
maioria dessa população que circula pela cidade, seja residente ou 
visitante, está alheia aos valores históricos e culturais que a 
cidade possui. 

O turismo em cidades históricas se mostra promissor em 
dois principais campos: a movimentação da economia local e a 
valorização do patrimônioque, consequentemente, atua em sua 
preservação e manutenção. A partir dessa observação, é inegável 
que a valiosa coleção de prédios históricos que a cidade de 
Campos dos Goytacazes ainda mantém, é dotada de enorme 
potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico do 
município, a partir da oferta de atividades turísticas com enfoque 
na vertente histórica cultural, que pode ser responsável por 
atribuir usos variados para as edificações antigas e evitar que se 
percam pela falta de cuidados com suas estruturas centenárias. 

O projetode extensão em andamento que embasa essa 
comunicação objetiva caracterizar o centro histórico da cidade de 
Campos dos Goytacazes, RJ, através da utilização de pesquisa de 
campo, empregando um levantamento fotográfico do patrimônio 
edificado e entrevistas junto à população, por meio da elaboração 
de um diagnóstico e análise SWOT - Strengths, Weaknesses, 

Opportunities e Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças), a partir da qual estamos buscando identificar as 
principais lacunas, os pontos onde é necessário intervir, além de 
destacar as potencialidades, e onde se poderá apostar para a 
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necessária revitalização do centro histórico, promovendo o 
desenvolvimento do turismo e preservação da memória.    

 

- Metodologia 

A planilha FOFA, também chamada análise SWOT ou 
D.A.F.O, define-se com uma ferramenta analítica de uma realidade. 
A análise baseia-se em dois âmbitos: interno e externo. O âmbito 
interno compete às forças e fraquezas de um cenário. Essa análise 
interna apresenta pontos a serem melhorados e mantidos, visto 
que por ser interno pode ser controlado. Já o âmbito externo 
compete às ameaças e oportunidades que surgem no cenário e, 
por serem externas, não podem ser controladas, mas sim 
monitoradas.   

Aplicada no contexto urbano, pode-se exemplificar os 
âmbitos internos como melhorias na pavimentação de ruas ou 
investimento em setores educacionais, pois dependem dos 
gestores municipais. Já os âmbitos externos podem ser 
caracterizados por uma pandemia, ou por uma tendência que 
valoriza o potencial local, e acaba sendo uma oportunidade, mas 
não dependem dos gestores para ocorrer.  

Por ser mais visual, a planilha FOFA pode ser representada 
como uma tabela. A partir dessa análise é possível estabelecer 
ações e diretrizes para nortear as intervenções, nesse caso, 
urbanas, tornando-as mais pontuais e eficazes.  

 

- Estudo de Caso 

O desenvolvimento da nossa análise SWOT foi 
fundamentada em um estudo de caso, baseado em artigo referente 
à uma pesquisa com objetivo semelhante ao que pretendíamos 
alcançar em nosso projeto: a avaliação de uma área, a fim de 
realizar um plano que favorecesse o caráter turístico da região. 
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Este artigo, intitulado “A aplicação da análise SWOT no 
planejamento turístico de uma localidade: o caso de Araxá, MG” 
(MELO, 2011) nos orientou quanto à adoção de um método, que 
foi desenvolvido no meio empresarial, mas que pode ser adaptado 
como uma ferramenta, simples e eficaz, para estudos com intuito 
de produzir diagnósticos urbanos e turísticos. Isso permite a 
obtenção de materiais mais concisos que servirão como fonte de 
consulta para futuras produções sobre o tema, como propostas de 
intervenção ou implementação de novos empreendimentos, por 
exemplo. 

O estudo deste artigo nos permitiu ainda conhecer quais 
são os principais aspectos turísticos que deveríamos levar em 
consideração durante o nosso levantamento de dados. Dessa 
forma, avaliamos e selecionamos os tópicos mais apropriados ao 
contexto do nosso campo de pesquisae, chegamos, portanto, à 
definição dos sete pontos que teríamos como base ao longo da 
evolução da análise.São eles: Planejamento e Gestão (1); 
Estruturação e Diversificação (2); Infraestrutura e Conservação 
(3); Promoção, Marketing e Apoio Institucional (4); Qualificação 
(5); Informação e Pesquisa (6); Acessibilidade e Mobilidade (7). 

 

- Apresentação da área 

Limitamos nossa área de análise na região de maior 
concentração de edificações históricas, de maneira a permitir um 
levantamento mais preciso eaprofundado, o que não seria possível 
caso utilizássemos uma área demasiada ampla. Desta forma, 
tomamos como base a Zona Comercial do Centro Histórico (ZCH), 
reconhecida como zona de comércio e delineada pelo Plano 
Diretor Municipal, cuja delimitação se dá, principalmente por 
quatro vias: a Beira Rio (Avenida XV de Novembro), a Beira Valão 
(Avenida José Alves de Azevedo), a Rua Siqueira Campos e a Rua 
Marechal Floriano. Entre as duas últimas ruas, há um pequeno 
desvio descrito pela combinação da Rua Marechal Deodoro e a 
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Rua Tenente Coronel Cardoso, popularmente chamada de 
Formosa. Assim, a extensão inscrita nesse polígono foi nosso 
principal objeto de estudo (Figura 1): 

 

Figura 1: Traçado da área de análise - ZCH 

 

Fonte: Produzido no Aplicativo MapHub pelas autoras (2020) 

 

- Planejamento e Gestão (1) 

Para este parâmetro, buscamos compreender como atuam 
os agentes responsáveis pela elaboração de planos voltados para o 
turismo na cidade, bem como o gerenciamento dos mesmos. O 
enfoque da nossa análise está contido numa pequena área 
limitada, situada no centro do vasto território campista, porém, 
nesse tópico, se fez necessária à coleta de informações mais 
abrangentes, que abarcam as ações de fomento ao turismo local 
em diversas partes do município.  
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Procuramos, inicialmente, por notícias que evidenciassem 
as ações do setor público e privado, com vistas para o 
desenvolvimento turístico de Campos dos Goytacazes, para 
avaliarmos como estes operam, tanto de maneira isolada quanto 
em ações conjuntas. Encontramos a maior parte do material no 
próprio site da prefeitura municipal, dentro da categoria de 
Turismo, e realizamos algumas reflexões, para composição da 
análise, fundamentadas no embasamento teórico adquirido em 
nossa graduação em Arquitetura e Urbanismo, como as disciplinas 
de Patrimônio Histórico Cultural, Paisagismo e Direito à Cidade, 
onde estudamos as relações entre as pessoas e os espaços da 
cidade, sejam eles livres ou construídos. 

Em nossas considerações, contamos com o ponto de vista 
oferecido em entrevista por Sylvia Paes - historiadora, sócia-
diretora da Academia Campista de Letras, membro do Conselho 
Municipal de Cultura, conselheira da Fundação Norte Fluminense 
de Desenvolvimento Regional -, quando perguntada sobre o 
potencial turístico de Campos dos Goytacazes e os principais 
pontos de interesse: 

Quando a gente fala em potencial, se fala em 

algo que pode ser possível, mas no momento 

não é. Não penso em questão de potencial. 

Nossa cidade é turística.Recebemos turistas 

todos os dias, só não temos programas 

específicos para isso, como guiamentos 

diferenciados para compras, lazer ou outro 

setor.Penso que nossa cidade oferece, 

sobretudo, um turismo de compras (mercado 

atacadista, shoppings), mas pode também 

oferecer de lazer (museu, cinemas e ainda 

lagoa, praia com visão do município), de 

cultura (edificações, museu, arquivo público, 

teatro) de atendimento médico (entre outros o 

da medicina e especialmente odontologia, pois 

temos as únicas formações na região).Claro que 
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poderíamos ter muito mais, aí sim em 

potencial, ou seja, o que ainda não foi 

trabalhado e deve ser. Poderíamos, por 

exemplo, ter usinas preparadas para receber, 

assim como fazendas (PAES, 2020). 

 

Pautados nessas informações, listamos alguns projetosde 
realização públicaque existem na cidade, como o “City Tour” e o 
“Revele Campos”, que serão detalhados no tópico que aborda 
promoção, marketing e apoio institucional (4); e o “Anda Campos”, 
desenvolvido em abril de 2019 com intuito de incentivar a 
população a explorar as belezas naturais do município.A ação, 
proposta pela Fundação Municipal de Esportes, é também uma 
tentativa de inserir a prática de atividades ao ar livre na vida das 
pessoas.  

Além disso, destacamos alguns acontecimentos 
promissores, como a recente aliança com o município de Santa 
Maria Madalena e também com o gestor do Parque Estadual do 
Desengano, para implementação de um centro de educação 
ambiental e de turismo receptivo para o Parque. E, ainda, a verba 
federal direcionada à implementação de placas turísticas, de 
pórticos nos acessos à cidade e placas de identificação, que 
facilitam a localização dos turistas em sua estadia na cidade. 
Ambos ocorridos em 2019. 

Nos últimos anos têm acontecido eventos frequentes na 
cidadeque, em sua maioria, unem, principalmente, atrações 
musicais e gastronomia, organizados pela parceria 
público/privada, fato que se mostra uma excelente via de mão 
dupla, pois atrai os usuários para os espaços públicos e 
movimentam a economia local. Em nota, a prefeitura revela 
grande inclinação do setor privado para realização de eventos no 
Jardim do Liceu, mas ressalta que apesar dessa relevante 
demanda ser positiva sob o ponto de vista social e econômico, 
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houve a necessidade de diversificar os espaços livres e seus usos, 
uma vez que esse local possui elementos de arquitetura histórica 
que podem ser danificados pela frequente ocorrência desse tipo 
de evento.São danos passíveis de ocorrer devido às ondas 
sonoras,que produzemo fenômeno acústico conhecido como 
ressonância.Este causa vibração nas estruturas, podendo 
ocasionar fissuras e a ruína do bem cultural, representando um 
risco para as pessoas e também para a preservação das 
construções de grande valor para a história da cidade. Por este 
motivo, a prefeitura implantou oprojeto chamado “Diversificação 
da Utilização de Espaços Públicos”, onde listou quinze opções de 
espaços públicos, entre praças, parques e outros, para que os 
organizadores possam variar os locais de realização das 
atividades propostas. 

Um grande exemplo de gestão e planejamento turístico 
que funcionaem Campos é a programação de verão, que promove 
inúmeras atividades com apoio de grandes empresas atuantes no 
cenário municipal. A prefeitura contou com a parceria do Serviço 
Social do Comércio (SESC), uma instituição privada de assistência 
social que desempenhou um importante papel na realização dos 
eventos do verão de 2019 e de 2020, na praia de Farol de São 
Thomé, ao direcionar um expressivo número de turistas para o 
litoral campista, atraídos pela variedade de atividades oferecidas. 
Este foi um trabalho em conjunto com o comércio local, trazendo 
um impacto positivo na movimentação da economia. 

Cabe destacar a importância dos dois principais eventos 
religiosos que ocorrem no município: a festa de Santo Amaro e a 
do Santíssimo Salvador, que acontecem na baixada campista e no 
centro histórico, respectivamente, e são responsáveis por 
atraírem centenas de pessoas de diferentes localidades. Há a 
tradição do caminho de Santo Amaro, em que os fiéis caminham 
por até 50 km até o entorno da igreja, onde ocorrem as 
festividades. Anualmente, as secretarias do município se reúnem 
para planejar medidas de suporte àqueles que percorrem esse 
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trajeto, e essas envolvem desde postos de apoio com distribuição 
de água e alimento, ambulâncias para assistência médica e até 
manutenção da iluminação ao longo do caminho. Para as 
comemorações da festa de São Salvador, tradicionalmente 
ocorrem shows na praça de mesmo nome e são mobilizados cerca 
de cem comerciantes para ocupar os stands de vendas durante o 
evento. Além disso, também há competições, como a regata e a 
prova ciclística, que já ultrapassou a marca de 70 edições. Essas 
ações nos mostram a capacidade de mobilização e realização que a 
prefeitura municipal possui e que poderia ser explorada e 
aplicada em atividades voltadas para a ascensão do Centro 
Histórico no cenário turístico. 

O “Circuito Centro Vivo” vem realizando um bom trabalho 
de ocupação dos espaços públicos do centro histórico de Campos 
dos Goytacazes. O grupo tem como proposta a promoção e 
circulação de pessoas no centro da cidade com usos diferentes dos 
habituais, voltados principalmente para arte e cultura, e até 
mesmo em horários em que normalmente essa região estaria 
vazia. Entendemos que essa prática é de extrema importância, 
tanto para a sociedade quanto para a manutenção dos espaços, 
pois estes foram feitos para serem usados e apropriados pelas 
pessoas, gerando assim aquilo que denominamos por “cidade 
viva”. 

As ações realizadas nos pontos turísticos naturais da 
cidade trouxeram grande visibilidade na mídia, o que vêm 
atraindo um número maior de interessados. Acreditamos, 
portanto, que os investimentos na diversificação dos usos do 
centro histórico, promovendo variadas atividades atrativas, abrirá 
espaço nos meios de comunicação social e poderá contribuir para 
sua necessária revitalização. 

A análise do material pesquisado nos fez concluir que o 
município de Campos dos Goytacazes possui elevado 
potencialpara o turismo, mas inexistem medidasefetivas 
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dereabilitação e fomento de seu Centro Histórico, como pode ser 
confirmado na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Planejamento e Gestão 

Forças Fraquezas 

Ações efetivas (no nível 
municipal); 
Engajamento nas realizações; 
Parcerias promissoras. 

Déficit de planos voltados para o 
centro; 
Interesses divergentes. 

Oportunidades Ameaças 

Potencial de diversificada 
apropriação dos espaços; 
Visibilidade na mídia; 
Desenvolvimento econômico. 

Necessidade de restauro em alguns 
locais; 
Tempo de espera como agravante 
para as estruturas comprometidas. 

Fonte: Autoras (2020) 

 

- Estruturação e Diversificação (2) 

Nesta parte da atividade, nosso propósito foi a realização 
de um levantamento dos principais pontos de interesse para 
visitação na área analisadae seus arredores, no intuito de 
averiguar a diversidade da oferta turística, bem como a situação 
atual dessas estruturas, analisando a manutenção, atratividade e 
receptividade, e até mesmose os imóveis estão sendo utilizados ou 
não. 

Por meio de pesquisa, tanto no meio digital, quanto em 
alguns anuários de Campos dos Goytacazese trabalhos 
acadêmicos, foi possível listar e catalogar as opções de programas 
oferecidos pela cidade. Vale ressaltar que nosso objeto de estudo 
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concentra exemplares de arquitetura históricae, por esse motivo, 
levamos em consideração o valor histórico-cultural de algumas 
construções.  

A partir da lista elaborada conseguimos catalogar igrejas 
históricas, parques, praças, hotéis, restaurantes e diversos 
espaços voltados para cultura e lazer, como museu, centro 
cultural, clube, teatro, sociedade musical, estádio de futebol e 
espaços de usos diversos, que funcionam em imóveis antigos, 
além de ambientes que não estão inseridos nas categorias 
anteriores, como livraria, feira de artesanato, mercado municipal, 
boulevard e prédios de uso institucional.  

Tendo em mãos os dados obtidos nessa catalogação, 
conseguimos tecer algumas conclusões dentro dos parâmetros da 
análise SWOT, o que possibilitará, em futuras propostas ou planos, 
conhecer as medidas necessárias para melhorar as condições 
analisadas. 

A expressiva variedade de equipamentos de lazer, 
principalmente os inseridos no contexto do patrimônio histórico, 
é um dos pontos fortes observados, bem como a concentração de 
tipologias semelhantes, o que permite a criação de rotas 
temáticas. Podemos apontar, como exemplo, o grande número de 
igrejas com potencial para o turismo religioso. Aliás, a estrutura 
do centro histórico possibilita o desenvolvimento de mapas 
ilustrados com inúmeras sugestões de roteiros. O roteiro religioso 
abaixo, Figura 2, foi proposto por alunos da graduação do curso de 
Bacharelado de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal 
Fluminensepara a disciplina de Preservação e Patrimônio 
Histórico Cultural: 
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Figura 2: Roteiro de Igrejas do Centro Histórico de Campos dos 
Goytacazes 

 

Fonte: Leal; Lobo; Costa (2019) 

 

No campo das fraquezas está o baixo envolvimento da 
população com essas ofertas, o que acaba por caracterizar uma 
desvalorização e, consequentemente, gera pouco investimento na 
área, resultando em um expressivo número de imóveis vazios.Em 
um levantamento realizado em 2018 para umapesquisa 
acadêmica, foram catalogados mais de 130 imóveis, entre 
edifícioshistóricos ou não, que estão inutilizados, completa ou 
parcialmente (MACIEL et al, 2018)85.O fato é preocupante do 

                                                           
85 MACIEL, L.R; BARROS, L.C.; COSTA, R.M.M.; CARNEIRO, S.M.C. Catálogo 
de imóveis inutilizados / parcialmente inutilizados no Centro Histórico 
de Campos dos Goytacazes / RJ [relatório de pesquisa de extensão]. 
Campos dos Goytacazes: Instituto Federal Fluminense, 2018. 

356 
 

ponto de vista estrutural das construções que se encontram em 
risco pela falta de manutenção, aumentando consideravelmente 
sua degradação, causando danos que tornam cada vez mais 
dispendioso o processo de restauração. Este abandono das 
edificações, aliado à ausência de manutenção diuturna, muitas 
vezes culmina no desabamento das mesmas. Estas são grandes e 
irreparáveis perdas para a cidade, para sua população e o turismo.  

 

Figura 3: Imóveis em ruínas localizados na ZCH

 

Fonte: Prata (2018) 
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Todas essas conclusões abrem espaço para algumas 
oportunidades, como a implementação de novos 
empreendimentos nos prédios desocupados, próximos aos 
importantes pontos atrativos, o que provavelmente pode vir a 
favorecer a circulação de pessoas na área e melhorar a frequência 
de visitação em diversos locais. Jacobs (2000) nos aponta que a 
companhia de outras pessoas nas ruas podenos trazer uma 
sensação de segurança, diferentemente da sensação oposta que as 
edificações vazias e as portas fechadas proporcionam. 

 

Tabela 2: Estruturação e diversificação 

Forças Fraquezas 

Oferta variada; 
Possibilidade de roteiros. 

Falta de engajamento; 
Muitos imóveis inutilizados. 

Oportunidades Ameaças 

Novos empreendimentos Degradação por falta de 
manutenção; 
Arruinamento de edifícios. 

Fonte: Autoras (2020) 

 

- Infraestrutura e Conservação (3) 

Neste terceiro item foram avaliados os serviços públicos 
da cidade, como distribuição energética e de água, sistema de 
comunicações e a conservação dos elementos urbanos, como 
praças e monumentos históricos.  

Os dados foram levantados a partir da pesquisa de campo 
no Centro Histórico. A paisagem da ZCH é marcada pela mescla 
das edificações históricas comconstruções modernas. Observamos 
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um vasto acervo arquitetônico na ZCH, dotado ainda de espaços 
livres de permanência e o diversificado comércio popular 
tradicional. 

Há distribuição de água, esgoto e iluminação pública, mas 
esta última não é distribuída corretamente, visto existirem locais 
de penumbra que geram insegurança na circulação à noite. 
Quando perguntada sobre as melhorias na segurança que a 
promoção do turismo pode promover, Sylvia Paes deu sua opinião 
sobre a importância de promover atividades noturnas na ZCH: 

O movimento noturno no centro histórico 

traria obrigatoriamente mais iluminação, 

movimentação de pessoas, segurança e 

logicamente acarretaria em necessidade de 

restauro do nosso patrimônio construído. Um 

bom exemplo disso é a Lapa na cidade do Rio 

de Janeiro (PAES, 2020). 

 

Avaliamos que, de modo geral, a conservação da ZCH é 
inadequada. Analisando os monumentos históricos, constatamos 
que não há uma preocupação com a sua conservação. Caminhando 
pelo centro são nítidas as interferências feitas em prédios ou 
espaços públicos sem o acompanhamento de um profissional 
qualificado. Basta olharmos para o alto das edificações para 
enxergarmos os grandes letreiros, criando poluição visual e 
“camuflando” a arquitetura. Além disso, as fiações elétricas 
também geramo desconforto visual.  Sylvia Paes (2020) discorre 
sobre os letreiros existentes e aponta uma alternativa estética: 

Para chamar a atenção de uma loja não é 

preciso um letreiro gigantesco, chamativo e 

muitas vezes nada tem de compatível com o 

que é oferecido na loja ou com a arquitetura da 

edificação. Fica uma coisa meio “Frankenstein”. 

Quanto mais limpa, clara e esteticamente 
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organizada uma loja se apresenta, mais poderá 

chamar a atenção, contudo não é essa a 

estética do comércio central nem mesmo para o 

público que o frequenta. 

 

Cremos que investimentos na região poderiam preservar 
os remanescentesconstrutivos de valor cultural da ZCH. A 
conservação dos elementos urbanos históricos possivelmente 
atrairia turistas e valorizaria a história da cidade e a preservação 
de sua memória. Paes (2020), ao ser questionada sobre como o 
investimento no turismo poderia trazer benefícios ao Centro 
Histórico de Campos, discorreu: 

Nesse caso o contrário também é válido, ou 

seja, como a segurança do centro histórico 

favoreceria o turismo? Sim, uma ação contribui 

com a outra uma vez que segurança e turismo 

estão profundamente associados, até mesmo 

para os que preferem turismo de aventura ou 

de alto risco pensam em segurança. 

