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Time stand still 

I'm not looking back 

But I want to look around me now 

Time stand still 

See more of the people 

And the places that surround me now 



Resumo 
 

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tem trabalhado com 

a perspectiva de desenvolver normas de preservação que auxiliem a gestão dos conjuntos 

urbanos tombados. A confecção de minutas de portaria, portanto, deveria ser encarada como 

um instrumento que auxiliasse moradores e poder público para a intervenção em sítios 

históricos. Esse é um desafio com o qual se depara a Superintendência do IPHAN em 

Alagoas, no momento da realização desta pesquisa: o Conjunto arquitetônico e urbanístico da 

cidade de Marechal Deodoro, Conjunto histórico e paisagístico da cidade de Penedo, e o 

Sítio histórico e paisagístico de Piranhas compreendem parcelas urbanas dos três municípios 

que estão protegidos pelo IPHAN, em Alagoas, mas nenhum deles apresenta documentos que 

diretamente estabeleçam parâmetros e diretrizes para orientar a intervenção em seus edifícios. 

Na tentativa de promover uma reflexão sobre isso, escolheu-se a cidade de Marechal 

Deodoro como uma espécie de estudo de caso, de modo a compreender como se daria esse 

processo de proposição de normas. Ao consultar o Processo de Tombamento 1397-T-97, que 

trata de sua proteção, outros questionamentos foram suscitados – questionamentos esses que, 

certamente, incidiriam nas normas de preservação desse conjunto: os pareceres de 

tombamento de Marcus Tadeu Daniel Ribeiro, engenheiro e historiador da arte, e de Nestor 

Goulart Reis Filho, membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, falam de uma 

ação de restauração na cidade que implicaria em “refazimentos” de muitos de seus elementos 

arquitetônicos, desde que comprovadamente auxiliados pela moderna ciência e pela 

documentação existente. Sobre essas “recomposições”, os autores não as reconhecem como 

falsificações, e esse tornou-se ponto de partida deste trabalho: o que torna, de fato, um 

conjunto arquitetônico autêntico? Quais implicações esse atos de restauração trariam ao 

conjunto urbano de Marechal Deodoro? 

Este trabalho não se propõe a solucionar o complexo entendimento da noção (ou 

noções) de autenticidade, para o campo da Preservação, na tentativa de promover 

instrumentos legais de gestão de um sítio urbano tombado, mas ele certamente pode ser visto 

como mais uma (pequena) contribuição ao rico debate sobre ela. 

 

Palavras-chaves: Marechal Deodoro, autenticidade, normas de preservação. 

 



Abstract 
 

 The Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) has been working 

with the perspective of developing preservation policies that help the management of 

protected urban complexes. The production of “minutas de portaria”, therefore, should be 

seen as a tool that would help inhabitants and government in intervening on historical sites. 

This is a challenge that the Superintendência do IPHAN em Alagoas faces, at the time of this 

research: the Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro, the 

Conjunto histórico e paisagístico da cidade de Penedo, and the Sítio histórico e paisagístico 

de Piranhas are urban portions of three cities that are protected by IPHAN, in Alagoas; 

nevertheless, none of them has documents that directly establish parameters and intervention 

guidelines. 

In an attempt to promote a reflection on this, we chose the city of Marechal Deodoro 

as a kind of case report, in order to understand how this process of submitting rules could be. 

On consulting its protection documents, the Processo de Tombamento 1397-T-97, other 

questions were raised – questions that would certainly focus on the preservation rules of that 

site: the judgments of Marcus Tadeu Daniel Ribeiro, engineer and historian art, and Nestor 

Goulart Reis Filho, member of the Advisory Council of Cultural Heritage, tell of a restoration 

action in the city that would imply "remakes" (“re-dos”) of many of its architectural elements, 

as long as they could be aided by modern science and the existing documentation. On these 

"re-compositions", the authors do not recognize them as fakes, and that became the starting 

point of this paper work: what does, in fact, make an authentic architectural ensemble? What 

implications does this act of restoration would bring to the urban site of Marechal Deodoro? 

This work is not intended to solve the complex understanding of the concept of 

authenticity, to the field of preservation, in order to produce legal instruments for the 

management of urban ensembles, but it can certainly be seen as another (small) contribution 

to the rich debate on it. 

 

Keywords: Marechal Deodoro, authenticity, preservation rules. 

 

 

 



Lista de Ilustrações 
 

Ilustração 1 Esquema com a edificação das casas térreas: a formação das ruas 

Ilustração 2 Rebatimento dos esquemas das plantas mais simples: meia-morada e morada  

  inteira 

Ilustração 3 Esquema de um sobrado (planta baixa) 

Ilustração 4 Santuário em Cabo Espinchel: exemplo da espacialização do “partido triádico” 

Ilustração 5 Esquema-resumo da relação Colonização X Espacialidade no Brasil Colônia 

Ilustração 6 Demarcação do município de Marechal Deodoro/AL 

Ilustração 7 Perímetro de Tombamento Federal da Cidade de Marechal Deodoro 

Ilustração 8 Pagus Alagoae Australis: obra atribuída a George Marcgraf 

Ilustração 9 Alagoa ad Austrum: estampa de Alagoa do Sul produzida por Frans Post 

Ilustração 10 Indicações de alguns elementos da ocupação urbana cartografada por Marcgraf 

Ilustração 11 Indicações de permanências e elementos posteriores, adicionados ao tecido 

  urbano 

Ilustração 12 Casa térrea no centro de Marechal Deodoro/AL 

Ilustração 13 Sobrados no centro do município, Marechal Deodoro/AL 

Ilustração 14 Casa natal do Marechal Deodoro da Fonseca 

Ilustração 15 Marechal Deodoro e a Lagoa Manguaba 

Ilustração 16 Pagus Alagoae Australis: obra atribuída a George Marcgraf 

Ilustração 17 Centro histórico de Marechal Deodoro/AL 

Ilustração 18 Rua Dr. Ladislau Neto 

Ilustração 19 Rua Dr. Ladislau Neto 

Ilustração 20 El Caballero de la mano em el pecho, de El Greco 

Ilustração 21 Esquema-resumo da primeira hipótese de Flaviana Lira (2009)  

Ilustração 22 Etapas da aplicação do sistema de indicadores de Flaviana Lira (2009) 

Ilustração 23 Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico 

Ilustração 24 Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico 

Ilustração 25 Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico 

Ilustração 26 Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico 

Ilustração 27 Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico 

Ilustração 28 Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico 

Ilustração 29 Parâmetros urbanísticos 



Ilustração 30 Arco-cruzeiro da Capela da Ordem 3ª do Carmo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tabelas 
 

Tabela 1 Critérios para a inclusão de bens culturais na Lista do Patrimônio Mundial  

  (1976) 

Tabela 1 Critérios para a inclusão de bens culturais na Lista do Patrimônio Mundial  

  (1977) 

Tabela 3 Comparação dos critérios para a inclusão de bens culturais na Lista do  

  Patrimônio Mundial, a partir das diretrizes operacionais de 1997 e de 2013. 

Tabela 4 Quadro-resumo sobre as tipologias de recursos de poder estabelecidas por  

  Fabián Repetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Abreviaturas e Siglas 
 

DEPAM Departamento de Proteção ao Patrimônio Material 

EMATUR Empresa Alagoana de Turismo 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICCROM Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens  

  Culturais 

ICOMOS Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

ICR  Instituto Central de Restauração 

INBI-SU Inventário Nacional de Sítios Urbanos Tombados 

INCEU Inventário Nacional de Configuração dos Espaços Urbanos 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IUCN  União Internacional para a Conservação da Natureza 

MASEAL Museu de Arte Sacra do Estado de Alagoas 

OUV  Outstanding Universal Value / Valor universal excepcional 

PT  Processo de tombamento 

SE/AL  Superintendência do IPHAN em Alagoas 

SERVEAL Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas 

SICG  Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Anexos 
 

Anexo I Síntese cronológica da ocupação do território de Marechal Deodoro/AL 

Anexo II Parecer nº 003/2005 MTDR/GT/DEPAM/IPHAN. Opina favoravelmente  

  pela inscrição da cidade de Marechal Deodoro nos Livros do Tombo Histórico  

  e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 

Anexo III Parecer Ref. Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal  

  Deodoro 

Anexo IV Considerações sobre a assinatura no quadro El caballero de la mano en 

   el pecho, de El Greco 

Anexo V Propostas feitas pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

   (ICOMOS) como recomendações para critérios para inclusão do  

  Patrimônio Cultural na Lista do Patrimônio Mundial (1976) 

Anexo VI Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage  

  Convention. Paris, 1977. 

Anexo VII Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Património  

  Mundial. Lisboa, 2014. 

Anexo VIII Proposta de Herb Stovel para aplicabilidade do documento de Nara 

 



15 

 

Sumário 
 

Introdução ................................................................................................................................. 16 

Parte I: Problematizando o objeto ............................................................................................ 26 

1.1 As cidades no Brasil Colônia e o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 

Marechal Deodoro ............................................................................................................... 29 

1.2 A atribuição de valor ao Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro ............................................................................................................................... 53 

Parte II: Reconhecendo a autenticidade nos centros históricos tombados ............................... 68 

2.1  Problematizando noções de autenticidade: contribuições das teorias da conservação . 71 

2.2  Problematizando noções de autenticidade: contribuições dos organismos internacionais ........................ 88 

2.3  Relativizando noções de autenticidade ....................................................................... 107 

2.4  Instrumentalizando noções de autenticidade ............................................................... 123 

Parte III: A recomposição arquitetônica em Marechal Deodoro ............................................ 140 

3.1 Restauro urbano ou recomposição arquitetônica? ....................................................... 143 

3.2 Do tombamento às Normas de Preservação: breves considerações sobre a gestão do 

sítio histórico ...................................................................................................................... 151 

3.3 A autenticidade nas recomposições arquitetônicas: discutindo a normatização de 

Marechal Deodoro/AL ....................................................................................................... 158 

Conclusão ............................................................................................................................... 182 

Referências bibliográficas ...................................................................................................... 188 

Anexos .................................................................................................................................... 200 

Anexo I ................................................................................................................................... 201 

Anexo II .................................................................................................................................. 205 

Anexo III ................................................................................................................................ 244 

Anexo IV ................................................................................................................................ 249 

Anexo V .................................................................................................................................. 251 

Anexo VI ................................................................................................................................ 256 

Anexo VII ............................................................................................................................... 268 

Anexo VIII .............................................................................................................................. 274 

 

 



16 

 

Introdução 
 

 O IPHAN tem trabalhado com a gestão de conjuntos urbanos desde a instituição do 

tombamento por meio do Decreto-Lei nº 25/1937, que permitiu a criação desse instrumento 

como um ato administrativo que declara o valor de patrimônio de um bem ou um conjunto de 

bens: ainda na década de 1930, esse instrumento constituiu um avanço no sentido de garantir 

a atuação de instituições na preservação desses bens culturais – exemplares que atestam 

valores estéticos, históricos, arqueológicos ou etnográficos, por exemplo. O tombamento, 

porém, ainda que limite a intervenção em um bem tombado à análise da instituição federal, 

não define diretrizes e parâmetros para isso, porque esse é um exercício específico a cada caso 

e a cada bem. A metodologia atualmente adotada pelo IPHAN para a elaboração de 

normativas de preservação, apresentada na publicação Normatização de cidades históricas: 

orientações para a elaboração de diretrizes e Normas de Preservação para áreas urbanas 

tombadas
1
, justifica que é preciso conhecer os bens e seu(s) valor(es) atribuído(s), nas 

dinâmicas social e urbana que os inserem, propondo caminhos que esclareçam a todos os 

cidadãos diretamente influenciados pelo tombamento. Nesse sentido, o IPHAN propõe, para a 

orientação das diretrizes e normativas em áreas urbanas tombadas, uma política institucional 

de preservação através de um conjunto de atividades bastante definido, que se divide em três 

premissas principais: a identificação do bem, a sua proteção e, após isso, a sua gestão
2
. 

 A Superintendência do IPHAN em Alagoas, além de outros bens culturais, lida com 

três sítios históricos tombados, que constituem parcelas urbanas dos municípios de Marechal 

Deodoro, Penedo e Piranhas. Reconhece-se que todos eles têm um tombamento recente, tendo 

sido Penedo a primeira cidade alagoana a receber proteção federal, em 1996
3
. A preservação 

desses três conjuntos urbanos tem sido conduzida, por exemplo, através de ações de educação 

patrimonial, de projetos desenvolvidos e executados pelo órgão, além da fiscalização feita 

pelos técnicos, bem como a suas análises discricionárias: considerando este último ponto, 

entende-se o esforço da instituição em promover e instituir a normatização de um sítio 

histórico como forma de gerir o espaço tombado. 

Criar normativas para a preservação do conjunto urbano compreende, pois, a 

confecção de diretrizes com base nas motivações de tombamento e na dinâmica atual da 

                                                 
1
  FINGER, Anna; VIEIRA FILHO, Dalmo; MEDEIROS, Yole. Normatização de cidades históricas: 

orientações para a elaboração de diretrizes e Normas de Preservação para áreas urbanas tombadas. 

Brasília: IPHAN, 2011. 
2
  FINGER, A.; VIEIRA FILHO, D.; MEDEIROS, Y. op. cit. p. 04. 

3  As datas dos tombamentos serão consideradas aquelas referentes à inscrição no(s) respectivo(s) Livro(s) do 

Tombo. 



17 

 

parcela urbana tombada, resultando em documentos com respaldo legal, as minutas de 

portaria. Tornar-se-á, pois, um instrumento que auxilia o trabalho dos técnicos: primeiro, ao 

embasar, em termos legais, as ponderações de suas análises nos projetos básicos dos 

processos instruídos nas unidades do IPHAN; segundo, ao atuar como ordenador no próprio 

procedimento de análise, reduzindo o exercício constante e repetitivo de investigação de 

exigências e limitações nas intervenções realizadas no sítio histórico tombado. 

A formulação de normativas se justificaria, ainda, como fonte documental e legal para 

a população residente, para o poder público municipal e estadual e para os responsáveis 

técnicos pelas propostas de intervenção em bens localizados no espaço da poligonal de 

tombamento, ou mesmo de entorno. Essa formulação envolveria vários procedimentos que se 

traduziriam em diversas etapas, devendo ser iniciado com uma consulta ao processo de 

tombamento do conjunto urbano. A atuação do IPHAN envolveria, ainda, a reflexão sobre 

conceitos e noções, que vêm sendo ciclicamente trabalhados, e outras premissas também 

estabelecidas na prática institucional e isso deveria se refletir, diretamente, no tipo de 

informações contidas em cada processo. Desse modo, é importante não só analisar o conteúdo 

dos documentos nele encontrados como também a natureza dessas fontes e a quê elas se 

referem. 

O processo de tombamento e as definições das poligonais de proteção (rigorosa e de 

entorno) tornaram-se essenciais na análise de intervenções ocorridas no sítio urbano. É 

preciso conhecer melhor, entretanto, as características que fundamentaram a proteção, e as 

parcelas urbanas delimitadas como portadoras dessas características. Considerando que essas 

informações remetem a um determinado período, é imprescindível, ainda, que a dinâmica 

provocada pela apropriação dos habitantes exerça papel tão importante quanto aquele que 

ocupam os argumentos que motivaram o tombamento. É comum se deparar com elementos 

faltantes, especialmente nos processos mais antigos
4
, então se torna primordial complementá-

los para dar continuidade, de modo adequado, à confecção dos instrumentos de proteção. 

 Um ponto importante a ser ressaltado, para o caso da confecção de normas de 

preservação, é a necessidade de visitar e vivenciar os sítios históricos: como parcela do tecido 

urbano, eles desenvolvem um papel especial que transborda seus limites físicos, gerando 

movimentos ora positivos, ora negativos, mas que, em algum momento da trajetória urbana, 

passaram por processos de esvaziamento de suas funções, conforme ressaltou Márcia 

Sant’Anna
5
. A relação entre o homem de hoje e a cidade de ontem só pode ser percebida e 

                                                 
4
  FINGER, A.; VIEIRA FILHO, D.; MEDEIROS, Y. op. cit. p. 15. 

5
  SANT’ANNA, Márcia. A cidade-atração: patrimônio e valorização de áreas centrais no Brasil dos anos 90. 
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analisada in loco, no momento em que ela acontece. 

A expectativa da instituição é a de que essas observações sejam adotadas e que um 

sistema possa ser formulado com base na reunião de informações, dados e análises capazes 

de, juntos e articulados, promover a confecção de orientações para as intervenções – 

manutenção, reforma e construção – nos conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN. É um 

processo que deve ser acompanhado pelo armazenamento no Sistema Integrado de 

Conhecimento e Gestão (SICG), atual base de dados utilizada pela instituição, como outrora 

aconteceu com o Inventário Nacional de Bens Imóveis de Sítios Urbanos Tombados (INBI-

SU), e com o Inventário Nacional de Configuração dos Espaços Urbanos (INCEU). 

O Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do IPHAN tem o 

objetivo de formar, a partir de uma vivência da prática institucional e da construção de uma 

reflexão crítica, profissionais “para atuarem no campo da preservação do patrimônio 

cultural”
6
. O Edital de Seleção publicado em 2012 oferecia uma vaga, na área de Arquitetura e 

Urbanismo, para a Superintendência do IPHAN em Alagoas, onde as principais atividades 

práticas previstas para o aluno seriam a “participação em pesquisas e levantamentos para a 

definição de parâmetros de preservação dos sítios urbanos tombados em Alagoas, assim como 

na elaboração de portarias institucionais de normatização da proteção dos sítios”
7
. Nesse 

sentido, o aluno participaria de todo o processo acima descrito, auxiliando os técnicos da 

unidade em cada uma dessas etapas, para a confecção de um produto final, que seria uma 

minuta de portaria para os conjuntos urbanos tombados de Alagoas: Marechal Deodoro, 

Penedo e Piranhas. 

Colocar em prática a metodologia para a normatização desses sítios foi um processo 

árduo, quase impraticável em virtude de vários fatores: a) a soma de atividades de rotina na 

Unidade, que constituem um volume muito grande de demandas, limitado ao corpo técnico 

de, então, dois arquitetos e urbanistas; b) o tamanho dos conjuntos urbanos, haja vista, por 

exemplo, que só o perímetro de tombamento do conjunto urbano da cidade de Penedo envolve 

cerca de 1.200 imóveis; c) a acessibilidade aos sítios: Piranhas, por exemplo, é localizada no 

sertão de Alagoas, distante cerca de 270 km de Maceió, sede do IPHAN/AL. Em face desses 

obstáculos, a direção da unidade decidiu, por fim, pela terceirização da pesquisa necessária à 

confecção daqueles produtos, que foi alvo de projeto básico, contratado no ano de 2014. 

                                                                                                                                                         
In: SANTOS, Afonso Carlos Marques; KESSEL, Carlos; GUIMARAENS, Ceça. (Org.). Livro do 

Seminário Internacional Museus e Cidades. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2004, v. 1, p. 157. 
6
  IPHAN. Edital de Seleção – Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do IPHAN 2012. 

mar. 2012. p. 01. 
7
  IPHAN. op. cit. p. 12. 
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Ainda assim, era possível suscitar diversos temas que poderiam ser discutidos ou 

examinados no desenvolvimento de dissertação no Mestrado Profissional do IPHAN, 

especialmente ao considerar a abrangência de questionamentos que a normatização de um 

sítio histórico compreende. Com a contratação de empresa para realizar a coleta de dados dos 

três sítios históricos, o IPHAN/AL segue na tentativa de dar prosseguimento aos processos de 

normatização dos seus conjuntos, e este momento possibilita uma boa oportunidade para se 

discutir algumas questões importantes para as ações de conservação e preservação em seus 

espaços urbanos. Nesse sentido, parece pertinente encarar este trabalho como uma tentativa de 

contribuir para uma reflexão sobre as normas de preservação, bem como as perspectivas e 

metodologia envolvidas em sua confecção, baseando-se em um dos casos encontrados no 

estado de Alagoas. Este trabalho não poderia propor-se, efetivamente, a criar diretrizes de 

intervenção ou realizar a instrução de um documento legal, que seria uma minuta de portaria, 

mas, munidos da intenção supracitada, optamos, então, por um primeiro recorte espacial: a 

cidade de Marechal Deodoro. 

 A consulta ao Processo de Tombamento nº 1.397-T-1997, que trata da proteção do 

Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro, permitiu o acesso aos 

documentos que o compunham, nos quais se insere o Parecer nº 003/2005 

MTDR/GT/DEPAM/IPHAN, que opina favoravelmente pela inscrição da cidade de Marechal 

Deodoro nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Ele foi 

elaborado por Marcus Tadeu Daniel Ribeiro, engenheiro e historiador da arte, em 10 de 

outubro de 2005, e traz uma consideração importante ao trabalho que se pretende 

desenvolver: 

 

A questão a ser colocada é se, apesar dos vários exemplos neste parecer 

relacionados de destruição ou de descaracterização do patrimônio artístico 

dessa cidade, caberia o IPHAN determinar a inscrição desse bem no livro de 

tombo das Belas-Artes. Entendemos que sim, embora reconheçamos que esta 

discussão deve envolver também a área de conservação e de restauração 

institucional, pois parece-nos, s.m.j. dos doutos, que muitas das edificações 

que se encontram em estado muito precário de conservação poderão ser 

reconduzidas à sua feição original, após um trabalho sistemático de pesquisa 

e de restauração sob os métodos da moderna ciência. Mesmo o casario que 

espalha pela cidade, muitas vezes prejudicado pela natureza das intervenções 

que se têm feito, mas que ainda mantém a volumetria original, poderá ser 

recuperado em seus detalhes arquitetônicos, após prospecções visando o 

retorno a sua feição original.
8
 

                                                 
8
  RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. Parecer nº 003/2005 MTDR/GT/DEPAM/IPHAN. Opina 

favoravelmente pela inscrição da cidade de Marechal Deodoro nos Livros do Tombo Histórico e 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 10.10.2005. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro, 
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 Já no parecer sobre o processo de tombamento, elaborado em 3 de agosto de 2006, o 

autor Nestor Goulart Reis Filho, arquiteto e urbanista, membro do Conselho Consultivo do 

IPHAN, o autor defende o retorno às formas originais das fachadas dos edifícios, quando 

possível
9
. Sobre isso, questionamos: é possível considerar tal sugestão uma diretriz de 

intervenção? Ou melhor, como se daria o processo de “recomposição” desses elementos 

arquitetônicos? Mesmo com a posse de documentos que assim permitissem essa 

recomposição, isso seria uma intervenção que produziria uma arquitetura “autêntica”? Afinal: 

o que representa a autenticidade para a arquitetura valorizada como patrimônio? 

 Em consulta à Ata da 49ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 

durante a deliberação do tombamento, Nestor Goulart acrescenta que: 

 

(...) não é falsificação alguma repor as janelas com suas rótulas e balcões 

em ruas nas quais deixaram de passar veículos e que voltaram a ser, como 

antes, sem passeios. (...) Na cidade de Marechal Deodoro, foi feita a 

sugestão, pelo setor técnico, de se repor na condição anterior o que puder 

ser comprovado. (...) devemos ter um padrão que procure ser fiel ao 

momento em que aquelas casas foram construídas.
10 

 

O caráter dessas afirmações suscitou o estranhamento que se tornou o ponto de partida 

deste trabalho. Ao assumir o lugar de fala de arquiteta e urbanista, questionamos como seria 

possível construir e promover um debate em torno da recomposição de edifícios que 

compõem a parcela urbana protegida pelo IPHAN, no município de Marechal Deodoro. Em 

outras palavras, questionamos o que define a autenticidade de uma intervenção. Ou ainda: 

pode ser considerado “autêntico” o retorno às formas originais do casario deodorense? O que 

definiria essas formas “originais”? Que temporalidades? Quais elementos e premissas 

definem o falso histórico e o falso arquitetônico, neste caso? Mais ainda, deveríamos ignorar 

todos os elementos que compõem esse espaço urbano, diversos em si no seu tempo, reflexos 

da apropriação do espaço pelas diferentes gerações de pessoas, que desde sua fundação o 

habitam? 

                                                                                                                                                         
Processo 1397-T-97. p. 151. 

9
  REIS FILHO, Nestor Goulart. Parecer Ref. Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro, 3.8.2006. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro, Processo 1397-T-97. p. 187. 
10

  REIS FILHO, Nestor Goulart. Ata da 49ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural/IPHAN, 3.8.2006. Inscrição do “Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro”, sob o nº 588, no Livro do Tombo Histórico e sob o nº145, no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, 29.6.2009. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=17207&sigla=Institucional&retorno=detal

heInstitucional>. Acesso em: mar/2013. p. 35. 
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 O objetivo geral da dissertação que aqui se inicia é discutir a recomposição de 

elementos arquitetônicos como estratégia de preservação e suas implicações na proposta de 

normatização para o Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro. 

Como objetivos específicos, pretendemos: 

 

 Analisar o Processo de Tombamento 1.397-T-1997, com o objetivo de entender 

em que medida a conformação urbana e histórica do sítio e seus elementos 

arquitetônicos foram fatores determinantes no processo de atribuição de valor 

ao conjunto urbano de Marechal Deodoro; 

 

 Analisar as principais correntes, no campo da preservação do patrimônio, que 

discorrem sobre falso histórico e falso arquitetônico, buscando identificar e 

discutir premissas que possam orientar uma proposta de normatização do sítio 

histórico de Marechal Deodoro e apropriar-se da noção (ou noções) de 

autenticidade, na arquitetura, como forma discutir a legitimidade – ou mesmo 

pertinência – da proposta de recomposição dos edifícios localizados no sítio 

histórico deodorense; e 

 

 

 Discutir a recomposição, ou o retorno às formas originais, dos elementos 

arquitetônicos como fator a ser considerado na normatização do Conjunto 

arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro. Este objetivo 

compreenderá, na verdade, o terceiro e último capítulo, a partir do qual se 

refletirá sobre as informações e discussões levantadas nos capítulos anteriores: 

ou seja, o que definirá as justificativas de se considerar, ou não, a 

recomposição dos elementos arquitetônicos nas normas de preservação a serem 

elaboradas. 