 

Quanto aos elementos urbanos, constatamos a má 
conservação dos pontos de ônibus,além do terminal 
desestruturado e ineficiente, devido alonga espera nos pontos de 
ônibus por seus usuários. Como ameaça, também observamos a 
especulação imobiliária, que ganha força através do descuido com 
a preservação do acervo arquitetônico: 
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Tabela 3: Infraestrutura e Conservação 

Forças Fraquezas 

Arquitetura histórica das 
construções; 
Diversificado comércio popular 
tradicional; 
Espaços de permanência com boa 
pavimentação. 

Ruas estreitas e calçadas 
amontoadas; 

 Prédios históricos em estado 
degradante; 
Muitas placas comerciais e 
letreiros; 

Pouco comércio noturno; 
Terminal desestruturado e 
ineficiente. 

Oportunidades Ameaças 

Investimento no mercado turístico e 
no desenvolvimento de uma nova 
economia; 
Preservação e restauração da 
memória regional; 
Reconhecimento da identidade local. 

Disputa constante entre 
pedestres e veículos; 
Especulação imobiliária; 
Poluição visual dos prédios 
comerciais; 
Maior insegurança e menor 
movimento no período da noite; 
A grande espera nos pontos de 
ônibus diminui o uso do 
transporte público. 

Fonte: Autoras (2020) 

 

- Promoção, marketing e apoio institucional (4) 

Neste item, nosso objetivo foi buscar diferentes veículos 
de comunicação que disseminam informações com enfoque 
turístico e cultural sobre o município de Campos dos Goytacazes, 
principalmente os que se relacionam diretamente com o centro 
histórico.  
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Apoiados no material que conseguimos reunir, iniciamos a 
avaliação da promoção de variados segmentos do turismo, como o 
histórico, o religioso, o gastronômico, o ecoturismo e os negócios. 
Analisamos ainda como é feita a publicidade dos eventos que 
ocorrem na cidade, ou seja, o marketing, seja ele através de 
recursos digitais, como as redes sociais, ou por meios mais 
clássicos, como TV, rádio, jornais, panfletos e outdoors, a fim de 
identificar seu alcance e eficácia em diferentes porções da 
população.  

Além disso, pesquisamos por instituições que, de alguma 
maneira, promovem uma divulgação positiva da cidade, como 
universidades, unidades comerciais ou mesmo a prefeitura, 
denominada aqui como apoio institucional. Levantamos, ainda, 
dados para avaliarmos como o município emprega uma prática 
importante para que as pessoas tomem conhecimento dos pontos 
históricos com potencial turístico na cidade, o “Turismo 
Receptivo”, que pode ser entendido como um serviço de guia 
turístico.  

Por meio das notícias que foram publicadas no Portal 
Oficial da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 
constatamos que a cidade encontra-se num momento de ascensão 
no âmbito do turismo nacional, estando de volta ao Mapa do 
Turismo Brasileiro desde 2017, além de ter sido recentemente 
declarada como Município de Interesse Turístico, em lei publicada 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 03 de dezembro 
de 2019. Ummapa referente ao turismo foi inserido no novo Plano 
Diretor Municipal, sendo considerado um dos critérios essenciais 
para que a cidade recebesse essa classificação, um fato que revela 
as ações da prefeitura em prol do desenvolvimento do turismo na 
região. 

Outra iniciativa promissora do órgão municipal foi a 
criação de um site de turismo, lançado no evento Salão de 
Turismo, realizado em agosto de 2019. Nomeado como “Revele 
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Campos”, o projeto tem a proposta de trazer uma lista de dados 
sobre os locais de interesse para o turista, para servir, 
principalmente, como fonte de informação rápida e segura para os 
visitantes.  Outra intenção do site é a própria promoção da cidade 
no cenário turístico, uma vez que o ganho de pontos no programa 
de categorização do Mapa do Turismo está associado à adesão dos 
comerciantes ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos 
(CADASTUR) do Ministério do Turismo. A condição para que os 
estabelecimentos sejam divulgados no site é justamente estar 
cadastrado no CADASTUR, ação que beneficia ambas as partes. O 
“Revele Campos” também possui páginas nas redes sociais, 
Instagram e Facebook, mas ainda com baixo engajamento do 
público.  

A pesquisa se estendeu aos websites de diversas agências 
de viagem, que em sua maioria descrevem o grande potencial 
turístico da cidade de Campos, lamentando seu escasso 
reconhecimento. Um ponto positivo a ser destacado é que o 
município está presente em vários desses canais de comunicação; 
no entanto, muitos deles possuem informações desatualizadas, 
como, por exemplo, a propaganda do Museu Barbosa Guerra, que 
não mais existe. Essa situação é preocupante, pois reflete a pouca 
preocupação dos sites em manter as páginas atualizadas, o que 
demonstra o declínio da procura da cidade como destino turístico. 
Porém, podemos ressaltar um fator interessante para nossos 
propósitos: a maioria dessas páginas reúne boas indicações aos 
elementos históricos da cidade, fortalecidas pelo feedback dos 
turistas que enaltecem esses pontos de visitação e compartilham 
suas experiências.  

Outro setor que se destaca como promotor de uma boa 
imagem da parte histórica de Campos dos Goytacazes é o 
hoteleiro, que, usualmente, usa suas redes para expor 
curiosidades e memórias desses edifícios tão importantes.  

Quanto a divulgação de eventos e comemorações de datas 
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históricas, existe uma ampla diversidade de meios para 
veiculação. O próprio site da prefeitura, os jornais da região e as 
emissoras de rádio e TV com afiliadas locais, e suas respectivas 
páginas da web, são os maiores responsáveis por levar essas 
notícias ao conhecimento popular, quando se trata de realização 
pública. A propagação através de meios físicos, como outdoors, 
cartazes e a distribuição de panfletos informativos, ainda é um 
recurso bastante utilizado. Os eventos organizados por 
instituições que fazem atividades colaborativas e privadas, 
costumam utilizar as redes sociais para acesso às pessoas.  

Entendemos que os diferentes meios de disseminar esse 
tipo de notícia podem ocasionar a dificuldade de alcançar um 
público bem variado, ou seja, o perfil dos usuários de redes 
sociaisgeralmente se difere daqueles que costumam ler jornais. 
Caso a intenção seja a reunião de pessoas de diferentes idades e 
costumes, o ideal é estudar maneiras estratégicas para alcançar 
esse objetivo, como confirma Sylvia Paes (2020) ao expor sua 
opinião quanto a divulgação de atividades de lazer ser eficaz em 
alcançar público variado e numeroso: 

A divulgação dessas atividades, em qualquer 

dos setores, hoteleiro, restaurantes, cinema, 

comércio, ainda não encontrou um caminho 

eficaz para uma divulgação de massa.A 

integração de vários órgãos - SECOM, rádios, 

TVs, empresas -, é fundamental. Otrabalho 

conjunto não pesa para ninguém e 

normalmente consegue maior êxito. 

 

Uma figura que vêm se destacando na promoção da cidade 
de Campos dos Goytacazes e de seus edifícios históricos é o 
influenciador digital Lucas Ranfer, que utiliza seu perfil pessoal 
nas redes sociais para publicar vídeos autorais educativos e, 
algumas vezes, humorísticos sobre o município, o que gera um 
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grande engajamento de seus milhares de seguidores, que 
compartilham e aumentam consideravelmente o alcance do 
conteúdo. Essa iniciativa e seus desdobramentos permitem um 
valioso aumento da visibilidade do município. 

O município desenvolve ainda uma atividade que pode ser 
classificada como “Turismo Receptivo” há vários anos, com o 
propósito inicial de levar alunos da rede pública para visitar 
pontos históricos da cidade: o Projeto “City Tour”, desenvolvido 
pela professora Marluce Guimarães, junto à Secretaria Municipal 
de Educação de Campos, o Museu Histórico de Campos e o 
Departamento de Turismo, nas décadas de 1980 e 1990. Vale 
enfatizar a importância de levar esse tipo de cultura e 
conhecimento para as crianças, como Sylvia Paes (2020) descreve 
em sua sensível colocação sobre o tema, expondo seu 
posicionamento enquanto escritora infantil que explora a cultura 
campista: 

Só amamos o que conhecemos. Esse amar é 

bem no sentido de respeitar, cuidar e ter 

orgulho do que temos. Então, quanto mais cedo 

pudermos ensinar as crianças a terem “olhos de 

ver” o valor do nosso patrimônio, mais adultos 

conscientes teremos. Essa é nossa crença e 

nossa aposta. 

 

Conforme verificamos em notícias no site da prefeitura, 
pelo menos até 2017 (ano da publicação mais recente que 
encontramos), o Projeto “City Tour” continua em vigor e passou a 
atender também ao público em geral, sem perder o foco na parte 
histórica. Segundo nota divulgada em 2010, a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Petróleo promoveu atividades 
de incentivo à adesão ao “Turismo Receptivo” por parte de 
empresas prestadoras de serviços ligados ao turismo, como 
hotelaria, transporte e as próprias agências de turismo, porém 
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não conseguimos obter mais informações acerca dos 
desdobramentos dessa ação. O dado mais atual que adquirimos 
trata-se de uma reunião entre o Departamento de Turismo e 
representantes do Ramada Hotel, com intuito de desenvolver um 
plano de implementação do “Turismo Receptivo” proposto pela 
empresa de hospedagem, no primeiro semestre de 2018.O texto 
ainda revela que outras empresas do ramo tinham projetos 
semelhantes para apresentar à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. Entendemos ser importante para o município 
envolver outros agentes turísticos nessa ação a fim de criar uma 
gestão participativa,que possibilite alavancar o desenvolvimento 
econômico da cidade através do estímulo ao turismo histórico 
cultural.   

Para Sylvia Paes (2020), existe uma relação direta entre a 
valorização do patrimônio histórico e a promoção do turismo 
local: 

O Patrimônio material, no caso as edificações, 

são os que chamam mais a atenção do 

observador, seja pela beleza, seja pela 

monumentalidade. São eles que “vendem” 

pacotes turísticos, muito mais que o patrimônio 

natural ou imaterial. Queremos ver de perto as 

pirâmides, os grandes museus, os maiores 

parques, o Cristo Redentor, etc.Então, quem 

cuida do seu patrimônio material - edificações -

, é quem mais recebeturista. 

 

Esse ponto de vista nos fez refletir sobre como a imagem 
dos edifícios tem potencial para atuarem sozinhos como foco de 
atenção e interesse por sua história, tornando imprescindível a 
conservação das fachadas para desenvolvimentodessa 
propaganda atrativa para visitantes. 

Nossa mais relevante conclusão para esse tópico trata-se 
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de uma análise crítica: a dicotomia da visão sobre os principais 
pontos de interesse do município. Existe uma divergência entre os 
atrativos turísticos mais evidenciados nos canais da prefeitura, os 
recursos naturais, e os comentários que os visitantes deixam nas 
páginas das empresas de turismo, que apontam a arquitetura 
histórica e os atrativos culturais como as melhores opções de 
atividades na cidade. Observamos que, além dos investimentos 
nas áreas de turismo de natureza, a aplicação de recursos no 
centro histórico tem potencial para ser uma estratégia promissora 
na consolidação do turismo como importante atividade econômica 
no município e, portanto, indicamos a necessidade de um estudo 
de viabilidade dessa ação. 

 

Tabela 4: Promoção, Marketing e Apoio Institucional 

Forças Fraquezas 

Iniciativa Revele Campos; 
Projeto City Tour; 
Centro histórico como interesse 
turístico. 

Potencial turístico ainda pouco 
reconhecido; 
Sites com informações 
desatualizadas. 

Oportunidades Ameaças 

Incentivo ao Turismo Receptivo; 
Ascensão no cenário nacional; 
Divulgação em diversos meios.  

Baixo alcance do Revele Campos; 
Divergência entre interesses e 
investimento. 
 

Fonte: Autoras (2020) 
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- Qualificação (5) 

A análise da qualificação diz respeito à capacitação dos 
serviços turísticos, como turismólogos, guias de turismo e guias 
turísticos. Esse ponto é de suma importância, uma vez que o 
atendimento aos futuros turistas é um ponto essencial na 
promoção do turismo.  

Qualificar os cidadãos é uma forma de preservar a 
memória da cidade de Campos, pois os guias turísticos campistas 
terão prazer em transmitir a história da sua cidade para os 
visitantes, reforçando a sua identidade e,simultaneamente, 
conhecendo aspectos da sua própria história. Como a historiadora 
Sylvia Paes (2020) nos contou sobre os passeios com grupos de 
alunos e professores que realiza no Centro Histórico:  

O mais interessante é que a caminhada sempre 

acaba agregando um ou outro curioso que se 

junta a nós, alguns até mesmo nos dão 

informações interessantes e complementares de 

suas vivências no centro. Isso prova que muitos 

campistas tem orgulho de sua terra e sabem 

que todo esse patrimônio lhes pertence, por isso 

o abraçam. 

 

Através de pesquisas em websites, podemos observar que 
instituições como SENAC e SEBRAE não oferecem cursos 
profissionalizantes voltados para o turismo e para hotelaria na 
cidade de Campos dos Goytacazes. Quanto à graduação em 
Turismo, encontramos apenas a universidade privada UNIFLU 
oferecendo tal curso. Investir nessa área é dar oportunidade de 
crescimento, pois gera o turismo receptivo.   

Em outubro de 2019, houve um curso de capacitação para 
o turismo regional, sendo uma iniciativa do TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) e da Companhia de Turismo do Estado do Rio 
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de Janeiro (TurisRio). Esse curso contou com a presença de 
profissionais e gestores turísticos de Campos, recebendo o selo de 
excelência do Plano Integrado do Turismo. A ação representa, de 
fato, um começo promissor para a capacitação turística, mas é 
necessário expandir esse conhecimento para a população, a fim de 
gerar novas oportunidades de emprego. O incentivo do Ministério 
do Turismo,juntamente com o Ministério da Educação, em 2011, 
ao propor o PRONATEC Turismo, se fez presente em diversas 
cidades do estado do Rio de Janeiro, como Rio das Ostras, Arraial 
do Cabo e Cabo Frio. A cidade de Campos dos Goytacazes teria 
grande avanço no setor turístico, caso investisse nesse incentivo. 

Qualificar os comerciantes, através de palestras e cursos 
quanto à hospitalidade e ao atendimento ao cliente, possibilita 
também uma melhor experiência ao turista e à própria população. 

Em uma cidade com um patrimônio cultural tão rico, não 
se pode deixar de mencionar a educação patrimonial, que está 
diretamente ligada à qualificação.  Sylvia Paes (2020) nos afirmou, 
ao ser questionada sobre a contribuição do Instituto Histórico e 
Geográfico de Campos dos Goytacazes na qualificação, que: 

Temos oferecido palestras sobre temas de 

história e geografia com destaque para o local, 

em nossas reuniões mensais que são sempre 

abertas ao público e acontecem sempre na 

última quarta-feira de cada mês, às 19 horas, 

no Museu Histórico. Isso é importante para 

divulgar o conhecimento sobre o nosso 

patrimônio e temos recebido muitos estudantes 

e professores.Temos uma cadeira no COPPAM - 

Conselho de Preservação do 

PatrimônioMunicipal e outros sócios do IHGCG 

no Conselho de Cultura. Também temos sócios 

na Academia Pedralva de Letras e Artes e na 

Academia de Letras de Campos, o que faz com 

que possamos contribuir com nosso 

conhecimento e habilidades para a 
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conservação do patrimônio cultural 

(ambiental, material e imaterial) do município 

e consequentemente com o turismo 

local/regional. 

 

Tabela 5: Qualificação 

Forças Fraquezas 

Presença de unidades de capacitação 
profissional, como o SENAC e 
SEBRAE. 

Falta de cursos de curta e longa 
duração para capacitação de 
pessoas locais. 

Oportunidades Ameaças 

Possível parceria com o SENAC 
implementando cursos voltados 
para “Turismo e Hotelaria”. 
Curso de capacitação turística 
oferecido pelo TCE e TurisRio 

Ausência de profissionais 
qualificados para orientação 
turística. 

Fonte: Autoras (2020) 

 

- Informação e Pesquisa (6) 

Este sexto ponto avalia o investimento nas pesquisas de 
oferta e demanda, sendo fundamental compreender qual é a 
necessidade do momento, qual público deve ser atendido, visando 
uma melhor prestaçãode serviços.  

Através de pesquisas analíticas de demanda é possível 
quantificar os turistas, identificar seus perfis, saber sua origem, 
hábitos de consumo, meios de transporte que utilizam para 
chegar à cidade, os motivos da viagem (estudos, congressos, 
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passeios), locais de hospedagem (casas de familiares, 
apartamento, hotel, pousada) e a qualificação do atendimento em 
estabelecimentos, como restaurantes, por exemplo. A fim de 
manter esses dados sempre atualizados, é necessário realizar 
pesquisas regularmente. 

Com base em nosso material de pesquisas por websites da 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e do Ministério 
do Turismo, não foi encontrado nenhum relatório que abordasse a 
pesquisa de demanda turística para a cidade de Campos dos 
Goytacazes. 

 

Tabela 6: Informação e Pesquisa 

Forças Fraquezas 

Área específica para Valorização 
Turística e Lazer no Plano Diretor 
de 2019; 
Investimento em projetos de 
interesse para a gestão do 
município. 

Falta de financiamento em projetos 
para o melhoramento do 
município;  
A informação e pesquisa é 
ineficiente em abranger toda a 
cidade. 

Oportunidades Ameaças 

As categorias turismo e lazer se 
tornam mais passíveis para 
receber investimentos e buscar 
recursos para os seus ministérios; 
Incentiva estudantes e atrai 
soluções para problemas através 
de pesquisas. 

Falta de auxílio privado no 
desenvolvimento de pesquisas; 
A oferta de pesquisas ainda é baixa 
em relação a demanda. 

Fonte: Autoras (2020) 
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- Acessibilidade e Mobilidade (7) 

A mobilidade do espaço urbano é um tópico de suma 
importância, para que a cidade seja desfrutada de forma 
democrática, tornando-se uma experiência prazerosa. Assim, 
neste ponto, avaliamos as condições das ruas da Zona do Centro 
Histórico quanto à acessibilidade e a diversificação dos meios de 
transporte.  

O exame deste ponto ocorreu através do Google Maps 

(Street View) e pela pesquisa de campo. Por ser uma área 
histórica, é comum encontrar ruas estreitas que não 
correspondem ao alargamento ideal, uma vez que são oriundas do 
período colonial, possuindo ainda uma má conservação do 
revestimento de pedra portuguesa. Ademais, há necessidade de 
melhorias quanto à acessibilidade, visto que observamos calçadas 
irregulares com ausência de rampas em várias partes, falta de 
manutenção dos pisos táteis e de alerta, ausência de sinalizações 
como de áreas de carga e descarga, faixas de pedestrese postes de 
iluminação fora da faixa de serviço.Dentre os potenciais avaliados, 
podemos citar a presença de Traffic Calming em determinadas 
áreas, facilitando a caminhada do pedestre e a ciclofaixa na rua 
Alberto Torres. Sobre os meios de transporte, percebemos como 
oportunidade o investimento na diversidade dos mesmos, como a 
ciclovia, como reforça Sylvia Paes (2020): 

Nossas ruas não oferecem segurança para 

movimentação, iluminação pública, 

estacionamentos noturnos. Há apenas dois 

estacionamentos que funcionam depois das 18 

horas no centro da cidade, nem mesmo quando 

há evento outros abrem, e os que temos em 

nossas ruas não são suficientes, principalmente 

no centro histórico. Penso que isso é um 

dificultador para quem prefere se movimentar 

em condução própria. Também não temos 

bicicletário disponível em nenhum horário e 
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sabemos que esse transporte está cada vez mais 

sendo utilizado. 

 

O investimento na diversificação dos meios de transporte 
como bicicletas e patinetes, permitem que a população e os 
turistas usufruam da paisagem de forma diferente, ampliando a 
visão sobre a ZCH e permitindo um trânsito menos violento. 

 

Tabela 7: Acessibilidade e Mobilidade 

Forças Fraquezas 

Presença de Traffic Calming em 
determinadas áreas, facilitando a 
caminhada do pedestre;  
Ciclofaixa na rua Alberto Torres;  
Linhas de ônibus partindo de vários 
pontos da cidade até o centro. 

Falta de sinalização de áreas de 
carga e descarga;  
Piso tátil e alerta sem 
manutenção;  
Postes de iluminação pública fora 
da faixa de serviço;  
Falta de manutenção nas 
sinalizações (como pintura das 
faixas de pedestres). 

Oportunidades Ameaças 

Investimento na diversidade de 
meios de transporte de circulação 
interna (como bicicletas e 
patinetes); 
 Conservação das ruas de pedra 
portuguesa (valor histórico)  

Falta de investimento na 
manutenção de equipamentos e 
mobiliários urbanos;  
Falta de manutenção em ruas e 
calçadas, que apresentam 
superfícies irregulares. 

Fonte: Autoras (2020) 
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Conclusão 

Esta pesquisa de extensão foi desenvolvida por alunos do 
curso de Bacharelado de Arquitetura e Urbanismo do Instituto 
Federal Fluminense através de uma bolsa contemplada no 
Programa VIVA CIÊNCIA, desenvolvido pela Prefeitura de Campos, 
por meio da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
no período de 01 de agosto de 2019 a 30 de julho de 2020. 

Apesar das dificuldades encontradas para as pesquisas de 
campo durante o período de isolamento social imposto pela 
pandemia, uma grande parte da pesquisa conseguiu ser concluída 
para lançamento de dados utilizando a metodologia analítica da 
planilha FOFA. O emprego da planilha permitiu reconhecer as 
forças, oportunidades, fraquezas e ameaças encontradas no Centro 
Histórico de Campos dos Goytacazes. Partindo desseexame foi 
possível identificar uma enorme controvérsia, visto que, se por 
um lado o centro histórico possui um vasto acervo de edificações 
históricas, por outro lado verifica-se que há ausência de 
investimentos, recursos e políticas públicas que fomentem a 
preservação do patrimônio em questão.  

Como pontos negativos, destacam-se: a iluminação pública 
inadequada que causa muita insegurança, especialmente se 
levarmos em conta o fato de não haver atividades noturnas no 
Centro Histórico; poluição visual fruto de um uso exacerbado de 
placas e anúncios de rua; fiação elétrica aparente, que acentua a 
poluição visual; equipamentos públicos deteriorados e a 
especulação imobiliária que acaba gerando conflito de interesses 
entre os proprietários dos imóveis tombados ou passíveis de 
tombamento, que em sua maioria pretendem vender os imóveis 
para gerar renda e os órgãos públicos que trabalham para que a 
preservação ocorra.  

Essa última problemática é extremamente difícil de ser 
solucionada, já que muitas vezes os edifícios preservados são 
demolidos no “apagar das luzes”, durante as madrugadas ou em 
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época de veraneio, por exemplo, quando a cidade se encontra com 
uma concentração bem menor de pessoas. O que se identifica é 
que a multa aplicada ao responsável pela destruição é muito 
inferior ao valor adquirido pela venda do terreno. Por outro lado, 
nem sempre o proprietário tem o capital necessário para manter, 
reparar ou cuidar do patrimônio de forma satisfatória e quando 
há um investimento cedido pela prefeitura, este é insuficiente e o 
processo para a liberação do mesmo é totalmente burocrático. 

Uma outra dificuldade é o trânsito de veículos e pedestres. 
O desenho das circulações, vias e acessos dos centros históricos 
em geral são menores do que deveriam ser, o que é normal, já que 
em tempos pretéritos não existiam os parâmetros urbanísticos 
que hoje possuímos. Para regularizar essa situação o ideal seria 
que se limitasse o acesso dos veículos, senão em tempo integral, 
pelo menos nos horários com maior fluxo de pedestres. Além 
disso, poderiam ser feitas intervenções que melhorassem a 
acessibilidade, como a reformulação das calçadas, que são 
estreitas e desniveladas. 

Alicerçadas em entrevistas informais realizadas com 
profissionais ligados à preservação de patrimônios históricos e no 
embasamento teórico adquirido em estudos de caso de cidades 
históricas, uma das soluções apresentadas para sanar as 
problemáticas apresentadas seria investir na preservação com o 
intuito de alavancar o turismo e a economia local.  Uma outra 
medida seria induzir a população campista a conhecer a história 
da cidade e provocar nesses indivíduos um sentimento maior de 
pertencimento e, consequentemente, o desejo de preservar, 
mantendo assim a memória e as construções físicas. Em suma, 
trata-se de criar um projeto efetivo de educação patrimonial, 
tanto para quem reside na cidade, quanto para aqueles que atuam 
de forma direta com o turismo. 

Tendo como base a aplicação da análise SWOT no 
planejamento turístico de Araxá, sete aspectos já detalhados 



375 
 

foram observados na pesquisa do Centro Histórico de Campos dos 
Goytacazes. Como resultado, constatamos que há uma parceria 
público/privada que envolve a Prefeitura Municipal de Campos e 
os empresários do ramo do entretenimento que operam em 
conjunto, elaborando uma série de festivais para impulsionar o 
turismo.  Um dos pontos positivos dessa parceria é o uso 
diversificado dos espaços livres. Há eventos também que atuam 
como mantenedores da memória e das tradições locais, como a 
festa de Santo Amaro. As ferramentas digitais também se 
apresentam como aliadas do turismo e incentivo a população a 
conhecer os mais diversos pontos turísticos da cidade. 

Dito isto, podemos reconhecer que Campos dos 
Goytacazes possui patrimônios históricos, culturais e ambientais, 
ou seja, conta com um patrimônio material e imaterial que conta a 
história da cidade, existindo programas de incentivo ao turismo 
que podem operar em uma melhoria no estado de conservação 
dos imóveis, mas ainda estamos muito longe do que seria ideal em 
termos de preservação.  

A pesquisa ainda proporcionou um levantamento de uma 
listagem que contempla edificações que traduzem a história da 
cidade, como igrejas, teatros, clubes, hotéis e outros. Essa listagem 
é muito benéfica porque traz visibilidade para construções que 
foram abandonadas pelo poder público e pelos seus proprietários 
e também possibilita a criação de um mapa, ferramenta usada 
frequentemente no âmbito turístico. Durante o levantamento 
foram identificados um número significante de prédios 
abandonados, o que é um fator preocupante. Porém, se novos usos 
forem dados a essas edificações, isso proporcionaria um ambiente 
mais democrático, e quanto mais diversificado for, melhores serão 
as vivências nesse mesmo espaço. 

Com relação ao marketing e a divulgação dos pontos 
turísticos, estes acontecem nos mais diversos veículos de 
comunicação: jornais, outdoors, redes sociais como o Instagram, e 

376 
 

outros.  A única ressalva que apontamos é o marketing 
enfatizando apenas os patrimônios naturais, como o Morro do 
Itaoca, por exemplo, e não incluindo os edifícios que representam 
a história da cidade. Quando não há preservação da história, o 
planejamento futuro se torna bem mais árduo. Guardar a memória 
e a identidade de nossa cidade é um papel de todos os cidadãos, 
mas a coordenação dessa preservação deve ser feita pelo poder 
público.  

As transformações da contemporaneidade também são 
refletidas no desenho urbano. A cidade contemporânea tem como 
embasamento a perda de vínculos e destruição da memória de 
forma ágil, por isso, faz-se necessário um novo tipo de 
planejamento urbano onde os conceitos rígidos perdem força, são 
substituídos pela flexibilidade, adota-se a análise de cenários 
alternativos e a inclusão da sociedade na formulação das políticas. 
Nesse cenário, o patrimônio histórico precisa ser integrado ao 
planejamento da cidade, o que já aconteceu no panorama de 
Campos dos Goytacazes com a recente reformulação do plano 
diretor, sob pena de ficar ao acaso em um cenário de interesses 
estritamente econômicos. 

É importante afirmar que preservar o patrimônio não é 
uma resistência ao desenvolvimento das cidades, tanto que existe 
uma relação muito clara entre preservação e desenvolvimento 
econômico.   

Ao observar o passado, se faz possível vislumbrar uma 
perspectiva que provavelmente não tenha sido observada antes. É 
uma oportunidade de dar visibilidade àqueles que não tem mais a 
possibilidade de se fazer presentes e impedir que sejam apagados 
pelo tempo e esquecimento. A procura por indícios para a 
reconstrução de um tempo passado exatamente como ele foi, seria 
impossível, mas há formas de representações que nos fazem 
entender sua importância.  
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A cidade de Campos dos Goytacazes conta com um acervo 
arquitetônico rico e diversificado que abarca arquitetura colonial 
barroca que se define por pinturas e esculturas extremamente 
detalhistas e materializam  as emoções da vida e do ser humano; 
arquitetura neoclássica, que é reconhecida pela valorização de 
suas formas puras e simples; a arquitetura eclética, muito 
presente em nossa cidade, caracteriza pelo uso e pela mistura de 
estilos estéticos históricos, tendo como impressão a simetria, a 
busca de grandiosidade, a rigorosa hierarquização dos espaços 
internos e a riqueza decorativa; arquitetura do período 
modernista, marcada pelo emprego de novos materiais e técnicas 
de construção que se tornaram possíveis devido o 
desenvolvimento industrial, além da memória, cultura, 
patrimônios naturais e registros escritos já citados anteriormente. 

O trabalho em questão relatou a importância de conservar 
a memória coletiva e individual que está diretamente ligada à 
preservação do patrimônio histórico. Este também se apresenta 
de forma “escrita” em pedra e cal, visto que as cidades contam sua 
história por meio de sua arquitetura, seus monumentos, sua 
cultura, tudo isso se apresenta como indício e objeto de estudo 
que leva os pesquisadores a compreenderem as mudanças de uma 
sociedade. O passado tem o poder de trazer identidade e sentido, 
por isso ao olharmos para o Centro Histórico podemos 
compreender um pouco mais sobre quem somos dentro do 
contexto de cidadãos campistas, como a cidade se estabeleceu, 
quais foram as alterações ocorridas ao longo do tempo e, 
especialmente, o que pode ser ajustado para que o espaço 
funcione de forma mais harmônica e humana. 

Em suma, concluímos esta comunicação com a certeza que 
estamos apresentamos uma pequena contribuição para reflexão a 
respeito da necessidade de preservação do patrimônio 
arquitetônico da cidade de Campos dos Goytacazes, já que as 
edificações, quando preservadas, salvaguardam sua história e 
cultura. Preservar, nesse contexto, significa conservar viva a 
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memória da cidade, tornando-a pulsante e rica em conteúdo 
cultural, seja material ou imaterial. 
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Introdução 

“Estar conectado” – hodiernamente, essa expressão faz 
alusão à conexão com as redes virtuais e com outras pessoas nas 
redes virtuais. Mas, ao se pensar nos espaços construídos, a conexão 
também se dá de maneira intangível: entre as pessoas e o espaço e 
também entre as pessoas e outras pessoas neste espaço social. 
Sendo o espaço urbano a junção de variados espaços, tornando-se 
um grande espaço material e o mais representativo para a espécie 
humana, percebe-se que a cidade, em seu significado mais humano, 
e também poético, se dá no viver a cidade. 

Neste sentido, objetiva-se ressaltar o espaço urbano como 
palco dos acontecimentos que nos relacionam com nossa história, 
demonstrando a importância dos significados e das vivências na 
cidade, em sua dimensão pública e privada, para a construção da 
memória individual e coletiva, refletindo, inclusive, sobre as 
alterações feitas pela pandemia no viver a cidade. Para tanto, 
trataremos sobre o direito à cidade na perspectiva das (des)conexões 
e do (des)encantamento, com foco no direito à memória e no 
planejamento urbano. 

Partimos de um aspecto intangível, relacionando os 
sentimentos e a identificação das pessoas com o espaço urbano, com 
a criação de laços que geram o encantamento pelos lugares da 
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cidade – que são espaços (i)materiais, físicos e (in)tangíveis traçando 
uma relação entre eles, para tratar das pessoas, dos lugares de 
memória e da relevância da gestão urbana considerar a dimensão 
humana, no seu viés cultural e ambiental. 

Considerando que a memória é construída pela 
(con)vivência física e não-física nos lugares, uma cidade sem pessoas 
é inconcebível, pois a cidade é feita por e para as pessoas, sendo 
formada por elas. Entretanto, como se discute na temática do direito 
à cidade, alguns acontecimentos (planejados, esperados ou não) 
podem levar ao esvaziamento das cidades e dos espaços de convívio 
público. Só que sem a permanência das pessoas, o esvaziamento não 
é apenas físico, mas de sentido, também. 

Não é à toa que a Declaração de Seul reforça a “alma da 
cidade” como importante aspecto viabilizador de “ambientes 
urbanos significativos e diversificados para a vida através da 
convergência de cultura, natureza e futuro”. Ao afirmar que “a 
cultura cria uma alma única e coletiva em um lugar e desenvolve um 
sentimento coletivo de simpatia para as configurações urbanas”; 
ressalta as diferenças culturais entre antigos e novos edifícios, 
enfatizando a modernidade de cada era, que moldam as cidades 
“com valores espirituais latentes”, despertando “a alma da cultura”. 
Estimula-se, assim, um sentido cívico sobre a acumulação histórica e 
cultural, com uma arquitetura que revela significados ocultos e 
latentes de um lugar e de uma cultura. Atenta -nos, outrossim, para a 
ação da natureza para propiciar que possamos renaturalizar-nos, 
concentrando esforços na reabilitação natural das cidades e para o 
uso das tecnologias sustentáveis, sublinhando a imperiosidade de 
refletirmos sobre as demandas culturais, históricas e sociais nas 
obras arquitetônicas e urbanísticas, para que elas sejam 
complementares e compatíveis com a natureza. Neste contexto, a 
arquitetura e o urbanismo podem atuar de forma a trazer à tona os 
aspectos culturais do ambiente urbano, com “imaginações, encantos 
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emocionais e benefícios tecnológicos para a vida da cidade”. E, para 
isto, o documento da UIA 2017 enfatiza o perfil das cidades como 
“resultado da associação de edifícios históricos”, que reflete a cultura 
urbana, onde é necessária a preservação da memória e mistura de 
“paisagens urbanas e heranças históricas” com convergência de 
culturas.86 

Ao aproximar a escala e colocar a lupa em Campos dos 
Goytacazes, pretendemos, também, relatar como tem sido a conexão 
das pessoas com os lugares de memória do município, referindo-nos 
especialmente ao seu patrimônio natural, histórico e cultural, à 
legislação urbana e às mudanças ocorridas devido ao isolamento 
social praticado durante a pandemia de Covid-19, refletindo se essa 
materialização da vivência tem feito falta às pessoas – afinal, muitas 
relações físicas têm sido feitas, dentro do possível, de maneira 
virtual. Porém, ao pensar na questão do encantamento e da conexão 
afetiva, apenas o contato virtual será suficiente para a construção de 
uma memória urbana? Nos próximos subcapítulos vamos abordar 
essas questões. 

 

O direito à cidade: (des)conexões e (des)encantamento 

O Direito à Cidade, enquanto direito coletivo, para além do 
viés jurídico-normativo, de efetivação de direitos civis, sociais e 
difusos, perpassa pela abordagem lefebvriana (LEFEBVRE, 2001), 
retomada por Harvey (2014), como um ideal político, de 
reivindicação de algum tipo de poder configurador sobre os 
processos de urbanização e sobre o modo como nossas cidades são 

                                                           
86

 Documento divulgado pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) no 
26º Congresso Mundial de Arquitetos - UIA.2017, em Seul, Capital da Coreia 
do Sul, disponível em: https://www.caubr.gov.br/declaracao-da-uia-2017-
seoul-os-arquitetos-devem-abracar-alma-da-cidade/ e 
http://www.uia2017seoul.org/. Acesso em 23/08/2020. 
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(re)feitas, reinventadas, implicando no direito à obra, à atividade 
participante e à apropriação, enfim, à vida urbana, transformada e 
renovada. 

A vida urbana é inspiração e atrativo para outras pessoas. 
Um espaço público sem pessoas é um espaço sem significado, sem 
vida. Souza (2018) exemplifica bem essa ideia, pela conceituação de 
espaço e lugar: o espaço pode ser abordado pela visão geográfica e a  
social, sendo a primeira mais relacionada à materialidade do espaço 
físico e a segunda mais relacionada à sua utilização, apropriação, 
transformação e produção; e o lugar, que emerge do espaço social, é 
dotado de significado e carga simbólica, um “espaço percebido e 
vivido”, se conectando a sentimentos, a um “sentido de lugar” - o lar, 
a escola, uma igreja, um bairro, uma cidade, um país. 

Sendo o lugar um espaço dotado de simbolismo e 
significado, percebe-se como o “viver a cidade” é imprescindível para 
dotar o espaço urbano de significado. É preciso não apenas olhar a 
cidade, é preciso enxergá-la. Neste aspecto, a vitalidade urbana, 
segundo Jacobs (2011), é assegurada ao misturar diversos modos de 
vida com tipologias de edificação diferentes, usos diversificados, 
mistura entre o histórico e o contemporâneo, diferentes classes e 
grupos sociais. A vitalidade urbana – propiciando que todos os 
habitantes convivam entre si, sem exclusão no viver a cidade – 
permite, também, que as cidades sejam mais seguras.  Gehl (2015) 
reforça como os espaços públicos, principalmente as ruas, precisam 
fazer “convites” à exploração humana desses locais: é assim que se 
mantêm uma cidade viva, com pessoas caminhando pelas ruas e 
vivendo os espaços, como num museu a céu aberto. 

“A cidade é palco visível para os fenômenos invisíveis” 
(CRUZ; REIS, 2018). O espaço urbano é o palco dos acontecimentos 
que relacionam o ser humano à sua história, porém, apenas o afeto 
transforma a história em memória. As edificações, os espaços 
públicos, os lugares da cidade, identificados como históricos ou não, 
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quando em conexão com o usuário, possuem a capacidade de evocar 
personagens e histórias, bem como de ser o cenário ou o palco da(s) 
(ego)história(s). 

Marcelo Lopes de Souza (2018, p. 36 e 111-134) nos atenta 
para a “necessidade psicológica de ‘lugarização’, de tornar familiares 
e dotar de significado e carga afetiva as porções do espaço com as 
quais mais interagimos”. E, enriquecendo a compreensão sobre 
“lugar e (re[s])significação espacial”, nos esclarece sobre o 
“relugarizar” - a atribuição de novos significados aos lugares - e a 
“deslugarização” - desqualificando um determinado espaço, a vida e 
as memórias de quem construiu e habita um lugar, para justificar 
uma “requalificação espacial”, “‘fazendo de conta’ (no plano 
terminológico), de que não há ali gente, cultura e história...”. Elucida 
também sobre os “níveis de lugaridade”, demonstrando como que “o 
passar do tempo e as mudanças da vida”, fazem com que “o mesmo 
espaço  seja visto de modos distintos”, sendo e não sendo “mais o 
mesmo lugar”, inclusive por  razões étnicas-raciais, de classe, de 
gênero, de idade, de religiosidade... Reforça, ainda, que “os lugares 
só existem pela e na ‘topofilia’” ou pela “topofobia”, pois sem os 
sentimentos e as imagens que se (re)produzem nos atos 
comunicativos, “o que há é o substrato material, não o lugar”. 

Como salientado por Bauman (2009, p. 46-47), há uma 
experiência ambivalente no viver a cidade, porque ela atrai e afasta. 

A desorientada variedade do ambiente urbano é 
fonte de medo, em especial entre aqueles de 
nós que perderam seus modos de vida habituais 
e foram jogados num estado de grave incerteza 
pelos processos desestabilizadores da 
globalização. Mas esse mesmo brilho 
caleidoscópico da cena urbana, nunca 
desprovido de novidades e surpresas, torna 
difícil resistir a seu poder de sedução. 
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Ter de enfrentar o interminável e sempre 
ofuscante espetáculo da cidade não é, portanto, 
percebido somente como maldição e 
infelicidade. Nem se proteger é visto sempre 
como pura e simples bênção. A cidade induz 
simultaneamente à mixofilia e à mixofobia. A 
vida urbana é intrínseca e irremediavelmente 
ambivalente. Quanto maior e mais heterogênea 
for uma cidade, maiores serão os atrativos que 
pode oferecer (...) A variedade promete 
oportunidade (...), adequadas a cada gosto e 
competência. 

 

Assim, a cidade propicia a arte de negociação dos 
significados e de um modo de convivência, que nos ensina a conviver 
com a diferença. Até porque, “mixofobia e mixofilia coexistem”, 
tanto em cada cidade, quanto em cada cidadão, e por conta disso 
devemos fazer algo para incrementar esta e minimizar aquela 
(BAUMAN, 2009, p. 48 e 87). 

Simas (2020) alerta que são nos pluralismos, nas 
reconexões e nas sabedorias táticas onde encontramos o 
encantamento, pois “uma perspectiva contrária à diversidade produz 
o desencanto: perda de vitalidade, que reifica as raízes mais 
profundas do colonialismo”. Trazendo essa alusão ao espaço urbano 
e ao patrimônio imaterial, as pessoas também precisam fazer 
escolhas: encantar-se com as ruas, as praças, as casas, as árvores, o 
patrimônio histórico-cultural, as próprias pessoas e com todo o 
significado da urbanidade, ou deixar a cidade definhar. Sendo assim, 
é preciso olhar com cuidado o aspecto mercadológico tão atual da 
cidade, onde segundo Simas (2020), há exclusão e “sobras viventes” 
que se tornam sobreviventes e, alguns destes, “supraviventes”, 
aqueles que conseguem fugir da “normalidade”, resistir e manter-se 
em conexão com o mundo físico e seus significados simbólicos: 
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Os sobreviventes podem virar “supraviventes”: 
aqueles capazes de driblar a condição de 
exclusão, deixar de ser apenas reativos ao outro 
e ir além, armando a vida como uma política de 
construção de conexões entre ser e mundo, 
humano e natureza, corporeidade e 
espiritualidade, ancestralidade e futuro, 
temporalidade e permanência. (SIMAS, 2020) 

 

E indo além, propondo uma quebra de paradigmas que 
objetiva “reatar a comunhão  entre Humanidade e Natureza e 
revalorizar diversidades culturais e modos de vida”, Alberto Acosta 
(2016) trata do Bem Viver como uma possibilidade de construir, 
coletivamente, modos de vida fundamentados nos Direitos Humanos 
e nos Direitos da Natureza, baseados na reciprocidade, na 
solidariedade, na interculturalidade, na diversidade, na dignidade, na 
cosmovisão dos indígenas, na sustentabilidade, num âmbito 
comunitário, colaborativo e cooperativo, de exercício horizontal do 
poder, com autossuficiência e autogestão. Portanto, o Bem Viver é 
um conceito plural, uma proposta holística que envolve 
conhecimento, conduta ética e espiritual, valores humanos e visão de 
futuro. 