  

A proposição desses três objetivos implicou na estruturação desta pesquisa em três 

partes, sendo, a primeira delas, referente ao entendimento do valor atribuído ao Conjunto 

arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro. Das informações que puderam 

ser obtidas por meio da leitura dos documentos que compõem o processo de tombamento, 

buscamos compreender qual o valor atribuído ao sítio histórico objeto desta pesquisa, a partir 

dos elementos que compõem a paisagem deodorense: traçado urbano, edifícios, vazios, ruínas, 
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pessoas e manifestações; ou seja, entender que como os significados construídos no discurso 

da proteção estão materializados, no espaço, através dos elementos valorizados. Além disso, 

procuramos trazer algumas reflexões sobre a atribuição de valor, e o que esse processo 

envolve, o que foi considerado e o que não fez parte do discurso de valorização. 

Para isso, além da consulta ao Processo de Tombamento 1.397-T-97, e em especial aos 

pareceres de Marcus T. D. Ribeiro e de Nestor Goulart, o desenvolvimento desta discussão 

pautou-se pela leitura da Ata da 49ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 

do IPHAN, realizada a 3 de agosto de 2006, bem como de outras publicações que, direta ou 

indiretamente, contribuíram para entender o processo de atribuição de valor que resultou no 

tombamento de Marechal Deodoro – processo que transformou o conjunto urbano em um 

objeto de conservação: primeiramente, publicações que discutem a formação e consolidação 

dos núcleo urbanos no Brasil Colonial, de modo a compreender as características da formação 

da cidade alagoana e como essas características foram tratadas na construção do discurso do 

tombamento; a produção de Josemary Omena Passos Ferrare, docente da Universidade 

Federal de Alagoas, que desenvolveu extensa pesquisa sobre a cidade, e cujos trabalhos 

embasaram e fundamentaram esse discurso de valorização e proteção; os documentos 

publicados pelo IPHAN, a exemplo da Normatização de cidades históricas: orientações para 

a elaboração de diretrizes e Normas de Preservação para áreas urbanas tombadas, que 

tratam da metodologia atualmente adotada pela instituição para a análise dos conjuntos 

urbanos tombados e a elaboração de normativas que auxiliem sua gestão; e publicações que 

tratam da valoração de bens culturais, como Valores dos Bens Patrimoniais, de Norma 

Lacerda, ou Valor artístico e valor histórico: importante problema da história da arte, de 

Hanna Levy, por exemplo. 

A segunda parte do trabalho buscou conhecer e reunir as principais correntes que 

discutem conceitos como falso histórico, falso arquitetônico e autenticidade. Discuti-las foi o 

caminho encontrado para conhecer possibilidades e parâmetros para intervenção no sítio 

histórico de Marechal Deodoro. Discutir as questões fundamentais de autenticidade e 

falsidade parece muito claro e direto, mas a proposta, aqui, foi realizar, também, um 

mapeamento das principais perspectivas sobre o assunto, de modo a criar um texto que sirva 

de consulta para outros trabalhos, bem como (aliás, principalmente) para auxiliar na gestão do 

patrimônio tombado de Marechal Deodoro, ao propor uma reflexão sobre as Normas de 

Preservação do IPHAN como instrumento para essa gestão. 

Nesse sentido, achamos pertinente dividir essa parte em quatro itens. O primeiro deles 

voltou sua atenção às contribuições dos teóricos do campo da conservação, na tentativa de 
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conhecer e compreender como as noções de autenticidade e falsidade são apresentadas, ainda 

que, em muitos dos casos, não se tenha trabalhado com a aplicabilidade desses termos. As 

obras mais utilizadas foram o verbete “Restauração”, de Eugène Viollet-le-Duc; “A Lâmpada 

da Memória”, sexto capítulo do livro “As Sete Lâmpadas da Arquitetura”, de John Ruskin; a 

conferência feita por Camillo Boito na exposição de Turim de 1884, transcrita no livro “Os 

Restauradores”; a “Teoria da Restauração” de Cesare Brandi; e a “Teoria Contemporânea da 

Restauração”, de Salvador Muñoz Viñas. 

O item 2.2, por sua vez, apresenta as contribuições dos organismos internacionais para 

o entendimento da noção de autenticidade, com especial atenção a publicações do ICOMOS e 

da UNESCO: primeiro, porque se referem a debates sobre a preservação de bens culturais, 

como a Carta de Veneza, de 1964, ou a documentos voltados à compreensão das várias noções 

de autenticidade, como a Declaração de Nara de 1994; segundo, porque as Diretrizes 

Operacionais para a Aplicação da Convenção do Patrimônio Cultural, publicadas pela 

UNESCO, tratam da operacionalização de critérios para o reconhecimento dos bens culturais. 

O terceiro item foi inserido como uma tentativa de se ponderar sobre uma noção de 

autenticidade que fugiria da polarização Ocidente-Oriente no tratamento dos objetos de 

conservação, afastando-se, um pouco, das ponderações estabelecidas em Nara, para tratar de 

estudos de caso que se inserem em contextos culturais mais próximos à realidade brasileira. 

Para tanto, pareceu pertinente analisar o texto Restaurar es reconstruir: a propósito del nuevo 

monasterio de Sant LLorenç de Guardiola de Berguedà, de Antoni González Moreno-

Navarro, que trata de uma intervenção conduzida pelo arquiteto no referido documento, ao 

passo que também esclarece os argumentos utilizados para se justificar um posicionamento 

notadamente diverso ao normalmente adotado nas intervenções de restauração no Brasil: a 

reconstrução de uma ruína. 

O quarto e último item da Parte II discute as contribuições do trabalho Patrimônio 

cultural e autenticidade: montagem de um sistema de indicadores para o monitoramento, de 

Flaviana Barreto Lira. Buscou-se apreender o esforço da autora em operacionalizar a 

autenticidade de um bem patrimonial através da verificação de critérios, sistematizados, de 

modo a auxiliar na gestão desses bens. Além disso, o trabalho em questão traz considerações 

muito importantes para o debate da questão no âmbito da Conservação Urbana, ao 

empreender a construção de um arcabouço teórico sobre o tema. 

 Entender as várias vertentes que tratam da autenticidade, para este trabalho, foi 

essencial tanto quanto o objetivo anterior, de compreender o valor atribuído: constituiu-se 

como caminho para buscar certo distanciamento de premissas convencional e culturalmente 
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adotadas nas ações de preservação e conservação pelo IPHAN, gerando resultados também 

positivos para essa discussão. 

Finalmente, a Parte III do trabalho traz as considerações sobre a possível 

recomposição arquitetônica de elementos do Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade 

de Marechal Deodoro. Neste ponto, levando-se em consideração o(s) valor(es) atribuído(s) ao 

sítio tombado e as diferentes perspectivas teóricas trabalhada nos capítulos anteriores, 

pretendeu-se discutir em que medida a noção de autenticidade funcionaria como um dos 

fatores considerados na elaboração de norma de preservação para o Conjunto arquitetônico e 

urbanístico da cidade de Marechal Deodoro. Buscou-se, aqui, contribuir para uma reflexão 

sobre como as diretrizes de preservação poderiam incidir sobre esse conjunto urbano, 

dialogando com o(s) valor(es) atribuído(s) a esse conjunto e com diferentes perspectivas sobre 

a questão da autenticidade, e sua relevância para as tomadas de decisão sobre as intervenções 

realizadas no conjunto tombado. 

Essa última etapa também foi dividida em três itens: o primeiro buscou estabelecer 

ponderações sobre os atos de restauração, que se desdobraram nas justificativas para o uso de 

termos como “recomposição arquitetônica”; o segundo trata, ainda que brevemente, da 

metodologia do IPHAN para a elaboração das normas de preservação, voltadas para a gestão 

dos conjuntos urbanos tombados; e o último item se refere à tentativa de propor orientações 

gerais para o tratamento da autenticidade na proposição dessas normas, para o caso de 

Marechal Deodoro. 

A análise proposta no presente trabalho assume uma responsabilidade muito grande ao 

discutir o tema da autenticidade. Mais ainda ao considerar a ponderação de ações e posturas 

por vezes enraizadas no pensamento dos agentes da preservação do patrimônio que 

diretamente trabalham com os sítios históricos, e que diretamente incidem sobre eles. Porém, 

é preciso esclarecer que esta pesquisa não pretende assumir colocações do que possa ser 

considerado como certo ou errado no campo da preservação e sobre seus instrumentos: 

pretendeu-se, sim, aproveitar a oportunidade de fazer uma reflexão relevante para as práticas 

de preservação do patrimônio no Brasil, a partir do caso de Marechal Deodoro. 
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Parte I: Problematizando o objeto 
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Marechal Deodoro é um município do leste alagoano, limítrofe a Maceió, capital do 

estado, cujas parcelas de seu território foram reconhecidas patrimônio nacional, pelo IPHAN, 

em 2006. Por ter sido inscrito no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, parece pertinente encarar, inicialmente, que a 

proteção ao Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro tenha sido 

fundamentada em aspectos importantes para a construção da História nacional. Desse modo, 

tratar desse conjunto urbano como objeto deste trabalho implicaria, primordialmente, tentar 

compreender por que motivo (ou por quais motivos) ele foi patrimonializado, ou seja, que 

motivação (ou quais motivações) implicou no tombamento de apenas algumas parcelas de seu 

território – sendo este o primeiro problema a tomar forma nesta dissertação. 

A publicação institucional Normatização de Cidades Históricas
11

 aponta, nesse 

sentido, que tal motivação é fundamentada numa atribuição de valor
12

, porque deveria 

“garantir a preservação dos aspectos necessários para a leitura dos valores atribuídos ao sítio 

que motivaram seu tombamento” 
13

. Disso decorre um entendimento inicial de que tal 

motivação estaria ligada ao reconhecimento de características físicas, in loco, associadas a um 

modo de usar e de ocupar o solo específicos ao tempo e ao lugar de um povo, e, portanto, 

passíveis de observação, reconhecimento e valoração. 

Ao adotarmos essa postura para a análise desse sítio urbano tombado, encaramos que é 

necessário retornar ao momento de fundação do povoado alagoano, de modo a compreender 

qual o cenário social e econômico que fundamentaria o desenvolvimento urbanístico e 

arquitetônico português no Brasil Colônia. Implicaria, portanto, acompanhar a fundação e a 

consolidação de Marechal Deodoro, relacionando-as também à arquitetura e ao urbanismo, e 

comparando-as, desse modo, às informações contemporaneamente legíveis, in situ, que foram 

apontadas como representativas de um modelo de ocupação importante à cultura brasileira, 

por Marcus Tadeu Daniel Ribeiro e Nestor Goulart Reis Filho, relatores dos pareceres cujos 

argumentos refletem um posicionamento favorável ao tombamento federal. 

Desse modo, pareceu-nos pertinente subdividir esta Parte em dois tópicos. O primeiro 

deles, nomeado As cidades no Brasil Colônia e o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da 

cidade de Marechal Deodoro, busca a compreensão da história contada da formação do 

Brasil, que expõe a organização social da Colônia e a relação entre habitantes e espaço, 

                                                 
11

  FINGER, Anna; VIEIRA FILHO, Dalmo; MEDEIROS, Yole. Normatização de cidades históricas: 

orientações para a elaboração de diretrizes e Normas de Preservação para áreas urbanas tombadas. 

Brasília: IPHAN, 2011. 
12

  FINGER, A.; VIEIRA FILHO, D.; MEDEIROS, Y. op. cit. p. 10. 
13

  FINGER, A.; VIEIRA FILHO, D.; MEDEIROS, Y. op. cit. p. 10. 
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permitindo, como consequência, a compreensão também do modo de uso e ocupação do solo 

brasileiro, pelos portugueses, no período colonial. Em paralelo, torna-se possível, portanto, 

associar a História geral ao caso deodorense, reconhecendo as conformações semelhantes para 

a política, a cultura, o sistema social e a organização urbanística. 

O segundo tópico, A atribuição de valor ao Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da 

cidade de Marechal Deodoro, trata, de fato, do reconhecimento de certas informações que 

embasariam a tomada de posição para a proteção do sítio histórico, em nome da atribuição de 

valor, ou seja, da construção de um discurso que explicita o motivo (ou os motivos) que deu 

por resultado o tombamento do sítio urbano alagoano. 

Seguiremos, pois, a eles. 
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1.1 As cidades no Brasil Colônia e o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 
Marechal Deodoro 

 

 A ocupação do litoral do Nordeste brasileiro, primeiro ponto de incursão portuguesa 

na América, foi inicialmente motivada pela necessidade de expansão da economia europeia do 

século XVI
14

. A descoberta de territórios ultramarinos, ricos em bens naturais passíveis de 

exportação para consumo e comércio, promoveu sua incansável exploração: como 

consequência, a ocupação territorial se tornou apropriação espacial e a cultura extrativista se 

tornou produção agromercantil
15

. 

A conquista e o estabelecimento na faixa litorânea, inicialmente, foram favorecidos 

pela possibilidade de escoamento dos bens explorados. Além disso, os pontos 

estrategicamente escolhidos, normalmente nos outeiros às margens do mar, lagoas ou rios, 

possibilitavam a melhor defesa do território em ocupação. Aliás, o efetivo intervalo existente 

entre a descoberta destas terras e o início da sua ocupação corrobora a implantação da política 

colonizadora portuguesa como um instrumento de proteção do território e de seus bens 

naturais (vegetais, animais e minerais): em 1532, uma nau francesa pertencente ao nobre 

francês Bertrand d'Ornesan, barão de Saint Blanchard, chamada Peregrina, foi apreendida na 

costa espanhola e carregava, segundo Eduardo Bueno, “15 mil toras de pau-brasil, três mil 

peles de onça, 600 papagaios e 1,8 tonelada de algodão, além de óleos medicinais, pimenta, 

sementes de algodão e amostras minerais”
16

.  

 
Como resposta às ambições francesas (…) manifestadas na presença de 

navios de corso e comércio, é iniciado o processo de colonização do Brasil.
17

  

 

Especificamente para o caso português, o ciclo atlântico objetivava a exploração 

crescente da costa oeste africana e embasou-se em causa econômicas, políticas e religiosas. A 

                                                 
14

  DESCOBRIMENTO. In: Enciclopédia Mirador Internacional. São Paulo: Encyclopaedia Britannica do 

Brasil Publicações Ltda., 1987. v. 07. p. 3225. 
15

  Firmando o domínio português na Terra de Vera Cruz, a posse das terras, oficializada com o Tratado de 

Tordesilhas e ultimada com a colonização, é organizada pelas personagens que nelas atuam, “quer ao nível 

estratégico, quer ao da intervenção social” – e daí a apropriação espacial, segundo Fernando M. R. da Cruz 

(CRUZ, Fernando Manuel Rocha da. Espaço: apropriação e representação. In: 1ª CONFERÊNCIA DA 

REDE PORTUGUESA DE MORFOLOGIA URBANA EM PORTUGAL, Morfologia Urbana em Portugal: 

Abordagens e Perspectivas, 1., 2011, Porto. Comunicações. Porto: Universidade do Porto, 2011. Disponível 

em: <http://pnum.fe.up.pt/pt/index.php/conferencias>. Acesso em: ago/2014.) – ao passo que as parcelas 

territoriais de reservas naturais extraídas e exportadas foram transformadas em áreas de cultivo dos produtos 

do campo, sendo estabelecidos, pois, uma estrutura fundiária e um esquema de produção. 
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 BUENO, Eduardo. Os Novos Donos do Brasil. In: _____. Capitães do Brasil: a saga dos primeiros 

colonizadores. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. p. 08. 
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  PORTUGAL. In: Enciclopédia Mirador Internacional. 1. ed. São Paulo: Encyclopaedia Britannica do 

Brasil, 1975. v. 17. p. 9183. 
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expansão portuguesa via mar surge como solução para a pequena possibilidade de expansão 

territorial na península ibérica, face o poderio do reino de Castela, e como alternativa para 

complementar a subsistência do país. Ainda que D. João I (1358-1433) tenha tentado 

estabelecer uma política conciliatória entre os interesses mercantis, da nobreza e da Coroa, é 

especialmente após seu reinado que Portugal enfrenta sério agravamento econômico, em 

função da desvalorização monetária. Por outro lado, a fragilidade na economia portuguesa 

proporcionou um momento favorável às aventuras ultramarinas, também reforçado, nesse 

sentido, a partir do reconhecimento da posse das ilhas Canárias a Castela, em troca do “direito 

exclusivo à navegação de Guiné e aos descobrimentos ao sul dessas ilhas” 
18

: a marinharia 

portuguesa evoluiu, decisivamente, a partir da influência genovesa, no século XIV, e os 

avanços náuticos, com o melhoramento dos navios e o aprimoramento do instrumental e da 

cartografia, foram decisivos ao ciclo das navegações
19

. Nesse sentido, e de modo resumido, 

entende-se que os problemas enfrentados em toda a Europa, como a necessidade de 

descobrimento de novas fontes de riqueza, tornaram-se estritamente entrelaçados à 

necessidade de descobrimento – e apropriação – de novos territórios. 

 
(…) a necessidade de uma saída para o comércio, durante o árduo ascenso 

da burguesia, entrou como fator dinâmico do expansionismo português no 

século XV.
20

 

 

Desse modo, a instalação de um modelo de ocupação portuguesa baseou-se na divisão 

territorial em capitanias hereditárias porque ela constituía, de certa forma, um sistema já 

organizado e experimentado desde a Reconquista cristã, aos mouros, na porção sul do 

território português. Além disso, garantiria a posse do território através dos investimentos 

privados de seus donatários (ou capitães), sem recursos diretamente oriundos da Coroa 

portuguesa
21

. 

O processo de ocupação da costa brasileira pelos portugueses, ainda que iniciado para 

“impedir o assédio dos traficantes de pau-brasil ao litoral brasileiro” 
22

, também esteve 

apoiado no caráter contrarreformista do país português: as diferenças religiosas constituíam 

um problema concernente aos portugueses e a ocupação territorial funcionaria como mais um 
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instrumento para a difusão da fé cristã
23

. O reinado de D. João III, de 1521 até 1557, abrigou, 

inclusive pelos próprios interesses do regente, diversos humanistas para as cátedras do então 

criado Colégio das Artes, na cidade de Coimbra: abertos às ideias da Reforma, alguns deles 

foram acusados e condenados pela Inquisição quando da adesão portuguesa, oficial e 

totalmente, aos preceitos da Contrarreforma
24

. 

Para Bosi, a colonização, em essência, assinalaria uma característica universal humana 

de submissão da natureza e do outro, como, literalmente, a terra com que se pode trabalhar. 

Ele constrói a comparação a partir do passado – ou cultus; a terra cultivada, que denota um 

contínuo processo de trabalho e descendência (a memória da sociedade), e o vínculo com o 

presente, “pelas mediações simbólicas” 
25

, relacionadas, também, com a religião católica, 

importante elemento da identidade das nações ibéricas. 

 
A colonização é um projeto totalizante cujas forças motrizes poderão sempre 

buscar-se no nível do colo
26

: ocupar um novo chão, explorar os seus bens, 

submeter os seus naturais. Mas os agentes desse processo não são apenas 

suportes físicos de operações econômicas; são também crentes que 

trouxeram nas arcas da memória e da linguagem aqueles mortos que não 

devem morrer.
27

 (grifos nossos) 

 

O Colonizar
28

 português – termo aqui utilizado como o conjunto de premissas, 

decisões e ações políticas na ocupação do território brasileiro –, além de representar 

motivações econômicas, religiosas e de defesa territorial, como a repressão aos corsários, 

pode ser relacionado ao modo como o território foi apropriado e, mais especificamente, como 

o solo foi efetivamente usado e ocupado, aqui considerado o Edificar português. Para Manuel 

Teixeira: 
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  FERRARE, Josemary. O partido triádico enquanto indutor da colonização religiosa: análise espacial e de 

festejos tradicionais em Marechal Deodoro-Alagoas. In: XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 

24., 2007, São Leopoldo. Anais complementares. São Leopoldo-RS: Associação Nacional de História – 

ANPUH, 2007b. p. 02. 
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  Os jesuítas, como representantes da Companhia de Jesus, assumiram, então, as obrigações do Colégio e a 

instituição ganhou ainda mais força e influência pelo “enorme impulso dado na época às missões religiosas 

no império”. (PORTUGAL. In: Enciclopédia Mirador Internacional. op. cit. p. 9183) 
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 BOSI, A. op. cit. p. 15. 
26

 Segundo Bosi, “Colo é a matriz da colonia enquanto espaço que se está ocupando, terra ou povo que se pode 

trabalhar e sujeitar”. (BOSI, A. op. cit. p. 11) 
27

  BOSI, A. op. cit. p. 15. 
28

  Termo utilizado por Josemary Ferrare na publicação O partido triádico enquanto indutor da colonização 

religiosa: análise espacial e de festejos tradicionais em Marechal Deodoro-Alagoas. Parece pertinente 
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referir, pois, à espacialidade (localização, forma material, sentidos, narrativas e significados. Sobre 
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(…) a urbanística portuguesa – através da sua teoria, mas fundamentalmente 

através da sua prática – teve uma influência determinante no 

desenvolvimento de formas, de estruturas e de princípios urbanísticos que 

passaram a fazer parte da tradição de outras culturas noutras partes do 

mundo, nas Américas, em África e no Oriente. (…). Grande parte dos 

desenvolvimentos urbanísticos portugueses ao longo dos séculos XVI, XVII 

e XVIII tiveram (sic) lugar no Brasil.
29

 

 

 E Leonardo Benevolo, sob um ponto de vista diverso, mas complementar, coloca que: 

 
As realizações urbanísticas e de construção nos territórios de além-mar são, 

em seu conjunto, muito mais importantes do que as existentes na mãe-pátria. 

(...) no resto do mundo, ao contrário, os conquistadores e os mercadores 

europeus encontram um enorme espaço vazio, onde podem realizar novos 

grandes programas de colonização e de urbanização.
30

 

 

A conquista e a ocupação europeia da costa brasileira deixaram profundas marcas, 

notadamente as cidades coloniais luso-brasileiras
31

. Edificavam – e, em alguns casos, ainda 

edificam – particularidades na apropriação do terreno e relevo naturais, nas características 

arquitetônicas de seus elementos e na hierarquização dos espaços ocupados. Partidos 

urbanísticos e soluções arquitetônicas tornaram-se elementos distintivos da cultura portuguesa 

na colônia brasileira e se pode perceber uma “grande diversidade histórica e morfológica que 

caracteriza o processo de urbanização do Brasil” 
32

. 

Para o caso português seiscentista e setecentista no Brasil Colônia, as tradições 

urbanísticas na fundação dos núcleos urbanos assumiram algumas conformações de origem 

medievo-renascentista. De modo simplificado, na tentativa de destrinchar tais conformações, 

é possível aliar as colocações de três autores para esse entendimento: Manuel Teixeira, José 

Geraldo Simões Júnior e Nestor Goulart Reis Filho. 

O primeiro procura construir uma relação entre a morfologia urbana nos primeiros 

séculos da ocupação no Brasil Colônia e as características urbanas desenvolvidas em Portugal 

e nas ilhas atlânticas sob domínio português – Madeira e Açores. Estabelecendo tal recorte 
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espaço-temporal, o autor se detém a três principais conformações: o povoamento linear 

inicial, com núcleo urbano localizado no morro mais proeminente de uma baía abrigada, 

garantindo relativa defesa; os traçados urbanos medievais planeados, que se aproveitam da 

orografia existente na apropriação de sítios estrategicamente mais defensáveis, próximos a 

portos naturais, mas já se desenvolvendo para o interior; e, finalmente, os traçados urbanos 

modernos, de influência renascentista e, por isso, crescentemente ortogonais, desenvolvidos a 

partir da presença de espaços urbanos propositalmente ordenados, como a praça
33

. 