Contando “ideias para adiar o fim do mundo” e 
demonstrando como a contemporaneidade, com sua narrativa 
globalizante e superficial “é especialista em criar ausências” com 
relação tanto ao sentido de viver em sociedade, quanto à experiência 
e à fruição da vida, Ailton Krenak (2019) reforça a importância de 
termos vínculos profundos com nossa memória ancestral, com as 
referências que dão sustentação a nossa identidade e, por isso, 
propõe integrarmos “nossa experiência cotidiana, inspirar nossas 
escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência 
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como comunidade”, para vivermos com sentido, vivendo “a 
experiência da nossa própria circulação pelo mundo”, com cidadania 
e alteridade, de forma crítica e consciente, com criatividade, poesia e 
cosmovisão, podendo contar uns com os outros, compreendendo 
que somos parte do todo e que tudo é natureza. Daí, enaltecendo o 
compromisso com a vida, sugere que devemos “cantar, dançar e 
viver a experiência mágica” de “ampliar o nosso horizonte” 
existencial, de focar no nosso autoconhecimento, enriquecendo 
nossas subjetividades, além de respeitar a diversidade e ativar redes 
de solidariedade e de reconhecimento recíproco. 

O encantamento pelo mundo, pela sociedade, pela cidade, 
pelos espaços livres públicos é substancial para a construção da 
memória da cidade. Mas esse encantamento só é possível com a 
heterogeneidade proporcionada por uma vida praticada com 
conexões plurais, onde “o encantamento irriga o ser de 
possibilidades de liberdade” (SIMAS, 2020). Simas (2020) também 
reforça que o indivíduo encantado é aquele que conseguiu passar 
pela “experiência de atravessar o tempo e se transmutar em 
diferentes expressões da natureza”, ou seja, um indivíduo encantado 
passou por um processo pessoal de produção de significado, gerando 
conexão entre diferentes espaços-tempos, visto que a natureza 
humana, atualmente, se expressa na vida na cidade e essa vida na 
cidade nada mais é do que o reflexo de relacionamentos 
interpessoais materializados em  ambientes construídos – por vezes 
de maneira a reforçar essas relações, como em espaços públicos, e 
em outras vezes, para repelir essas relações, como em enclaves 
murados.   

Segundo Gehl (2010, p. 9), primeiro nós moldamos as 
cidades e depois elas nos moldam.  E isto se relaciona bastante com a 
fala de Harvey (2014) ao frisar que a cidade que queremos está 
diretamente relacionada com: o tipo de pessoas que somos; as 
relações sociais que desenvolvemos; o contato com a natureza que 
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priorizamos; enfim, com o nosso estilo de vida, com nossos valores 
éticos e estéticos. Percebe-se, portanto, como o espaço social 
material (Souza, 2018, p. 65) está intrinsecamente ligado às pessoas 
que o constroeme o vivem, ou seja, com a liberdade de (re)fazer a 
nós mesmos e a nossas cidades e de, assim, efetivar nosso direito à 
cidade como um dos mais preciosos direitos humanos (HARVEY, 
2014, p. 28).    

A Declaração sobre o Ambiente Humano de Estocolmo 
(1972) proclama que as pessoas são ao mesmo tempo obra e 
construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento 
material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, 
social e espiritualmente. Por isso, ressalta que os dois aspectos do 
meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o 
bem-estar da humanidade e para o gozo dos direitos humanos 
fundamentais, especialmente o direito à vida. Deste modo, aborda o 
desenvolvimento econômico e social como meio de obter qualidade 
de vida às populações, sendo a proteção ambiental, somada à noção 
de equidade intergeracional, um fator essencial, que reforça a 
importância da preservação do patrimônio natural e cultural.  Já a 
Carta de Machu Picchu (1977) traz o conceito de multifuncionalidade 
urbana, visando a integração e não mais a setorização das cidades, ao 
salientar o contato humano como elemento básico da vida urbana. 
Assim sendo, evidencia as características físicas e sociais como 
constituintes da identidade da cidade, de tal maneira que a 
integração entre pessoas e ambiente construído seja imprescindível 
para a sua preservação. Neste contexto, o conceito de vitalidade 
urbana é reforçado, visto que sem contemplação e vivência da 
paisagem e dos monumentos históricos, estes deixam de ter 
significado na vida das pessoas e são abandonados. Percebe-se, 
portanto, que a preservação está conectada ao sentimento de 
pertencimento, assim como à memória de um povo. E tudo isso está 
diretamente ligado ao que se vive e ao que se sente. 
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Ao aprofundarmos este raciocínio, ganha ênfase a cidade - 
que tem uma história - como uma prática e como uma obra 
(LEFEBVRE, 2001, p. 52 e 101). Neste sentido, a vida na cidade se 
torna o principal patrimônio que se tem. A cidade que temos acesso 
hoje resulta do passado e se projeta para o amanhã. Sendo assim, 
pode-se compreender que há uma certa sincronicidade na noção de 
presente, passado e futuro. Segundo Simas (2020, p. 17), em 
harmonia, nos espaços comuns, a vivência em comunidade dá vida 
aos três tempos e entre ritos, danças e costumes a história se 
constrói, pois o “tempo engloba todos os acontecimentos passados 
que ligam o início das coisas ao presente” já que “o tempo é um 
fenômeno que se manifesta em todos os fatos que estão a ponto de 
acontecer, que estão acontecendo ou aconteceram”. 

Refletir sobre patrimônio, sociedade e cidade mostra como 
esses três conceitos têm uma clara relação com o tempo e a 
memória, afinal, a percepção sobre um determinado espaço pode ser 
diferente de acordo com o observador e o tempo histórico em 
questão e isso reflete diretamente na afetividade quanto ao objeto 
ou espaço observado e vivido. Ao se tratar de espaços públicos, como 
a cidade como um todo, é preciso observar que a identificação com 
os lugares não se dá, necessariamente, de maneira individual, mas 
sim coletiva. Halbwachs (2006) compreende a memória não só como 
fenômeno individual, mas principalmente, uma construção social 
feita de maneira coletiva. Se a memória se constitui de sentimentos a 
partir de uma identificação, a identificação coletiva com a cidade é 
imprescindível para a construção da memória e é aí que se dá a 
importância da valorização da vida urbana de uma maneira coletiva. 

Pensar por esse ponto, portanto, é fazer uma reflexão sobre 
a complexa realidade que perpassa o valor de uso e o valor de troca 
da cidade, uma vez que, segundo Lefebvre (2011, p. 12 e 35), aquele 
aponta sobre a necessidade de valorização da cidade e do tempo 
urbano como uma obra, como espaço de vida urbana, enquanto este 
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nos leva a ver a cidade como produto, capitalizada, com especulação, 
venda e compra dos espaços, numa relação de consumo de seus 
bens, lugares e signos. 

Sobre o valor de uso das cidades, Jacobs (2011) enfatiza a 
diversidade como fator primordial para a vitalidade urbana, gerando 
um uso constante das ruas e dos espaços públicos e garantindo 
segurança e usabilidade dos espaços. Para isso, ela aponta a 
necessidade de variedade de usos e funções dos espaços edificados e 
livres, oportunidades de caminhar pelas ruas sem monotonia, 
mistura de edificações históricas e contemporâneas, e grande 
quantidade de pessoas. Desta forma, as pessoas cuidariam das ruas 
assim como cuidam das próprias casas e, se nossa casa é onde a 
gente está, as ruas passam a ser a casa da urbanidade. 

As relações sociais são tão importantes para a construção 
da urbanidade, que é preciso pensar na permeabilidade urbana, na 
rua como espaço de construção de sociabilidade, afinal, o espaço 
entre os edifícios é público, de passagem e de permanência, e a 
vivência desse espaço engendra o encantamento e o contato. Nossa 
casa é onde a gente está. E se as pessoas estão nas ruas, nossa casa 
se expande para toda a cidade. Se há identificação com as ruas, 
consequentemente, há a valorização da vida nas ruas que leva ao 
encontro com o diferente, permitindo o encantamento com a cidade, 
bem como a construção de uma identidade urbana e, portanto, a 
proteção do patrimônio nesta escala. A cultura material protegida 
existe graças à cultura que se faz entre um prédio e outro, na 
permeabilidade visual, nas ruas, na prática da vida. 

A cidade se dá na experiência urbana e em uma infinidade 
de trajetórias. A multidimensionalidade da experiência urbana é 
enunciada por Olivier Mongin (2009, p. 309 e 310) em seus vários 
níveis: do corpo (individual, físico, coletivo, urbano e planetário), do 
habitar, do cenário público, da vida política, do pertencimento à 
Terra em um mundo globalizado. E esta experiência 
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multidimensional, que associa a esfera pública com a privada, integra 
nossa condição urbana: 

Do mesmo modo que a forma da cidade 
corresponde à colocação em tensão de termos 
opostos (o centro e a periferia, o dentro e o 
fora, o interior e o exterior), a inscrição em um 
espaço público exige encontrar um ritmo, o 
melhor ritmo concebível entre o público e o 
privado, entre o interior e o exterior, entre a 
interioridade e a exterioridade (MONGIN, 2009, 
p. 61). 

 

O fato é que 

a experiência urbana permanece nossa no 
sentido de que ela tem como papel favorecer e 
ativar a vitaactiva, ou seja, tornar possível uma 
‘libertação’ que passa simultaneamente por um 
lugarejo, por um espaço de habitação, mas 
também por uma mobilidade que entrelaça o 
individual e o coletivo (MONGIN, 2009, p. 315). 

 

Ressalta-se que a interpretação do vivido e a produção de 
significado é algo subjetivo e é um tipo de encantamento. Nesse 
aspecto, o habitar87a cidade produz esse encanto, pois é no habitar 
que se dá a produção de significados que inclusive reforçam o 
sentido do porquê da preservação do patrimônio. Afinal, o habitar 
gera apropriação e a participação na cidade e, assim, vai produzindo 
seus significados. É nesse ponto que a vitalidade e a afetividade 
urbana surgem como conceitos e práticas de preservação da cidade. 

                                                           
87Lefebvre (2001, p. 23) define o habitar como a participação de uma 
vida social, de uma cidade. 
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A produção de territórios apenas funcionais pode acarretar num 
certo desencantamento. A identificação se dá na produção de 
significado através dos hábitos, da comunicação, da vivência das ruas 
como espaço de encantamento e de prática de vida. Sendo assim, 
ocupar um espaço privado é diferente de ocupar um espaço público. 
É no espaço público que as trocas humanas acontecem de forma 
mais plural e é nessas trocas que o encantamento se dá. 

Todavia, ao pensar nos tempos atuais de pandemia88, em 
que o coletivo não é mais recomendado (ou seguro), surgem vários 
questionamentos: como viver coletivamente a cidade se é preciso 
ficar em casa? E quem não pode ficar em casa? Como essa cidade 
está sendo vivida por aqueles que precisam trabalhar e se deslocar? E 
quem opta por não respeitar o isolamento e as medidas de 
distanciamento? E quem são os mais vulneráveis? E quem é grupo de 
maior risco? Como efetivar o direito à cidade, que requer a 
efetivação de direitos sociais como os de moradia, transporte, 
trabalho, saúde, alimentação, educação, saneamento, acesso à água 
e lazer? O que será contado, no futuro, sobre o presente – repleto de 
crises - que num “piscar de olhos” vira passado? Como será 
construída a memória da cidade e quem, de fato, tem direito de 
construí-la? São muitas as reflexões e interrogações, inclusive sobre o 
nosso papel na construção da memória a partir de nossas vivências - 
se é que estamos mesmo vivendo plenamente, dignamente - em uma 
cidade (des)conectada, refletida e reflexo de uma sociedade também 
(des)conectada. 

Como ponderado por Mongin (2009, p. 22 e 310), é bem 
contraditório e paradoxal o que se passa sob os nossos olhos: 

                                                           
88Ver o Dossiê Nacional sobre a Covid-19 do Observatório das 
Metrópoles em https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/as-
metropoles-e-a-covid-19-dossie-nacional/. 
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é preciso que habitemos, que vivamos num 
mundo ‘sustentável’, que criemos uma duração 
pública, inventemos cenas e teatros, 
imaginemos formas inéditas de vida municipal e 
de governo urbano, teçamos ligações entre 
cidades (...) baseando-se nas experiências dos 
lugares. 

 

Entretanto, o espaço físico nos 

faz sentir as deficiências em todos os planos – 
emprego, segurança e escolaridade – o urbano 
cristaliza hoje todos os descontentamentos. É 
por isso que a cidade, com a dupla exigência que 
a caracteriza – a instituição de limites e uma 
cultura de proximidade -, é o nó das inquietudes 
relativas tanto ao corpo individual quanto ao 
corpo coletivo (MONGIN, 2009, p. 310). 

 

A cidade é o “espaço que articula o conjunto de nossos 
problemas e cria condições físicas para uma resposta”. (MONGIN, 
2009, p. 311) 

Além disso, considerando o mundo digital/virtual, “passa-se 
então de um primeiro paradoxo do urbano (um espaço limitado que 
permite práticas ilimitadas) a um segundo (um espaço ilimitado que 
torna possível práticas limitadas e segmentadas)”, ou seja, “um 
mundo finito que torna possíveis práticas infinitas a um mundo 
infinito que permite práticas finitas e fragmentadas”. Daí emerge 
mais uma questão: qual é a cidade sonhada? (MONGIN, 2009, p. 22 e 
309). 
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O direito à memória da cidade 

“Ao falar da cidade, inevitavelmente, fala-se de memória” 
(POSSAMAI, 2010). Iniciamos esse tema com destaque para a citação 
acima, pois ela resume bem nossa abordagem. A cidade nada mais é 
do que a sobreposição de diferentes camadas (físicas, sociais, 
econômicas, históricas...) em diferentes tempos de existência, com 
coexistência, e em constante transformação. Cada pequena alteração 
é uma nova peça no complexo jogo da memória urbana. Assim como 
afirma Possamai (2010), a cidade é escrita visualmente pelos 
caminhantes e praticantes das cidades, escrevendo um texto ao nível 
das ruas – daí a importância de não apenas usar a cidade, mas 
observá-la e perceber como sua existência é não apenas uma 
construção coletiva, mas também a representação coletiva do 
tempo. 

Sobre a memória, Nogueira (2016) afirma que as relações 
entre memória e história podem afetar o modo de vida urbano, 
dialogando com Possamai (2010) que afirma que a memória, ao se 
conectar ao tempo presente, é seletiva, pois a sociedade elege alguns 
aspectos para serem lembrados, enquanto outros são esquecidos – 
inclusive na memória urbana, onde há a materialidade tanto do que 
fica na lembrança, quanto do que é abandonado ou desconhecido. 
Este fato é percebido facilmente, quando há alteração de ruas, 
praças, chafarizes, muros, edificações, onde é feita uma escolha de 
apagar o passado, deixá-lo em ruínas ou enaltecê-lo e contar sua 
história, inclusive de transformação. Como canta-se na música In my 
life dos Beatles, interpretada por Rita Lee 

Tem lugares que me lembram 
Minha vida, por onde andei 

As histórias, os caminhos 
O destino que eu mudei 

Cenas do meu filme em branco e preto 
Que o vento levou e o tempo traz 
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A preservação do patrimônio não é simplesmente a 
conservação eterna do passado, visto que diante da dinamicidade da 
vida, o que é considerado passado se torna cíclico e muitas vezes 
acaba sendo superado. A preservação do patrimônio é a garantia de 
poder contar a história, gerar identificação e aprendizado sobre os 
(in)sucessos da vivência humana. É garantir que a memória do que 
nos torna humanos será mantida e passada para as gerações futuras. 
É uma forma de questionar o andamento e as transformações da 
cidade e relacioná-las com seus habitantes. Percebe-se, portanto, 
que o patrimônio tem uma relação muito forte com o futuro, em 
razão de seu vínculo com o passado. 

A filósofa Hannah Arendt (2004, p. 65), para quem é o 
futuro que ilumina o passado, enfatiza que “é o caráter público da 
esfera pública que é capaz de absorver e dar brilho através dos 
séculos a tudo o que os homens venham a preservar da ruína natural 
do tempo”. 

A memória é uma construção diária do viver a cidade. 
Sendo a cidade uma construção coletiva, mesmo que se viva um 
espaço de maneira individual, a construção da memória, ainda assim, 
será coletiva, afinal este espaço foi construído em conjunto através 
de sua forma física e em seus significados também. E, visto que um 
dos sentidos da arquitetura é a identificação, é a criação do 
pertencimento, é preciso refletir sobre a excessiva valorização do 
estático no espaço construído em detrimento de uma valorização do 
conteúdo. 

De acordo com Olivier Mongin (2009, p. 23), “símbolo da 
libertação, da emancipação, a cidade não se resume a uma 
experiência territorial, material, física; ela está na cabeça, ela é 
mental”.  Logo, “a cidade é uma mistura de mental e de construído, 
de imaginário e físico”, o que está em consonância com a visão de 
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Risério (2015, p. 23) que reforça a noção de que uma cidade “é, 
acima de tudo, uma estrutura simbólica, uma realidade mental, uma 
obra humana, humaníssima”, onde “a humanidade se realiza”, que 
“tanto pode ser uma realidade material como uma fantasia, uma 
ficção postada no passado, uma encenação girando no presente ou 
uma obra de imaginação plantada no futuro”. Cidade “é artifício 
humano”, “implica gente”, “significa reunião, aglomerado de 
pessoas”, “vida conversável”, ainda que “o sujeito possa escolher a 
solidão”. 

Valorizar a vida na cidade é valorizar o patrimônio urbano, 
pois aproxima as pessoas dos espaços culturais edificados e dos 
espaços naturais, naturalizando essa convivência e socialização e, 
assim, criando significado e afeto, essenciais para a criação de 
memória e, portanto, da preservação. A memória dos bairros, por 
exemplo, se comunica com a memória da cidade e só assim é 
possível ver o patrimônio como um todo. Se não houver uma 
conexão social, a especulação imobiliária e a gentrificação podem 
fazer perder os vínculos identitários que há com aquele espaço. 
Portanto, a temática da política pública do patrimônio é importante. 
O processo de urbanização da sociedade deveria priorizar lugares 
livres do valor de troca do capitalismo que só focam no lucro. É 
notável, portanto, como a lógica do mercado é antagônica à lógica da 
vida urbana que se quer preservar através da (re)apropriação dos 
espaços públicos. Alguns pontos do espaço urbano funcionam como 
marcos ou referências – a história vinculada como lugar de memória. 
Por vezes, alguns desses lugares de memória são retirados em nome 
do lucro imobiliário, como um desmonte da cultura coletiva. A 
apropriação dos espaços de memória nas cidades permite que a 
coletividade respire. 

Seja na escala da vivência urbana ou na escala aplicada ao 
restauro arquitetônico, a dimensão material e a imaterial se 
associam, já que o patrimônio material contém significados que lhe 
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são atribuídos e o imbuem de sentido, o que remete à sua dimensão 
imaterial. 

Choay (1999), considerando a valorização dos monumentos 
históricos como patrimônio e ao questionar os motivos pelos os quais 
se leva mais tempo para o reconhecimento da cidade como 
patrimônio, aponta a escala como dificultador, pois é muito mais 
complexo avaliar a cidade do que uma edificação, visto que o espaço 
urbano segue em transformações, juntamente com a sociedade. 

As transformações vividas pela sociedade são refletidas nos 
campos jurídico, acadêmico, social e tecnológico, mas, 
principalmente, no âmbito da cidadania e das políticas públicas 
voltadas à memória e ao patrimônio ambiental urbano. Sobre este 
aspecto, o livro “O Direito à Memória” (1991) amplia a visão sobre a 
importância da dimensão cultural no exercício de cidadania e, por 
consequência, nas políticas de preservação do patrimônio histórico e 
cultural. Desta maneira, o direito à memória passa a ser percebido 
como “um braço” das políticas de preservação do patrimônio, que 
ocorre através da apropriação social, valorizando os modos de vida 
urbanos, para além da “pedra e cal”. 

Todavia, na era da informação, da sociedade em rede, em 
que há tanta dinamicidade, torna-se pertinente o debate sobre a 
preservação da memória versus o direito ao esquecimento, bem 
como sobre a nossa dependência cada vez maior das tecnologias e da 
internet para nos (re)lembrar.  Daí, a pergunta que fica latente é: o 
que deve ficar eternizado? O que é (in)esquecível?  O que deve 
permanecer protegido através de política pública? 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 216, 
dispõe sobre patrimônio cultural para além do material, abrangendo 
os aspectos intangíveis que salientam a dimensão imaterial da 
cultura e o direito à memória. Assim sendo, constituem patrimônio 
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
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individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem:  as formas de expressão; 
os modos de criar, fazer e de viver; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Logicamente, este amplo patrimônio cultural ganha ênfase 
na política urbana, expressa no art. 182 da Carta Magna, que objetiva 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia 
do bem-estar de seus habitantes, cujas diretrizes estão 
regulamentadas na Lei nº 10.257/01, denominada Estatuto da 
Cidade, que garante no art. 2º, incisos  I e XII, o direito a cidades 
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações; bem como a proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 
artístico, paisagístico e arqueológico. E a junção destas diretrizes 
mostra como a preservação do patrimônio urbano, fundamental para 
a manutenção de uma cidade viva, é uma garantia de contar a 
história através das memórias urbanas para as gerações futuras, 
sendo um parâmetro para as legislações municipais efetivarem os 
ditames constitucionais por meio das diretrizes nacionais. E é por isso 
que se faz necessário um olhar mais atento ao Plano Diretor 
Participativo. 

 

Memória e patrimônio histórico-cultural em Campos dos 
Goytacazes 
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De acordo com a Lei Orgânica de Campos dos 
Goytacazes/RJ, compete ao município, prover a tudo quanto respeite 
ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-
lhe a atribuição de promover a proteção e a conservação do 
patrimônio histórico, artístico e cultural (material e imaterial) local, 
observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
Neste sentido, o Poder Público Municipal deve promover e incentivar 
o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, bem 
como a divulgação, a valorização e a preservação do patrimônio 
cultural e natural, cuidando para que sejam respeitadas as 
peculiaridades locais, não permitindo efeitos desagregadores sobre a 
vida das comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao 
meio ambiente e à cultura das localidades onde vier a ser explorado. 

 Por isso, a Lei Orgânica trata especificamente sobre Cultura 
e Patrimônio Histórico-Cultural89. Os bens de natureza material e 
imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade, tomados 
individualmente ou em conjunto, constituem o patrimônio municipal, 
nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, 
fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos 
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico ou científico; o reconhecimento, 
preservação e difusão do patrimônio e da expressão cultural dos e 
para os quilombolas. Daí, há o destaque como patrimônio histórico, 
cultural e afetivo do município e da população campista, as seguintes 

                                                           
89

Lei Orgânica de Campos dos Goytacazes de 2014, arts. 264 até 284, que 
em necessária consonância com o exposto na CF/88 e no Estatuto da 
Cidade, determina que o Plano Diretor inclua a proteção do patrimônio 
histórico e cultural. 
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manifestações: o Jongo90; a Mana Chica do Caboio; a Cavalhada de 
Santo Amaro; o linguajar campista91; a Folia de Reis; os Bois de 
Samba; o chuvisco; as Bandas Centenárias em atividade; as 
Cavalgadas; as lendas e contos regionais, como a do Ururau da Lapa. 

O novo Plano Diretor de Campos dos Goytacazes (PDCG), 
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 0015, de 07 de janeiro 
de 2020, ao tratar da política de desenvolvimento do município, 
define tanto as diretrizes para as políticas públicas nas áreas de 
desenvolvimento humano, econômico, urbano, rural e ambiental 
(com foco na qualidade de vida), quanto o sistema de planejamento 
e de gestão democrática, com os instrumentos para a implantação da 
política de desenvolvimento urbano do município, estabelecendo as 
normas, os objetivos e as diretrizes, além das disposições gerais, com 
a finalidade de garantir o crescimento ordenado com a melhoria da 
qualidade de vida dos seus cidadãos, o que, obviamente, envolve a 
perspectiva da valorização e da preservação da memória e do 
patrimônio histórico-cultural. 

Neste sentido, o PDCG, no art. 5º, se fundamenta na 
garantia do exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura local e regional, mediante apoio, incentivo, valorização e 
difusão das manifestações que registram os costumes, as criações, a 
memória, o patrimônio e as realizações dos diferentes grupos 
formadores da comunidade local, objetivando, conforme expresso no 
art. 6º, incisos V e X, qualificar o município de Campos dos 
Goytacazes, para oferecer a toda a população condições de conforto 
ambiental, lazer e instrumentos urbanos adequados, visando o 
aumento contínuo da qualidade de vida, assim como promover e 
proteger, com a colaboração da comunidade, o patrimônio cultural 

                                                           
90

Ex: Noinha do Jongo 

91
 Exemplo de vocabulário “campistês”: cabrunco, lamparão, pocar, baleba, 

dijahoje, dijahojinho, siminino ou siminina, enxugador, friso etc 
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municipal, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento 
e outras formas de acautelamento e preservação. 

Em consonância com os objetivos supracitados, o PDCG 
indica, no seu art. 7º, estratégias de desenvolvimento que perpassam 
as dimensões econômica e ambiental do desenvolvimento 
sustentável; a cidadania e inclusão social e o desenvolvimento 
urbano.  

No que tange à dimensão econômica, nota-se o fomento do 
turismo sustentável e de qualidade, articulando o desenvolvimento 
econômico e social integrado à preservação do patrimônio histórico, 
cultural e natural, com vistas à formulação de plano de ação e 
propostas de intervenção específicas, o que sinaliza a importância da 
nossa arquitetura eclética e do nosso potencial para um turismo 
cultural, religioso, executivo, gastronômico, rural e ecoturismo. 

Segundo a pesquisa referente à “relação entre espaços 
edificados e não edificados, envolvendo uma análise morfológica da 
paisagem e seu Sistema de Espaços Livres” (SEL) de Aliprandi (2017), 
que identificou potencial nos SEL de Campos dos Goytacazes, são 
“cinco tipos de elementos em potencial: remanescentes hídricos, 
remanescentes florestais, reservas de terras [...], espaços livres 
dominicais subutilizados e espaços de valor histórico e cultural”. 
Estes são: Mata de Bom Jesus; Mata de Angra; Mata do Mergulhão; 
Usina São João, nova e antiga; Usina do Queimado; Usina Santo 
Antonio; Pesagro; Exército; Área da antiga ferrovia; Hipódromo; Solar 
dos Airizes. Dentre estes, destacam-se os com potencial paisagístico 
e os “espaços de valor histórico e cultural que estão ficando ociosos 
ou abandonados”, localizados no perímetro urbano, como: Usina São 
João; Usina do Queimado; Usina Santo Antônio; e o Solar dos Airizes. 
Fora do perímetro urbano, mas também identificado como 
potencialidade, existe o Solar da Baronesa. A autora ressalta o 
potencial para utilização pública desses locais, com à valorização 
histórica dos mesmos juntamente à valorização cultural da 
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identidade local, possibilitando a criação de parques ou através da 
restauração dos mesmos para a utilização como centros culturais 
e/ou museus históricos. 

Quanto à estratégia da dimensão ambiental, o PDCG deixa 
claro que a mesma será implementada a partir da gestão sustentável 
dos patrimônios natural e cultural, adotando-se como uma de suas 
diretrizes a proteção deste patrimônio municipal. Salienta, ainda, que 
a implementação do planejamento da dimensão ambiental do 
desenvolvimento sustentável deverá contemplar como medida e 
ação prioritária a concepção e implementação de planos e programas 
voltados para a preservação, conservação e recuperação do 
patrimônio natural e cultural. 

Com relação à estratégia geral de desenvolvimento urbano 
do PDCG, adotou-se a promoção do crescimento da sede municipal e 
dos núcleos urbanos distritais de forma ambientalmente sustentável 
e socialmente justa, mediante a adequada estruturação da cidade e 
distribuição das atividades urbanas, a valorização do patrimônio 
natural e cultural, a qualificação dos espaços e dos serviços urbanos, 
o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e o 
aperfeiçoamento do planejamento e da gestão da cidade. 

Destaca-se, então, a parte do PDCG que trata da valorização 
do patrimônio natural, cultural e histórico, apontando desde a 
estratégia específica com as diretrizes para a promoção e valorização 
do patrimônio campista até as ações e medidas de planejamento, 
gerenciamento, de organização e institucionalização. 

A valorização do patrimônio ambiental tem como estratégia 
específica promover a preservação e a divulgação do patrimônio 
natural, cultural e histórico do Município, adotando como diretrizes: 
o conhecimento, a proteção e a revitalização do patrimônio natural, 
cultural e histórico – urbano e não urbano – existente em todo o 
território municipal; a divulgação ampla e sistemática do acervo que 
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compõe o patrimônio ambiental do Município, recursos naturais, 
paisagens, edificações e conjuntos urbanos; a promoção do turismo 
sustentável, com ênfase no acesso e no aproveitamento de seus 
atributos naturais e culturais, aí incluídos os monumentos históricos 
em sua ampla diversidade. E, para tanto, prevê a execução de 
serviços de recuperação, reforma, limpeza e identificação dos 
monumentos, estátuas, hermas, bustos, chafarizes e marcos da sede 
do município, dotando-os de iluminação cênica, acessibilidade e 
identificação. 

Revitalização dos espaços culturais – como o Centro 
Histórico, o Horto, os casarões e usinas, parques, jardins e praças – 
potencializando seus usos, para o desenvolvimento de projetos 
culturais e áreas de lazer; utilização das antigas estações de trem 
para instalação de bibliotecas, pontos de cultura e casas de cultura; 
instalação de placas indicativas dos imóveis e logradouros históricos; 
divulgação dos valores culturais campistas, através de guia turístico e 
gastronômico do Município; aproveitamento dos principais corpos 
d’água – Rio Paraíba do Sul e Muriaé, Lagoa de Cima, Lagoa Feia – 
como eixo cultural, ambiental e econômico, com o incentivo à 
implantação de atividades turísticas e de lazer; promoção e a 
divulgação das culinárias típicas da terra, incentivando feiras e 
festivais; resgate da cultura afro-brasileira; publicação de livros sobre 
a cultura regional; eventos artístico-culturais, festivais de cultura, 
atividades culturais nas baixadas, zonas rurais e litorânea; a 
elaboração de exposições iconográficas e edição de publicações 
sobre a história e o patrimônio cultural local; a  preservação e 
conservação de imóveis com importância histórica, restringindo 
reformas e novas construções, sobretudo no Centro Histórico; o uso 
das TIC para gestão e organização do patrimônio natural, cultural e 
histórico no município, são medidas fundamentais. 

Há, ainda, no PDCG, a previsão de realização de campanha 
de Educação Urbana de modo a promover uma nova consciência 



411 
 

sobre o patrimônio histórico, cultural e ambiental a fim de 
sensibilizar a população quanto às maneiras de construir na cidade e 
de conviver no meio urbano. Isto porque, a Educação Patrimonial92, 
na perspectiva de uma educação libertadora, com foco no sujeito de 
direito, que vive e percebe a cidade como um espaço educativo, com 
regras e possibilidades, gera uma significância cultural que reforça o 
direito à cidade. 

O PDCG sinaliza as Áreas de Preservação Natural e Cultural 
e de Valorização Turística. As Áreas de Preservação Natural e Cultural 
(APNC) compreendem áreas que merecem ter preservados, 
conservados ou recuperados os recursos naturais, assim como os 
bens de valor histórico, salvaguardando seus valores culturais e 
paisagísticos para as gerações presentes e futuras. As Áreas de 
Valorização Turística e de Lazer (AVTL), compreendem áreas 
urbanizadas ou não, que por seus recursos naturais, culturais e 
paisagísticos, apresentam condições para consolidação e ou 
exploração de atividades turísticas, culturais e de lazer. 

As Áreas de Preservação Natural e Cultural abrangem, p. 
ex., as áreas naturais e culturais protegidas por legislação específica, 
como a Serra do Mar / Mata Atlântica e o Canal Campos-Macaé e as 
Áreas de Proteção Ambiental (APA) municipais do Lagamar, da Serra 
do Itaóca e da Lagoa de Cima e o Parque Natural Municipal do 
Taquaruçu; os ambientes representativos da paisagem natural de 
Campos dos Goytacazes, como o Rio Paraíba do Sul e seus bancos de 
areia, o sistema lacustre e o sistema hídrico; os sítios ou conjuntos 
históricos e arqueológicos existentes, marcos da ocupação e do 
desenvolvimento da região, representado pelos estabelecimentos 
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 A Educação Patrimonial, assunto recorrente e importantíssimo na 
temática do patrimônio cultural, foi abordada no webinário “Cidade com 
memória, pessoas com história”, promovido pelo CAU/GO, com participação 
de Roberto Salomão, conselheiro federal do CAU/BR por Pernambuco, com 
transmissão em 19/08/2020. 
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religiosos dos Jesuítas e dos Beneditinos, pela arquitetura civil 
exemplificada nos remanescentes de antigas usinas e em conjuntos 
urbanos e pelos sítios arqueológicos. 

Como demonstrado em Macedo (2018, p. 25-28), tem sido 
notória a “observância em planos diretores de princípios 
ambientalistas que influenciam a geração de espaços livres de portes 
diversos, associados à conservação de conservação de recursos 
naturais”, bem como a instituição de Áreas de Proteção Ambiental e 
o “aumento das ações que envolvem a conservação de recursos 
ambientais, como manguezais e florestas urbanas”. 

As Áreas de Valorização Turística e de Lazer compreendem 
as áreas urbanizadas ou não que, por seus recursos naturais, culturais 
e paisagísticos, apresentam condições para consolidação e ou 
exploração de atividades turísticas, culturais e de lazer abrangendo, 
p. ex.: a zona de amortecimento do Parque Estadual do Desengano, 
incluídos a APA da Lagoa de Cima e o baixo vale do Imbé e o Morro 
do Itaóca; a Faixa Marginal de Proteção (FMP) da Lagoa Feia; a orla 
do farol de São Tomé;o trecho municipal do Rio Paraíba do Sul e suas 
ilhas; o conjunto formado pelo Mosteiro de São Bento e o Colégio 
dos Jesuítas, atual Arquivo Público, além de outras áreas de interesse 
que englobem um conjunto de bens materiais ou caminhos culturais, 
que configuram os “Caminhos do Açúcar”. 

Um exemplo de caminho cultural seria o Trajeto da 
Colonização, traçado por Arthur Soffiati93, como forma de situar 
“Campos, desde o século XVI, na história (inter)nacional” até o 
presente, resgatando a memória e enaltecendo a história campista 
no Norte-Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. O percurso, 
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Arthur Soffiati é um historiador ambiental, ecologista, professor 
universitário aposentado da UFF, referência como pesquisador da 
ecorregião de São Tomé e da eco-história (SOFFIATI, 2016). 
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realizado em aula de campo, envolve visita à Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, no distrito de Donana; ao Solar dos Jesuítas, no distrito 
de Tocos; à Igreja nossa Senhora do Rosário, no distrito de Campo 
Limpo; ao Mosteiro de São Bento, no distrito de Mussurepe; à Igreja 
de Santo Amaro, no distrito de Santo Amaro e a Capela de São 
Miguel, em Quissamã/RJ, município limítrofe à Campos (OLIVEIRA, 
2017). 

A propósito, o PDCG trata dos Usos de Comércio e Serviços, 
que deverão ser classificados segundo a sua constituição e grau de 
centralidade, na qual a Zona Central compreende o principal núcleo 
comercial da sede municipal, onde o ordenamento urbano deve ser 
orientado visando sua consolidação como centro econômico 
regional, através da tipologia construtiva bem como da valorização 
das áreas públicas e do patrimônio urbano. 

Nota-se, assim, que “no conceito recente de região, busca-
se reunir o natural, o econômico, o político e o cultural”, incluindo o 
simbólico e “a questão das identidades culturais” (SOFFIATI, 2016, p. 
132 e 133). 

Destacam-se, então, no Plano Diretor, os Instrumentos da 
Política Ambiental Urbana voltados para o patrimônio histórico-
cultural como os Instrumentos: de Intervenção Territorial; 
Redistributivo; Compensatório; de Promoção Urbana e de Gestão do 
Patrimônio Cultural. 

As Áreas de Especial Interesse são classificadas conforme a 
sua natureza e objetivos de intervenção, servindo como instrumento 
de intervenção territorial e referindo-se a determinadas modalidades 
de apropriação do território municipal que, por suas características 
peculiares e singularidade de caráter social, etnográfico, urbanístico, 
ambiental, paisagístico, histórico ou cultural, exigem a sua devida 
identificação, caracterização e o estabelecimento de diretrizes de 
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planejamento e gestão localizadas e ajustadas às suas 
especificidades. 

As Áreas de Preservação do Patrimônio Cultural (APPC) 
objetivam demonstrar que a valorização das áreas históricas da 
cidade será alcançada mediante incentivos, preservação e 
recuperação das edificações nela situada, de modo a salvaguardar 
suas características históricas, arquitetônicas e ambientais. 

São considerados bens de proteção do ambiente cultural no 
Município de Campos, aqueles tombados pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC, e outros situados na Zona 
Histórica, abaixo relacionados: Casa da Fazenda dos Airizes; Capela 
de Nossa Senhora do Rosário do antigo engenho do Visconde; Casa e 
Capela do Engenho do Colégio; Casa do Engenho Santo Antônio ou 
Casa da Fazenda Grande do Beco; residência na esquina das ruas Gil 
de Góis e Baronesa da Lagoa Dourada, Colégio Bittencourt, Vila Maria 
e o Palácio Nilo Peçanha, atual Câmara de Vereadores; Solar da 
Baronesa de Muriaé; Igreja da Lapa; Casa da Cadeia; Liceu de 
Humanidades de Campos; Praça Barão do Rio Branco (Jardim do 
Liceu) com seu Coreto; Solar do Visconde de Araruama; Lira de 
Apolo; Hotel Gaspar; Hotel Amazonas; Mata Atlântica; Canal Campos 
– Macaé, além dos bens tombados ou em tombamento pelo 
Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Campos (COPPAM)94. 
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 Estes bens não poderão ser demolidos ou ter modificadas suas fachadas e 
coberturas, até serem devidamente analisados, pelo COPPAM.  Para efeito 
de inventário com fins de proteção, são relacionados os logradouros 
situados na Zona Histórica que guardam acervo arquitetônico, delimitados 
na AEIC, bem como os entornos: do Parque Alzira Vargas; da Praça Nilo 
Peçanha (São Benedito); da Praça da República; da Praça da Bandeira; o 
conjunto de instalações da antiga RFFSA, com exceção das áreas que foram 
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As Áreas de Especial Interesse Cultural (AEIC) referem-se 
aos conjuntos urbanos e arquitetônicos, aos sítios naturais ou 
agenciados pelos humanos que, por sua relevância e 
representatividade dos valores históricos, científicos, culturais, 
sociais e étnicos para o povo campista, devem ser protegidos. 
Abrangem, p. ex., os limites para a AEIC do Centro da Cidade, 
incluindo o traçado urbanístico e os elementos paisagísticos, os 
conjuntos arquitetônicos e as edificações isoladas, tombadas ou de 
interesse para a preservação; outros conjuntos arquitetônicos 
localizados fora da sede municipal. 

Há, também, no PDCG, os instrumentos específicos de 
Gestão do Patrimônio Cultural para implementação da política de 
proteção do patrimônio cultural, tais quais: o Tombamento e a 
instituição de Área de Entorno do Bem Tombado95; a Constituição de 
Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC); a Criação de Sítios 
Culturais e arqueológicos; a Preservação dos Bens de Natureza 
Imaterial; a Desapropriação e os Incentivos e Benefícios Fiscais e 
Financeiros.  

Na análise do novo PDCG, com sua forte dimensão 
ambiental, que engloba o natural e o cultural, é evidente a ênfase na 
gestão participativa por meio dos Conselhos Municipais, que têm o 
papel de auxiliar o Poder Executivo Municipal na formulação das 

                                                                                                                             
destombadas pelo COPPAM e cedidas para a construção da nova sede da 
UFF.  

95
 Para a proteção da integridade, ambiência e visibilidade dos bens 

tombados há as Áreas de Entorno do Bem Tombado, compreendidas como 
as áreas, de domínio público ou privado, que integram e compõem a 
ambiência dos bens imóveis tombados, que estabelecem restrições para 
garantir a visibilidade do bem e para preservar as construções que guardam, 
com o bem tombado e entre si, afinidade cultural ou urbanística relevantes 
para a sua valorização.  
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políticas públicas de Campos dos Goytacazes, ao examinar e opinar 
sobre os assuntos relativos à política urbana municipal, como regra 
de forma consultiva e deliberativa, conduzindo a interlocução entre o 
governo e a sociedade, assim como articulando informações, 
demandas e propostas das entidades representativas e da população 
aos órgãos públicos municipais, de modo a estimular o envolvimento 
dos cidadãos no processo de planejamento e gestão urbana96. 

Segundo Bauman (2009, p. 31), nosso (não) agir faz a 
diferença quando se trata de questões locais, até porque “situações 
cuja origem e causas são indubitavelmente questões globais, remotas 
e obscuras só entram no âmbito das questões políticas quando têm 
repercussões locais”, como por exemplo a poluição do ar ou dos 
recursos hídricos. 

Considerando a importância no PDCG do âmbito cultural e 
natural no município de Campos dos Goytacazes, fizemos um breve 
questionário sobre os espaços ambientais e culturais na cidade. O 
questionário foi feito e realizado de maneira online, apresentando 
três perguntas acerca do tema, com opções de respostas nas quais 
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Em entrevista remota realizada com Maria Cristina Torres Lima, em 
22/08/2020, a Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima 
(FCJOL) e do COPPAM esclareceu que: “O COMCULTURA é o elo de ligação 
entre a sociedade civil organizada e os diferentes níveis de governo, para o 
desenvolvimento e o fomento das atividades culturais do município. O cuida 
do patrimônio, conforme sua nomenclatura, tendo a prerrogativa de ser 
consultivo, deliberativo e executivo. Entre suas atribuições se encontram: 
tombamentos, emissão de pareceres técnicos, autuações por infrações 
contra o patrimônio material, concessão de incentivo fiscal (IPTU), além de 
atuar junto ao Ministério Público com denúncias visando preservar a 
integridade dos bens imóveis da cidade. Explicou, ainda, que “todo processo 
de tombamento” é “tornado público por meio de publicação no Diário 
Oficial do município, dando publicidade ao ato” e que atualmente, estava 
sendo ampliado “as fontes de consulta, através do blog 
imoveistombados.blogspot.com”. 
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continha uma relação exemplificativa dos espaços culturais e naturais 
da cidade, além da opção de o respondente preencher com algum 
outro local, caso assim desejasse. A relação de alguns dos notórios 
espaços culturais e naturais foi: Canal Campos-Macaé; Casa da 
Fazenda dos Airizes; Casa e Capela do Engenho do Colégio (Arquivo 
Público Municipal - antigo Solar da Fazenda do Colégio dos Jesuítas); 
Catedral do Santíssimo Salvador; CEPOP; Horto; Igreja da Lapa; Imbé; 
Jardim do Liceu (Praça Barão do Rio Branco e o Coreto); Jardim São 
Benedito (Praça Nilo Peçanha); Lagoa de Cima; Lagoa Feia; Liceu de 
Humanidades de Campos; Lira de Apolo; Mercado Municipal; Morro 
do Itaoca; Mosteiro do São Bento; Palácio da Cultura; Palácio Nilo 
Peçanha (antigo Fórum e atual Câmara de Vereadores); Parque 
Alberto Sampaio; Praça São Salvador; Rio Paraíba do Sul - Beira Rio; 
Rio Preto; SESC; SESI; Solar do Visconde de Araruama (Museu 
Histórico de Campos); Teatro de Bolso; Teatro Municipal Trianon; e 
Villa Maria. Como é possível perceber, tais lugares constam no PDCG 
e parte deles, relacionados ao sistema de espaços livres, é citada na 
tese de Aliprandi (2017) como potencialidades do município. 