Simões Júnior estabelece paradigmas sobre a experiência urbanística de Portugal e 

Espanha nas incursões além-mar e, de modo bastante pragmático, acentua as principais 

diferenças entre os modos de ocupação marcadamente mais característicos de cada Nação: a 

Espanha e a ortogonalidade de sua “quadrícula” – o modelo hipodâmico; e Portugal e sua 

experiência urbanística pregressa, desenvolvida com a expansão marítima. No caso português, 

para o autor, as povoações surgidas sem o “critério militar” dominante normalmente admitiam 

uma divisão, de matriz medieval, em cidade alta e baixa: esta abrigaria as atividades de 

comércio primário e subsistência, e aquela, “a sede do poder civil e religioso” 
34

 – ao 

contrário, por exemplo, dos núcleos portugueses no Oriente
35

, onde a ocupação europeia foi 

marcadamente combatida e, desse modo, ela deveria ser fortemente presente
36

. Sobre isso, 

esclarece Benevolo: 

 
Os portugueses, em seu hemisfério, encontram territórios pobres e inóspitos 

(sobretudo a África Meridional) ou então, no Oriente, Estados populosos e 

aguerridos que não podem ser conquistados; assim, fundam somente uma 

série de bases navais, para controlar o comércio oceânico, e não têm 

condições de realizar uma verdadeira colonização em grande escala.
37

 

 

 Nestor Goulart Reis Filho, ao analisar a evolução urbana brasileira no período de 1500 

até 1720, procura desmistificar a ocupação territorial colonial como apenas orgânica ou 

medieval, e vai mais além: para alguns casos, traz ao conhecimento, inclusive, a existência de 

planos urbanísticos de influência teórico-renascentistas para o Brasil Colônia, também 

considerados em Manuel Teixeira como “traçados iluministas setecentistas, de plena 
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racionalidade e geometrização” 
38

. Segundo Reis Filho: 

 
Os poucos autores que se haviam ocupado dos problemas urbanos do Brasil, 

em sua maior parte situavam a formação e evolução urbanas, nos primeiros 

séculos, como obras do acaso. Contudo, a regularidade com que certos 

elementos se repetem em nossas vilas e cidades em condições determinadas, 

exigia, pelo menos, que se abandonasse a ideia de um fenômeno aleatório e 

forçava a aceitação, também para as formações brasileiras, de algumas 

formas de condicionamento.
39

 

 

Constituem três abordagens a priori distintas. Porém, se se considerar a metodologia 

adotada por cada uma delas, parecem esclarecer que as cidades não surgiram, tal como se 

edificavam, por mero acaso do destino, mas foram fruto e reflexo de um modo de ocupação e 

uso do solo consciente, já experimentado pelos agentes colonizadores e, de certa forma, 

internalizado no conjunto de operações definidos como o Edificar. Assumindo a propositada 

intenção urbanística como pressuposto na análise das cidades luso-brasileiras, pode-se 

estabelecer, pois, características morfológicas gerais, definidoras dos espaços urbanos no 

Brasil Colônia. Para Reis Filho: 

 
Um traço característico da arquitetura urbana é a relação que a prende ao 

tipo de lote em que está implantada.
40

 

 

 De modo geral, os núcleos urbanos no Brasil Colônia eram caracterizados por lotes 

estreitos e compridos (com cerca de 10 m de frente e quintais profundos) e casas contíguas, 

térreas ou assobradadas, sem afastamentos frontais ou laterais (Ilustração 1). Tal apropriação 

acabava por delimitar o traçado urbano, uma vez que não se pensava em ruas sem prédios. 

Ainda para Reis Filho: 

 
Aproveitando antigas tradições urbanísticas de Portugal, nossas vilas e 

cidades apresentavam ruas de aspecto uniforme, com casas térreas e 

sobrados construídos sobre o alinhamento das vias públicas e sobre os 

limites laterais dos terrenos.
41

 

 

Sem grandes movimentações de terra, admitindo soluções topográficas bastante 

pragmáticas – sem singulares obras de terraplanagem, por exemplo –, as cidades eram 

edificadas como que descansadas sobre o terreno, sendo moldadas a partir da orografia 

existente. As edificações contíguas e sem recuos, o traçado não-retilíneo e a ausência de áreas 
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verdes como parte dos percursos
42

 – que deveriam estar presentes nos jardins das casas 

ecléticas, nesse momento ainda inexistentes – promoviam uma uniformidade que, segundo 

Reis Filho, provocaria uma sensação de adensamento e monotonia nas ruas dos núcleos 

urbanos
43

. Para Marcus Tadeu Daniel Ribeiro
44

, tal constância era especialmente quebrada 

com os principais marcos na paisagem das cidades coloniais: as Igrejas e seus largos. 

 

 

Ilustração 1. Esquema com a edificação das casas térreas: a formação das ruas. Fonte: REIS FILHO, N. G. op. 

cit. 2011. p. 31; cores invertidas. 

 

Ainda a propósito do reconhecimento da cidade colonial luso-brasileira, pode-se 

caracterizá-la, também, a partir de seus elementos arquitetônicos. De um modo geral, 

encontram-se edificações térreas em porta e janela, meia-morada
45

, morada inteira
46

, ou 

sobrados, cobertas por telhados em duas águas, em telhas cerâmicas tipo capa-e-canal e com 

cumeeiras paralelas à via. A articulação dos espaços, para o interior das casas térreas, resumia-

se à disposição do(s) ambiente(s) social(is) na parte frontal do imóvel, com ligação à cozinha, 
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46

 Casa térrea, cuja fachada é composta por uma porta central, acompanhada, em cada lado, por duas janelas. 
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aos fundos, através de um longo corredor, que também dava acesso aos quartos, ou alcovas 

(Ilustração 2). Para os sobrados, o pavimento térreo era dedicado ao comércio e aos escravos, 

reservando-se o pavimento superior à intimidade do proprietário e sua família (Ilustração 3)
 47

. 

Suas esquadrias frequentemente eram (ou são) emolduradas por cercaduras e feitas a partir de 

fichas em madeira, ou rótulas/gelosias – uma espécie de entrelaçado de ripas (ou treliçado) 

que preservava a intimidade dos moradores e garantia a ventilação natural – um elemento de 

herança árabe
48

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos elementos da arquitetura e do urbanismo, é importante, ainda, frisar um 

elemento importante do tipo de urbanização promovida pelos portugueses nos territórios 

ultramarinos, relacionando-o, inclusive, ao modo de ocupação do espaço físico: a implantação 

de núcleos urbanos se justificou não só como entreposto comercial e manutenção das rotas de 

comércio, como também um veículo para difusão da fé cristã. Os aspectos edificados a partir 

do savoir-faire português se respaldaram pelo viés técnico mais pragmático, mas também 

pelas conformações resultantes da ideologia evangelizadora de seus promotores. É comum a 

espacialização dos aldeamentos a partir de um “partido triádico”
49

, como defende Josemary 

Ferrare, quando da implantação de edificações de arquitetura civil em torno do edifício-
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  ARAGÃO, Solange de.  A casa, o jardim e a rua no Brasil do século XIX. Em Tempo de Histórias - 

Publicação do Programa de Pós-Graduação em História PPG-HIS/UnB, Brasília, n.12, 2008. p. 151-153. 
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Ilustração 2. Rebatimento dos esquemas das 

plantas mais simples: meia-morada e morada 

inteira. Fonte: REIS FILHO, N. G. op. cit. 

2011. p. 31. 

Ilustração 3. Esquema de um sobrado (planta 

baixa). Fonte: REIS FILHO, N. G. op. cit. 

2011. p. 31. 



37 

 

igreja, ponto focal de visibilidade no sítio, referência na morfologia urbana. 

 

 

Ilustração 4. Santuário em Cabo Espinchel: exemplo da espacialização do “partido triádico”. Fonte: FERRARE, 

J. op. cit. 2007b. p 06. 

 

Para a autora, a espacialização desse partido “decorreu de uma espécie de fusão da 

imagética resultante da conceptualidade dos Aldeamentos Missionários (testada pelos padres 

catequistas) e dos Santuários de Planície (tipologia usual em Portugal para devoção de 

romarias)” 
50

 – Ilustração 4. Os conjuntos de casas simetricamente dispostos a ambos os lados 

do edifício-igreja virtualmente formavam, com esse edifício, os largos onde se realizavam as 

procissões - “as grandes difusoras da Fé” 
51

. A tônica contrarreformista aparece justamente 

nessa relação: os parâmetros urbanísticos que definem a espacialização colonial estão 

estritamente entrelaçados à reprodução e manutenção da ritualística das romarias, festas e 

folguedos (Ilustração 5). 

 

Ilustração 5. Esquema-resumo da relação Colonização X Espacialidade no Brasil Colônia. Fonte: Autora, 2014 

 

Aliás, o contexto urbanístico observado nos casos do Brasil Colônia permite uma 
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leitura – a análise morfológica – como a que estabeleceu Camillo Sitte
52

. Ao analisar as 

cidades antigas – até a barroca – a partir de uma abordagem estética, que prioriza visuais, o 

arquiteto e historiador de arte austríaco instituiu uma relação entre seus prédios, monumentos 

e praças. Para ele, a existência da praça funcionaria como a interrupção da monotonia 

edificada a partir do conjunto de casas e, mais ainda, considerando o viés estético de sua 

avaliação, asseguraria a visual para o ponto focal do espaço urbano: o monumento. Ou, no 

caso brasileiro, o edifício-igreja de Ferrare. 

Em todo o caso, pensar e compreender a cidade colonial são atentar e entendê-la como 

resultado da relação de todas as suas partes e seus condicionantes: localização, topografia, 

economia, religião, traçado urbano, edifícios e agentes (os que promovem a ocupação e os 

que, de fato, ocupam). Nesse cenário, a arquitetura civil e a arquitetura religiosa constituem 

elementos distintivos das cidades portuguesas no Brasil Colônia, em suas mais diversas 

formas de representação: casas térreas e sobrados, igrejas e conventos, vielas e largos. Além 

de espaços e edifícios definidos por características e elementos técnicos e construtivos e 

premissas e orientações religiosas na ocupação do território, a cidade acaba por refletir, ainda, 

a própria estratificação social colonial. As ruas estreitas, delimitadas pelos limites das 

edificações, partiam dos largos das igrejas em uma relação de hierarquia, porque elas 

desenvolviam, na sociedade, um papel muito além de seu perfil religioso
53

. Ainda, para Nestor 

Goulart Reis Filho, as diferenças existentes entre os dois principais tipos de habitação, a casa 

térrea e o sobrado, poderiam ser definidas, também, pelos estratos sociais que habitavam cada 

um deles: os sobrados, por apresentarem piso assoalhado, remetiam à riqueza, e as casas 

térreas, de chão batido, à pobreza. Mesmo “os pavimentos térreos dos sobrados, quando não 

eram utilizados como lojas, deixavam-se para acomodação dos escravos e animais ou ficavam 

quase vazios, mas não eram utilizados pelas famílias dos proprietários” 
54

. 

Cada igreja, cada largo, cada via e cada edificação desenvolveram, pois, no conjunto a 

que pertenciam, uma relação de classes sociais capaz de promover a leitura da morfologia 

espacial de determinado povoamento, quando ele atinge os dias atuais. E esse é o caso de 

Marechal Deodoro – ou melhor, da parcela urbana do seu território, definida pelos bairros de 

Taperaguá, Centro e Carmo (Ilustração 7). 

Município vizinho a Maceió, capital alagoana, Marechal Deodoro compreende uma 

área de 331,682 km² que vai desde a parcela litorânea do antigo Porto dos Franceses (hoje 
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Praia do Francês) até o centro do povoamento, às margens da Lagoa Manguaba (Ilustração 

6)
55

. Foi inscrita no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico como Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro, em 2009, como resultado do Processo de Tombamento nº 1.397-T-1997
56

. 

 

 

Ilustração 6. Demarcação do município de Marechal Deodoro/AL. A nordeste, a cidade de Maceió, capital 

alagoana. Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Infográficos: Marechal 

Deodoro, Alagoas. Brasil, 2014. 1 foto aérea. Escala [n/d]. 

 

A ocupação portuguesa na capitania de Pernambuco (cuja porção sul corresponde, em 

grande medida, ao atual estado de Alagoas, afora a parte setentrional da Bahia) foi sempre 

conflituosa: primeiro, por ter que inibir a extração e o comércio de bens naturais pelos 

franceses, como visto; segundo, por repelir a ocupação holandesa, que controlou a produção 

dos engenhos de açúcar e o escoamento de sua produção entre 1630-1654; e, finalmente, pela 

relação de dominação estabelecida entre portugueses e os índios Caetés, “ocupantes 

autóctones da região”
 57

. Madalena, primeiro nome de Marechal Deodoro, foi fundada nesse 

momento de defesa do território em conquista, e sua localização, afastadas alguns quilômetros 

da costa, às margens da Lagoa Manguaba, reflete a preocupação em resguardar, 

suficientemente, o núcleo populacional em processo de consolidação. 
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A doação de uma sesmaria a Diogo de Melo Castro, em 1591, para a fundação de uma 

vila pode ser considerada a primeira ação oficial da Coroa portuguesa para a ocupação do 

território hoje delimitado como Marechal Deodoro, mas estima-se que o povoamento foi 

fundado, efetivamente, entre fins do século XVI e início do século XVII por doação “de uma 

légua de terra em favor de Manoel Antonio Duro, conforme reza escritura datada de 25 de 

novembro de 1611. Neste instrumento público, encontra-se um registro do inicio da história 

do burgo, pois nele há referência à ‘Vila da Madalena que ora se faz na dita lagoa’” 
58

. 

Majoritariamente, relatos historiográficos admitem o ano de 1614, com a chegada do então 

dono das terras da Madalena, Diogo Soares, como o florescimento efetivo do povoado
59

, ao 

passo que, de acordo com as informações bibliográficas de Aires do Casal e Aroldo de 

Azevedo, a oficialização da fundação do núcleo urbano se deu em 1636
60

. 

Sobre o local inicial de ocupação do núcleo urbano há, também, informações 

divergentes: alguns historiadores
61

 consideram o núcleo de Taperaguá, em cota mais baixa, ao 

nível da Lagoa e do Rio Sumaúma, o ponto de fundação da vila, primeiro reflexo da 

apropriação do espaço pelos colonizadores e colonos. Por outro lado, segundo Ribeiro, a 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição, hoje Matriz, poderia sugerir o local inaugural da 

instalação portuguesa no território, pela evocação da santa, padroeira de Portugal. 
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Ilustração 7. Perímetro de Tombamento Federal da Cidade de Marechal Deodoro: 3 poligonais. Fonte: IPHAN/AL. 
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Fato é, todavia, que o aldeamento ali estabelecido em início do século XVII foi 

totalmente arrasado durante a invasão holandesa pelo comandante Malburgh, que o incendiou, 

destruiu e abandonou, conforme narra Adriaen van Bullestrate, comerciante holandês 

responsável pela confecção de um relatório apresentado à Companhia Privilegiada das Índias 

Ocidentais, em 1642
62

. A organização espacial no primeiro século, registrada em desenho 

cartográfico no Livro de Barléus
63

, atribuído a Georg Markgraf
64

 e datado de publicação de 

1647, configura o traçado urbano definitivo, ainda contemporâneo aos dias atuais, do outeiro 

onde estão assentadas as Igrejas Matriz de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos (Ilustração 8). 

 
(…) quase em paralelo ao processo de representação das mais importantes 

cidades do mundo, as pequenas vilas e cidades do Nordeste do Brasil foram 

cartografadas.
65
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A representação cartográfica do Brasil no período colonial reflete também a 

necessidade europeia de produzir conhecimento gráfico sobre as terras do Novo Mundo – 

compreendeu documentos que auxiliaram as navegações portuguesas, por exemplo, e que 

disponibilizaram informações geográficas sobre as terras descobertas além-mar
66

. Além disso, 

assume extrema importância a partir da reprodução do espaço por outros cartógrafos 

europeus, especialmente holandeses, que incansavelmente representaram “cidades, vilas, 

povoações, fortalezas, currais, lagoas, fontes, cabos, estâncias navais, portos, rios, escolhos, 

engenho, igrejas, conventos, plantações, posição das regiões, suas longitudes e latitudes e 

outras coisas” 
67

, e encerra cartas que protagonizam, até os dias atuais, papel de fontes críveis 

para a construção de uma narrativa da evolução urbana já dos primeiros núcleos populacionais 

documentados. 
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Ilustração 9. Alagoa ad Austrum: estampa de Alagoa do Sul produzida por Frans Post. Fonte: WIKIMEDIA 

COMMONS. Gezicht op Alagoa del Sul. 

 

Pagus Alagoae Australis (Ilustração 8) e Alagoa ad Austrum (Ilustração 9) são dois 

documentos extremamente importantes à análise das várias camadas temporais da ocupação 

urbana no território alagoano: o primeiro deles por representar o traçado inicial do outeiro de 

Nossa Senhora da Conceição e o seguinte por retratar a paisagem urbana nesse mesmo 

momento. Eles atestam, também, a apropriação espacial ainda no primeiro século da ocupação 

portuguesa no território brasileiro e permitem, segundo Maria Angélica da Silva e Érica 

Aprígio Albuquerque: 

 
(…) avaliar e identificar os elementos embrionários de fundação deste 

assentamento urbano: os templos religiosos com seus adros e equipamentos 

ainda hoje existentes: igrejas de Nossa Senhora da Conceição (A) e de Nossa 

Senhora do Rosário (B), o porto ancoradouro (C) e ainda o traçado do seu 

arruado primitivo (D).
68

 (Ilustração 10)  
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Ilustração 10. Indicações de alguns elementos da ocupação urbana cartografada por Markgraf. Fonte: SILVA, 

M. A.; ALBUQUERQUE, E. A. op. cit. p. 12. 

 

 

Ilustração 11. Indicações destacando permanências e elementos posteriores, adicionados ao tecido urbano. 

Fonte: MUNIZ, B.; MACHADO, R. op. cit. p. 10. 

 

Ambos revelam a existência dos edifícios religiosos – especialmente a carta de 

Markgraf – que se tornaram, desde a sua construção, marcos na paisagem e na vida dos 

habitantes de Alagoas do Sul. Bianca Muniz e Roseline Machado argumentam que o 
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aparecimento das freguesias pode ser considerado um reflexo do crescimento dos núcleos 

urbanos pela realização da liturgia própria à religião católica, além de funcionar como 

“instrumento de cidadania, através da possibilidade de ministrar os sacramentos, e por 

conseguinte gerar um registro: a certidão de nascimento pelo batismo, a de casamento com o 

matrimônio e o atestado de óbito pela unção dos enfermos e sepultamento” 
69

. Tal evolução é 

apresentada pelas autoras a partir de uma análise sobre a carta de Markgraf, com indicações 

claras dos elementos que permaneceram e dos elementos que surgiram após a representação 

do cartógrafo alemão, especialmente, para este último caso, a Igreja de Nossa Senhora do 

Amparo e o singular Complexo Conventual Franciscano de Santa Maria Madalena (Ilustração 

11). 

É pertinente observar que, durante o período de invasão holandesa, e após a destruição 

do núcleo inicial em 1633
70

, o povoado foi elevado à categoria de vila – então Santa Maria 

Madalena da Alagoa do Sul – pela Coroa portuguesa, como estratégia de organização e 

resistência por parte dos luso-brasileiros, vindo a alcançar considerável desenvolvimento com 

a economia do açúcar. Josemary Ferrare
71

 estabelece uma síntese cronológica com marcos 

importantes da trajetória da cidade, no tempo, desde a sua fundação (ANEXO I), a partir da 

qual se pode observar que o crescimento econômico – e, consequente, urbanístico – foi 

constante. Ressalta-se como fonte de informação a respeito, o relato enviado em 1730 pelo 

então governador da capitania de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira, para El-Rey sobre a 

presença de 47 engenhos de açúcar e 10 freguesias na Comarca das Alagoas, gerando uma 

renda anual de 3:800$00 em dízimo para o erário real
72

. 

O desenvolvimento econômico de Alagoa do Sul esteve fortemente vinculado à 

consolidação desses engenhos
73

: a economia da região cresce como consequência do 

comércio desse produto com o restante da Europa e pode ser apontada como uma das causas 

para a criação da Comarca da Parte sul da Capitania de Pernambuco, em 1710. Segundo 

Josemary Ferrare, os senhores de engenho tinham forte influência junto à administração da 
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Coroa portuguesa e a criação da Comarca, território limítrofe ao sul da capitania, surgiu como 

instrumento político-administrativo para legitimar a divisão de jurisdição, competente a um 

representante da Coroa e, por isso, reforçando o domínio português. Como cabeça de 

Comarca, a Vila de Santa Maria Madalena de Alagoas do Sul tornou-se residência de 

autoridades civis, militares e eclesiásticas, consolidando-se como importante núcleo na 

capitania pernambucana. Além disso, buscou-se diversificar o cultivo da terra com a cultura 

do algodão e exportar o tabaco, e continuou-se a investir nas atividades pesqueira e pecuária, 

tão presentes na rotina da vila, desde os primeiros momentos da ocupação
74

. 

Notadamente no caso das cidades coloniais portuguesas no litoral do Nordeste 

brasileiro, a religião católica
75

 parece ter desenvolvido especial relação com a formação e 

consolidação dos núcleos urbanos, também acontecendo em Marechal Deodoro: 

 
Na Colônia, afora as edificações de segurança, é a arquitetura religiosa – 

com destaque pela importância e pela extensão de suas áreas, os edifícios 

monásticos – que dão (sic) consistência civilizacional aos espaços 

habitados.
76

 

 

Para Aroldo Azevedo, tais edifícios representavam o elemento de coesão nos núcleos 

urbanos porque, à época, era a religião católica que agregava os fiéis nas obrigações 

litúrgicas
77

. Josemary Ferrare levanta que as Cartas de Doação e os Forais, além de legitimar 

direitos e deveres dos donatários das capitanias hereditárias, também encarregavam essas 

entidades religiosas a atuar na organização espacial, “consoante com a Ordem de Cristo sobre 

os dízimos das terras no Brasil, constantes na Bula de Júlio II editada em Roma – 1506” 
78

. 

Finalmente, podem-se considerar as colocações de José Geraldo Simões Júnior quanto à “falta 

de instrumentos normativos e a frouxa administração dos espaços públicos” 
79

 como 

condicionantes ao exercício da Igreja católica, regulado, diz o autor, a partir das normas do 
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Concílio de Trento e consolidado com as “Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia” 

80
: a localização das ordens religiosas no sítio e a relação entre elas seria, inclusive, um 

reflexo da lógica da apropriação espacial a partir da presença da entidade eclesiástica. 

O desenvolvimento do núcleo urbano de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, ou 

Marechal Deodoro, se deu, definitivamente, a partir da apropriação do outeiro, em direção à 

Lagoa e convergente ao cais do ancoradouro. De acordo com Josemary Ferrare, na construção 

da malha urbana, fixaram-se as Confrarias e as Ordens Religiosas, edificadas nas Igrejas de 

Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Amparo, Santa 

Maria Madalena, e no Convento e Ordem Terceira de São Francisco e sua importância está 

diretamente refletida na consolidação dos caminhos principais,  

 
(...) o que evidencia o quanto a organização espacial de Santa Maria 

Madalena da Alagoa do Sul esteve inserida na visão catequética e persuasiva 

fomentada pela Contra Reforma (sic), disseminada pela colonização 

portuguesa no nordeste do Brasil, a ela estando incorporada de modo 

intersticial.
81

 

 

Para Marcus Tadeu D. Ribeiro, a articulação desses elementos com o próprio casario 

constitui reflexo específico do “desenvolvimento material e espiritual da região” 
82

. O largo 

defronte ao edifício-igreja de Josemary Ferrare, supracitado, assume, em Santa Maria 

Madalena da Alagoa do Sul, um caráter além do espaço como cenário e da igreja como 

monumento. Tornou-se palco das mais diversas celebrações, festejos religiosos e procissões, 

mesmo após a estagnação econômica, como se pode inferir da narrativa de Robert Avé-

Lallemant, médico, explorador e cronista alemão, em viagem pelo norte e nordeste do Brasil, 

ao ano de 1859: 

 
Na manhã da sexta-feira santa, toda a população da cidade e dos arredores se 

dirigiu para a Igreja, em cuja vizinhança eu estava hospedado. Todos 

trajavam decentemente, e a grande romaria de devotos muito nos 

impressionou. (…) E na multidão passante talvez uma única [mulher] 

pudesse considerar-se como pertencente à boa sociedade.
83

 

 

Para Josemary Ferrare, as tipologias arquitetônicas residenciais, componentes do 

tecido urbano deodorense, também evidenciavam as diversas camadas sociais da vida urbana, 
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podendo-se estabelecer estreita relação entre classes e edificações: “os senhores de engenho 

habitavam os sobrados; a classe intermediária, as casas térreas, enquanto a mais humilde vivia 

em modestas habitações, principalmente na orla lacustre, cobertas de palhas de coqueiro ou 

palmeiras” 
84

. Marcus Tadeu D. Ribeiro discorre sobre o agrupamento populacional em 

função da existência das irmandades, para o caso da arquitetura religiosa: infere-se, também 

aqui, que a existência e a localização das ordens religiosas, em Marechal Deodoro, estão 

intimamente entrelaçadas às parcelas do território ocupadas pelos “setores sociais 

responsáveis pela sua manutenção” 
85

. 

 
A presença de várias edificações religiosas na cidade, sejam elas igrejas 

paroquiais, ordens monásticas e igrejas pertencentes às irmandades 

religiosas, decorre especialmente a partir da segunda metade do século XVII 

e início do XVIII. Essas edificações demonstram, por sua diversidade e 

tipologia, a própria complexidade da composição social da população de 

Marechal Deodoro.
86
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Ilustração 13. Sobrados no centro do 

município, Marechal Deodoro/AL. Fonte: 

Mariana Ribeiro (2014). 

 

Ilustração 12. Casa térrea no centro de 

Marechal Deodoro/AL. Fonte: Mariana Ribeiro 

(2014). 
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Ilustração 14. Casa natal do Marechal Deodoro da Fonseca, localizada no centro histórico do município 

alagoano. Bem tombado isoladamente, sob Processo de Tombamento nº 0741-T-64, inscrito no Livro do Tombo 

Histórico, em 25 de agosto de 1964. Fonte: Mariana Ribeiro (2014). 