Nos mapas abaixo é possível encontrar a localização dos 
lugares disponíveis para a seleção como resposta no questionário. 
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Mapa 1: Localização dos espaços ambientais e culturais fora do perímetro urbano de 
Campos dos Goytacazes. 

Fonte: Google Earth, com intervenção das autoras, 2020. 

 
 

Mapa 2: Localização dos espaços ambientais e culturais dentro do perímetro urbano 
de Campos dos Goytacazes. 

Fonte: Google Earth, com intervenção das autoras, 2020. 
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O primeiro questionamento foi “quais são os espaços 
ambientais e culturais de Campos mais marcantes/relevantes para 
você?”. 

Gráfico 1. Pergunta número 1 do questionário aplicado e suas respostas. 

 

Fonte: Google Forms, com intervenção das autoras, 2020. 
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Nota-se que os três locais mais citados foram o Jardim do 
Liceu (72.4%), o Jardim São Benedito (64%), e a Catedral do 
Santíssimo Salvador (61.4%). As localidades fora do perímetro 
urbano, contidas no mapa 1, tiveram uma menor quantidade de 
seleção nas respostas, com exceção da Lagoa de Cima (42%), do Imbé 
(29.6%) e do Morro do Itaoca (28.4%). 

Quanto ao Museu Histórico e Arquivo Público, como diz 
Cristina Lima: “é inegável o trabalho realizado pelo Museu Histórico 
de Campos e o Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho 
que dobrou o número de visitantes e pesquisadores”.27  

Como locais que não estavam na listagem, mas citados 
pelos respondentes, destacamos o Solar da Baronesa - citado 
por Aliprandi (2017) como potencialidade -, o Solar do Asilo do 
Carmo e a Lagoa do Vigário, todos bens tutelados pelo PDCG.  

 O segundo questionamento foi “quais são os espaços 
ambientais e culturais de Campos mais frequentados por você?”. 
Sobre este ponto, os três locais mais citados foram o Jardim São 
Benedito (54.8%), o Jardim do Liceu (53.2%), e a Praça São Salvador 
(51.2%). As localidades fora do perímetro urbano, contidas no mapa 
1, tiveram uma menor quantidade de seleção nas respostas, 
novamente, sendo o Morro do Itaoca (16.8%) com a maior 
porcentagem dentre eles.   

Com relação aos teatros, Cristina Lima, destaca o êxito de 
se conseguir “lotar as plateias dos dois teatros com espetáculos de 
qualidade artística, prestigiando as produções locais”.28  

Como locais que não estavam na listagem, mas citados 
pelos respondentes, destacamos a “parte inferior da ponte Leonel 
Brizola”, a pista de skate e a rotatória do Jardim Maria Queiroz, com 
caráter de pracialidade, porém é percebida a ampliação da noção de 
espaços ambientais e culturais para além do corriqueiro.   
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Além disso, ressalta-se, também, que 3.6% responderam 
“nenhum”, valor superior ao de 0.8% do Solar dos Airizes, local com 
menor porcentagem dentre os listados, e ressaltado 
por Aliprandi (2017) como potencialidade.   

Foi possível perceber que os locais mais frequentados pela 
população são os de mais fácil acesso, os localizados no perímetro 
urbano e, dentro do perímetro urbano, os locais mais centrais – 
afinal, a maioria dos locais citados no questionário se encontram 
próximas ao Centro Histórico.   

Além disso, percebe-se, portanto, que a educação 
patrimonial pode ser um caminho para auxiliar na criação de vínculos 
identitários entre as pessoas que não frequentam nenhum dos locais 
apontados como espaços ambientais e culturais do município, 
estimulando, inclusive, o Poder Público a buscar, por exemplo, 
políticas de restauração para permitir, por exemplo, que o Solar 
dos Airizes seja um local a ser restaurado, devido às suas 
potencialidades e história. Este vínculo, reforçamos, é o que auxilia 
na criação de uma memória urbana.  

Outrossim, segundo Oliveira et al (2018), o Parque Alberto 
Sampaio, uma das maiores áreas verdes da cidade, onde é o marco 
zero do Canal Campos-Macaé com os ipês, que ficam no entorno do 
Mercado Municipal, que recebeu em parte de sua área a ponte 
Leonel Brizola, em que o viaduto sob a mesma é palco de eventos 
culturais, precisam ser requalificados e desestigmatizados.   

Sobre as praças, Lettieri (2019) destaca alguns projetos, tais 
como o “Samba na Praça” (no Jardim do Liceu), a “Feira ETC” e o 
projeto “Viva Jardim São Benedito” (ambos no Jardim São Benedito), 
e o “Projeto Praça Viva” (leva atividades a 16 praças do município) 
como iniciativas interessantes de fortalecimento da relação entre a 
população e os espaços livres públicos. Sobre a Praça São Salvador, a 
autora percebe que a relação entre a praça e a população é 
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contraditória, pois ao mesmo tempo que recebe críticas, também 
possui uso intenso e constante, e “abarca a diversidade nos mais 
variados sentidos, tanto no que diz respeito aos seus usuários quanto 
aos usos por eles procedidos”. Lettieri (2019) ainda afirma que 
“apesar das transformações pelas quais passou ao longo de sua 
existência, continua sendo um elemento de forte identidade, 
representando uma importante referência para os moradores da 
cidade” - algo que percebemos nas respostas do questionário, visto 
que a praça foi bastante citada. A autora também afirma que a praça 
é, para uns, “local de lutas, de manifestação, para outros é sinônimo 
de lazer, palco de eventos e de encontros”, e, além disso: 

Também é abrigo para moradores de rua; local 
de trabalho para ambulantes; é a praça que fez 
parte da infância de muitos; é cartão postal; é 
local de desconfiança e medo, no qual mesmo 
na presença de tantas pessoas é possível se 
sentir sozinho e invisível. É um espaço 
democrático, de múltiplas possibilidades e 
oportunidades que, no entanto, não são vistas 
por todos. (LETTIERI, 2019) 

 

Sobre o direito à memória tendo como referência a cidade 
de Campos dos Goytacazes, Sylvia Marcia da Silva Paes97 tem a 
seguinte compreensão: 
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Graduada em História (FAFIC), Mestre em Planejamento Regional e Gestão 
de Cidades (UCAM), Diretora Secretária da Academia Campista de Letras 
(ACL) e no Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes – 
IHGCG, Presidente da Associação das Autoras e Autores Campistas (AAAC); 
Conselheira Municipal no Conselho Municipal de Cultura. Entrevista 
concedida de forma remota em 16/08/2020. 
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Até os nossos dias ´história e memória´ 
confundiram-se praticamente e a história parece 
ter se desenvolvido, segundo Pierre Nora, ´sobre 
o modelo da rememoração, da anamnese e da 
memorização´. A história de uma cidade é 
construída pela história social e composta de 
camadas sucessivas que pela representação do 
acervo visualizado conseguimos recompor ponto 
a ponto. 

Pierre Janet considera o ato mnemônico 
fundamental, como o ´comportamento 
narrativo´ que se caracteriza antes de mais nada 
pela sua função social, pois que é comunicação 
do social com seu acervo que vai recompor a 
história. 

Portanto, todos nós temos direito a ´ler´ a 
história do lugar onde se está, para entender seu 
papel social e de sujeito construtor. No entanto, 
há aqueles que não conseguem ´ler´ a sua 
própria história e assim não se reconhecem 
como sujeitos construtivos. Esse não leitor é 
muito comum em nossa Campos dos 
Goytacazes, mas sabemos que ele é comum em 
outros centros urbanos. Vemos assim a 
necessidade de uma educação para e pelo 
patrimônio cultural. (PAES, 2020) 

 

Ao abordar sobre memória, tradição indígena e patrimônio 
histórico-cultural em Campos dos Goytacazes, a historiadora 
campista deixa claro que: 

O nosso município carrega no nome a memória 
dos primeiros habitantes do território, os 
indígenas da nação goitacá. Mas muito pouco 
sabemos dos Goitacás. Nos restam relatos de 
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viajantes e cronistas, muitas vezes 
contraditórios sobre sua aparência e modo de 
vida. Pela subjetividade das descrições, ora os 
goitacás são vistos como terríveis e guerreiros 
cruéis, ora como bravos e valentes. Nada ficou 
de sua linguagem e os trabalhos arqueológicos, 
que muito poderiam elucidar sobre eles, são 
escassos e pontuais. (PAES, 2020) 

 

Com relação à valorização do patrimônio natural, cultural e 
histórico do município e aos instrumentos de gestão do patrimônio 
cultural no PDCG, ela ressalta que: 

O Patrimônio Cultural ambiental, material e 
imaterial tem no Plano Diretor um dos 
instrumentos de proteção e preservação e não 
funciona sem a comunicação com a Lei 
Orgânica. Tais instrumentos legais, no entanto 
não podem abrir mãos do debate com os 
Conselhos Municipais que são as vozes da 
sociedade civil organizada. 

Os Planos Diretores, desde o primeiro em 1991 
vem sendo construído em consonância com a 
sociedade civil através de suas representações 
institucionais, mas é claro que queremos sempre 
mais e melhor, daí a necessidade de sua 
atualização a cada 10 anos. 

A Seção que trata da Cultura já nos coloca em 
dívida, por não termos a dimensão dos 
fazedores de cultura no território – não sabemos 
quem são, onde estão e o que fazem. Nesse 
sentido o Conselho Municipal de Cultura vem 
construindo um Plano Municipal de Cultura 
preocupado com um inventário para produção 
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de políticas culturais que atendam melhor a uma 
demanda cultural. (PAES, 2020) 

 

Sylvia Paes entende que: 

De todos os Conselhos Municipais o COPPAM é o 
mais complexo e com maior nível de conflitos. 
Ele que deve defender o patrimônio cultural que 
é coletivo, acaba por se envolver em demandas 
particulares. A razão disso é simples. Vivemos 
em um mundo capitalista cujos interesses 
monetários se sobrepõem aos interesses de bens 
culturais, sobretudos aos ambientais e materiais 
e os de natureza imaterial acabam por 
desaparecer por falta de incentivo (Rendas, 
Carnaval, Folias de Reis, etc), ´úteis´ enquanto 
rendem divisas para o turismo. (PAES, 2020) 

 

Santos et al (2020) afirma que “imóveis com valor cultural 
são únicos e jamais poderão ser reproduzidos” e, portanto, 
“nenhuma soma de dinheiro poderá trazer de volta à existência um 
patrimônio arquitetônico que foi destruído”. O patrimônio possui, 
além do valor cultura, o valor econômico, em que “imóveis 
protegidos ajudam a definir vizinhanças com identidade própria e 
peculiar, o que tem reflexos na qualidade de vida e no interesse 
habitacional, comercial e turístico” (SANTOS et al, 2020). Sobre este 
ponto, Harvey (2014) aborda a mercantilização da cidade e de seus 
espaços, afirmando que “a qualidade da vida urbana tornou-se uma 
mercadoria”. Desta forma, visto que uma vida urbana de qualidade 
requer pluralidade, como já tratamos, Maricato (2000) reforça a 
importância de uma gestão urbana participativa descentralizada, 
onde uma nova simbologia se faz engajada à prática democrática e, 
assim, garante-se a participação dos excluídos e a recognição dos 
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conflitos. A autora também reforça como o processo participativo é 
importante para ampliar a esfera de debates, legitimando os 
diferentes pontos de vista (que muitas vezes são conflituosos) e seus 
participantes. 

Cristina Lima98, Presidente da Fundação Cultural Jornalista 
Oswaldo Lima e do COPPAM, ao tratar sobre o direito à memória e 
sobre a relevância do patrimônio histórico-cultural em Campos dos 
Goytacazes, frisou que: “somos o que lembramos. Um povo sem 
memória, não tem identidade”; que em relação a Campos, “a cidade 
tem muita tradição histórica, sendo papel das instituições culturais 
estar sempre resgatando essa memória, porque um povo que não 
conhece o seu passado, não entende o seu presente, nem projeta o 
seu futuro”; e que relevante “é todo o patrimônio cultural da cidade, 
que engloba o material, imaterial e ambiental. À medida em que se 
resgata, promove e valoriza todo o patrimônio da cidade, a memória 
se conserva viva e contribui para o processo de autoestima da 
coletividade”.  

 

Reflexos da pandemia no direito à cidade  

A situação de pandemia, em razão do Covid-19, nos leva a 
refletir, à luz de Lefebvre (2001, p. 105) tanto sobre a necessidade de 
redefinições das formas, funções e estruturas econômicas, sociais, 
culturais e políticas das cidades, quanto sobre as necessidades sociais 
inerentes à sociedade urbana, que são opostas e complementares, 
compreendendo a necessidade de: segurança e abertura; certeza e 
aventura; organização do trabalho e jogo; previsibilidade e 
imprevisto; unidade e diferença; isolamento e encontro; trocas e 
investimento; independência (abrangendo até mesmo a solidão) e 
comunicação; imediaticidade e perspectiva de longo prazo; 
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Entrevista concedida de forma remota em 22/08/2020. 
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acumulação e gastos de energias etc. Além disso, há a necessidade 
de ver, ouvir, tocar, degustar, cheirar, bem como de reunir tais 
percepções sensoriais para vivenciar o mundo, que se somam às 
necessidades de informação, imaginação, criação, arte e 
conhecimento. 

O fato é que a pandemia de Covid-19 acometeu o mundo 
de maneira inesperada e trouxe muitas incertezas. O Dossiê Nacional 
“As Metrópoles e a COVID-19”99 analisa as ações do poder público 
quanto ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, denunciando 
eventuais situações de violações de direitos humanos e sociais, com 
foco nos territórios populares e grupos sociais vulneráveis, visando 
subsidiar a incidência e exigibilidade de direitos. O dossiê fez um 
amplo e sistemático mapeamento realizado pela ação coletiva, 
colaborativa e coordenada do Observatório das Metrópoles e 
constitui-se em um rico e denso panorama do impacto da pandemia, 
que permite a reflexão sobre desemprego e subemprego; habitações 
precárias, insalubres, densamente ocupadas e desprovidas do acesso 
aos serviços urbanos; saneamento básico; transporte público; 
sistema de saúde e tantas outras necessidades para a reprodução da 
vida e efetivação do direito à cidade. O pesquisador Orlando Júnior, 
na live  realizada no ArqIFF em casa100, ressaltou o seguinte do Dossiê 
em análise: que a Covid-19 não atinge a todos os grupos socias da 
mesma forma, afetando as pessoas de modo desigual; que a 
pandemia revela a desigualdade urbana, segregadora, em razão da 
falta de uma política urbana integrada às políticas sociais, que vem 
acarretando uma necropolítica e que para minimizar estes impactos 
negativos se faz necessário políticas coordenadas e a valorização do 
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RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. As Metrópoles e a COVID-19: Dossiê 
Nacional. Disponível em https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/as-
metropoles-e-a-covid-19-dossie-nacional/. Acesso em 04 de agosto de 2020. 

100
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PlZOrRWRmUM. 

428 
 

Sistema Único de Saúde; que as medidas de isolamento social, que 
são totalmente necessárias, não são suficientes para as classes 
populares nas periferias; que a rede societária vem se mobilizando e 
que são os movimentos sociais que demonstram resistência e rede 
de solidariedade. 

Assim sendo, nem as pessoas, nem os governos, nem as 
cidades estavam preparadas para um período prolongado de 
quarentena: o #fiqueemcasa mostrou como muitas casas estão 
despreparadas para receber seus moradores 24 horas por dia e a 
vulnerabilidade das favelas, dos sem teto e dos moradores de rua; 
muitas casas, transformadas em home office e em homeschooling, 
demandaram a (re)estruturação de ambientes de trabalho e de 
estudo, já que se tornou inviável ir para os espaços habituais de 
trabalho e/ou de estudo; em casa, as pessoas ficaram mais 
multitarefas e atentas as suas condições de saúde física e mental; a 
higienização pessoal, da casa e dos produtos ganham destaque como 
forma de prevenção;  o serviço do delivery aumenta; a mobilidade 
urbana, via transportes coletivos, acabou sendo um problema por ter 
se tornado local de maior grau de contaminação, mas ratificou  o 
debate sobre a necessidade de mobilidade ativa, em especial, pelo 
uso das bicicletas, como alternativa mais saudável e sustentável para 
o planeta; as formas de (sobre)viver e (con)viver passam a ser 
(re)inventadas; os espaços de maior socialização e aglomeração 
fechados e /ou evitados. E, com isso, há um misto de carências, 
saudades e fobias - como a agorafobia, assim como um sentimento 
de introspecção e pausa. 

A reflexão de Teresa Peixoto Faria101 sobre a cidade, a casa 
e a rua em tempos de COVID-19, permite correlacionarmos a 
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Teresa de Jesus Peixoto Faria é Doutora em Études Urbaines – Ecole dês 
Hautes Etudes em Sciences Sociales; Docente da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF e membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas Urbanas e Regionais - GEPUR do CNPq, atuando nas seguintes 
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pandemia com os “territórios de espera”, mas também com o 
conceito de relugarização, além de articular as crises que culminaram 
em 2020 com as contínuas demandas sociais que afetam a política 
urbana: 

Com a campanha #fiqueemcasa, a casa adquire 
centralidade e atenção pública no contexto da 
pandemia covid-19. Como é habitar essa casa 
que ganha uma nova função: o lugar de cumprir 
uma quarentena? Assim, a casa não se 
transformaria também em um espaço-tempo da 
dimensão da espera? A rua, tão importante para 
as sociabilidades das classes populares, foi 
reduzida a um mero local de passagem, de 
deslocamento para atender às necessidades 
fundamentais à sobrevivência? Ademais, essa 
crise sanitária mundial expôs antigos problemas 
urbanos: fragilidade ambiental, desigualdades 
socioespaciais, crise habitacional, de mobilidade, 
sobre os quais devemos refletir para 
(re)criarmos nossas cidades. (FARIA, 2020) 

 

Segundo ela, ao escrever sobre estas problemáticas, tais 
demandas vêm se arrastando, em busca de soluções, há mais de um 
século. E hoje, por conta do isolamento que estamos vivendo, as 
casas podem ser pensadas como territórios de espera – a espera pela 
passagem da pandemia, até que as ruas possam voltar a ser vividas. 
A pesquisadora também aponta que “mesmo neste momento de 
pandemia, de risco de morte, o tempo da espera não é um tempo 

                                                                                                                             
áreas de interesse: História da Cidade e do Urbanismo, Planejamento 
Urbano e Regional, Geografia Urbana, Problemática da Urbanização, 
Desigualdades Socioespaciais, Políticas Públicas e Sociais Urbanas, Água 
Território e Meio Ambiente. Entrevista remota concedida em 20/08/2020. 
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morto”, pois “muitas coisas acontecem enquanto se está esperando: 
ações, interações (principalmente à distância), mobilizações” (FARIA, 
2020). E as mobilizações ocorreram, a exemplo da ocupação das ruas 
pelo movimento Black Lives Matter, onde houve a destruição de 
monumentos entendidos como racistas, como a estátua de um 
comerciante de escravos destruída por manifestantes em Bristol, na 
Inglaterra. Seria essa uma destruição da memória ou a superação do 
passado? 

Hoje em dia, a segurança na cidade vai além das questões 
de violência urbana, afinal, o risco pandêmico atrela nossa segurança 
a questões sanitárias e de saúde coletiva102.O mais seguro, nesse 
contexto, acaba sendo o contrário do que os urbanistas vêm 
discutindo ao longo dos anos: o isolamento, com o vazio nos espaços 
urbanos. Daí, retoma-se ao dilema da questão que Gehl (2015) 
coloca: dispersar ou reunir? Ainda assim, existem pessoas que não se 
isola(ra)m, nem estão se isolando, e seguem ocupando as ruas – 
resta saber quem são essas pessoas e o porquê permanecem 
“vivenciando” a cidade. E, no aspecto temporal, o ideal da 
quarentena e do lockdown é para minorar impactos, como forma de 
precaução para conter o contágio da doença ou esta espera é até o 
momento que houver a vacina e todos puderem ser vacinados? 