 

O desenvolvimento e crescimento econômicos se mantiveram, porém, até o momento 

da transferência da capital para Maceió, em 1839. A posição geográfica do núcleo urbano de 

Alagoas do Sul, encimando o outeiro de Nossa Senhora da Conceição, às margens da Lagoa 

Manguaba e distante cerca de 8 km do litoral, primordial durante a ocupação inicial da porção 

sul da então capitania de Pernambuco, perde o protagonismo como irradiador da exportação 

para a cidade de Maceió e seu porto natural, Jaraguá, “quando o risco de invasões e de 

atividades do corso na costa passaram (sic) a ser menores no início do século XIX, até 

desaparecerem completamente no curso daquela centúria” 
87

. O deslocamento da Junta Real 

da Fazenda e outras repartições fiscais, bem como de funcionários administrativos e suas 

famílias, apresentou-se como mais uma consequência dessa transferência e, pode-se dizer, 

com eles expurgou-se também a efervescência socioeconômica de Santa Maria Madalena. 

Maceió passou, então, a agregar um número cada vez maior de habitantes e renda
88

. 

Somente na década de 1970, a cidade – agora, município de Marechal Deodoro – 

ressurge como foco de desenvolvimento socioeconômico na região, com a instalação do Polo 
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Cloro-Álcool-Químico de Alagoas (Salgema Indústrias Químicas) e da Usina Sumaúma
89

. A 

abertura da rodovia AL-101 Sul, em 1979, foi um importante fator que intensificou o “êxodo” 

sazonal para a usina, em busca de ofertas de trabalho – mas essa mesma via foi responsável 

pela aproximação das cidades do sul do estado com a capital, tornando a distância entre elas 

um ponto positivo e negativo, concomitantemente. Sobre isso, trataremos no subitem 

seguinte, desdobrando-o em possíveis consequências na relação entre o morador do sítio e o 

espaço, na cidade, que ele ocupa. 

Parece pertinente, portanto, neste momento, resumir as perspectivas reunidas até o 

momento, e estabelecer três condicionantes principais que influíram na apropriação do 

território da Vila de Madalena, ou Marechal Deodoro, em seu processo de patrimonialização, 

determinados, principalmente, a partir da tônica colonizadora portuguesa, como um todo: 

 

1. O primeiro deles pode ser considerado a partir do Edificar português, ao admitir 

que a urbanística portuguesa é constituída por critérios já estabelecidos e 

experimentados pela nação europeia ao longo de sua história de conquistas e 

reconquistas de territórios, inclusive considerando que a apropriação espacial e o 

uso do solo, mesmo na sua aparente organicidade e espontaneidade, não 

necessariamente refletem a inexistência de metodologia e intenções internalizadas 

ao modo de construir; 

 

2. As soluções, tanto para a organização e hierarquia dos espaços da casa, como para 

os elementos estéticos e construtivos, são consideradas características que 

encerram o modo de construir, nos séculos XVI, XVII e XVIII, definidoras da 

arquitetura portuguesa no Brasil Colônia, do modo de vida nos núcleos urbanos e, 

como consequência, da imagem da “cidade colonial”, tal como é apreendida nos 

processos de patrimonialização; 

 

3. Outra característica fundamental da fundação da cidade alagoana, aqui estudada, é 

a estreita relação entre forma urbana e religião católica. Infere-se dos rituais e 

procissões, permanentes no desenvolvimento da cidade e motivadores nos 

sentimentos e emoções da população, e do modelo espacial erigido em Alagoas do 
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Sul como “o modelar de parâmetros espaciais que lhe impulsionariam o ideário de 

convencer consciências e nivelar comportamentos (…) nesta empresa do 

COLONIZAR” 
90

. 

 

A partir de tais considerações, essenciais no conhecimento da fundação e evolução da 

cidade de Marechal Deodoro, é importante questionar por que ela foi objeto de tombamento 

federal, ao ano de 2006, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

Ou, ainda: que elementos, reconhecidos em apenas uma parcela de seu território, são 

característicos e singulares para promover essa proteção, motivadoras do reconhecimento 

diferenciado e da seleção da cidade como Patrimônio Nacional?  
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1.2 A atribuição de valor ao Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 

Marechal Deodoro 

 

Estruturalmente, Marechal Deodoro preserva um núcleo urbano que data do século 

XVII. Como meio físico que vem traduzindo as atividades humanas desde a sua fundação, sua 

configuração urbana expandiu-se e parte das edificações existentes receberam os acréscimos 

das diversas camadas temporais, ainda que a cidade tenha conservado traçados e elementos 

dos momentos “iniciais” de ocupação do sítio. Em Marechal Deodoro, os contextos históricos 

que encerram sua fundação, seu desenvolvimento e estagnação econômicos estão estritamente 

relacionados à História nacional
91

, podendo ser tomada como estudo de caso para a 

compreensão do processo urbano e social de muitas das cidades brasileiras. Aliás, a 

estagnação econômica, para o caso de algumas cidades, tem sido considerada como um fator 

de preservação de conjuntos urbanos tombados, influindo na relativa homogeneidade do 

casario preservado, entre outros motivos, pelo pouco alcance pecuniário de sua população, 

como teria sido o caso de Marechal Deodoro
92

. Normatização de cidades históricas: 

orientações para a elaboração de diretrizes e Normas de Preservação para áreas urbanas 

tombadas, documento publicado pelo IPHAN, defende que: 

 

Para as cidades economicamente estagnadas, preservava-se a 

homogeneidade do conjunto urbano, enquanto sua população moradora 

perdia perspectivas e capacidade econômica para, inclusive, propiciar a 

manutenção adequada aos imóveis.
93

 

 

Uma análise dos possíveis condicionantes que, direta ou indiretamente, influíram na 

manutenção de elementos considerados representativos de uma noção de patrimônio em 

algumas das cidades brasileiras (ou de parte delas), de um modo geral, pode ser estabelecida a 

partir de decisões políticas e/ou motivadores econômicos durante o seu desenvolvimento. A 

pressão imobiliária, o esvaziamento populacional, a estagnação econômica ou mesmo a 

inexistência de projetos implantados nesses municípios poderiam ser considerados processos 
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comuns à inércia de seu crescimento e adensamento urbanos
94

. A trajetória de Marechal 

Deodoro pode, então, ser pensada a partir dessa perspectiva. Mesmo antes da transferência da 

Capital de Província para Maceió, Francisco de Melo Póvoas, o primeiro presidente da 

Província de Alagoas, desmembrada da Capitania de Pernambuco em 1817, investiu “com 

visível predominância em melhorias urbanísticas para Maceió até o ano que regressou a 

Portugal – 1822” 
95

 e ordenou o fechamento do Porto do Francês. 

Esforços para uma reestruturação da cidade parecem acontecer somente na gestão do 

coronel Pedro Paulino da Fonseca, enquanto primeiro governador do Estado de Alagoas, em 

1883. Natural da cidade, e em visita ao local em 1º de janeiro desse ano, surpreendeu-se com 

a visão de abandono e decadência do vilipendiado núcleo urbano. Demonstrou especial 

preocupação com os edifícios religiosos e, segundo Josemary Ferrare:  

 

(...) mesmo muito envolvido com os melhoramentos em curso na Capital, 

logo tentou agilizar meios para “soerguer” a cidade tão estimada. Chegou 

mesmo a fomentar recursos para a construção de um Cais no ponto de 

desembarque, bem como para a fundação de um Colégio Orfanatológico, 

(...), buscando ainda outros meios para recuperar os sérios estragos de alguns 

dos templos religiosos, por fim conseguindo algumas somas.
96

 

 

Instalou, ainda, a Escola de Formação Militar na cidade, pleiteou a construção de 

ferrovia ao sul do Estado e articulou, já como Senador da República, a reabertura do Porto do 

Francês. À exceção da Escola Militar que, segundo Josemary Ferrare, promoveu “um relativo 

reavivamento do comércio local” 
97

, as demais tentativas não foram exitosas e a cidade 

sobreviveu em torpor até a década de 1970, já mencionada. 
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Ilustração 15. Marechal Deodoro e a Lagoa Manguaba, ao fundo. Fonte: Mariana Ribeiro (2014). 

 

A proximidade com Maceió parece ter provocado um movimento osmótico bastante 

desequilibrado: ao passo que considerável parte da população deixa Marechal Deodoro em 

busca de oportunidades de emprego, estudo ou qualificação – de certo modo, tornando-a uma 

cidade-dormitório –, essa mesma população passa a buscar referências exógenas ao seu 

contexto, na tentativa de aplicá-las ao seu próprio espaço. Um dos motivos para a constante 

resistência da população à preservação dos imóveis do sítio histórico tombado, “tal qual se 

edificou”, há de ser essa aparente “incompatibilidade” entre as necessidades do homem 

contemporâneo e sua inserção num espaço urbano onde a política de preservação reconhece e 

valoriza elementos representativos do período colonial. Essa primeira conclusão parece 

corroborar a afirmação de Lia Motta: 

 

Embora sendo tombados, aspectos das cidades sofreriam as mudanças 

inerentes às suas naturezas como organismos social e historicamente 

construídos, e relativas ao processo de compatibilização entre preservação e 

desenvolvimento, demandando a conservação das informações nelas 
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contidas, independentemente dos seus suportes originais.
98

  

 

O tombamento do Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro é referenciado em dois principais documentos, acessados por meio da consulta ao 

processo de tombamento 1.397-T-97, que refletem o posicionamento da Instituição na 

proteção desse sítio urbano: o Parecer nº 003/2005 MTDR/GT/DEPAM/IPHAN, elaborado 

por Marcus Tadeu Daniel Ribeiro, engenheiro e historiador da arte (ANEXO II); e o Parecer 

sobre o Processo de Tombamento 1.397-T-97, de autoria de Nestor Goulart Reis Filho, 

arquiteto e membro do Conselho Consultivo (ANEXO III). 

O primeiro deles, de 10 de outubro de 2005, opina favoravelmente pela inscrição da 

cidade no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico. Nele, Ribeiro sumariza suas ponderações a partir da construção de um 

entendimento sobre a proteção aos sítios históricos, prosseguindo com considerações 

específicas à cidade alagoana, no que toca a sua importância histórica, artística e paisagística, 

e o finaliza delimitando, efetivamente, as áreas para o tombamento e entorno do conjunto 

urbano. É um breve estudo que em muito se baseia nas pesquisas de Josemary Ferrare, 

especialmente porque assimila a descrição dos limites das áreas a serem protegidas, como 

proposta pela autora. 

Jurema Kopke Eis Arnaut, arquiteta e então Gerente de Proteção no DEPAM, a quem 

Ribeiro remete o parecer supracitado, sugere, em memorando a Cyro Correia Lyra, diretor-

substituto do mesmo departamento, o estudo do Parecer nº 003/2005 a partir da seguinte 

estrutura: 

 1ª parte, folhas 3 a 6: 

 

(...) discorre sobre o tombamento de sítios históricos constituídos em tecidos 

deliberados, inicialmente, por necessidades de defesa e proteção, 

transformados e consolidados de acordo com geografia do sítio e pelo 

desenvolvimento material como cidade-capital.
99

  

 

 2ª parte, folhas 6 a 33: 

 

(...) trata da importância histórica e artística do sítio e permite concluir que a 
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descontinuidade histórico-arquitetônica não recomenda a definição de um 

tombamento integral ou contínuo da cidade.
100

  

 

 3ª parte, folhas 34 e 35: 

 

(...) aborda a importância paisagística de Marechal Deodoro, descrevendo a 

relação urbano-arquitetônica com o sítio geográfico.
101

  

 

 4ª parte, folhas 35 a 37: 

 

(...) reúne as descrições das áreas propostas para tombamento e entorno.
102

  

 

A 14 de julho de 2006, Anna Maria Serpa Barroso, secretária do Conselho Consultivo 

do Patrimônio Cultural, encaminha a Nestor Goulart o Processo de Tombamento do referido 

conjunto urbano, solicitando exame e opinião, de ordem do Presidente do IPHAN. A análise 

do conselheiro-relator acontece após a publicação, no Diário Oficial da União, de edital de 

notificação aos proprietários e/ou demais interessados sobre o tombamento de algumas 

parcelas do sítio, bem como após o informe a Danielli Medeiros Dâmaso de Almeida, então 

prefeita municipal. 

Sobre o Parecer, Reis Filho esquematiza, ainda que brevemente, a mesma estrutura de 

Ribeiro, e analisa, cronologicamente, a formação da cidade de Marechal Deodoro, partindo de 

sua importância histórica. Atenta, ainda, ao valor do conjunto arquitetônico e urbanístico 

deodorense, e particulariza algumas peculiaridades do sítio e da paisagem, relacionando, pela 

primeira vez tão claramente, aspectos físicos do meio urbano às motivações para a sua 

proteção. 

De qualquer modo, pode-se concluir que são as informações de cidade colonial 

perceptíveis, identificadas e analisadas na cidade alagoana que permitem aos agentes 

promover a leitura de sua trajetória, tão entrelaçados à história do país – primeiro dos pontos 

de valoração assinalados no seu processo de sua proteção. Nesses termos, é possível 

reconhecer Marechal Deodoro como um núcleo de povoamento que atesta os momentos 

iniciais da ocupação portuguesa no Brasil Colônia, o que compreenderia a apropriação de 

territórios estratégicos à tentativa de defesa do solo recém-descoberto. Marcus Tadeu D. 

Ribeiro argumenta ser este um dos elementos valorativos do tombamento, que 
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(...) não decorre apenas do fator de antiguidade da cidade, mas da 

circunstância de sua fundação inserir-se num momento capital para a 

História do Brasil, quando o colonizador inicia os primeiros esforços de 

ocupação da terra com fins econômicos e estratégicos.
103

 

 

Nestor Goulart Reis Filho, em visita ao sítio no ano 2000, aponta a constatação da 

preservação do traçado urbano primitivo da povoação de Santa Maria Madalena da Alagoa do 

Sul e esclarece que, apesar da destruição com a invasão holandesa, “o sítio de fundação da 

vila, de 1611, era provavelmente o mesmo da reconstrução portuguesa” 
104

. Para ele, o 

desenho urbanístico, os edifícios que o compõem, a proporção entre eles e suas 

características, configuraram a primeira motivação para proteção da parcela do município de 

Marechal Deodoro que mantém as características mais visíveis desse traçado urbano inicial 

(Ilustrações 16 e 17). 

 

 

Ilustração 16. Pagus Alagoae Australis: obra atribuída a Georg Markgraf. Fonte: BIBLIOTECA NACIONAL 

DE PORTUGAL. op. cit. 

                                                 
103

  RIBEIRO, M. T. D. op. cit. 2005. p. 125. 
104

  REIS FILHO, Nestor Goulart. Parecer Ref. Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro, 3.8.2006. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro, Processo 1397-T-97. p. 185. 



59 

 

 

 

Reis Filho chama atenção, ainda, para a solução topográfica de acesso às residências, 

encontrada na rua Dr. Ladislau Neto (Ilustrações 18 e 19), por exemplo, com arremates em 

pedra, formando patamares que funcionam como terraços, “com diferentes modalidades de 

ajustamento à parte central da via” 
105

. Essa seria uma segunda característica importante a ser 

considerada para a proteção dessas parcelas da cidade. 

 

Em cada uma das casas, a solução é diversa, mas no conjunto formam um 

sistema extremamente pragmático, característico dos tempos que 

antecederam às formas mais atualizadas de definição dos perfis das vias 

públicas.
106
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Ilustração 17. Centro histórico de Marechal Deodoro/AL e o largo comum às Igrejas de Nossa Senhora da 

Conceição e de Nossa Senhora do Rosário (marcação em vermelho), conforme cartografado por Markgraf. 

Fonte: Google Earth (2014). 
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Ilustração 19. Rua Dr. Ladislau Neto, centro histórico de Marechal Deodoro. Fonte: FERRARE, Josemary; 

SILVA, Cândida Graça da; FERREIRA, Teresa de Deus. Levantamento Métrico Rectificado Dos Alçados 

Urbanos. Desenho N° L.05 – Rua Ladislau Neto. In: Inventário do Conjunto Urbano: Sede urbana de 

Marechal Deodoro/Brasil. Portugal: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação, Direcção-Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Direcção de Serviços de Inventário e Divulgação, 2003. 

 

Para o caso de Marechal Deodoro, tanto a apropriação do espaço quanto os elementos 

edificados são considerados para a construção do discurso de proteção. Norma Lacerda 

argumenta que a atribuição de valor e o tratamento dado aos bens patrimoniais têm como base 

um sistema de valores. Entretanto, essa atribuição de valor é múltipla, porque “inserida nos 

mais diferentes tempos e espaços, varia de indivíduo a indivíduo, de grupo social a grupo 

social, de sociedade a sociedade” 
107

. Para a autora, o exercício de conservação dos bens 
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 LACERDA, Norma. Valores dos Bens Patrimoniais. In: _____. ; ZANCHETI, Sílvio. Plano de Gestão da 

Conservação Urbana: Conceitos e Métodos. Olinda: Centro de Estudos Avançados da Conservação 

Integrada, 2012. p. 45. 

Ilustração 18: Rua Dr. Ladislau Neto, centro histórico de Marechal Deodoro/AL. Fonte: IPHAN-AL. 
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patrimoniais é relacionado a uma possível alteração dos valores inicialmente atribuídos, 

quando da instituição de um instrumento de proteção, por se relacionar à sua significância 

cultural. Nesse sentido, argumentam Sílvio Zancheti et al: 

 

O conjunto de valores que é o resultado do julgamento e da validação social 

de significados passados e presentes de um objeto. Enfatiza-se que esse 

julgamento é feito no presente e utiliza como referência os significados e 

valores do passado apoiado em instrumentos de memória reconhecidos pela 

sociedade.
108

 

 

O alerta ao tratamento dos bens patrimoniais – ou culturais – iniciado com a 

construção dos argumentos que atribuem valor ressalta um processo flutuante. Para Norma 

Lacerda, a conservação deve ser empreendida a partir da prerrogativa da alteração dos valores 

ao longo do tempo, supracitada, e também da possível coexistência das várias atribuições – e, 

nesse caso, as intervenções estão estritamente relacionadas à operacionalização das 

referências do conjunto de valores fornecidos. Sobre a reflexão dos diversos tipos de valor, a 

autora apresenta-os e elenca-os em nove categorias (valor de antiguidade, artístico, histórico, 

simbólico, cognitivo, econômico, de uso, de opção e de existência), esclarecendo que o 

grande desafio no reconhecimento de bem patrimonial, como tal, reside na articulação de seus 

valores atribuídos. 

 

Como o ato de preservar um bem patrimonial significa, em última instância, 

criar processos de transmissão desse bem das gerações presentes para as 

gerações futuras, ele carrega uma alta dose de incerteza. (...). 

(...) no caso das intervenções em bens patrimoniais, os projetos não devem 

desvirtuar a matéria, mas interferir nos processos que garantam a sua 

transmissão.
109

 

 

Assumindo as considerações de Norma Lacerda como procedentes, faz-se necessário, 

então, relacioná-las ao tombamento, instrumento de proteção do patrimônio material no 

IPHAN. Um processo de tombamento é instruído a partir da construção de um discurso, 

baseado na atribuição de valor (ou sistema de valores) ao bem em questão, objeto da 

preservação. Se, ao longo do tempo, esses valores podem mudar, como podemos enxergar a 

proteção? O tombamento surge como manutenção de valores ou manutenção de informações? 
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Ou, ainda, manutenção de suportes? 

Na trajetória da instituição brasileira de preservação, o primeiro momento para a 

seleção de exemplares “patrimônio nacional” refere-se, segundo Márcia Sant’Anna, à 

“autoridade” e “notório saber dos intelectuais integrantes do SPHAN” 
110

, pautados na 

produção científica estimulada por Rodrigo M. F. de Andrade. Para ela, e reforçando a análise 

de Maria Cecília Londres Fonseca
111

, a atribuição de valor, quando da criação do órgão e 

estendendo-se até a década de 1970, reflete a preocupação em resguardar, 

predominantemente, elementos representativos da “estética do excepcional”. A chamada “fase 

heroica” é caracterizada por um trabalho institucional inicialmente voltado à construção do 

patrimônio e identidade nacionais a partir do reconhecimento de bens como obras de arte pela 

excepcionalidade de suas manifestações. Neste caso, o valor histórico, já creditado à estrutura 

do SPHAN, haja vista que o registro do tombamento seria também realizado em um Livro do 

Tombo Histórico, ocupa um lugar hierarquicamente abaixo do estético e se torna argumento 

na proteção, para as três primeiras décadas de trabalho, quando é legitimado pelo vínculo “aos 

fatos memoráveis da história do Brasil” 
112

. Nomeados cidades-monumento, os primeiros 

centros urbanos protegidos, segundo Sant’Anna (1995), enquadravam-se pela 

 

(...) homogeneidade do conjunto, com predominância da arquitetura típica 

dos séculos XVII e, principalmente, XVIII; a integridade do conjunto, isto é, 

poucas alterações realizadas nos elementos arquitetônicos das edificações ou 

sistema construtivo; e traçado urbanístico mais ou menos espontâneo, 

caracterizando o modo de urbanização predominante na América portuguesa 

durante o período colonial.
113

 

 

Os anos de 1980 são apontados, por Márcia Sant’Anna, como um momento importante 

de mudança nos critérios de valoração adotados para a seleção e proteção dos conjuntos 

urbanos – ou “áreas urbanas-patrimônio”, como nomeia. Entende-se constituir um período de 

questionamentos quanto à posição “tradicionalmente” adotada na Instituição e de críticas aos 

critérios de avaliação de um bem passível de proteção federal, promovidos desde o 

alargamento na conceituação dos bens patrimoniais até a instrumentalização desse 

alargamento nas políticas públicas brasileiras. Para a autora, “denuncia-se o caráter restritivo 

                                                 
110

  SANT’ANNA, Márcia. Da cidade-monumento à cidade-documento: a trajetória da Norma de 

Preservação de Áreas Urbanas no Brasil (1937-1990). 1995. 334p. Dissertação (mestrado) – Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 1995. p. 129. 
111

  FONSECA, Maria Cecília Londres. Construções do Passado: Concepções sobre a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional (Brasil: anos 70-80). 1994. Tese (doutorado) – Instituto de 

Ciências Humanas, Universidade de Brasília, 1994. Apud: SANT’ANNA, M. op. cit. 1995. p. 128-129. 
112

  FONSECA, M. C. L. op. cit. Apud: SANT’ANNA, M. op. cit. 1995. p. 129. 
113

  SANT’ANNA, M. op. cit. 1995. p. 134. 



63 

 

da avaliação feita com o uso exclusivo de instrumentos fornecidos pela história da arte e da 

arquitetura, e com o apoio de informações históricas factuais e pouco abrangentes” 
114

. Parece 

pertinente concluir que uma nova incursão à busca da identidade nacional, ou “para se 

descobrir os traços mais autênticos da nossa cultura” 
115

, é transferida, nesse momento, para a 

patrimonialização das obras, saberes e fazeres populares. Infere-se, ainda, que “o período se 

caracteriza pela predominância do valor histórico sobre o valor artístico como principal 

critério a informar a seleção de bens para tombamento” 
116

 e, em consequência, a cidade, ou 

parte dela, começa a ser vista como fonte, documento, testemunho do uso social pelo 

brasileiro, através do tempo, e no espaço sobre o qual se apropria. Nesse sentido, a adoção do 

conceito de cidade-documento promove a apreensão de elementos além da arquitetura, porque 

considera e valoriza cada parte do sítio e suas transformações ao longo do tempo, empregando 

“parâmetros urbanísticos como critérios para sua valorização e preservação” 
117

. 

Lia Motta esclarece que, como forma de atribuir valor a um sítio histórico no 

momento da construção de um discurso para promover sua proteção, é preciso estabelecer o 

diálogo entre a história e a arquitetura (e, aqui, permite-se incluir o urbanismo): a leitura da 

morfologia urbana considera “os vestígios documentais da trajetória das cidades, referência de 

história, memória e identidade nacional” 
118

. Nesse sentido, o conceito cidade-documento 

surgiria como um instrumento capaz de promover essa leitura e também permitir a 

compreensão do processo de atribuição de valor a sítios históricos como Marechal Deodoro. 

Essa mudança de perspectiva constitui um modo de pensar além dos suportes, 

porque prioriza informações e, entende-se, processos. É um viés importante para este 

trabalho, porque permite discutir a relação do valor atribuído ao conjunto urbano tombado 

com a noção de autenticidade que determina (ou, ao menos, direciona) as intervenções 

realizadas no conjunto protegido. 

 

A leitura da cidade, para sua compreensão como documento de história 

urbana, requeria a reunião de informações e sua sistematização em escala 

necessária à leitura conjunta das várias dimensões da forma urbana e do seu 

processo de produção ao longo do tempo. Tratava-se de um entendimento 

dos sítios urbanos, tendo como referência concepções da história formuladas 

ao longo do século XX, desde a École des Annales até a Nova História – em 

especial por autores clássicos como Marc Bloch e Jacques Le Goff – por 
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meio das quais ampliou-se a noção de documento.
119

 

 

A mudança de perspectiva descrita por Lia Motta permite, ainda, um importante 

diálogo com a colocação do arquiteto Luiz Fernando Franco, quando da apresentação no 

Inventário de Centros Históricos
120

: valorar sítios urbanos como documentos é considerá-los 

rastros de processos de apropriação do solo, do território brasileiro, que podem ser lidos pelos 

agentes responsáveis, em um primeiro momento, pela atribuição de valor e, posteriormente, 

sua proteção. De certa forma, é possível resumir à atribuição de valor, para a cidade-

documento, a valorização da malha urbana do sítio, considerando elementos como seu 

loteamento e a densidade de ocupação do solo. 

Françoise Choay fala de “testemunhos historicamente significativos” 
121

 e traz 

considerações importantes sobre a invenção do monumento histórico, que definitivamente 

contribuem para pensar a atribuição de valor, no contexto brasileiro, especialmente a 

tombamentos como o do conjunto urbano de Marechal Deodoro. Referenciando-se em Aloïs 

Riegl
122

, a autora se utiliza dos conceitos de gewollte e ungewollte: o primeiro indica uma 

criação deliberada, previamente destinada a exercer determinada função na sociedade – 

normalmente, memorial; e o segundo indica a seleção, em uma massa, de edifícios existentes 

pela vontade do historiador e do amante da arte – a atribuição de valor
123

. 

Para Choay, “todo objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem 

que para isso tenha tido, na origem, uma destinação memorial” 
124

. Ainda assim, deveria 

assumir um papel essencial na “preservação da identidade dos povos e grupos sociais” 
125

. 

Como reflete uma visão de mundo, um contexto mental e, também, um tempo histórico bem 

definido – por isso, uma invenção –, o monumento histórico “se insere em um lugar imutável 
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e definitivo num conjunto objetivado e fixado pelo saber” 
126

 e “exige, dentro da lógica desse 

saber, e ao menos teoricamente, uma conservação incondicional” 
127

. 

Parece, ainda, que o valor histórico – e não de antiguidade, segundo ressalva de 

Marcus Tadeu D. Ribeiro – poderia ser traduzido, para o caso do tombamento de Marechal 

Deodoro, como o valor documentário, trazido por Hanna Levy. Nesse sentido, segundo esta 

autora, pode-se considerar o seguinte: 

 

Distinguimos do termo “valor histórico”, na sua aplicação à obra de arte, o 

termo “valor documentario”. Por este termo queremos exprimir o fato que 

toda obra de arte possue (ou pode possuir), além de seu valor histórico no 

sentido da nossa definição, quer dizer com relação à história da arte, um 

valor histórico com relação à história geral, como fonte, documento, etc., etc. 

Esse valor documentario de uma obra de arte não tem, portanto, nada que 

ver, segundo a nossa definição, com o seu valor histórico.
128

 

 

O argumento de Levy provoca a reflexão sobre a atribuição de valor na motivação (ou 

motivações) para o tombamento. Primeiro, traz à consciência uma ideia de “valor histórico” 

para o campo da história da arte, no momento em que retoma a perspectiva de Henri Focillon, 

historiador da arte francês: 

 

Aceitamos aqui a definição sumaria do Sr. Focillon segundo a qual este 

termo traduz a importancia de um dado histórico na medida em que este 

dado é causa e efeito. “Valor histórico” de uma obra de arte quer, portanto, 

dizer que esta obra foi causa ou efeito (ou as duas coisas ao mesmo tempo) 

no correr da história da arte.
129

 

 

Segundo porque nos remete à base do discurso construído para o tombamento, 

permitindo-nos compreender sob qual perspectiva ele foi elaborado, já que sua importância 

está diretamente ligada ao plano da história em foco (história da arte, história política, 

religiosa ou econômica, por exemplo). Neste sentido, a proteção de Marechal Deodoro pode 

ser analisada, então, a partir do discurso constante em seu Processo de Tombamento. 

O pedido de tombamento, elaborado pela Sra. Célia Regina Ferreira Paiva, Diretora 

Técnica do Museu de Arte Sacra do Estado de Alagoas (MASEAL), menciona a “importância 

histórica e artística que tem a referida cidade-monumento, não só para Alagoas, mas também 
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para a compreensão de nossa história nacional” 
130

. A solicitação muito impressiona pelos 

termos adotados em sua justificativa: o primeiro equipararia a atribuição de valor à Marechal 

Deodoro àquela utilizada no discurso inicial da instituição federal, em fins da década de 1930, 

para a proteção das cidades mineiras do ciclo do ouro, as cidades monumento nacional; e o 

segundo parece relacionar a cidade alagoana como documento de memória do país. 

Tal leitura permite, inevitavelmente, considerações sobre a contraposição dos termos 

monumento e documento a partir de Jacques Le Goff
131

.  Ainda que a produção do historiador 

francês assuma uma posição quase didática na análise dos conceitos, ou melhor, na 

“transferência semântica da palavra” 
132

, constrói importantes relações entre a memória 

coletiva e a história, que contribuem para compreender a atribuição de valor quando da 

proteção de parte do município de Marechal Deodoro e, eventual e oportunamente, como 

promover a gestão do espaço urbano e suas características motivadoras da tutela: para Le 

Goff, monumentos e documentos constituem-se materiais da memória coletiva e da história 

(porque esta é a “forma científica” daquela) – ou como herança do passado (e, portanto, 

patrimônio), ou como escolha do historiador (e, portanto, provas). O alargamento do conceito 

de documento, trabalhado pelo autor, proporciona o alargamento da relação com o conceito de 

monumento, enquanto bem patrimonial, a partir da visão de C. Samaran, extrapolando seu 

tratamento enquanto texto e o assumindo enquanto objeto “escrito, ilustrado, transmitido pelo 

som, a imagem, ou de qualquer outra maneira” 
133

. 

Ainda que o termo (ou conceito) cidade-documento não seja referenciado no Processo 

de Tombamento de Marechal Deodoro, é possível reconhecer, ou melhor, estabelecer 

comparações e encontrar similaridades entre a justificativa adotada para sua proteção e as 

discussões que permeiam esse conceito. Para Marcus Tadeu D. Ribeiro
134

, o valor histórico 

motivador do tombamento, como visto, parece alinhar-se ao discurso da excepcionalidade dos 

bens patrimoniais protegidos na “fase heroica” do IPHAN, enquanto vinculado a fatos da 

memória coletiva nacional, a partir de fontes verificáveis
135

 (a implantação da cidade, a trama 
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urbana, a relação de suas partes e a cartografia como documentos, na perspectiva de C. 

Samaran, trazida por Le Goff, dos momentos iniciais da ocupação do território brasileiro). 

Para Nestor Goulart Reis Filho
136

, a verificação desses elementos promoveria a atribuição do 

valor documentário da coisa – na percepção de Hanna Levy
137

 –, mesmo que nomeado, em 

seu Parecer, como valor histórico. 

Como principal motivação para a proteção defendida no processo de tombamento está 

o argumento em favor de um exemplar representativo do momento histórico da fundação da 

nação: “representativo” para um exemplo de cidade colonial, ao contrário do conceito de 

excepcionalidade comumente adotado nos primeiros tombamentos federais. Não parece ter 

sido considerado, porém, um ponto de vista importante para a proteção do bem em questão: 

não se percebe no processo de tombamento, por exemplo, uma valorização clara da relação 

entre a urbanização do núcleo colonial e o papel da religião católica, vínculo importante da 

apropriação espacial e que, ao longo desta pesquisa, se mostrou relevante nas características 

de conformação da cidade. Parece-nos que a formação da cidade de Marechal Deodoro a 

partir de elementos singulares na paisagem e no contexto da vida urbana corrobora a 

importância desse núcleo, como bem cultural, para o (re)conhecimento de um “processo 

histórico regional” 
138

 e, ainda, “dos macroprocessos que contribuíram para a formação do 

Brasil” 
139

. 

O processo de tutela e gestão de centros urbanos no Brasil é, na teoria e na prática das 

instituições de preservação, uma crescente. A internacionalização dos debates na proteção de 

sítios históricos tem promovido, oportunamente, o conhecimento, a reflexão e a confrontação, 

em última instância, das ações institucionais no reconhecimento, na valoração, na proteção e, 

principalmente, no tratamento dos bens culturais. A partir dessas considerações, e assumindo 

o objetivo deste trabalho em refletir sobre possíveis intervenções de restauro urbano (ou 

recomposição arquitetônica?) do Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro, questiona-se: se se prioriza informações ou suportes, na análise e intervenção de um 

sítio histórico reconhecido como patrimônio, o que se pode entender por um núcleo urbano 

autêntico? 
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Problematizar autenticidade para os casos de monumentos, edifícios e sítios urbanos 

não é uma discussão nova no campo da Arquitetura e do Urbanismo, ainda que o debate não 

tenha, sempre, se utilizado do termo para tratar da patrimonialização de um imóvel ou parcela 

de território, de seu reconhecimento como tal, da atribuição de valores a alguns de seus 

aspectos, ou do tratamento na conservação desses bens. É apropriado, por isso, tratar das 

contribuições de alguns teóricos do campo da Conservação, acessadas por meio de suas 

publicações, considerando o contexto cultural que encerram, posto que cada um, a seu modo, 

procura estabelecer ponderações sobre os objetos de intervenção sobre os quais depositaram 

sua atenção. Nesse sentido, o verbete Restauração, de Eugène Viollet-le-Duc; o capítulo A 

Lâmpada da Memória, de John Ruskin; a conferência feita na exposição de Turim de 1884, 

transcrita no livro Os Restauradores, de Camillo Boito; e a Teoria da Restauração de Cesare 

Brandi, foram analisados na tentativa de associar um (possível) entendimento para o 

tratamento dos bens sobre o viés da autenticidade, no sentido filosófico da coisa para os casos 

em que não trata, claramente, da sua noção. 

No contexto internacional, tem-se, oficialmente, a afirmação do “respeito ao material 

original e aos documentos autênticos” 
140

 com a Carta de Veneza, em 1964. Reconhecida a 

existência de critérios para a inscrição de um bem na Lista do Patrimônio Mundial, definidos 

pela UNESCO na Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, o que, desde então, tornou-se 

alvo de inexaurível discussão refere-se justamente ao entendimento do que seja autêntico, 

ainda que pareça sempre ter sido consensual a ideia de sua preservação. As Cartas 

patrimoniais surgem, então, como documentos de recomendação elaborados a partir da 

reunião de organismos internacionais, como a UNESCO, que se propõem, segundo Beatriz 

Mugayar Kühl
141

, a indicar ou prescrever formas de reconhecer e preservar o patrimônio 

cultural. 

Os debates sobre a autenticidade de um bem cultural se intensificaram desde 1964, 

latentes em alguns documentos, é claro, mas especialmente presentes a partir do 

reconhecimento da diversidade de contextos culturais e dos atores sociais, que definem 

tratamentos diferenciados aos bens que reconhecem como patrimônio: a Convenção de Nara 

(1994), trinta anos depois da Carta supracitada, estabeleceu-se como um marco na tentativa 

de esclarecer as perspectivas que tratam da autenticidade, buscando não um alinhamento nos 
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discursos construídos, mas, principalmente, a tolerância em relação a cada uma delas
142

. 

Nesse mesmo espírito de positiva relativização da noção de autenticidade, procurou-se 

considerar outros tratamentos aos bens materiais em contexto similar ao brasileiro (mas de 

postura diversa), uma vez que a polarização para os processos de conservação Oriente-

Ocidente parece superada. As contribuições de Salvador Muñoz Viñas e a sua Teoria 

Contemporânea da Restauração, e de Antoni González Moreno-Navarro e o processo de 

restauração que conduziu no monastério Sant Llorenç prop Bagà, localizado na cidade de 

Guardiola de Berguedà, na Catalunha, tornam-se, pois, essenciais para esta discussão e 

especialmente importantes no entendimento e aceitação de diferentes noções de 

autenticidade. 

Finalmente, são importantes as contribuições da pesquisadora Flaviana Lira: em sua 

tese Patrimônio Cultural e Autenticidade: Montagem de um sistema de indicadores para o 

monitoramento, ela propôs um método para operacionalizar a verificação da autenticidade de 

bens culturais, de modo a auxiliar na gestão dos objetos de conservação, mas que, 

definitivamente, ultimou outras consequências muito positivas para o debate na área da 

Conservação Urbana. 

É interessante, então, se debruçar um pouco sobre cada um desses pontos. 
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2.1 Problematizando noções de autenticidade: contribuições das teorias da conservação 

 

Em um primeiro momento, é possível analisar as correntes do campo da preservação a 

partir do trabalho de quatro autores, expoentes, cada um em seu tempo e contexto, nas teorias 

de conservação e restauração dos bens patrimoniais: Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin, 

Camillo Boito e Cesare Brandi. Breves considerações devem ser feitas sobre os principais 

trabalhos de cada um deles, na tentativa de reconhecer se uma noção de autenticidade é 

tratada em suas teorias, ainda que o termo, propriamente, não seja utilizado. Pretende-se 

construir uma base para o entendimento dessa noção nas propostas de intervenção em 

edifícios ou sítios históricos (alargando a gama de bens, mesmo nos casos onde, 

aparentemente, os conjuntos urbanos não são objeto da teoria desses autores), de modo a 

embasar, no capítulo que se segue, as análises e ponderações sobre possíveis propostas de 

restauro urbano na parcela da cidade de Marechal Deodoro que é protegida pelo IPHAN. Os 

trabalhos desses autores serão analisados segundo uma ordem mais ou menos cronológica de 

publicação (porque serão apresentadas, primeiramente, as considerações do teórico francês). 

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) pode ser considerado um dos primeiros teóricos de 

uma perspectiva de restauração proposta em função de uma visão moderna do tratamento dos 

bens patrimoniais, ainda relacionados, em meados do século XIX, às obras monumentais ou 

aos monumentos históricos. Seus escritos parecem refletir a evolução de uma teoria elaborada 

a partir das práticas às quais se dedicou desde os trabalhos iniciados com Jean-Jacques Huvé e 

Achille Leclère
143

, contribuindo imensamente, também, para a ampliação e a consolidação das 

competências do profissional da arquitetura nos oitocentos
144

. Manteve, na teoria e na prática, 

posturas rígidas e criteriosas (por vezes dogmáticas ou oniscientes, segundo Beatriz Mugayar 

Kühl
145

) para uma intervenção nos monumentos do passado, sendo estigmatizado pela 

definição que criou para o termo restauração
146

. 

 

RESTAURAÇÃO, s. f. A palavra e o assunto são modernos. 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. 
147
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Essa afirmação, excluída do contexto e imperativa em sua essência, define a parte 

mais criticada da obra de Viollet-le-Duc
148

. O autor, de fato, assumia “uma concepção 

idealizada” 
149

 no entendimento das obras de arquitetura, que também corresponderia às suas 

decisões para os projetos de restauro. Por outro lado, ao ler o conteúdo completo do verbete 

“Restauração”, publicado no Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XI
e
 au 

XVI
e
 Siècle (1854-1868), de onde esse trecho foi retirado, é possível compreender todo o 

procedimento de trabalho que o arquiteto, enquanto projetista e gestor de obra, deveria 

estabelecer quando da intervenção em monumentos históricos. 

A partir da tentativa de valorização do estilo gótico, num momento em que o 

reconhecimento patrimonial estava voltado às obras da Antiguidade, Viollet-le-Duc 

apresentou princípios importantes e válidos (para ele, “verdadeiros”) para o campo da 

arquitetura, com especial ênfase ao entendimento do edifício como uma obra racional, na qual 

deveria haver uma correspondência entre forma e função, forma e estrutura e ornamentação e 

conjunto
150

. Segundo Beatriz Kühl, Viollet-le-Duc “procura entender a lógica do projeto que, 

quando compreendida como um todo, daria respostas unívocas” 
151

, e vai mais além: para ele, 

o arquiteto deveria tratar cada caso como único, porque o tratamento a cada edifício seria 

posto a partir das exigências de sua condição. Ao contrário do que se poderia concluir, essa 

atitude não deveria constituir uma ação deliberada para a conservação, ainda que a afirmação 

do autor soe empírica. A partir de alguns exemplos expostos no verbete, compreende-se que o 

argumento da necessidade de restauração específica para cada edifício implica numa postura 

discricionária, evitando métodos generalizados para as ações nos bens patrimoniais. Além 

disso, todas as ações de restauro deveriam melhorar as condições físicas da obra, através da 

substituição por materiais e meios melhores e mais duráveis, de modo a garantir a 

continuidade de sua fruição no futuro
152

. Ainda segundo Beatriz Kühl, o estado completo 

reestabelecido, objeto da restauração defendida pelo teórico francês, reside não somente 

 

(...) em fazer uma reconstituição hipotética do estado de origem, mas procura 

fazer uma reconstituição daquilo que teria sido feito se, quando da 

construção, detivessem todos os conhecimentos e experiências de sua 

própria época, ou seja, uma reformulação ideal de um dado projeto.
153
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A partir dessas considerações, o uso de expressões como fac-símile e anacronismo, no 

texto, passa a ter um sentido específico para a teoria de Viollet-le-Duc: 

 

Poder-se-ia dizer que existe tanto perigo em restaurar reproduzindo-se em 

fac-símile tudo aquilo que se encontra num edifício, quanto em se ter a 

pretensão de substituir por formas posteriores aquelas que deveriam existir 

primitivamente. No primeiro caso, a boa-fé, a sinceridade do artista podem 

produzir os mais graves erros, consagrando, por assim dizer, uma 

interpolação; no segundo, a substituição de uma forma primitiva por uma 

forma existente, reconhecida como posterior, faz igualmente desaparecer os 

traços de uma reparação cujo conhecimento da causa teria, talvez, permitido 

constatar a presença de uma disposição excepcional. 
154

 

 
(...) tal edifício construído no século XII, e que não tinha calhas sob o 

escoamento dos telhados, teve de ser restaurado no século XIII e munido de 

calhas com esgotamento combinado. Estando todo o coroamento em mau 

estado, é preciso refazê-lo por inteiro. Suprimir-se-ão as calhas do século 

XIII para restabelecer a antiga cornija do século XII, da qual se 

encontrariam, ademais, os elementos? Claro que não; deve-se restabelecer a 

cornija com calha do século XIII, conservando-lhe a forma dessa época, uma 

vez que não se poderia encontrar uma cornija com calha do século XII, e que 

estabelecer uma imaginária, com a pretensão de dar a ela o caráter da 

arquitetura daquela época, seria fazer um anacronismo de pedra. 
155

 

 

Reflete uma corrente de pensamento sobre as intervenções em edifícios cujo valor, por 

vezes memorial, justificaria sua preservação, não se devendo exigir, nesse contexto, uma 

acuidade conceitual que somente seria alcançada com Camillo Boito, décadas mais tarde: é 

possível vê-la como uma primeira etapa, essencial ao crescimento do campo, na teoria e na 

prática, que ainda contribui para o amadurecimento das proposições na preservação do 

patrimônio cultural. 

Nesse mesmo sentido, é possível analisar, ainda que brevemente, as contribuições de 

John Ruskin (1819-1900) ao campo patrimonial, com especial atenção às suas ponderações 

para os atos de restauração. Contemporâneo à Viollet-le-Duc, Ruskin foi um importante 

crítico de arte e da sociedade da Era Vitoriana, na Inglaterra, com uma trajetória diversa do 

teórico francês, não só por sua inserção em outro país, e, por consequência, em outra cultura, 

mas pelos princípios pessoais que se fizeram presente e transpareceram em sua obra. 

Ruskin escreveu uma autobiografia, Praeterita, que muito elucida sobre sua criação e 

as experiências em família durante seu crescimento, que tanto influenciaram sua vida pessoal 

até reverberar em sua obra escrita
156

. Único filho de um comerciante de xerez e sua esposa, 
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uma puritana calvinista, Ruskin esteve sempre em contato com a leitura da Bíblia e sua 

apreensão das escrituras permeia, em especial, seus primeiros escritos, como ressalta Maria 

Lúcia Bressan Pinheiro. De fato, é possível reconhecer toda uma tônica moralista (e bastante 

pessoal) em A Lâmpada da Memória, tradução brasileira do Capítulo VI do livro As Sete 

Lâmpadas da Arquitetura (1849), que tão bem esclarece o papel das lições eclesiásticas em 

sua vida
157

. Pinheiro esclarece ainda que, na infância, o autor “desenvolveu o hábito de 

observar minuciosamente as coisas ao seu redor” 
158

 e que “recebeu também noções de 

música, desenho e observação da natureza, inclusive através de muitas viagens” 
159

 – fatos 

marcadamente importantes nessa obra. 

Para Cláudio Amaral
160

, o pensamento ruskiniano é tratado como visual, ou espacial, 

na visão de autores como Elizabeth Helsinger
161

, George Hersey
162

 e John Hunt
163

: em vez de 

estabelecer uma lógica linear de argumentação no campo das ideias, o pensamento espacial se 

referiria àquele em que tempos, campos, temas e assuntos se superpõem, havendo uma 

associação pela diversidade. Ainda segundo Cláudio Amaral, o pensamento visual de John 

Ruskin: 

 

(...) irá justapor assuntos; usará da simultaneidade ao invés da linearidade; 

tratará do tempo como presente-passado-futuro simultaneamente, poderá se 

perder em divagações quando achar necessário, divertir-se-á com as cores, 

com aproximações e distâncias; com texturas; associará assuntos nunca antes 

associados; usará o recurso da metáfora para valorizar suas associações. 

Assim é o raciocínio de J. Ruskin para esses autores, um tipo de pensamento 

ao qual chamaram de espacial.
164

 

 

Como professor de desenho, Ruskin preocupava-se com o método da apreensão visual, 

porque, para ele, “ensinar a desenhar é ensinar a ver, e ensinar a ver é ensinar a ler a lógica da 

natureza” 
165

. Esta é uma forma de entender a generalização do seu pensamento a partir de um 

método comum a todas as coisas, por isso a relação com a natureza e as metáforas estão 
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sempre presentes, auxiliando o entendimento de posições defendidas nessa obra, por vezes 

tomadas como arbitrárias. Segundo Maria Lúcia B. Pinheiro: 

 

Ruskin escreveu As Sete Lâmpadas da Arquitetura “no olho do furacão”, 

vendo o mundo em que fora criado esboroando-se à sua volta. Sua principal 

preocupação é a dissolução de valores e princípios – morais e estéticos, e 

vice-versa, já que ambos são indissociáveis em seu pensamento – nos quais 

acreditava profundamente, procurando a todo custo preservá-los das 

transformações em custo. 
166

 

 

A chave para o entendimento da obra de Ruskin, ou melhor, para A Lâmpada da 

Memória, que trata da intervenção e da (não) restauração nos edifícios históricos, talvez resida 

na apreensão de termos como sublime (ou sublimidade) e pitoresco, e Maria Lucia B. Pinheiro 

oferece boas considerações para isso. As Sete Lâmpadas da Arquitetura ganham uma noção 

recomendatória porque se fundamenta em aforismos, cuja intenção é setenciar máximas 

morais
167

. Nesse sentido, a compreensão dos termos supracitados parte da compreensão do 

Aforismo 27, como se segue: 

 

 

 

 

 

Arquitetura é, para Ruskin, a arte de projetar (dispor) e adornar edifícios, frutos do 

esforço do homem e que a ele contribuem para promover saúde mental, poder e prazer, e para 

rememorar
168

. Com especial atenção ao labor humano, a arquitetura, maior ou menor, assume 

a qualidade do que é sublime, por “(...) ‘sua associação com os mais sinceros esforços do 

pensamento humano’ (...), tornando-se quase superior às obras puramente belas, pois essas 

‘nada dizem aos homens, exceto em momentos de descanso ou de prazer’ (...)” 
169

. 

 A pátina do tempo surge, nesse contexto, como o principal elemento para a valoração 

da arquitetura, porque “é na longa duração, com a passagem do tempo, que a arquitetura vai 

se impregnando da vida e dos valores humanos; daí a importância de construir edifícios 

duráveis, e de preservar aqueles que chegaram até nós” 
170

. A Arquitetura, nesse caso, assume 

posição ainda mais peculiar quando “depende de acidentes, ou das características menos 
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essenciais” 
171

 que as transformam em lembrança das obras da natureza, como as obras de 

Deus – estas são realmente sublimes. A Arquitetura torna-se, então, pitoresca. 

O respeito pelo caráter histórico da obra, como documento do esforço humano e 

atestado da atribuição de valor a partir de sua relação com o homem, ao longo do tempo, 

obviamente culmina em seu discurso preservacionista. O pensamento ruskiniano, porém, 

assume uma postura antirrestauro. Para o autor, a preservação é a “sobrevivência” da obra por, 

no mínimo, quatro ou cinco séculos, e se daria, em primeiro lugar, já a partir da previsão de 

seu envelhecimento e de seus materiais, estando a cargo do arquiteto “não admitir nenhum 

[detalhe construtivo] que fosse suscetível ao dano material necessariamente imposto por esse 

lapso de tempo” 
172

. Para John Ruskin, 

 

(...) ocorre que, em arquitetura, a beleza acessória e acidental é muito 

frequentemente incompatível com a preservação do caráter original [da 

obra]; o pitoresco é assim procurado na ruína, e supõe-se que consista na 

deterioração. (...). Mas na medida em que se possa tornar-se compatível com 

o caráter inerente da arquitetura, o pitoresco ou a sublimidade extrínseca terá 

exatamente essa função, mais nobre nela do que em qualquer outro objeto: a 

de evidenciar a idade do edifício – aquilo que, como já foi dito, constitui sua 

maior glória; e, portanto, os sinais exteriores dessa glória, tendo poder e 

finalidade mais importantes do que quaisquer outros pertencentes a sua mera 

beleza sensível, podem colocar-se entre suas características mais puras e 

essenciais; (...).
173

 

 

Restauração, no sentido que compreende a intervenção na obra arquitetônica feita à 

época (ou seja, aquela levada a cabo por Viollet-le-Duc), é, para Ruskin, “a pior forma de 

Destruição” 
174

, conforme seu Aforismo 31. Isso porque as ações restaurativas, que não 

aquelas meramente estabilizantes
175

, se constituiriam em uma descrição falsa da coisa já 

destruída, ou em processo de destruição: a obra, como representação do espírito do artífice, 

não poderia ser refeita. Não admite a cópia, porque ela partiria de um vazio – e, portanto, 

constituiria uma conjectura –, nem a imitação, esta considerada objeto da restauração, “por 

mais elaborada que seja, (...), um modelo frio daquelas partes que podem ser modeladas, 

com adições conjecturais” 
176

. Em nome da memória, que é a justificativa para a arquitetura 

existir, os edifícios não deveriam ser tocados, porque eles pertencem a quem os construiu, às 

nós mesmos, e às gerações que nos sucederão. Eles, como nós, um dia desaparecerão e isso, 
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para Ruskin, é inevitável. Ainda assim, o teórico é enfático: “que [seu dia fatal] chegue 

declarada e abertamente, e que nenhum substituto desonroso e falso prive o monumento das 

honras fúnebres da memória” 
177

. 