Neste contexto pandêmico, sobressaltou-se a força das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e nossa cada vez 
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 Por exemplo: de acordo com o art. 108, II do PDCG, para o 

aperfeiçoamento do planejamento e da gestão da cidade serão adotadas 

como ação e medida de gerenciamento o impedimento à implantação de 

atividades que provoquem riscos à segurança da população e aos recursos 

naturais. Com a pandemia, esta diretriz do plano diretor ganha um alcance 

maior, porque necessário impedir atividades que gerem aglomeração, risco 

de contágio, pelo risco de contato e, consequentemente, risco à segurança 

de vida/saúde das pessoas. 
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maior dependência103 das mesmas que estão funcionando cada vez 
mais para a comunicação / informação relacionada ao trabalho, aos 
estudos, às práticas de atividades físicas, lúdicas, culturais, religiosas 
e/ou de entretenimento, à socialização familiar e entre amigos e até 
mesmo como alternativa para o não-viver a cidade e seus lugares. 
Percebe-se, portanto, o reforço do ambiente virtual como novo tipo 
de espaço, que, embora isso já fosse uma tendência, com a 
pandemia alcançou uma proporção ainda maior. O PDCG, inclusive, 
em seu artigo 6º, incisos XIII e XIV, trata da garantia do acesso à 
internet, à inclusão digital, à web cidadania, à internet das coisas e 
aos serviços eletrônicos do governo como direito do cidadão e 
imprescindível para se constituir a cidade inteligente, indicando o 
acesso à informação e ao conhecimento como forma de aprendizado 
contínuo, através das TICs, para expressar saberes, ideias e sua 
cultura em pleno direito da liberdade de expressão, constituindo, 
assim, a cidade do conhecimento. Ao tratar, da estratégia do 
desenvolvimento sustentável, o PDCG dispõe sobre a necessidade de 
integração das dimensões econômica, social, ambiental, do 
conhecimento, territorial, e político-institucional com as TICs, 
fomentando uma infraestrutura básica para as redes públicas e 
comunitárias de acesso à internet, principalmente, em áreas de 
vulnerabilidade social. (arts. 9º e 16, inciso VIII). Assim sendo, a 
estratégia geral de desenvolvimento urbano pressupõe o uso das 
TICs para o aperfeiçoamento do planejamento da gestão da cidade, 
inclusive para a organização do patrimônio natural, cultural e 
histórico do município, compreendendo a implantação de 
infraestrutura das TICs como bem comum (art. 89 c/c 101, IX e 292, 
XII do PDCG). 
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 Como salientado por Hannah Arendt, “a condição humana compreende 
algo mais que as condições nas quais a vida foi dada ao homem”, que “são 
seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-
se imediatamente uma condição de sua existência” 
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Sobre as alterações no viver a cidade de Campos em razão 
da pandemia causada pelo Covid-19, Sylvia Paes104nos revelou a 
seguinte percepção: 

Embora o campista teime em pensar que 
Campos dos Goytacazes é o centro do planeta 
(rs - somos bem assim, os melhores), sabemos 
que passamos aqui as mesmas dificuldades que 
outras cidades semelhantes à nossa em 
população, tamanho, paisagem ou história. 

Passamos pela epidemia do cólera em tempos 
cuja população rural era significativamente 
maior que a urbana e as dificuldades eram 
enormes comparadas as de hoje, em vencer 
distâncias para levar medicamentos e 
instruções. Saímos dela com um novo cemitério, 
com a morte mais ordenada e com saberes 
higiênicos mais popularizados. Depois passamos 
pela gripe espanhola, embora melhores 
aparelhados em termos de transporte e 
comunicação, as perdas foram também 
bastante acentuadas, mas aprendemos a nos 
comportar solidariamente. 

Em todos os momentos anteriores e agora 
nesse, Campos é e sempre foi destacado no 
Estado do Rio de Janeiro pela sua pujança 
econômica. 

Hoje, as tecnologias (TICs) e seus desafios a 
todos nós impostos, nos fazem participantes de 
lives das mais diversas abordagens culturais. O 
teatro se reinventa, a dança e a música também, 
muitos realizados por coletivos sintonizados. 
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Exemplos disso foram as Quadrilhas Juninas que 
se “apresentaram” em circuitos de lives; o 
Espaço Coletivo Santa Paciência faz 
semanalmente leituras teatrais; o samba, o 
forró e o rock têm seus astros locais 
mensalmente evidenciados. A ACL está 
colocando vídeos sobre os patronos uma vez por 
semana. O Instituto Histórico e Geográfico de 
Campos dos Goytacazes posta, uma vez por mês 
na página do youtube, lives e textos sobre 
assuntos históricos locais. 

Sei que o COPPAM durante esse período de 
quarentena vem se reunindo online assim como 
o de Cultura. Pela complexidade já citada, deve 
estar sendo difícil a conversa entre conselheiros 
e proprietários, cujas demandas são constantes. 
(PAES, 2020) 

 

Ainda sobre este ponto, ressaltamos como as TICs estão 
sendo fundamentais como forma de promover a cultura, afinal, 
vários eventos têm acontecido de maneira virtual, permitindo com 
que haja, ainda, uma convivência, por meio digital, entre as pessoas – 
em um espaço virtual onde, antes, era físico. Hoje, existem, também, 
projetos de compartilhamento de informações, como o ArqUrb.Co105, 
que utiliza rede social e site como plataformas, buscando alcançar o 

                                                           
105

Projeto de extensão promovido pelo curso de Mestrado Profissional em 
Arquitetura, Urbanismo e Tecnologias do Instituto Federal Fluminense, 
contando com professores e alunos, para o compartilhamento de materiais 
educativos, curiosidades e divulgação de eventos virtuais, voltados ao 
público de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de isolamento 
social. https://www.instagram.com/arqurb.co/ e 
https://arqeurbco.wixsite.com/somosco/ 
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público durante o período de isolamento social. As postagens 
abordam os mais variados temas, tais quais: educação patrimonial, 
arquitetura biofílica, arquitetura efêmera, urbanismo tático, privação 
do espaço público, dicas sobre homeoffice com as crianças em casa e 
o retrato dos espaços urbanos durante a pandemia. O curso de 
Arquitetura e Urbanismo do IFF tem feito lives106semanais, 
compartilhadas nas redes sociais, tratando, por exemplo, dos 
aspectos históricos, naturais e culturais sobre Campos dos 
Goytacazes - como as palestras remotas relativas ao tema da 
memória, como as que ocorreram sobre o Rio Paraíba do Sul e sobre 
a Lira de Apolo ou relativa à Dimensão Ambiental do novo PDCG, 
entre outras. Percebe-se, então, um novo paradigma, onde o espaço 
virtual tem substituído (mesmo que momentaneamente e dentro das 
possibilidades) o espaço físico para suprir as necessidades de 
contato, conhecimento e cultura. 

Neste período pandêmico, em Campos dos Goytacazes, no 
âmbito da cultura, houve, de forma inédita e virtual, o espetáculo 
“Cárcere” da Movimento Companhia de Dança107, que atuou com 
metalinguagem, envolvendo texto, música, dança, iluminação e 
tecnologia da comunicação, com forte expressão corporal, de forma 
bem contemporânea, em todos os sentidos. Durante a apresentação 
remota, cada olhar, cada movimento, cada detalhe estava fazendo a 
diferença. Daí ter sido uma proposta reflexiva, com questionamentos 
libertadores! Tratou de vários tipos de cárceres e, 
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 Os vídeos podem ser encontrados no canal ARQiFF tube, no link 
https://www.youtube.com/channel/UCtksGN0ezKnhid8EuhJJNuQ. 
Algumaslives são em parceria com o com o Ciclo de Palestras AMBHIDRO 
e/ou com o PPGAU, programas stricto sensu do IFF. 
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Espetáculo dirigido por Jéssica Alves e coreografado por Maurício Arêas, 
com o seguinte elenco (que dançou cada um de sua casa): Allan Conceição, 
Jéssica Alves, Lucas Ribeiro, Monique Azevedo, Sabrine Magalhães e Thaina 
Felizardo. 
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consequentemente, sobre o que nos aprisiona, da culpa, das 
acusações, das acomodações, do medo, da solidão, da depressão, da 
loucura, do isolamento... Mas abordou a possibilidade de existir 
resistindo, adaptando, lutando, amando, romantizando, criando, se 
acostumando, lendo, orando, sentindo, tendo saudades; dando a 
chance de aprender, mudar, persistir, superar e transformar. Enfim, 
foi a arte sendo abordada de forma emocionante, angustiante, 
desconfortante e filosófica. Como explicado por Maurício Arêas108, 

 

“Cárcere” era um projeto pensado inicialmente 
para uma apresentação em locais públicos, o 
projeto previa apresentações em casas de 
cultura e praças, ou seja, era para ser em locais 
abertos visando atingir outros públicos. O tema 
já me instigava muito e me inspirava a refletir 
sobre o assunto, o que me levou a pesquisar na 
literatura sobre o tema e também nas artes 
plásticas, isso tudo ainda em 2019. Em 2020, 
decidi que realmente este seria o instrumento de 
investigação e produção do novo projeto da Cia. 
Então, eis que em março somos todos atingidos 
pela pandemia mundial e entrando no 
isolamento social, o que nos fez experimentar a 
sensação de distanciamento e para alguns isso 
veio como solidão e incertezas, para outros veio 
como momento de introspecção e avaliação da 
vida cotidiana. O fato é que todos nos 
deparamos com a tecnologia como forma de 
comunicação e uma ferramenta capaz de 
amenizar a falta de contato físico com os nossos 
pares. Assim, após o primeiro momento de 
reconhecimentos de plataformas on-line e do 
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 Bailarino e coreógrafo residente da Movimento Cia de Dança. Entrevista 
concedida de forma remota em 16/08/2020. 
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uso destas ferramentas para aulas, eu como 
coreógrafo e produtor me deparo com a 
possibilidade de criar algo que pudesse ser 
transmitido e que fizesse esse tempo ser 
produtivo. Daí, então, surge “Cárcere”, um 
espetáculo ao vivo e on-line, ao vivo porquê é 
assim que nós artistas nos sentimos vivos, a 
ideia de que não há a possibilidade de refazer 
que tudo tem que continuar independente do 
que aconteça, essa adrenalina que produzimos 
durante a ação da dança é que nos alimenta 
como seres da arte. E on-line pois era o recurso 
possível para se adequar ao momento. Assim 
encontramos no mundo virtual a possibilidade 
de viver uma nova experiência. Os ensaios 
começaram e as dificuldades iam aparecendo e 
com muito estudo e dedicação, da parte de 
todos os envolvidos, as barreiras foram sendo 
vencidas e acabaram se transformando em 
pontes e numa união cada vez mais consolidada 
entre os integrantes da companhia. O resultado 
foi um espetáculo que reflete a situação atual 
em que todos nos deparamos e instiga a 
reflexão ao tema, mas extrapola a forma mais 
usual do sentido da palavra, indo de encontro a 
uma ideia de diversas maneiras em que nós 
mesmos nos prendemos dentro de padrões 
estipulados por uma sociedade com ideias e 
ideais questionáveis. E desta forma acredito que 
a ideia inicial de trazer à tona os cárceres, e 
levar essa mensagem a outros públicos acabou 
acontecendo, uma vez que transmitido pela 
internet o espetáculo pôde alcançar uma plateia 
de múltiplas idades, localidades e interesses. 
Felizes com o resultado nos da companhia já 
planejamos novas apresentações. (ARÊAS, 2020) 
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Outra proposta cultural interessante tem sido a 
desenvolvida por Alexandre Fernandes Ramos109 que nos relata: 

 

A Santa Paciência é uma casa criativa 
colaborativa que busca o exercício da escuta 
através da arte e da cultura e que há um ano e 
seis meses vem desenvolvendo diversos eventos 
no campo da economia criativa com diversos 
eventos como feiras de arte e artesanato, 
exposições de artistas locais e regionais, 
apresentações musicais e teatrais, workshops, 
oficinas, bate-papos, cinema, saraus, encontros 
literários e happy-hours. 

 
Há quase cinco meses a gente teve que fechar as 
portas por conta da pandemia da COVID-19 
quando foi um momento muito difícil, mas 
também um momento de afirmação enquanto 
casa criativa e enquanto espaço colaborativo. E 
foi através do colaborativismo que a gente vem 
desenvolvendo diversas atrações para o formato 
on-line nas redes sociais. Desenvolvemos uma 
série de bate-papos ao vivo com artistas, 
professores e pesquisadores sobre arte, cultura e 
sociedade e junto com o diretor teatral Fernando 
Rossi desenvolvemos também o projeto Leituras 
Santas que é um projeto que promove leituras 
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dramatizadas de textos teatrais de dramaturgos 
e contistas campistas e nacionais para esse 
formato on-line.  

No entanto, mais que encontros de leituras de 
textos teatrais o Leituras Santas é um projeto 
que busca fazer um exercício de resgate do 
público de teatro nesse período, além de 
reafirmar a importância do movimento teatral 
em Campos. O diretor Fernando Rossi traz 
sempre uma proposta que homenageia grupos, 
montagens e movimentos teatrais que fizeram e 
fazem história nos palcos de Campos e do país. 
(RAMOS, 2020) 

 

A atriz, escritora e professora do IFF, Raquel 
Fernandes110,enalteceu a importância da paisagem pessoal: 

Para uma pessoa como eu, que sou do campo 
das Artes Visuais também, além do Teatro, o 
período de distanciamento físico dos espaços 
públicos e coletivos me obrigou a repensar 
minha relação do corpo com o espaço, como 
também minha relação do olhar com a 
paisagem. Acredito que uma forma de nos 
fortalecermos esteticamente é investir numa 
ideia lúdica e poética de transformar, 
ressignificar ou construir uma paisagem pessoal. 
Não relativa a própria imagem, mas, o que a 
arquitetura da minha cidade, ou da minha casa 
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me deixa ver e me cobre na nova paisagem 
urbana que me é permitida por meio de 
quadrados construídos pela sociedade: ora nas 
janelas, ora nas portas e nas varandas. 
Organizar um espaço para a oxigenação do 
olhar tem sido uma constante nesses novos 
tempos.  

 

Sobre as alterações na gestão e no viver culturalmente a 
cidade de Campos dos Goytacazes em razão da pandemia, Cristina 
Lima111afirma que: 

Durante o período de quarentena, que se arrasta 
desde 18 de março do corrente ano, as 
atividades remotas por meio das redes sociais 
das instituições, tem encontrado um foco em 
temas de resgate da memória e da cultura 
locais. 
 O COPPAM passou a fazer as suas reuniões 
ordinárias tão logo percebeu que a pandemia 
não tinha prazo para terminar. Assim, deu 
prosseguimento à sua rotina de trabalho, 
objetivando evitar o acúmulo de processos e 
outras demandas. As reuniões são realizadas 
quinzenalmente por meio de plataformas 
digitais e vídeo conferência. 

As ações estão todas praticamente suspensas e 
a pandemia deixa as pessoas congeladas, o que 
prejudicou, de forma sensível, todo o 
planejamento, inclusive os grandes e 
tradicionais eventos do Calendário Oficial do 
município.  
Sem dúvida, a classe artística foi uma das mais 
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prejudicadas com o confinamento e, 
certamente, será uma das últimas a retornar 
com suas atividades, uma vez que os espaços de 
cultura e entretenimento deverão se reinventar, 
a níveis de plateia e palco.  
Num esforço para mitigar as necessidades de 
sobrevivência da classe, estamos trabalhando 
por meio do Comitê Gestor do Fundo Municipal 
de Cultura, órgão do Conselho Municipal de 
Cultura, na operacionalização da Lei Aldir Blanc, 
acreditando que teremos, pela primeira vez, um 
amplo e eficiente mapeamento da classe 
artística local. (LIMA, 2020) 

 

Como ponderado por Sylvia Paes112, sobre este período 
pandêmico: “Sim muito vamos perder. Mas sim, muito também 
vamos ganhar. A história é assim tecida, ponto a ponto, cerzindo 
rasgos, cortando, alinhavando, fazendo e refazendo.” 

Voltando à pesquisa local citada anteriormente, também 
objetivamos entender como tem se dado a (não)vivência da cidade 
de Campos dos Goytacazes durante este período de isolamento 
social devido à pandemia de Covid-19, além de entender um pouco 
sobre o valor dos espaços ambientais e culturais da cidade. Nesse 
sentido, o terceiro questionamento foi “de quais espaços você tem 
sentido mais falta durante a quarentena?”. Sobre este ponto, os três 
locais mais citados foram o Teatro Municipal Trianon (36%), o Jardim 
São Benedito (33.6%), e o Jardim do Liceu (32%). As localidades fora 
do perímetro urbano, contidas no mapa 1 (p. 28), tiveram uma 
menor quantidade de seleção nas respostas, assim como nas outras 
perguntas, a não ser pela Lagoa de Cima, que obteve 21.6% das 
respostas. Como locais que não estavam na listagem, mas citados 
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pelos respondentes, destacamos a “parte inferior da ponte Leonel 
Brizola”, com menos de 1% e, ressalta-se, também, que 12% 
responderam “nenhum”, ficando abaixo apenas da Catedral do 
Santíssimo Salvador (18%), do Jardim do Liceu (32%), Jardim São 
Benedito (33.8%), Lagoa de Cima (21.6%), Mercado Municipal 
(16.8%), Morro do Itaoca (14.8%), Praça São Salvador (19.2%), Teatro 
de Bolso (20.4%), Teatro Municipal Trianon (36%) e Villa Maria 
(18.8%). 

Ou seja, apesar das 27 localidades apontadas pelo 
questionário, além da possibilidade de preencher manualmente 
algum local específico, 30 das 250 pessoas ainda assim disseram que 
não sentem falta de nenhum lugar. Seria possível que essas pessoas 
não tenham se conectado com nenhum dos espaços culturais e 
naturais da cidade? Seria a desconexão, mesmo antes da pandemia, 
tão forte assim? E como se dará a reconexão após esse hiato no viver 
a cidade e esses espaços naturais e culturais? Essas reflexões servem 
como direcionamento para novas políticas de valorização cultural no 
município. 

Faria et al (2020) trazem retratos da vida em isolamento e, 
a partir das molduras de dentro de casa, refletem: “vejo a cidade que 
ainda não se desfez”. Ainda, DaMatta (1995) afirma que as palavras 
“casa” e “rua” não designam apenas espaços, mas esferas sociais, 
entidades de ação social e domínios culturais capazes de despertar 
sentimentos. Com as mudanças provocadas pela pandemia no viver a 
cidade, podemos, então, esperar uma maior afetividade das pessoas 
com os espaços, hoje, viventes na memória? 

Durante este período de isolamento social, onde inúmeros 
têm sido os caminhos tomados para driblar o distanciamento físico, 
vemos que nas escolas, as aulas têm se dado de maneira virtual; nos 
palcos, os artistas têm feitos apresentações através da internet e 
televisão; nas ruas, as manifestações também tem sido feitas através 
de projeções nos edifícios ou de “panelaços” e as artes têm sido 
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realizadas nas janelas, ou em caminhões, como a música tocada 
pelos bombeiros. Os encontros, celebrações e reuniões têm sido 
predominantemente virtuais, revelando a proximidade social 
proporcionada pelo espaço virtual, que é não-físico por definição. 
Ainda assim, existe uma nostalgia do encontro presencial, onde o 
espaço físico é palco para as memórias. Com o distanciamento social 
devido à pandemia, os quartos, salas, escritórios e cozinhas tem se 
dado como espaço físico de um encontro virtual. Seria possível que 
isso possibilite o esvaziamento do sentido de memória coletiva 
urbana ou o urbano volta-se para a mini-escala da casa?   

O tempo, como é visto atualmente, é tão valorizado como 
parte importante do jogo capitalista, que ficar parado e apreciar a 
vida acaba sendo tido uma “perda” de tempo: atravessamos as ruas 
com tanta pressa que não conseguimos sentir a aura dos lugares; 
permanecer em um lugar, talvez, apenas nos fins de semana. Porém, 
o tempo não conta dias e as brechas na agenda não são o suficiente 
para enxergar e reconhecer a cidade como um todo. Temos vivido a 
cidade por “fragmentos” e, com a pandemia, temos visto a cidade 
fragmentada. Sendo a cidade um organismo vivo, inteiro, conectado, 
apenas partes não são suficientes. A cidade se relaciona com as 
pessoas de maneira individual e coletiva, e é através do afeto 
despertado nessas relações que é possibilitada a (re)construção de 
uma memória conjunta. 

Neste aspecto, a pandemia, sem dúvidas, tem mostrado 
como nosso relacionamento com a cidade é importante. Desta 
forma, há de se valorizá-lo, seja por meio de permanências, um 
caminhar mais lento, olhares mais atenciosos pelas ruas ou 
simplesmente o contemplar. Conhecer a cidade é conhecer a própria 
história e, portanto, a própria memória – assim, valoriza-se a 
identidade. Ao vislumbrar a cidade pelas janelas percebemos como 
ela é essencial, seja como palco ou como participante ativa da 
construção de memória coletiva. 
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(Vi)ver a rua através de  janelas, de dentro de espaços de 
confinamento permite um novo olhar sobre a paisagem ao redor, 
uma visão mais romântica e saudosista de quando se podia viver 
aqueles lugares pelos quais passamos com pressa, sem prestar 
atenção, mas também revela as vulnerabilidades socioespaciais das 
cidades – enquanto uns possuem molduras para paisagens 
agradáveis, outros por vezes possuem molduras para paisagens 
desagradáveis, ou até mesmo não possuem janelas para servir de 
molduras. Talvez, depois deste período de confinamento, tenhamos 
registros do que foi esse olhar e quais são esses novos lugares 
descobertos e assim possamos entender o lugar das pessoas. 

E, provavelmente, pós pandemia teremos que continuar 
atentos às “lutas que continuam a existir acerca de quem vai 
configurar as características da vida urbana cotidiana” (HARVEY, 
2014, p. 14). 

 

A cidade (re)conectada e a (re)construção do encantamento 

Essa ruptura no tempo pode servir para pensar como a 
cidade pode voltar a caminhar a partir dessa descontinuidade, de 
uma maneira que seja mais confortável para os moradores na volta 
da ocupação das ruas, (re)conhecendo a cidade onde vivem e 
(re)criando laços. Segundo Oliveira e Gudina (2020), essa pausa tem 
causado efeitos visíveis no ambiente urbano: “menos 
congestionamento, menos lixo, mais estrelas e passarinhos”. Os 
autores afirmam que é possível uma atitude urbana diferente, onde 
pessoas, animais, árvores e águas possam estar mais presentes na 
efetivação do direito à cidade. Essa amplitude torna as cidades mais 
sustentáveis, com melhores condições “culturais e espaciais 
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urbanas”, como sugere a temática “Todos os mundos, um só mundo” 
da UIA 2021113. 