As lâmpadas surgem, finalmente, como leis morais, máximas (e daí seus aforismos 

elencados), que fundamentam a visão de mundo de John Ruskin a partir das grandes 

transformações levadas a cabo com a Revolução Industrial, e elas refletem, inevitavelmente, 

sua preocupação com a dissolução dos valores morais e estéticos, conforme mencionado. A 

percepção das lâmpadas da arquitetura como princípios, para o autor, não oferece uma 

reflexão sobre a autenticidade senão a partir da preservação da obra original, produzida pelo 

labor do artífice, que atravessa os séculos como documentos dos valores atribuídos a partir da 

relação Homem versus Edifício. Nesse sentido, a noção de autenticidade poderia ser 

estabelecida no sentido inicial do termo, relativo à originalidade física da obra (matéria e 

imagem), e especialmente relacionado com a instância histórica. 

Camillo Boito (1836-1914) foi um arquiteto, restaurador, historiador, crítico, literato e 

teórico, nascido em Roma, em 1836, primogênito de uma condessa polonesa, Giuseppina 

Radolinska, e um pintor retratista de certa notoriedade no cenário italiano, Silvestro Boito
178

. 

Sua formação, como cidadão e arquiteto – haja vista que ingressou na Academia de Belas 

Artes aos 13 anos, em 1849, – foi permeada pela busca de consolidação de uma identidade 

nacional, reflexo da tentativa de unificação territorial e libertação da Itália, o Risorgimento. O 

neoclassicismo, estilo então em voga, abre espaço para a valorização da arte medieval como 

“expressão autêntica” do povo italiano, a partir de ideias especialmente difundidas por Pietro 

Selvatico Estense, arquiteto, crítico e historiador da arte paduano – esse é o primeiro ponto 

que diretamente repercute na trajetória do pensamento de Camillo Boito. Segundo Beatriz 

Kühl, 

 

Boito reconhece em Viollet-le-Duc um teórico de grande importância para a 

difusão dos conhecimentos sobre a arquitetura medieval, que tiveram 

repercussão também na Itália. Na França e na Itália, a busca da afirmação da 

nacionalidade, os estudos sobre a história da arquitetura e das políticas de 

preservação de monumentos históricos estão associados a um renovado 

interesse pela Idade Média que, no caso italiano, foi mais acentuado somente 

a partir de meados do século, com as tentativas mais incisivas de unificação 

do país.
179
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Em 1858, Boito foi encarregado da restauração da Basílica dos Santos Maria e 

Donato, no arquipélago de Murano, sobre a qual desenvolveu um trabalho bastante 

pormenorizado das informações que fundamentariam o ato da intervenção. Para tanto, baseou-

se em desenhos técnicos, levantamentos métricos, fotografias, “examinando a configuração 

geral do complexo e seus detalhes construtivos e ornamentais” 
180

. As primeiras restaurações 

parecem refletir, em parte, as ideias de restauração difundidas, defendidas e ultimadas por 

Viollet-le-Duc. Em Murano e em Milão, onde foi responsável pelo restauro na Porta Ticinese, 

Boito assumiu posturas que refletiam a busca de uma “unidade formal e um suposto estado 

inicial” 
181

: promoveu, ali, a remoção de acréscimos e elementos adossados, e a construção de 

elementos novos; no caso de Murano, buscou a “retomada de elementos compositivos da 

construção primitiva e da análise da arquitetura do período, mas sem ter indícios relevantes do 

que teria sido a fachada original” 
182

. 

Beatriz M. Kühl chama a atenção para a mudança de conotação dos atos de 

restauração assumida especialmente a partir da segunda metade do século XIX: a restauração 

passa a ser vista como “fundamentalmente cultural”, a ser assistida por “análises 

sistemáticas”, embasada em procedimentos de criteriosos “rigor e método”, e julgada a partir 

do “conhecimento histórico” e das “análises formais” 
183

. A trajetória dos escritos de Boito, 

efetivamente teorizada por volta da década de 1880, reflete uma reformulação do próprio 

pensamento do autor: sua atividade profissional foi marcada por propostas e tomadas de 

posição desiguais, em essência e em qualidade, culminando na formulação dos textos “em que 

assumiu uma posição renovada e independente, mas nem sempre livre de contradições” 
184

. 

Intentou conceituações gerais sobre conservação e restauração, buscando, 

epistemologicamente, diferenciá-las, e conseguiu, no cenário italiano, estabelecer diretrizes 

para uma política de conservação de monumentos históricos. Junto ao Ministério da Educação 

da Itália, promoveu sete princípios fundamentais ao tratamento de obras de restauração: 

 

(...) ênfase no valor documental dos monumentos, que deveriam ser 

preferencialmente consolidados a reparados e reparados a restaurados; evitar 

acréscimos e renovações, que, se fossem necessários, deveriam ter caráter 

diverso do original, mas não poderiam destoar do conjunto; os 

completamentos de partes deterioradas ou faltantes deveriam, mesmo se 

seguissem a forma primitiva, ser de material diverso ou ter incisa a data de 

sua restauração ou, ainda, no caso das restaurações arqueológicas, ter formas 
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simplificadas; as obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente 

necessário, evitando-se a perda dos elementos característicos ou, mesmo, 

pitorescos; respeitar as várias fases do monumento, sendo a remoção de 

elementos somente admitida se tivessem qualidade artística manifestamente 

inferior à do edifício; registrar as obras, apontando-se a utilidade da 

fotografia para documentar a fase antes, durante e depois da intervenção, 

devendo o material ser acompanhado de descrições e justificativas e 

encaminhada ao Ministério da Educação; colocar uma lápide com inscrições 

para apontar a data e as obras de restauro realizadas.
185

 

 

Outras considerações são, ainda, encontradas na apreciação do autor das obras dos 

vários períodos, contrariando predileções adotadas para as novas propostas arquitetônicas na 

época, e na apreciação e leitura da obra inserida em seu ambiente de origem, uma postura que 

reflete a preocupação com o entorno original ao bem necessário à sua fruição. Apresenta, 

ainda, oito princípios que devem ser respeitados e adotados para as intervenções, de modo a 

se deixar transparecê-las como evidências de seu próprio tempo, que definem o critério de 

distinguibilidade, uma das mais lembradas heranças de Boito. São eles: 

 

(...) diferença de estilo entre o novo e o velho; diferença de materiais de 

construção; supressão de linhas ou de ornatos; exposição das velhas partes 

removidas, nas vizinhanças do monumento; incisão, em cada uma das partes 

renovadas, da data da restauração ou de um sinal convencionado; epígrafe 

descritiva gravada sobre o monumento; descrição e fotografia dos diversos 

períodos das obras, expostas no edifício ou em local próximo a ele, ou ainda 

descrições em publicações; notoriedade.
186

 

 

Na conferência feita na exposição de Turim, em 7 de junho de 1884, Boito demonstra 

um extremo senso de atualidade ao se colocar atento aos avanços conceituais e técnicos da 

produção do conhecimento, ao estender o imperativo moral da conservação a todos os homens 

de boa-fé, e ao discriminar os conceitos de restauração e conservação. Em uma exposição de 

ideias bastante fluida, define paradigmas gerais para atos de restauro a partir da natureza 

material dos objetos: escultura, pintura e arquitetura. 

 

Teoria geral para a escultura: RESTAURAÇÕES, DE MODO ALGUM; E 

JOGAR FORA IMEDIATAMENTE, SEM REMISSÃO, TODAS 

AQUELAS QUE FORAM FEITAS ATÉ AGORA, RECENTES OU 

ANTIGAS.
187

 

 

Ora, nas restaurações da pintura eis aqui o ponto chave: PARAR A TEMPO; 
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e aqui está a sabedoria: CONTENTAR-SE COM O MENOS POSSÍVEL.
188

 

 

Assim, sobre as restaurações arquitetônicas, concluo: 

1º É NECESSÁRIO FAZER O IMPOSSÍVEL, É NECESSÁRIO FAZER 

MILAGRES PARA CONSERVAR NO MONUMENTO O SEU VELHO 

ASPECTO ARTÍSTICO E PITORESCO; 

2º É NECESSÁRIO QUE OS COMPLETAMENTOS, SE 

INDISPENSÁVEIS, E AS ADIÇÕES, SE NÃO PODEM SER EVITADAS, 

DEMONSTREM NÃO SER OBRAS ANTIGAS, MAS OBRAS DE 

HOJE.
189

 

 

Ao alertar sobre os perigos da especulação para a restauração, Boito questiona a 

necessidade de atos de intervenção que se distanciam do conceito “original” da obra, mesmo 

os que deixam dúvida razoável. Especificamente para os casos da escultura, toca na questão 

da “cópia”, ou apógrafo, mas admite, para os casos antigos, sua aceitação: ainda que não 

explicitamente, parece assumir o entendimento da imagem (que não a original) representativa 

(ou simbólica) para um grupo social. Talvez como no caso do El caballero de la mano en el 

pecho (Ilustração 15), obra do pintor (escultor, e arquiteto) El Greco: a imagem enegrecida, 

naturalmente envelhecida pelo escurecimento da tinta a óleo, é a que se fazia presente no 

imaginário comum e era ela aquela reconhecida como o cavaleiro com a mão no peito. Rafael 

Alonso, restaurador do Museu Nacional del Prado, em Madri, atesta que o fundo escurecido 

não acordava com o original, pintado pelo artista grego no final do século XVI; o restaurador 

expediu um informe
190

 com considerações sobre a assinatura do quadro (ANEXO II), sobre a 

limpeza das repinturas que teriam sido feitas para engrecê-lo, e sobre o redimensionamento da 

pintura ao seu tamanho original (ver Ilustração 15) – cuja ampliação abarcava uma assinatura 

“inautêntica”. Esse exemplo será útil, mais adiante. 
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Ilustração 20. El caballero de la mano en el pecho, de El Greco, antes e depois da restauração de Rafael Alonso. 

Fonte: http://www.abc.es/20111230/cultura/abcp-caballero-mano-pecho-sobre-20111230.html. 

 

A postura de Camillo Boito aparece como uma posição intermediária e moderada entre 

aquelas de John Ruskin e Viollet-le-Duc e, nesse sentido, algumas de suas contribuições 

transformaram-se em referência basilar dos atos de restauração adotados desde então. 

Primeiramente, porque envolve a consideração, em maior ou menor grau, dos valores 

estéticos, históricos e simbólicos para uma obra de escultura, pintura ou arquitetura, 

priorizando as ações de conservação, como imperativo moral, para a preservação da memória, 

mas não desmerecendo, também, os atos de restauro quando aquelas ações não são 

suficientes. Segundo, porque discorre sobre a diversidade conceitual entre conservação e 

restauração, esclarecendo as tomadas de decisão para cada uma delas, e alertando para os 

cuidados e limites dessas ações. Finalmente, contribui imensamente para o campo da 

preservação com a proposição dos critérios de distinguibilidade e de mínima intervenção 

como princípios gerais para o restauro dos bens patrimoniais. Para Beatriz M. Kühl, “suas 

proposições aparecem, então, não apenas como uma síntese da soma das várias contribuições 

daquele período, mas como uma verdadeira reelaboração crítica” 
191

. 

Cesare Brandi (1906-1988), historiador e crítico da arte italiano, publicou, em 1963, a 

Teoria da Restauração, obra ainda hoje considerada basilar e não-superada no campo da 

conservação-restauração
192

, segundo Beatriz Mugayar Kühl, baseando-se tanto no trabalho 

prático desenvolvido no Istituto Centrale per il Restauro (ICR) – instituto de restauração 
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criado por ele no fim da década de 1930, e do qual foi diretor por 20 anos –, como pela 

construção de uma base teórica fundamentalmente respaldada em sua apreensão da história, 

da estética, da ciência e da fenomenologia. A produção de Brandi, extensa e vasta durante sua 

vida profissional, se destaca especialmente com a publicação da teoria, alcançando as mais 

diversas culturas a partir da sua tradução. Para o caso brasileiro, Beatriz M. Kühl nos 

apresenta a íntegra da obra, que constitui um texto denso, com apresentação escrita por 

Giovanni Carbonara, e que diretamente incide na tentativa de estabelecer uma metodologia de 

intervenção de caráter histórico-crítico, definitivamente longe do empirismo praticado desde 

as primeiras publicações no campo. 

 

Por vários decênios e, em especial, desde a fundação do Instituto Central de 

Restauração (ICR) em Roma, Brandi, junto com os estudos conduzidos no 

campo estético e crítico e com as experimentações efetuadas no próprio 

Instituto, perseguiu a conformação de uma sistemática enunciação teórica do 

problema do restauro, traduzível numa concreta metodologia e em válidos 

princípios operacionais.
193

 

 

Brandi formou-se em Direito e em Letras, mas dedicou sua vida à História e à Crítica 

da Arte, sendo exemplar servidor público, conforme relata Kühl
194

. A instalação do ICR surge 

como um instrumento para a realização de atividades fundamentalmente relacionadas à 

conservação e à restauração dos mais variados bens no território italiano, definindo a 

formação de sua teoria a partir de um equilíbrio entre conhecimento e prática. 

Para o teórico italiano, “a restauração constitui o momento metodológico do 

reconhecimento da obra de arte, na sua consciência física e na sua dúplice polaridade 

estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro” 
195

. O partido brandiano para 

a restauração, que se baseia nesse reconhecimento da obra de arte, institui uma ligação 

indissolúvel entre a matéria do bem e a “bipolaridade com que a obra de arte se oferece à 

consciência” 
196

. Para Brandi, 

 

Como produto da atividade humana, a obra de arte coloca, com efeito, uma 

dúplice instância: a instância estética que corresponde ao fato basilar da 

artisticidade pela qual a obra de arte é obra de arte; a instância histórica que 

lhe compete como produto humano realizado em um certo tempo e lugar e 

que em certo tempo e lugar se encontra.
197
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Ao reconhecer a relação intrincada entre a apreensão histórica e estética de uma obra 

de arte (como Boito), Brandi associa sua conformação a partir da matéria que a compõe e da 

imagem que ela representa. A historicidade se desdobra em três “tempos” – o momento da 

criação, passado; o momento do reconhecimento, presente; e o período entre este e aquele, 

pátina – e permite a base para o entendimento do papel da matéria na restauração desses bens, 

argumento para o primeiro axioma brandiano: 

 

 

 

 

A “artisticidade”
198

 cria o argumento da restauração, uma vez que “conduz o 

reconhecimento” 
199

 da obra de arte como tal, porque é a manifestação da imagem, ou melhor, 

a sua recepção na consciência do homem (de que trata a fenomenologia), que impera, 

moralmente, o dever de sua transmissão às gerações futuras. A restauração deveria ser, pois, a 

dialética estabelecida entre essas duas instâncias e resume-se, no segundo axioma, como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com efeito, é possível entender que a obra de arte de que trata Cesare Brandi é 

consubstanciada “com base na consistência física e nas duas instâncias fundamentais” 
200

, e o 

seu reconhecimento refere-se, fenomenologicamente, à recepção que a consciência humana 

faz desse objeto. Decorre que, para Brandi, essa consistência física garante a transmissão da 

imagem ao futuro, de modo que ela “adquire primária importância” 
201

, e, por isso, sua 

conservação surge como imperativo moral
202

. 

Ao contrário das obras dos demais teóricos até então publicadas, Brandi já relaciona os 
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atos de restauração – atos histórico-críticos, porque se referem a ações de juízo de valor, 

inseridas no momento presente do ato de consciência de reconhecimento – a um julgamento 

de falsidade/autenticidade, quando das ponderações que tratam, também, de ações de 

anastilose, reconstrução, repristinação, refazimento, integração, adição, entre outras. Dessas 

reflexões, trata com mais clareza dos temas da falsidade e autenticidade porque se firma no 

juízo. Isso quer dizer que a caracterização de um objeto como falso não parte da propriedade 

do objeto, não constitui uma característica intrínseca, mas decorre de uma declaração 

atribuída: é uma tomada de posição que distingue decisões para a restauração a partir da 

intencionalidade das ações. 

 

Pela dúplice instância da historicidade e da artisticidade, não é necessário 

forçar o restabelecimento da unidade potencial da obra até o ponto de 

destruir a autenticidade, ou seja, sobrepor uma nova realidade histórica 

inautêntica, de todo prevalente, sobre a antiga.
203

 

 

A matéria, como transmissora da imagem da obra de arte, não se sobrepõe a esta, e a 

estética, ainda que considerada a primeira instância para qualquer caso de intervenção, não 

pode subestimar a histórica – especialmente a pátina do tempo. A unidade da obra surge, pois, 

como a totalidade de sua concepção, tal qual se apresenta à apreensão fenomenológica, de 

modo que  

 

(...) não constando de partes, ainda que fisicamente fracionada, deverá 

continuar a subsistir potencialmente como um todo em cada um de seus 

fragmentos e essa potencialidade será exigível em uma proposição conexa 

de forma direta aos traços formais remanescentes, em cada fragmentos, da 

desagregação da matéria.
204

 

 

Nesse sentido, Brandi acredita que uma intervenção que busca retraçar a unidade 

conservada, desde a origem, deve partir de sugestões encontradas nos próprios fragmentos ou 

em “testemunhos autênticos” do que se conservou, originalmente, até então. A dialética entre 

as instâncias histórica e estética surge como diretriz para a intervenção, no sentido de 

direcionar a tentativa de reestabelecer a unidade potencial, “sem que se venha a constituir um 

falso histórico ou a perpetrar uma ofensa estética” 
205

, e a perda da autenticidade resulta na 

tentativa de sobreposição, a partir de atos de intervenção, de “uma nova realidade histórica 
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inautêntica, de todo prevalente, sobre a antiga” 
206

. 

As intervenções ultimadas pela “analogia” aos fragmentos remanescentes de uma obra 

são procedimentos negados por Cesare Brandi. O autor entende que propor a “analogia” como 

um instrumento de restauração deveria partir do princípio que é necessário equiparar “a 

unidade intuitiva da obra de arte com a unidade lógica com a qual se pensa a realidade 

existencial”. O que Brandi defende é que a imagem que a obra de arte transmite é aquela que 

tal qual se apresenta à apreensão humana; “a imagem é verdadeiramente e somente aquilo que 

aparece” 
207

. É pertinente entender que a obra de arte não é feita sob a lógica da unidade 

orgânica quando o autor apresenta um exemplo, hipotético, de uma pintura na qual se vê 

apenas um braço: a restituição de um corpo, ao qual o braço pertenceria, não acontece na arte, 

como o seria na “realidade” da observação do objeto natural, “dado que o ‘braço-que-se-vê-

pintado’ não é um braço, mas apenas a função semântica com respeito ao contexto figurativo 

que a imagem desenvolve” 
208

. Nesse sentido, a “analogia” constituiria uma ação falsamente 

induzida pelo entendimento de que a obra de arte poderia ser a “reprodução do objeto 

natural”
209

 – e ela não o é, como defende Brandi. 

O respeito aos “momentos históricos” de uma obra de arte, definidos por Brandi como 

o da concepção, da apreciação e o intervalo entre um e outro, como já observado, deve 

assegurar a escolha de um momento considerado legítimo para o ato da restauração. Uma das 

consequências desse procedimento é a evasiva da repristinação como solução para os atos 

restaurativos: isso porque, esclarece Brandi, ela partiria, intencionalmente, da exclusão da 

pátina pelo lapso de tempo “vivido” pela obra. Nesse sentido, produziria também um falso, 

porque privaria “os testemunhos históricos, por assim dizer, de sua antiguidade” 
210

, 

adulterando também a história. 

Atos que envolvem a remoção ou a adição de fragmentos também são considerados na 

teoria brandiana. Suas considerações, aqui postas objetivamente, ponderam uma análise sobre 

a historicidade de um bem, ainda que não a desassocie da “artisticidade”, porque também 

reflete a tentativa de estabelecer a dialética entre as duas instâncias. Nesse sentido, as atitudes 

tomadas para um caso ou outro – remover ou conservar – devem partir do conhecimento e 

respeito de uma e de outra instância, reforçando a postura do autor em tratar cada obra como 

caso à parte. A conservação da adição surge como testemunho do trabalho humano, localizado 
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em um tempo e espaço definido pelo momento de sua produção e, portanto, também histórico. 

Além disso, por constituir um ato de criação, permite sua própria documentação, o que não 

acontece com os atos de remoção. Por sua natureza destrutiva, e também histórica por 

motivos análogos aos da adição, a remoção de fragmentos ou refazimentos difere do ato de 

conservação de acréscimos porque “levaria à negação e destruição de uma passagem histórica 

e à falsificação do dado” 
211

. 

Os refazimentos, segundo Brandi, nesse mesmo sentido de atos associados à produção 

humana, inscritos na trajetória da obra de arte, diferem de uma adição porque buscam 

remodelar uma obra a partir da tentativa de reestabelecer o processo criativo originário da sua 

concepção, diminuindo ou mesmo extinguindo, como consequência, o espaço temporal entre 

criação e apreensão, a pátina do tempo. Nesse caso, a intencionalidade das ações pode ser 

valorada para a legitimidade do ato, “apesar de não entrar no campo da restauração” 
212

, 

permitindo-se a conservação de um refazimento quando ele “se afastar da adição e visar a 

constituir uma nova unidade sobre a antiga” 
213

. 

A cópia aparece, talvez, como o único dos atos que, em qualquer hipótese, mesmo que 

feita por intenção didática ou rememorativa, traz prejuízo às duas apreensõess, histórica e 

estética. Isso acontece porque, como explica Brandi, ela representa um falso, em ambos os 

casos, dado que a máxima com'era dov'era (Como era, onde estava) constitui “a negação do 

próprio princípio da restauração” 
214

. A tomada de posição que decide por uma cópia parece 

tratar a obra de arte como reproduzível e o tempo como transponível e, neste caso, o autor 

descarta qualquer legitimação de tal atitude, mesmo a partir da intencionalidade dos atos. 

O termo recomposição aparece na obra brandiana relacionado às ações integrativas e 

conservativas das ruínas, porque parece assumir a conotação do termo como a reunião de 

partes de um corpo, separadas, outrora, por uma ação. Nesse sentido, a redisposição (ou 

recomposição) deve considerar a consolidação, no sentido da apreensão fenomenológica, do 

espaço (ou entorno) no qual o bem se insere – e essa é uma colocação realmente importante 

para o tratamento das ruínas, porque elas, tal qual se apresentam à fruição humana, assumem 

uma posição similar na sua interpretação pela história e pela estética
215

. 

Mais uma vez tratando de aspecto e estrutura (elementos compositivos da obra de 

arte), a decisão, no âmbito da restauração, por ações de anastilose ou reconstrução deve 
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partir, de acordo com Brandi, do pressuposto de que a intervenção não altere o aspecto da 

matéria, ou melhor, que a intervenção na estrutura da obra não se reflita em seu aspecto, uma 

vez que a dissociação entre ambos, na prática, é realmente “muito mais sutil do que pode 

parecer à primeira vista” 
216

. Nesse sentido, é possível admitir ações que garantam, 

estruturalmente, a preservação das obras de arte mediante modificações que assegurem sua 

conservação em face dos motivos causadores de uma destruição parcial. 

A teoria da restauração de Cesare Brandi, tão amplamente debatida no campo da 

restauração e, por isso, ainda não superada, para Beatriz M. Kühl
217

, reforça a construção de 

um conjunto de princípios que, baseados em aportes teóricos e práticos, são ainda 

considerados muito relevantes para o campo da preservação. Ainda assim, por mais que se 

tenha chegado a temas e diretrizes que, deontologicamente, refletem a adoção de posturas 

intervencionistas na atualidade, o debate sobre elas não foi finalizado, nem interrompido.  

Nesse sentido, e com base na observação de que as teorias até aqui consideradas 

refletem, a priori, uma visão de mundo individualizada de seus proponentes, é também 

importante trazer para esta discussão alguns documentos publicados por organismos 

internacionais, que tratam da preservação dos bens culturais e, eventualmente, da 

autenticidade nesse processo de conservação, encarando-os, portanto, pela natureza de seu 

ato, sensivelmente diversos dessas teorias. 
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2.2 Problematizando noções de autenticidade: contribuições dos organismos 
internacionais 

 

Pela primeira vez desde a Carta de Atenas, de 1931, a preservação da autenticidade de 

um bem foi abordada na Carta internacional sobre conservação e restauração de 

monumentos e sítios
218

, ou Carta de Veneza, documento elaborado a partir da reunião de 

organismos internacionais. Nela, ainda que trate de “obras monumentais de cada povo” 
219

, as 

sociedades são responsabilizadas pela preservação e transmissão de um patrimônio comum a 

toda a humanidade, devendo fazê-las “na plenitude de sua autenticidade” 
220

. 

A análise de Beatriz M. Kühl
221

 sobre o documento-base do ICOMOS contribui para 

um melhor entendimento das considerações dessa declaração: em primeiro lugar, ela atenta 

para o conteúdo da Carta, como diretrizes gerais de indicação ou prescrição, de base 

deontológica, para as intervenções nos “monumentos históricos”, e, concomitantemente, 

oferece uma leitura do panorama conceitual à época de sua publicação, essencial à 

apropriação, mesmo nos dias atuais, das ideias que apresenta. É importante observar, como 

ressalta a autora, as diversas origens e “categorias” das chamadas Cartas patrimoniais, 

primeiro porque nem todas são cartas, posto que “uma carta (...) difere de resoluções e 

declarações de simpósios do próprio ICOMOS, que têm por intuito apresentar o estado da arte 

de uma dada discussão e oferecer subsídios ao debate” 
222

, e segundo porque, nesse sentido, 

algumas não são adotadas pela Assembleia Geral da UNESCO, tornando-se, pois, documentos 

de influência no local em que foram publicadas. 

A Carta de Veneza representa a discussão sobre a tutela dos “monumentos históricos” 

em um determinado momento, e pode ser considerada um texto basilar na preservação do 

patrimônio
223

. Aliás, é pertinente atentarmos para o significado dessa expressão na Carta: 

“monumentos”, segundo Aloïs Riegl
224

, são artefatos propositalmente criados para a 

rememoração de fatos históricos, datas, pessoas, etc. Os “monumentos históricos”, na visão da 
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Carta, como esclarece Françoise Choay
225

, são constituídos por bens que, ao longo do tempo, 

adquirem significação cultural para determinado grupo social: nesse sentido, alinha-se às 

considerações sobre monumento e documento de Jacques Le Goff, trazidas no capítulo 

anterior, porque compreende a transformação e o alargamento desses conceitos e da relação 

entre eles, como transmissores da memória coletiva.  

O documento de Veneza também encerra princípios gerais, “fundamentalmente válidos 

para o trato de edifícios de interesse para a preservação” 
226

, segundo Beatriz M. Kühl, e que 

podem ser apropriados no contexto de cada sociedade, na tentativa de uma aplicação prática 

de suas premissas. Além disso, ainda de acordo com a autora
227

, pauta-se na corrente do 

restauro crítico e, mesmo que não explicitamente, na teoria de Cesare Brandi, que havia 

publicado sua Teoria da restauração no ano anterior
228

. Para Beatriz M. Kühl, 

 

As cartas relacionadas à preservação são um esforço de apresentar princípios 

sobre os quais havia consenso, de modo a embasar a conduta dos 

profissionais da área.
229

 

 

Apesar do uso do termo “autenticidade” no preâmbulo da Carta de Veneza, não se 

encontra, no decorrer do texto, qualquer informação que explique seu significado – fato 

também assinalado por Kühl
230

: de acordo com a autora, através dos debates pós-Carta, em 

especial no congresso de Paris de 1976, é possível reestabelecer outra aproximação à teoria de 

Brandi quando se subentende as ressalvas contra as práticas de reconstrução, consideradas 

falsificações. Ainda, para Beatriz M. Kühl: 

 

Na Carta, a autenticidade deve, pois, ser entendida como respeito pela 

configuração da obra e pela sua materialidade, como transformadas ao longo 

do tempo.
231

 

 

Outro documento importante, a Carta do Restauro de 1972 é um texto de instrução 

formulado no contexto italiano, no âmbito do Ministério da Instrução Pública do Governo da 

Itália. Apresenta avanços metodológicos ao considerar o alargamento do período de produção 

das obras de arte, ampliando também a acepção da tutela e restauração de conjuntos de 
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edifícios, ou centro históricos, por seus valores monumentais, históricos ou ambientais. Em 

sequência à Carta de Veneza, constitui, mais claramente, segundo Beatriz M. Kühl, uma 

tentativa imperativa de orientação formulada a partir da teoria de Brandi
232

 (inclusive com 

claras atribuições para as competências do ICR), mas não cria – e nem poderia, dado o seu 

caráter prescritivo – instrumento normativo para as intervenções de restauração às instituições 

ou sociedades que, porventura, a instrumentalizem. Para Kühl – que ratifica a posição de 

Michele Cordaro
233

 –, a Carta trataria de premissas gerais validadas no campo da preservação 

e outros documentos deveriam dar continuidade a esses princípios, especificando “questões 

técnicas e operacionais” 
234

. 

O texto geral da Carta do Restauro é seguido por quatro anexos (A, B, C e D). No 

segundo deles, encontra-se o termo “autenticidade” para tratar dos elementos construtivos. 

Também neste caso não se encontra uma definição para o termo ao longo da leitura do 

documento, mas se pode considerá-lo em dois sentidos, que são complementares: o primeiro, 

no sentido de originalidade, uma vez que, no decorrer da redação, fala-se em examinar a 

possibilidade de corrigir, por exemplo, paredes em desaprumo sem substituir a construção 

original. O segundo sentido – talvez mais apropriado porque consideraria também o primeiro 

– poderia ser estabelecido seguindo a relação feita por Beatriz M. Kühl em sua análise da 

Carta de Veneza de 1964: como reflexo da teoria brandiana, o sentido de “autenticidade” 

poderia ser apreendido a partir da dialética entre a “instância estética” e a “instância histórica” 

de uma obra, respeitando-as e às suas transformações ao longo do tempo
235

, considerando a 

influência do trabalho do autor italiano na redação do documento. 

Para Beatriz M. Kühl, “no congresso de Paris de 1976, alguns autores consideravam 

que essa autenticidade preconizada pela Carta seria apenas uma autenticidade de efeito, ou de 

característica das estruturas” 
236

. Se esse foi o sentido adotado, ele não parece mais atender às 

necessidades contemporâneas da conservação: é pertinente a crítica à distinção, no tratamento 

de uma obra, entre restauração e consolidação, ou entre arquitetura (no sentido estético da 

coisa) e estrutura. Para Giovanni Carbonara, o restauro de uma obra implica uma unidade de 

tratamento e, por isso, a necessidade de associação entre a expertise técnica e histórica. Nesse 

sentido, tal separação se basearia no pressuposto que eventuais problemas relacionados a um 

edifício e seus materiais não poderiam ser descontextualizados do conjunto arquitetônico. 
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Segundo Carbonara, 

 
The true nature of restoration is a complete fusion of historical and 

technical-scientific expertise. It is therefore artificial to distinguish between 

a ‘project of consolidation’ and a truly described restoration project. This is a 

distinction based on the assumption (to be demonstrated) that in an ancient 

building static problems and those related to the materials can be isolated 

and treated separately from an overall understanding of the architectural 

ensemble.
237

 

 

Um importante avanço na discussão para a proteção dos bens culturais e naturais seria 

estabelecido em 1972 com a publicação da Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio 

mundial, cultural e natural. A Conferência Geral dos Estados Partes da UNESCO, na 17ª 

sessão, realizada em Paris, estabeleceu uma estrutura para o reconhecimento e a proteção do 

patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional (Outstanding Universal Value – 

OUV) para a história, a arte/estética, a ciência, a etnologia, a antropologia, e também para a 

conservação, identificando bens culturais e naturais que “apresentam um interesse 

excepcional e, portanto, devem ser preservados como elementos do patrimônio mundial da 

humanidade inteira” 
238

. Para isso, a Convenção buscou expandir as definições de 

“patrimônio”; criar um comitê intergovernamental para a proteção do patrimônio da 

humanidade, o Comitê do Patrimônio Mundial; estabelecer duas listas para a inscrição desses 

bens, a saber, a Lista do Patrimônio Mundial e a Lista do Patrimônio Mundial em Perigo; e 

fomentar um fundo, o Fundo do Patrimônio Mundial, para a distribuição de capital aos 

Estados Partes que, incapazes de promover a conservação de seus bens, solicitassem 

assistência internacional para fazê-lo. 

Especificamente sobre a relação entre as listas e o OUV, de acordo com o parágrafo 5 

do artigo 11 da Convenção, o Comitê intergovernamental ficaria encarregado da definição dos 

critérios para a inclusão de bens no rol de patrimônio mundial. De acordo com Jukka 

Jokilehto
239

, a primeira proposição nesse sentido ocorreria somente em 1976, a partir de 
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recomendações propostas pelo ICOMOS, ICCROM e IUCN. O projeto do ICOMOS 

(ANEXO III), que resultou no documento revisado em 1977 pelo Comitê, definiria os 

seguintes critérios para a classificação dos bens: 

 

Critério (i) 

Bens que representam uma realização artística 

única, incluindo obras-primas de arquitetos e 

construtores de renome internacional. 

Critério (ii) 

Bens de importância excepcional pela 

influência que exerceram sobre o 

desenvolvimento da arquitetura mundial ou de 

assentamentos humanos (ou sobre um período 

de tempo ou dentro de uma área geográfica). 

Critério (iii) 

Bens que são os melhores ou mais 

significativos exemplos de tipos importantes 

ou categorias que representam uma grande 

realização intelectual, social ou artística. 

Critério (iv) 

Bens que são únicos ou extremamente raros 

(incluindo aqueles característicos de estilos 

arquitetônicos tradicionais, métodos de 

construção ou formas de assentamentos 

humanos que estão ameaçados pelo abandono 

ou destruição, como resultado de irreversível 

mudança sociocultural ou econômica). 

Critério (v) Bens de grande antiguidade. 

Critério (vi) 

Bens associados e essenciais à compreensão 

de pessoas, eventos, religiões ou filosofias de 

importância global. 

Tabela 1. Critérios para a inclusão de bens culturais na Lista do Patrimônio Mundial. Tradução nossa para a 

proposta feita pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), em 1976. O documento consta 

no Anexo III. FONTE: ICOMOS. op. cit. 2008. 
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As Diretrizes Operacionais para Aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial
240

 

de 1977, por sua vez, estabeleceria um desdobramento importante, e mais preciso, para o 

entendimento da noção de valor excepcional universal. Segundo esse documento, os bens 

culturais a serem inseridos na Lista do Patrimônio Mundial deveriam atender a, pelo menos, 

um dos seguintes critérios: 

Critério (i) 

Representar uma realização artística ou 

estética única, uma obra-prima do gênio 

criativo; ou 

Critério (ii) 

Ter exercido considerável influência, ao longo 

de um período de tempo ou dentro de uma 

área cultural do mundo, sobre 

desenvolvimentos posteriores na arquitetura, 

escultura monumental, jardim e design de 

paisagem, artes relacionadas, ou 

assentamentos humanos; ou 

Critério (iii) 
Ser únicos, extremamente raros, ou de grande 

antiguidade; ou 

Critério (iv) 

Estar entre os exemplos mais característicos 

de um tipo de estrutura, o tipo que representa 

um importante desenvolvimento cultural, 

social, artístico, científico, tecnológico ou 

industrial; ou 

Critério (v) 

Ser um exemplo característico de um estilo 

arquitetônico, método construtivo ou 

assentamento humano importante, tradicional, 

que é frágil por natureza ou tornou-se 

vulnerável pelo impacto de irreversível 

mudança sociocultural ou econômica; ou 

Critério (vi) 

Ser associado a ideias ou crenças, a eventos 

ou pessoas, de excepcional importância 

histórica ou significado. 

Tabela 2. Critérios para a inclusão de bens culturais na Lista do Patrimônio Mundial. UNESCO, Operational 
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Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, publicado em Paris, a 20 de outubro de 

1977. Tradução nossa. O documento consta no Anexo IV. FONTE: UNESCO. op. cit. 1997. 

 

A UNESCO, através deste documento, assume que essas diretrizes operacionais 

precisarão de ajuste e expansão, de modo a refletir decisões futuras do Comitê e a esclarecer 

os princípios que irão guiar essas decisões
241

. Mais importante, o documento indica que a 

autenticidade deve ser considerada em termos de projeto, materiais, técnicas construtivas e 

entorno, sem prejuízo de valor pelas modificações ou adições subsequentes. Também neste 

momento, entende-se mais claramente que a autenticidade incorpora a ação da pátina do 

tempo. 

 

(…) the property should meet the test of authenticity in design, materials, 

workmanship and setting; authenticity does not limit consideration to 

original form and structure but includes all subsequent modifications and 

additions over the course of time, which in themselves possess artistic or 

historical values.
242

 

 

É importante observar que, a partir desse momento, a UNESCO trabalhará com o que 

chama de “teste de autenticidade”, ou “condições de autenticidade”, para determinar a 

inscrição dos bens na Lista do Patrimônio Mundial. Isso, na verdade, reflete uma metodologia 

proposta a partir do estabelecimento desses critérios para o patrimônio cultural, que devem ser 

atendidos, em uma ou mais categorias, pelos bens indicados à sua tutela. Sobre isso, Flaviana 

Barreto Lira considera: 

 

A intenção original da UNESCO, conforme informam Bernd von Droste e 

Ulf Bertilsson (1995), era assegurar que tais bens correspondessem a um 

sentido exato de autenticidade em termos históricos e materiais, garantindo, 

desse modo, que cópias ou reconstruções modernas não fossem tomadas 

como obras genuínas e erroneamente incluídas na Lista do patrimônio 

mundial. Todavia, o debate suscitado assumiu dimensões muito mais 

complexas, não se limitando à definição de procedimentos objetivos para 

distinguir bens culturais originais de falsificações.
243

 

 

A Carta de Washington, de 1986, foi outro documento importante, também produzido 
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pela Assembleia Geral do ICOMOS, e que pode ser considerado integrativo à Carta de Veneza 

de 1964
244

. Ela dá continuidade às diretrizes para a salvaguarda das cidades históricas a partir 

do alargamento de conceitos, como o de bem cultural, reinterpretando-os e aprofundando-os. 

Particularmente importante é a ampliação do conceito de cidade histórica como toda e 

qualquer manifestação humana, em suas mais diversas sociedades, através da história. Nesse 

sentido, todo núcleo urbano passa a ser considerado histórico e os valores reconhecidos nesses 

sítios assumem importância análoga à excepcionalidade daqueles outrora tutelados – 

oficializa-se, assim, uma visão da cidade como documento e a necessidade de sua proteção, 

mesmo para os exemplares mais modestos. Além disso, a noção de autenticidade para as 

cidades aparece entrelaçada a um conjunto de fatores, ficando mais clara, a partir desse 

momento, a sua compreensão. Para tanto, vale a pena a transcrição do segundo tópico dos 

“Princípios e objetivos” da Carta, como segue: 

 

2. Os valores a preservar são o caráter histórico da cidade e o conjunto de 

elementos materiais e espirituais que expressam sua imagem, em particular: 

a) a forma urbana definida pelo traçado e pelo parcelamento; 

b) as relações entre os diversos espaços urbanos, espaços construídos, 

espaços abertos e espaços verdes; 

c) a forma e o aspecto das edificações (interior e exterior), tais como são 

definidos por sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e 

decoração; 

d) as relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem; 

e) as diversas vocações da cidade, adquiridas ao longo de sua história. 

Qualquer ameaça a esses valores comprometeria a autenticidade da cidade 

histórica.
245

 

 

Elencar tais características parece uma tentativa de instrumentalizar a seleção e a 

proteção dos conjuntos urbanos, e a autenticidade da cidade histórica protegida seria 

garantida pela observância a esses elementos, representativos dos “valores próprios das 

civilizações urbanas tradicionais” 
246

.  

A grande virada conceitual no contexto dos debates internacionais acontece, 

entretanto, em 1994: 30 anos após a publicação da Carta de Veneza, especialistas do campo da 

conservação se reúnem em Nara, no Japão, na tentativa de estabelecer uma discussão mais 

ampla sobre a noção de autenticidade e as distintas vertentes que ela pode assumir, a partir 

dos diversos contextos culturais nos quais se insere. 
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246

  ICOMOS. op. cit. 1986. p. 281. 
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O documento de Nara sobre autenticidade foi concebido no espírito da Carta 

de Veneza, 1964, desenvolvendo e ampliando esse documento em resposta 

ao alargamento dos conceitos referentes ao escopo do que é patrimônio 

cultural e seus interesses em nosso mundo contemporâneo.
247

 

 

A Conferência de Nara foi empreendida com o intuito de complementar os debates já 

iniciados com a Carta de 1964. O documento resultante dessa Conferência dá continuidade, 

especificamente, aos debates sobre a autenticidade de um bem cultural, posto que efeitos da 

globalização (a afirmação de um agressivo nacionalismo como resposta à busca de uma 

identidade, por exemplo) já seriam identificados na prática da conservação desses bens: nesse 

sentido, surge como uma reflexão sobre a diversidade cultural, com especial atenção e 

respeito à cultura e ao patrimônio das minorias
248

. 

A discussão sobre a autenticidade de um bem cultural, nesse contexto, remete a uma 

tentativa de se refletir em que medida os processos de globalização e integração econômica e 

social influenciaram na aceleração das transformações urbanas, nos mais diversos contextos 

culturais. Beatriz M. Kühl analisa, comparativamente, uma diferença muito importante no 

tratamento dos bens na Carta de Veneza e no documento de Nara: para ela, na primeira, o 

decorrer do tempo é visto de uma forma linear, como uma “sucessão cronológica” que não 

pode ser vivida outra vez e, por isso, o respeito à matéria e à pátina do tempo. No segundo 

documento, de acordo com a autora, a discussão, nem sempre clara, buscava considerar 

“diferentes aproximações ao problema”, nesse momento relacionada à circularidade do 

tempo, encorpada especialmente nos debates sobre a prática xintoísta da reconstrução de 

templos
249

, como no santuário de Ise Jingu, por exemplo. 

É possível perceber, pois, que a consideração a tais práticas alargou a valorização de 

bens culturais a partir do momento em que se alargaram, também, os conceitos para se 

considerar a autenticidade desses bens: na Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, os 

critérios de autenticidade que promoveriam a inscrição de um bem na Lista do Patrimônio 

Mundial (definida no parágrafo 2 do Art. 11) eram desenho, material, execução e 

ambientação; a partir de Nara, os critérios se desdobram em forma e desenho, materiais e 

substância, uso e função, tradições e técnicas, localização e espaço, e espírito e sentimento. 

Os debates ocorridos no Japão são apropriados e “internalizados” no contexto 
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  UNESCO; ICCROM; ICOMOS. Conferência de Nara: Conferência sobre autenticidade em relação a 

convenção do Patrimônio Mundial. Nara, 1-6 nov. 1994. In: CURY, I. op. cit. p. 319-320. 
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brasileiro com a Carta de Brasília, um documento regional do Cone Sul, em 1995. A 

publicação apresenta uma definição bastante problemática de autenticidade, como algo 

“intimamente ligado à idéia (sic) de verdade: autêntico é o que é verdadeiro, o que é dado 

como certo, sobre o qual não há dúvidas” 
250

: uma ideia que se aproxima da noção de valor 

intrínseco e inquestionável, passível, portanto, de muitas críticas. Entretanto, seguindo o 

mesmo pensamento de respeito à diversidade de culturas, oficializado no documento 

produzido na Conferência de Nara, a Carta de Brasília estabelece a relação da autenticidade 

com a identidade dos povos e, portanto, com o respeito a todos os legados. Alerta que, mesmo 

para a construção das identidades nacionais, é preciso considerar a dificuldade em estabelecer 

“critérios únicos e invariáveis para o ‘autêntico’” 
251

 e, nesse sentido, todas as expressões, de 

maiorias ou minorias, deveriam ser reconhecidas. 

Relaciona, assim, a autenticidade de um bem à mensagem, contexto e material. Para o 

primeiro caso, estabelece a conversão de um patrimônio a partir da mensagem do bem para a 

comunidade que o constrói. Desse modo, o autêntico refere-se à “correspondência entre o 

objeto material e seu significado” 
252

. A Carta reconhece, assim, um processo passível de 

modificações, porque, ao ser conservado ao longo do tempo, o bem assume outras mensagens 

em função das “novas e diferentes circunstâncias culturais” 
253

 em que se insere. 

A relação entre autenticidade e contexto é considerada pela inserção dos conjuntos 

urbanos em seus entornos, nas paisagens citadinas ou rurais, que devem ser mantidos em 

relação de harmonia a partir da normatização das massas, suas texturas e cores. Finalmente, a 

substituição de alguns dos materiais utilizados na arquitetura vernacular ou tradicional, 

considerados efêmeros pela sua própria natureza ou em função do meio em que se inserem 

(“zonas e áreas de risco climático e telúrico”
254

), é prática admitida e não compromete a 

autenticidade de um bem, desde que constitua “continuidade cultural”, ou seja, desde que 

constitua processos sucessivos de renovação dos materiais “através de técnicas 

tradicionais”
255

. 

O “teste de autenticidade” parece desdobrado, nesta Carta, na consideração de uma 

graduação da autenticidade, estabelecida não pela equivalência na qualificação dos bens 
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culturais, mas pelo tratamento “em função das idéias (sic) que deram origem ao bem” 
256

, 

diferenciando-os, por exemplo, a partir dos estilos arquitetônicos que encerram. Por fim, 

recomenda que a conservação da autenticidade seja buscada através de intervenções que 

respeitem as tradições culturais locais, a “essência” e o equilíbrio do bem, seus valores e sua 

vocação para os usos que suporta
257

. 

 

Em edifícios e conjuntos de valor cultural, as fachadas, a mera cenografia, os 

fragmentos, as colagens, as moldagens são desaconselhados porque levam à 

perda da autenticidade intrínseca do bem.
258

 

 

Durante a Conferência Internacional sobre Conservação, realizada na cidade de 

Cracóvia, Polônia, em 26 de outubro de 2000, os participantes, signatários da Carta de mesmo 

nome, estabeleceram princípios para a conservação e o restauro do patrimônio construído que 

depreendem, intencionalmente, desdobramentos da Carta de Veneza, de 1964, e da Declaração 

de Nara, em 1994: primeiro porque corrobora a importância da salvaguarda de bens 

portadores “de mensagem espiritual do passado” 
259

 e da proposição de princípios “as a 

guideline for the efforts to safeguard such properties” 
260

; e segundo porque, “urged on by the 

process of European unification” 
261

, reconhece a diversidade e a singularidade das 

identidades que formam essa comunidade. 

Nesse sentido, a Carta de Cracóvia pondera que o reconhecimento e a preservação de 

bens culturais, ou seja, a patrimonialização desses objetos de conservação, estão referenciadas 

na memória coletiva dessas comunidades, e, portanto, passíveis de alteração dos valores 

atribuídos para tanto. 

 

The various specific values in the elements characterise the specificity of 

each heritage. From this process of change, each community develops an 

awareness and consciousness of a need to look after their own common 

heritage values.
262
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Atenta, ainda, para a conservação como um projeto totalizante, que condiciona à 

salvaguarda também de elementos que, eventualmente, tomarão significado para as 

comunidades futuras, e orienta, pelo próprio caráter prescritivo do documento, a concebê-lo 

baseado nas mais diversas disciplinas, estando presentes responsáveis técnicos e profissionais 

competentes e qualificados. 

Especificamente no que toca este trabalho, a Carta de Cracóvia traz duas questões 

importantes: ela trata da reconstrução arquitetônica, e propõe uma definição para o termo 

autenticidade. Sobre o primeiro, a Carta diz: 

 

The reconstruction of entire parts 'in the style of the building' should be 

avoided. Reconstruction of very small parts having architectural significance 

can be acceptable as an exception on condition that it is based on precise and 

indisputable documentation. If necessary, for a proper use of the building, 

completion of more extensive spatial and functional parts should reflect 

contemporary architecture. Reconstruction of an entire building, destroyed 

by armed conflict or natural disaster, is only acceptable if there are 

exceptional social or cultural motives that are related to the identity of the 

entire community.
263

 

 

A Carta de Veneza trata, em sua redação, da reconstrução por anastilose, ou seja, a 

recolocação de partes desmembradas, para os casos das ruínas, e a Declaração de Nara, ao 

considerar a diversidade de culturas e, portanto, dos tratamentos aos bens patrimonializados, 

considera as reconstruções possíveis, a depender do contexto em que são encerradas. Román 

András, ao estabelecer um paralelo entre a Carta de Veneza e a Carta de Cracóvia, no tocante 

à reconstrução, considera que, embora a primeira fale, estritamente, de ruínas, ela é uma 

colocação que pode ser ampliada para outros campos: 

 

Being a person who knew [Piero] Gazzola and had the opportunity to speak 

to him, I think that the categorical statement made by this Charter does not 

only refer to ruins but is universal.
264

 

 

Além disso, esse mesmo autor considera que foi a Carta de Cracóvia que “for the first 

time dealt with the reconstructive restoration of damage caused by war and the reconstruction 
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of buildings that perished”
265

. E a passagem da Carta, supracitada, é um ponto importante 

porque avança as colocações dos documentos de Veneza e Nara também nesse sentido: a 

reconstrução é possível (e aceitável), quando existirem motivos sociais ou culturais 

excepcionais, que estejam relacionados com a própria identidade da comunidade local. 

A defininção de autenticidade, por sua vez, surge no glossário proposto como anexo 

ao documento final, refletindo os conceitos terminológicos com os quais o comitê da Carta de 

Cracóvia trabalhou. Autenticidade é, portanto: 

 

c. Authenticity means the sum of substantial, historically ascertained 

characteristics: from the original up to the current state, as an outcome of the 

various transformations that have occurred over time.
266

 

 

A originalidade da matéria, na qual se tem baseado grande parte do entendimento 

sobre a autenticidade, mesmo no contexto internacional, parece ser resumida a um momento 

na história que não deveria conduzir, por si só, à patrimonialização do bem. Nesse sentido, as 

contribuições dos mais diversos agentes às obras, naturais ou antrópicas, a pátina do tempo, 

são também consideradas autênticas – um entendimento bastante procedente, especialmente 

para a compreensão da formação e consolidação dos centros urbanos e da sua 

patrimonialização. 