Sobre a volta à “normalidade”, existe o pensamento sobre 
como o “normal” é uma problemática. Desta forma, pode-se pensar 
de uma maneira mais positiva, visto que enxergar o problema é o 
primeiro passo para uma mudança. Neste ponto, as práticas de 
planejamento urbano podem ser renovadas e novas soluções e 
caminhos podem ser tomados. Afinal, assim como citou Sylvia Paes, a 
humanidade (e a urbanidade) já passou por adversidades 
anteriormente e isso serviu para que melhorias fossem feitas e o 
papel dos planejadores aprimorado. Como já dissemos, a sociedade 
está em constante evolução e o direito, a arquitetura e o urbanismo 
caminham juntos neste sentido. 

Lefebvre (2001, p.70) aponta que existe a escrita da cidade, 
dada no que se “inscreve e prescreve em seus muros, na disposição 
dos lugares, no emprego do tempo na cidade pelos habitantes”. Se a 
cidade esteve vazia, o recado foi dado – novas formas de conceber o 
espaço urbano devem ser pensadas. Da mesma forma, a cidade é 
uma eterna construção, que caminha junto à sociedade. Observa-se, 
também, a importância de uma forte rede de sociabilidade, 
estimulando a gestão participativa, tão fundamental para uma cidade 
verdadeiramente de todos. Um exemplo brasileiro é a comunidade 
de Paraisópolis, em São Paulo, onde a associação de moradores 
traçou estratégias de controle da pandemia, suprindo as falhas nas 
políticas públicas. Existe uma emergência de práticas de 
solidariedade: seja para auxiliar e barrar o espalhamento do vírus, 
para ajudar pessoas em vulnerabilidade, ou apenas oferecer apoio à 
distância. Este pode ser o caminho pelo qual a cidade vai renascer – a 
partir de práticas efetivas de coletividade. A cidade, afinal, é o lugar 
do encontro, da beleza e do caos. E, nos lugares de solidariedade, as 
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memórias urbanas se darão de forma coletiva. Sobre o futuro, Michel 
Turner114 afirma “a arquitetura de hoje é o patrimônio de amanhã” e 
reforça a ideia de sustentabilidade, localidade e respeito ao tempo – 
passado, presente e futuro. 

Como salientado por Harvey (2014, p. 11 e 12), o ideal de 
direito à cidade desenvolvido por Lefebvre (2001, p. 117)  é 
simultaneamente um apelo/uma queixa - em razão da “dor 
existencial de uma crise devastadora da vida cotidiana” que nos 
assola - e uma exigência, pela necessidade que temos de “encarar a 
crise nos olhos e criar uma vida urbana alternativa”, “menos 
alienada, mais significativa e divertida”, ainda que “conflitante e 
dialética, aberta ao futuro, aos embates (tanto temíveis como os 
prazerosos), e à eterna busca  de uma novidade incognoscível”. Daí, 
não podemos nos olvidar da sensibilidade oriunda das ruas que nos 
cercam, pelos inevitáveis sentimentos de perdas e ganhos, pelo 
arrebatamento ou irritação que as manifestações nas ruas nos 
causam, das esperanças que surgem... Como explicado por Harvey 
(2014, p. 15), a ideia de direito à cidade “surge basicamente das ruas, 
dos bairros, como um grito de socorro e amparo de pessoas 
oprimidas em tempos de desespero”. Por isso, e almejando a 
proteção dos sujeitos de direito de modo a minimizar suas 
vulnerabilidades, a efetivação do direito à cidade implica, numa 
perspectiva ética, superar as desigualdades de classe, de gênero e 
étnicas - raciais, assim como todas as formas de opressões, tendo 
como referencial a vida digna, a justiça, a liberdade, a igualdade, a 
acessibilidade, a sustentabilidade, a educação, a cultura e a saúde, 
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visando ao bem-estar, a qualidade de vida e a felicidade. E como 
parâmetro teríamos as propostas de Gehl (2015) de cidades vivas, 
saudáveis, seguras e sustentáveis, bem como as de Jane Jacobs 
(2011), do respeito à diversidade, para desse jeito, pensar a cidade 
para todas as pessoas, cumprindo a sua função socioambiental. 

Como afirmado na Declaração de Seul, “o futuro da cidade 
é baseado em seres humanos e no meio ambiente e não em 
corporações frias”. A cidade é preenchida “com espaços públicos que 
as pessoas podem compartilhar com as mentes abertas”. “Abraçando 
a alma do futuro” dentro da arquitetura e da infraestrutura de uma 
cidade, evoca-se o “senso do cuidado com o ambiente urbano”, 
incentivando “a sociedade a ampliar a compreensão de suas cidades 
e a arquitetura a se motivar para cuidar do ambiente da vida”115, 
estimulando a resiliência urbana116. 

Em Acosta (2016), por exemplo, quando se delineia 
“projetos de futuro sustentáveis, dignos e libertários”, possibilitando 
a “cultura do estar em harmonia” e conduzindo “a um mundo em 
que cabem todos os mundos”, fica claro que o ideal do Bem Viver é 
para todos e todas, ou não será. 

A dimensão política da cidade, sublinhada por Mongin 
(2009, p. 23 e 25), deixa explícito que “uma nova cultura urbana não 
pode ser somente patrimonial, artística, arquitetural”, exigindo “que 
um espaço tome forma política”, encontrando “uma coerência a fim 
de se precaver da fragmentação do urbano”, pois são as relações 
entre os indivíduos que fazem da cidade um sujeito coletivo. E “é 
nesse sentido que a experiência urbana urde os vínculos com a 
democracia”. Daí ser “preciso reatar com um espírito urbano e 
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cidadão”, acreditando “que o uno e o múltiplo ainda podem seguir 
em acordo e que a fronteira entre um fora e um dentro elabora a 
priori a humanização dos espaços e dos lugares”. 

Castells (2013, p. 11-26 e 183) esclarece que no plano 
individual, a mobilização social e o comportamento político se 
iniciam quando as emoções (medo, raiva, indignação entusiasmo, 
esperança) ligadas aos sistemas motivacionais de aproximação e 
evitação, se transformam em ação, em participação, em autonomia 
comunicativa, em estímulo para “lutar por um mundo em que 
gostaríamos de viver”. E nesta luta - que perpassa “pela construção 
de significado na mente das pessoas” (uma vez que “os seres 
humanos criam significado interagindo com o seu ambiente natural e 
social”), bem como pela defesa dos direitos e das liberdades, que 
prioriza a dimensão humana e ecológica do desenvolvimento -, há a 
construção de um “espaço híbrido entre as redes sociais da internet e 
o espaço urbano ocupado: conectando o ciberespaço com o espaço 
urbano numa interação” que constitui, tecnológica e culturalmente, 
práticas transformadoras. 

Segundo Lefebvre (2001, p. 53), mesmo a cidade 
“mercadoria” segue como modelo de “realidade urbana onde o uso 
(a fruição, a beleza, o encanto dos locais de encontro) predomina 
ainda sobre o lucro”. O autor também afirma que “a vida urbana 
ainda não começou” (LEFEBVRE, 2001, p. 108 e 109), pois estamos na 
transição de uma sociedade com resquícios conservadores, tendendo 
a um novo humanismo, uma nova humanidade e uma nova prática 
da vida urbana – uma nova sociedade urbana, enfim, uma nova 
cidade com vida nova na cidade, que cabe a nós criar. 

Em conformidade com o que nos ensina Bauman (2009, 48, 
87 a 90), “a arte de viver pacífica e alegremente com as diferenças e 
de extrair benefícios dessa variedade de estímulos e oportunidades 
está se transformando na mais importante das aptidões que um 
citadino precisa aprender a exercitar”. Em consonância com ele, na 
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cidade descobrimos, experimentamos e aprendemos “requisitos 
indispensáveis para a solução dos problemas globais”, pois é onde 
podemos contribuir para a construção de uma “coexistência segura, 
pacífica e amigável no mundo inteiro”. Portanto, e considerando que 
“o espírito da cidade é formado pelo acúmulo de minúsculas 
interações cotidianas”, é primordial a tarefa de humanização, de 
diálogo, de viver conjuntamente com a diferença, salvaguardando a 
diversidade, imbuídos das qualidades humanas de compaixão e de 
cuidado. 

Ressaltamos a Agenda 2030 da ONU117, que se intitula como 
“um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade” e estimula a ação humana em torno de um 
desenvolvimento sustentável. Em seu objetivo 11, está “tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis” de modo a “fortalecer esforços para proteger e 
salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo”. Ainda sobre 
este assunto, Santos et al (2020), baseando-se na responsabilidade 
para com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 da ONU, afirma que “o Patrimônio Cultural materializado nas 
cidades, sob a forma de edificações, estruturas urbanas e paisagens, 
constitui-se em testemunho tangível de períodos pregressos que são 
dignos de preservação para as gerações futuras”. Percebe-se, 
portanto, a íntima relação entre os bens patrimoniais, a segurança, a 
resiliência urbana, inclusão e sustentabilidade. Afinal, garantir a 
segurança das pessoas, seja sobre violência urbana ou crises 
sanitárias, e a inclusão destas, é um meio de garantir o futuro das 
mesmas, assim como a sustentabilidade trabalha com a ideia de 
permitir com que as gerações futuras possam ter acesso ao que 
temos hoje. Da mesma maneira, a resiliência urbana trabalha com a 
ideia de resistência, o que se relaciona com a noção de passado 
resistindo às modernidades do presente, e aí a adaptação de suas 
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funções surge como maneira de resistência da história, da memória e 
do legado das gerações anteriores. 

Segundo Santos et al (2020): 

Os arquitetos são, acima de tudo, observadores 
cuidadosos das cidades, e enxergam o impacto 
positivo que as políticas de preservação têm no 
estabelecimento de comunidades dinâmicas e 
cidades sustentáveis. No entanto, a tarefa da 
preservação do Patrimônio Cultural Construído 
não depende apenas dos arquitetos e 
urbanistas: depende também, da defesa e do 
compartilhamento do significado do patrimônio 
pela sociedade. O Poder Público também deve 
ser capaz de criar e executar políticas públicas 
eficazes, justas e representativas de modo a 
garantir cidadania e dignidade. 

 

E isto ratifica toda a nossa narrativa sobre a relevância da 
coletividade na preservação de uma cidade justa e com memória. 

 

Considerações finais 

Ressaltamos a relação entre vida urbana, direito à cidade e 
memória urbana. Foi possível, através dessa caminhada, relacionar os 
sentimentos, as sensações, o encantamento e a afetividade com a 
criação de memórias urbanas, coletivas como são. Salientamos o 
direito à cidade como fator importante na garantia dessa vida urbana 
coletiva e digna – assim, portanto, se não há vida na cidade, não há 
construção dos laços que tecem a memória coletiva. 

Ao elucidarmos as normas, principalmente as municipais de 
Campos dos Goytacazes, destacamos não apenas os instrumentos de 
proteção e garantia do direito à memória, mas também as intenções 
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por trás dos mesmos, evidenciando o altíssimo valor dos espaços 
naturais e culturais da cidade. Quanto às respostas dos munícipes, 
percebemos, mais uma vez, a importância desses espaços e como 
eles – mesmo com a não-vivência proporcionada pela pandemia de 
Covid-19 – se fazem presentes na vida dessas pessoas, ainda que em 
memória. 

Sobre a pandemia, é clara a percepção de como a vida é 
prejudicada, e não apenas no aspecto da saúde coletiva, mas 
também nos espaços onde a vida humana acontece – a cidade como 
palco e participante ativa na moldagem dessas vivências. As ruas 
vazias representam uma cidade que, em certo ponto, falhou. Porém, 
essas mesmas ruas serão (e em alguns aspectos, vêm sendo) as 
primeiras a ser ocupadas, até mesmo por uma questão sanitária de 
saúde ambiental, devido à ventilação e por seus espaços mais 
abertos. Dessa forma, será pelas ruas, quando tudo isso passar, que a 
cidade será repensada e a sociabilidade reconstruída. 

Essa sociabilidade implica (re)conexões com nós mesmos, 
com as pessoas, com os lugares, com os direitos humanos, onde a 
vida poderá permanecer acontecendo plenamente e a memória trará 
as lembranças do que vivemos e, também, do que não pudemos 
viver. Rememorar se faz possível quando há a garantia de 
transmissão das informações sobre a vida cultural e histórica da 
cidade, o que ressalta a importância da sinalização das mesmas. 

Se, de acordo com Harvey, as cidades são (re)feitas 
conforme nossos mais profundos desejos, e se for nosso desejo o 
ideal exposto por Gehl de vivermos em cidades saudáveis, seguras e 
sustentáveis, e se o Covid-19 nos impõe repensar padrões de saúde, 
segurança e sustentabilidade, otimizando, inclusive, o uso de 
tecnologias, podemos escolher - além de quais memórias e lições 
deste períodos vamos nos apegar para contá-las - como efetivar uma 
cidade mais resiliente, inteligente e sensível, enfim, que se torne 
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melhor para todos e todas pós-pandemia (inclusive para se precaver 
e saber enfrentar eventual novas pandemias).  

A situação de pandemia reforça o ciclo da história e da vida: 
as falhas humanas nos colocam em situações de risco, e nossas 
virtudes nos colocam em posição de consertar os erros e recomeçar. 
A simples possibilidade de recomeçar a partir dessas 
(des)continuidades traz a esperança para a renovação da vida – 
humana, mundana, cultural e natural. 
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Fluminense - Campus Campos Centro. Participou de pesquisas 
acadêmicas no campo do patrimônio histórico, onde atuou como 
voluntária no projeto "Documentando o Solar do Colégio (Arquivo 
Público Municipal)", de março de 2020 a dezembro de 2020. 

 

Layra Ribeiro Azevedo  

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro. Participa de pesquisas 
acadêmicas no campo do patrimônio histórico desde 2019, onde 
atuou como voluntária no projeto "Cidade Histórica: diagnóstico e 
reabilitação em Campos dos Goytacazes", que integrou o Viva a 
Ciência - Programa Municipal de Bolsas de Iniciação Científica, 
Iniciação Tecnológica e de Extensão, entre agosto de 2019 e julho de 
2020. 

 

Letícia Leite Barcellos 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro. Participa de pesquisas 
acadêmicas no campo do patrimônio histórico desde 2019, onde 
atuou como voluntária no projeto "Inventariando o patrimônio 
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urbano e cultural", de Março de 2019 a Dezembro de 2019. Participou 
como bolsista nos anos de 2020 e 2021 nos projetos de pesquisa 
"Documentando o Solar do Colégio (Arquivo Público Municipal), de 
Março de 2020 a Dezembro de 2020 e na pesquisa "Reconstituição da 
memória histórica da Fazenda do Colégio" de Março de 2021 a 
Dezembro de 2021. 

 

Maria Angélica Oliveira Vellasco 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro. Participou de pesquisas 
acadêmicas no campo do patrimônio histórico desde 2019, quando 
foi voluntária no projeto "Inventário do patrimônio industrial do 
açúcar", no período entre julho de 2019 e julho de 2020. 

Maria Carolina Alves Medeiros 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Mestra em Arquitetura, 
Urbanismo e Tecnologias pelo Instituto Federal Fluminense – Campus 
Campos Centro. Participou de pesquisas acadêmicas no campo do 
patrimônio histórico-cultural desde a graduação, e no mestrado 
realizou estágio em docência na disciplina “Patrimônio e Técnicas de 
Preservação”. Como pesquisa de dissertação, trabalhou os efeitos da 
falta de atualização do Plano Diretor, em relação à segregação 
socioespacial, em Bom Jesus do Itabapoana-RJ. Atua como Arquiteta 
e Urbanista. 

 

Maria Catharina Reis Queiroz Prata 

(vide os dados referentes à Organização do livro) 
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Maria Glória de Almeida Soares 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro, em 2022. Participou de 
pesquisas acadêmicas no campo do patrimônio histórico desde 2018, 
quando foi voluntária. Atuou como bolsista do Viva Ciência no projeto 
"Inventário do patrimônio industrial do açúcar", no período entre 
julho de 2019 e julho de 2020. 

 

Mariana Gomes de Souza 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, possui formação técnica em 
Edificações (2016), ambos pelo Instituto Federal Fluminense - Campus 
Campos Centro. Participa de pesquisas acadêmicas no campo do 
patrimônio histórico desde 2019, onde atuou como bolsista no 
projeto "Cidade Histórica: diagnóstico e reabilitação em Campos dos 
Goytacazes", que integrou o Viva a Ciência - Programa Municipal de 
Bolsas de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica e de Extensão, 
entre agosto de 2019 e julho de 2020, com apresentação oral no XII 
Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica / V 
Congresso Fluminense de Pós-Graduação, em outubro de 2020. 

 

Marina Erthal Cordeiro 

Graduandaem Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro. Participou de pesquisas 
acadêmicas no campo do patrimônio histórico, onde atuou como 
voluntária no projeto "Documentando o Solar do Colégio (Arquivo 
Público Municipal)", de março de 2020 a dezembro de 2020. 
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Maryana Avila Oliveira 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro em 2022. Participou de 
pesquisas acadêmicas no campo do patrimônio histórico desde 2018, 
onde atuou como bolsista nos projetos "Documentando o Patrimônio 
Cultural ", de agosto de 2018 a agosto de 2019, e "Cidade Histórica: 
diagnóstico e reabilitação urbana em Campos dos Goytacazes, de 
agosto de 2019 a agosto de 2020. 

 

Nayanne Almeida Gomes Manhães 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro em 2021. Participou de 
pesquisas acadêmicas no campo do patrimônio histórico desde 2018, 
onde atuou como bolsista no projeto "Inventariando o Patrimônio 
Cultural", de Agosto de 2019 a Agosto de 2020. 

 

Raphael Aquino Encrenaz 

Graduando em Arquitetura e Urbanismo, possui formação técnica em 
Edificações (2016), ambos pelo Instituto Federal Fluminense - Campus 
Campos Centro. Participa de pesquisas acadêmicas no campo do 
patrimônio histórico desde 2019, onde atuou como bolsista no 
projeto "Documentando o Solar do Colégio (Arquivo Público 
Municipal)", que integrou o Viva a Ciência - Programa Municipal de 
Bolsas de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica e de Extensão, 
entre agosto de 2019 e julho de 2020. Hoje é bolsista do projeto de 
pesquisa CAMPOS 3D, com enfoque na utilização de tecnologia digital 
para Educação Patrimonial. 
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Rayane Ribeiro Dantas Gonçalves 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro. Participou de pesquisas 
acadêmicas no campo do patrimônio histórico, onde atuou como 
voluntária no projeto "Documentando o Solar do Colégio (Arquivo 
Público Municipal)", de março de 2020 a dezembro de 2020. 

 

Thaís Conceição Feitosa Almeida 

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU no Instituto 
Federal Fluminense Campus Campos-Centro. Graduada em 
Arquitetura e Urbanismo pelo IFF Campus Campos-Centro em 2019 
com o trabalho final “O Patrimônio Arquitetônico como motivador da 
requalificação do entorno urbano”. Participou de pesquisas 
acadêmicas no campo do patrimônio histórico desde 2018, onde 
atuou como bolsista no projeto "Identificando o Patrimônio Cultural", 
de agosto de 2018 a abril de 2019. 

 

Thaíssa da Silva Ferreira 

Arquiteta e Urbanista pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas –PUC-CAMPINAS (2017). Mestranda em Arquitetura, 
Urbanismo e Tecnologias pelo Instituto Federal Fluminense (IFF, 
2020-2022) no tema de Gestão, Tecnologia e Patrimônio histórico. 
Período de 12 (doze) meses de mobilidade internacional na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto – FAUP – Portugal (2015-
2016). Tem experiência na área de Compatibilização de projeto, 
Consultoria BIM e Regularização de Vigilância Sanitária. 
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Victor Tannus Fonseca 

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal 
Fluminense - Campus Campos Centro em 2022. Participou de 
pesquisas acadêmicas no campo tecnológico desde 2018, onde atuou 
como bolsista no projeto “Método para Análise das Interfaces entre 
TIC’s e Componentes Curriculares”, de agosto de 2018 à julho de 
2019; também foi voluntário em pesquisas acadêmicas no campo 
patrimonial desde 2019, onde atuou como voluntário nos projetos 
“Doce como mel: Inventário do Patrimônio do Açúcar em Campos dos 
Goytacazes” e "Cidade Histórica: diagnóstico e reabilitação em 
Campos dos Goytacazes", de março de 2019 à julho de 2020. 
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Sobre a coleção 

 

 MIRANTE é mais uma parceria entre o LABAC-UFF e o INSTITUTO 

GRÃO. Nosso objetivo é criar uma expressiva coleção com títulos 

disponibilizados gratuitamente, abarcando livros de natureza 

científica, ensaística, artística e acadêmica. Nosso recorte temático 

abarca as áreas Sociais e das Humanidades, das Artes e do Meio 

Ambiente. A coleção MIRANTE tem em sua gestão um Conselho 

Editorial integrado por pesquisadores de instituições e universidades 

diferenciadas, que abarcam diversas regiões do país e de fora. 

Desejamos que a coleção alcance boa receptividade. 

 

INSTITUTO GRÃO - Programas ambientais e Ações culturais 

LABAC-UFF - Laboratório de Ações Culturais da  

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 