Román András relaciona as intervenções reconstrutivas à questão da autenticidade, 

especialmente porque a UNESCO “made it one of the cornerstones of declaring that 

something is part of the World Heritage”
267

. Por isso, é também importante dar continuidade 

ao entendimento dessa organização nos últimos anos, como se segue. 

 

Are we allowed at all to reconstruct a destroyed monument or part of it? To 

what extent? Should the reconstructed part be just like the original was? If 

no, then what should it be like? If we reconstruct, can the end result be 

regarded as a monument? If not, then what is it? 
268

 

 

Os critérios para a inscrição de um bem na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO 
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são constantemente revisados, em função do alargamento de conceitos no próprio campo 

patrimonial, como foi apontado. A última revisão das diretrizes operacionais, publicada em 

2013, ainda mantém, entretanto, uma lista com seis condicionantes à proteção dos bens 

culturais materiais, mas que repercutem a expansão deontológica na proteção e no manejo 

desses bens, a partir das discussões realizadas em Nara, em 1994. A inclusão de diretrizes 

como espírito e impressão parece corporificar o respeito às diversas realidades culturais, com 

atenção às práticas (re)vividas no Oriente ou em África, ampliando também o reconhecimento 

de bens importantes à humanidade. Finalmente, é possível criar uma última tabela para os 

critérios de proteção, dessa vez comparativa, relacionando-os àqueles já apresentados 

anteriormente. 

 

Critérios Diretrizes Operacionais de 1977 Diretrizes Operacionais de 2013 

(i) 

Representar uma realização 

artística ou estética única, 

uma obra-prima do gênio 

criativo; ou 

Representar uma obra-prima 

do gênio criador humano; 

(ii) 

Ter exercido considerável 

influência, ao longo de um 

período de tempo ou dentro 

de uma área cultural do 

mundo, sobre 

desenvolvimentos posteriores 

na arquitetura, escultura 

monumental, jardim e design 

de paisagem, artes 

relacionadas, ou 

assentamentos humanos; ou 

Ser testemunho de um 

intercâmbio de influências 

considerável, durante um 

dado período ou numa 

determinada área cultural, 

sobre o desenvolvimento da 

arquitetura ou da tecnologia, 

das artes monumentais, do 

planejamento urbano ou da 

criação de paisagens; 

(iii) 

Ser únicos, extremamente 

raros, ou de grande 

antiguidade; ou 

Constituir um testemunho 

único ou pelo menos 

excepcional de uma tradição 

cultural ou de uma civilização 

viva ou desaparecida; 

(iv) Estar entre os exemplos mais Representar um exemplo 
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característicos de um tipo de 

estrutura, o tipo que 

representa um importante 

desenvolvimento cultural, 

social, artístico, científico, 

tecnológico ou industrial; ou 

excepcional de um tipo de 

construção ou de conjunto 

arquitetônico ou tecnológico, 

ou de paisagem que ilustre 

um ou mais períodos 

significativos da história 

humana; 

(v) 

Ser um exemplo característico 

de um estilo arquitetônico, 

método construtivo ou 

assentamento humano 

importante, tradicional, que é 

frágil por natureza ou tornou-

se vulnerável pelo impacto de 

irreversível mudança 

sociocultural ou econômica; 

ou 

Ser um exemplo excepcional 

de povoamento humano 

tradicional, da utilização 

tradicional do território ou do 

mar, que seja representativo 

de uma cultura (ou culturas), 

ou da interação humana com 

o meio ambiente, 

especialmente quando este 

último se tornou vulnerável 

sob o impacto de alterações 

irreversíveis; 

(vi) 

Ser associado a ideias ou 

crenças, a eventos ou pessoas, 

de excepcional importância 

histórica ou significado. 

Estar direta ou materialmente 

associado a acontecimentos 

ou a tradições vivas, ideias, 

crenças ou obras artísticas e 

literárias de significado 

universal excepcional (o 

Comitê considera que este 

critério deve de preferência 

ser utilizado conjuntamente 

com outros). 

Tabela 3. Comparação dos critérios para a inclusão de bens culturais na Lista do Patrimônio Mundial, a partir 

das diretrizes operacionais de 1997 e de 2013. O trecho do documento de 2013, onde consta a lista dos critérios 

para avaliação do Valor Universal Excecional, definidores da integridade e autenticidade de um bem, encontra-se 

no Anexo V. FONTE: UNESCO. Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Patrimônio 

Mundial. Centro do Patrimônio Mundial: julho de 2013. Tradução de Francisco Agarez. Lisboa, janeiro de 2014. 

Disponível em: <http://whc.unesco.org/en/guidelines/>. Acesso em: ago/2014. 
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Resumidamente, as diretrizes operacionais são, para a UNESCO, publicações que 

permitem a revisão constante de conceitos, definições, práticas e critérios adotados (e, 

eventualmente, modificados) pelo Comitê do Patrimônio Mundial, e que refletem decisões 

acordadas pelos Estados Partes nas Conferências Gerais da organização. Nesse sentido, 

podem-se encontrar tópicos que diretamente tratam sobre a autenticidade dos bens, definindo-

a e atrelando-a a critérios para seu reconhecimento, efetivamente a partir de 2005. 

A autenticidade
269

 é um elemento invocado nas diretrizes operacionais desde 1977, 

como visto; porém, sobre ele incide praticamente as mesmas considerações: até 2002, as 

condições de autenticidade seriam alcançadas a partir de projeto, materiais, técnicas 

construtivas e entorno
270

. A publicação das Orientações para a aplicação da Convenção do 

Património Mundial de 2005, por sua vez, passa a trabalhar com atributos que consideram a 

natureza do bem e o contexto cultural em que se insere: os quatro condicionantes se 

desdobram, dessa vez, em forma e concepção, materiais e substância, uso e função, 

tradições, técnicas e sistemas de gestão, situação e enquadramento, línguas e outras formas 

de patrimônio imaterial, espírito e impressão, e outros fatores internos e externos. Além 

disso, o documento oferece algumas contribuições a mais para o entendimento e a 

aplicabilidade da noção de autenticidade, naquele momento: 

 

80. A capacidade de compreender o valor atribuído ao património depende 

do grau de credibilidade ou de veracidade que se pode atribuir às fontes de 

informação relativas a esse valor. O conhecimento e a compreensão dessas 

fontes de informação, no que toca às características originais e subsequentes 

do património cultural, e ao seu significado, constituem as bases necessárias 

para a avaliação de todos os aspectos da autenticidade. 

 

81. Os juízos sobre os valores atribuídos ao património cultural, bem como a 

credibilidade das fontes de informação, podem diferir de cultura para 

cultura, e mesmo dentro de uma mesma cultura. O respeito que é devido a 

todas as culturas exige que o património cultural seja considerado e julgado 

essencialmente nos contextos culturais a que pertence. 

 

(...) 

 

83. Atributos como espírito e impressão não se prestam facilmente a 

aplicações práticas das condições de autenticidade mas nem por isso deixam 
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  Autenticidade e integridade. Porém, de modo a restringir as já extensas contribuições sobre a primeira, 

pensou-se apropriado não tecer considerações sobre a segunda, já que, apesar de entrelaçadas, essa não é a 

intenção deste trabalho. 
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de 2002. Disponível em: <http://whc.unesco.org/en/guidelines/>. Acesso em: ago/2014. 
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de ser importantes indicadores do carácter e do espírito do local, por 

exemplo nas comunidades que mantêm tradições e continuidade cultural. 

 

84. A utilização de todas estas fontes permite o estudo da elaboração das 

dimensões artísticas, históricas, sociais e científicas específicas do 

património cultural em análise. Definem-se como «fontes de informação» 

todas as fontes físicas, escritas, orais e figurativas que permitem conhecer a 

natureza, as especificidades, o significado e a história do património 

cultural.
271

 

 

O documento de 2005 considera, ainda, a autenticidade a partir da atribuição de 

valores e da relação entre eles
272

 e apresenta uma proposta desenvolvida por Herb Stovel, 

arquiteto e urbanista canadense, que trata da aplicabilidade do documento gerado pela 

Convenção de Nara, apresentada, neste trabalho, no Anexo VI. Nas indicações sobre a 

metodologia de inscrição de um bem para a Lista do Patrimônio Mundial, o documento das 

diretrizes operacionais de 2005 exibe uma nota explicativa para o formato da proposta: 

 

A declaração de integridade e/ou de autenticidade deve demonstrar que o 

bem cumpre as condições de integridade e/ou de autenticidade enunciadas 

no capítulo II D das Orientações, que descrevem mais detalhadamente essas 

condições.  

 

No caso de um bem cultural, deve também mencionar se foram efectuadas 

reparações com recurso aos materiais e técnicas tradicionais da cultura em 

causa, em conformidade com o Documento de Nara (1995) (ver anexo 4).
273

 

 

Essas informações se mantém nas publicações das Diretrizes seguintes, inclusive na 

última, de 2013, que foi fonte para o estabelecimento da comparação mostrada no Quadro 3, 

entre os critérios apresentados por ela e pela primeira versão, de 1977. 

As discussões promovidas pelos organismos internacionais de preservação do 

patrimônio cultural desenvolveram-se significativamente nas últimas quatro décadas: a 

ampliação de conceitos e o respeito aos contextos culturais e às naturezas diversas dos objetos 

de conservação transparecem da leitura de documentos produzidos e ratificados pelas nações 

que tomam parte nesses debates. Ainda assim, elas não são suficientes para estabelecer 

conclusões uníssonas no campo da preservação: é pertinente apresentar, neste trabalho, outras 

formas de manejo dos bens culturais materiais, que não advém dos países orientais (onde os 

preceitos de intervenção estão notadamente ligados a rituais), mas se aproximam do contexto 
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brasileiro e, nesse sentido, poderiam ser encontradas aqui. 

As discussões promovidas no panorama internacional parecem caminhar além do 

estabelecimento de paradigmas conceituais e práticos no tratamento de bens culturais. Ainda 

que seja necessário estabelecer critérios gerais para o reconhecimento e inscrição de objetos 

de conservação na Lista do Patrimônio Mundial, elas aparecem como contribuições para este 

trabalho porque refletem um contínuo esforço empreendido pelos sujeitos que atuam nos 

organismos internacionais também para a proposição de uma base deontológica para os atos 

interventivos na preservação dos bens patrimoniais. No mesmo sentido do subitem anterior, 

deve-se reconhecer e entender o contexto no qual cada uma das publicações se insere, 

buscando a reflexão dessas proposições para se pensar o caso brasileiro, especialmente em 

Marechal Deodoro. Esses documentos também refletem as transformações ultimadas no 

campo da conservação e a ampliação de conceitos e de bens de diferentes naturezas. Além 

disso, os esforços em estabelecer diálogos entre técnicos dos diversos contextos culturais 

também devem ser ressaltados. 

A questão é que, ainda assim, a definição de termos como autenticidade não pôde ser, 

consensualmente, esclarecida, embora seu uso permaneça presente. A Carta de Veneza de 

1964, documento-base do ICOMOS e importante marco para o campo da conservação, trata 

da preservação de obras monumentais “na plenitude de sua autenticidade”, mas não define ou 

relaciona essa expressão, de forma clara, às orientações que procura estabelecer no decorrer 

da redação. Trinta anos após essa publicação, em 1994, o Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios reúne-se, no Japão, na tentativa de ponderar sobre um possível 

entendimento para o termo a partir das contribuições dos contextos culturais ocidentais e 

orientais e formula, ao final do encontro, o Documento de Nara. 

Para Beatriz M. Kühl, “uma carta, com seu caráter indicativo e prescritivo, difere de 

resoluções e declarações de simpósios do próprio Icomos, que têm por intuito apresentar o 

estado da arte de uma dada discussão e oferecer subsídios ao debate” 
274

. Em todo o caso, 

salvas as particularidades nos formatos e apresentações desses documentos, é inegável a 

contribuição de cada um deles nas interpretações e reflexões, “de modo a poder utilizá-las, na 

prática, nos dias de hoje” 
275

.  

Resumidas e apresentadas as contribuições dos organismos internacionais para o 

debate sobre a questão da autenticidade; encarando-as como indicações de base deontológica 

para a preservação de bens culturais; considerando as transformações conceituais inscritas, 
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continuamente, nesses documentos; e ponderando a tentativa de operacionalização proposta 

pelas Diretrizes Operacionais da UNESCO: é possível empreender e fundamentar possíveis 

ações restaurativas no Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro? 
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2.3 Relativizando noções de autenticidade 

 

 

(...) la historia de la restauración monumental (antes y después de los 

romanos; antes y después de las Cantigas del rey sabio; antes y después de la 

Revolución Francesa; antes y después de los cientos de cartas promulgadas 

en los siglos pasados) es la historia de la reconstrucción monumental. La 

historia de cómo, mejor o peor, con mayor o menor tino, con mayor o menor 

habilidad arquitectónica y plástica, con mayor o menor respeto a los valores 

documentales del objeto heredado, se han reconstruido los monumentos.
276

 

 

Antoni González Moreno-Navarro é um arquiteto espanhol, chefe do Servicio de 

Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona, e foi o diretor dos trabalhos 

de restauração do monastério de Sant Llorenç prop Bagà, localizado na cidade de Guardiola 

de Berguedà, a cerca de 250km de Barcelona. O trecho da citação acima foi extraído a partir 

de suas considerações sobre a experiência na intervenção nesse bem, e traz ponderações 

importantes sobre as diretrizes de restauração que pôs em prática (e que vem consolidando 

desde os anos 1980, em diversas outras obras), e como as noções de autenticidade, falso 

histórico e espaço arquitetônico são operacionalizadas nessas experiências de intervenção. 

Embora a legislação espanhola seja proibitiva quanto à reconstrução de monumentos, 

essa é uma prática indissociável do campo da restauração, segundo Moreno-Navarro, sendo 

possível, apenas, se questionar como e por que isso acontece. Nesse sentido, o estudo de caso 

apresentado pelo autor aparece como um artifício para a compreensão do seu discurso 

metodológico e dos argumentos que embasaram suas decisões para a reconstrução do 

monastério espanhol. 

Um importante ponto de que trata (e talvez o mais importante para este trabalho) é sua 

visão sobre a noção de autenticidade. Considera que esse termo, e outros como originalidade 

e mimetismo, têm um manejo impreciso, suscetível a múltiplas interpretações, e resultando em 

certa dificuldade no estabelecimento de procedimentos para um método de trabalho no 
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  “(...) a história da restauração monumental (antes e depois dos romanos; antes e depois das Cantigas do rei 

sábio; antes e depois da Revolução Francesa; antes e depois das centenas de cartas promulgadas nos séculos 
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restauro de monumentos. Moreno-Navarro ressalta a preocupação com essa “feição” do bem – 

a de ser “autêntico” – desde a Carta de Veneza, mas também atenta para a falta de definição 

para o termo, ainda que aquele documento determinasse o dever da humanidade em preservar 

e transmitir as obras monumentais “na plenitude de sua autenticidade” 
277

, como visto. 

Para Moreno-Navarro, a arquitetura difere de outras manifestações culturais porque, 

além de matéria, ela é espaço, função, documento e significação. A originalidade de seu 

material, respeitadas as diversas temporalidades nele encontradas, não é suficiente para definir 

a autenticidade de um bem arquitetônico, que deve, também, ser alcançada através de seus 

valores:  

 

(...) de documentar los atributos espaciales, mecánicos y formales inherentes 

a los sistemas constructivos y los elementos ornamentales originales (o, 

incluso, en ocasiones, las señales, las huellas que la historia y los avatares 

han dejado en unos y otros), y de permitir la funcionalidad y la significación 

– estética y emblemática – que unen el monumento a la colectividad.
278

 

 

Mais do que autenticidade, pode-se falar, para a obra de Moreno-Navarro, em 

“autenticação”. Ou “acreditar de ciertos” 
279

. Essa perspectiva permite entender o porquê do 

uso de expressões, no texto, como “devolver a autenticidade” ou “recuperar a autenticidade” 

para os espaços arquitetônicos que foram perdidos. Aliás, como diz o autor, um monumento 

cujo espaço se perdeu não é mais autêntico, e recuperá-lo passa a ser reconstruí-lo, o mais 

próximo ao concebido pelo autor do projeto, ou ao resultado de alterações criativas 

posteriores. 

 

En primer lugar, en cuanto al concepto de originalidad, habrá que tener en 

cuenta que la gran mayoría de monumentos no son fruto de un único acto 

inicial, sino de un proceso evolutivo. El monumento puede tener, por tanto, 

sucesivos «orígenes» y nos hemos de referir a todos ellos, no sólo al 

primero, aunque sin olvidar que, muy posiblemente, junto a aportaciones que 

han ido enriqueciendo el monumento, se hayan producido «excrecencias 

históricas» (transformaciones sin intencionalidad formal o significativa, o 

fruto de la fantasía o la impericia restauradora, o como consecuencia de 

accidentes, antrópicos o no).
280
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  ICOMOS. op. cit. 1964. p. 91. 
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  “(...) de documentar os atributos espaciais, mecânicos e formais inerentes aos sistemas construtivos e 
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Isso porque, para Moreno-Navarro, a “originalidade temporal” não deveria reger a 

valoração de um bem ou as intervenções levadas a cabo para preservá-lo: a autenticidade 

deveria ser vista pela capacidade de documentação, ou melhor, de transmissão dos valores 

atribuídos que patrimonializam o objeto. Não faria sentido, portanto, tratar da manutenção de 

um elemento materialmente original quando este não transmite um significado, nem funciona, 

fisicamente, com uma intenção que justifique sua existência. O autor defende que “son más 

auténticos un muro de carga o una bóveda que trabajen tal y como fue previsto 

originariamente, aunque todos sus componentes sean nuevos, que un muro o bóveda cuyos 

elementos hayan sido materialmente conservados pero que hayan perdido su capacidad 

mecánica” 
281

. Ainda sobre o tema, discorre Moreno-Navarro: 

 

Los pilares del patio de los Leones de la Alhambra no son o dejan de ser 

auténticos en función de si están ahí desde la época nazarí o desde que los 

colocaran los restauradores. Son auténticos si son capaces de documentar su 

propia naturaleza, forma y textura, y de rememorar con rigor científico el 

espacio original y, por lo tanto, de transmitir los mensajes históricos, 

estéticos y emblemáticos de aquella sugestiva arquitectura.
282

 

 

O conceito de autenticidade, segundo Moreno-Navarro, pode, ainda, ser precisado a 

partir do conceito de falsidade: também não em relação à natureza original da matéria, mas 

aos “valores esenciales del monumento”
283

. Falso arquitetônico, de acordo com o autor, surge 

da expressão italiana que se refere ao “resultado de cualquier intervención tendente a la 

restitución del aspecto original de la obra, por considerar que ‘pretende insertarse en ese ciclo 

cerrado que es la creación, substituyendo al propio artista o suplantándolo’
284

 ”
285

. Moreno-

                                                                                                                                                         
primeira, ainda sem esquecer que, muito possivelmente, junto às contribuições que enriqueceram o 

monumento, produziu-se “excrescências históricas” (transformações sem intencionalidade formal ou 

significativa, ou fruto de fantasia ou imperícia restauradora, ou como consequência de acidentes, antrópicos 

ou não)”. Tradução nossa. MORENO-NAVARRO, Antoni González. La restauración objetiva (Método 

SCCM de restauración monumental). Memoria SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputación de Barcelona, 

1999.  p. 21-22. 
281

  “são mais autênticos um muro de carga ou uma abóbada que trabalhem tal como foi previsto originalmente, 

ainda que todos os seus componentes sejam novos, que um muro ou abóbada cujos elementos tenham sido 

materialmente conservados, mas que tenham perdido sua capacidade mecânica”. Tradução nossa. 

MORENO-NAVARRO, A. G.. op. cit. 1999. p. 22. 
282
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Navarro entende por falso arquitetônico – talvez a mais preocupante posição para uma 

intervenção em monumentos – a dissimulação de elementos desprovidos de suas funções, 

construtiva ou estruturalmente, ou as lacunas, interrupções ou faltas de materiais de um bem, 

posto que “una arquitectura cercenada de sus atributos esenciales (...) no puede ser em si 

misma auténtica, por mucho que ló sean algunos o todos los elementos constructivos 

conservados” 
286

. Sobre a arquitetura e os espaços arquitetônico, Moreno-Navarro acredita 

que: 

 

(...) la capacidad del monumento de ser adaptado y reinterpretado es una 

facultad derivada de su propia esencia arquitectónica, de su genuina 

autenticidad.
287

 

 

Para Moreno-Navarro, a arquitetura também nesse caso difere da obra de arte porque 

não exige o traço do autor na execução da obra, como aconteceria em uma pintura ou uma 

escultura. Nesse sentido, as necessidades humanas se imporiam como evoluções e os ciclos 

criativos nunca seriam fechados, apenas presos ao tempo de sua concepção. 

Sustentando uma perspectiva um tanto similar à de Moreno-Navarro, Salvador Muñoz 

Viñas trata d’O Juízo Final, afresco de Michelangelo localizado no altar da Capela Sistina, a 

partir das diversas contribuições, ao longo do tempo, de diversos artistas e do próprio tempo, 

na formação da configuração da pintura tão simbólica aos povos do mundo. E pondera: 

“contrary to the expectations or preferences of many people, the painting was not just a 

Michelangelo painting, as it actually included the work of other artists, layers of varnish and a 

sublte layer of carbon particles”
288

. 

Cabe recordar que Cesare Brandi, a seu tempo, tratou da “repristinação” das obras de 

arte a partir de um pressuposto: de que não é admitido fazê-la. Para o autor, ela constitui um 

ato cuja intenção seria simular o aspecto original de um edifício, inserido em um ciclo de 

criação fechado, de competência do artista, na tentativa de suplantá-lo ou substituí-lo. Sobre o 

reconhecimento fenomenológico da obra de arte e a intervenção nesse bem, Brandi defendeu: 

                                                                                                                                                         
‘pretende inserir-se naquele ciclo fechado que é a criação, substituindo o próprio artista, ou tomando o seu 

lugar’”. Tradução nossa. MORENO-NAVARRO, A. G.. op. cit. 1999. p. 23. 
286

  “uma arquitetura decepada de seus atributos essenciais (...) não pode ser em si mesma autêntica, por mais 

que o sejam alguns ou todos os elementos construtivos conservados”. Tradução nossa. MORENO-

NAVARRO, A. G. op. cit. 2007. p. 6. 
287

  “(...) a capacidade do monumento de ser adaptado e reinterpretado é uma faculdade derivada de sua própria 

essência arquitetônica, de sua genuína autenticidade”. Tradução nossa. MORENO-NAVARRO, A. G. op. cit. 

2007. p. 5. 
288

  “contrário às expectativas ou preferências de muitas pessoas, a pintura não foi somente uma pintura de 

Michelangelo, já que ela na verdade incluiu o trabalho de outros artistas, camadas de verniz e uma sutil 

camada de partículas de carbono”. Tradução nossa. MUÑOZ VIÑAS, S. op. cit. p. 98. Grifos nossos. 
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Ocorre que esse reconhecimento, através da particular epoché que operamos, 

nos ensina que a obra de arte chega até nós como um circuito fechado, como 

algo em que temos o direito de intervir só sob duas condições: para 

conservá-la o quanto mais possível íntegra; para reforçá-la, se necessário, na 

sua estrutura material periclitante. Conservá-la íntegra coloca-se, por isso, 

como um conceito oposto à repristinação, mesmo se poderá parecer que, em 

certos casos, as operações necessárias para a conservação e para a 

repristinação sejam as mesmas. Mas a repristinação pretende inserir-se 

naquele ciclo fechado que é a criação, substituindo o próprio artista, ou 

tomando o seu lugar; enquanto a conservação da obra na sua integridade 

deve limitar-se a intervir na obra só porque, por indevidas intervenções ou 

por ação do tempo, a obra tenha sido desfigurada por acréscimos ou 

modificações que não realizam uma nova síntese. E, portanto, enquanto a 

repristinação se resolve em uma intervenção empírica de substituição 

histórica e criativa, pretendendo inserir-se em um momento da passagem da 

obra de arte que havia sido encerrado pelo Autor e que é irreversível, na 

intervenção conservativa não ultrapassamos o momento em que a obra de 

arte entrou no mundo da vida e, por isso, adquiriu uma segunda 

historicidade em relação ao seu primeiro ingresso, através da longa ou breve 

elaboração que requereu de seu autor, no mundo da vida.
289

 

 

Sobre a pluralidade do assunto e de forma complementar, Francisco de Gracia
290

 

estabelece ponderações sobre obra aberta e obra fechada: de acordo com o autor, o ensaio 

Obra aberta, de Umberto Eco, de 1962, obteve grande repercussão na Espanha
291

 e trata da 

relação de fruição entre homem e obra de arte, que se constitui, por isso, a partir de múltiplas 

interpretações (logo, “abertas”). Já Heinrich Wöfflin, outro autor referido por de Gracia, 

precisa a diferenciação entre ambas ao considerar a obra fechada como “la representación que 

(...) hace de la imagen un producto limitado en sí mismo, que en todas sus partes a sí mismo 

se refiere” [tradução nossa: “a representação que faz da imagem um produto limitado em si 

mesmo, que em todas as suas partes a si mesmo se refere”], e a obra aberta como a forma 

“que constantemente alude a lo externo a él mismo y tiende a la apariencia desprovista de 

límites” [tradução nossa: “que constantemente alude ao externo a ela mesma e tende a uma 

aparência desprovida de limites”]
292

. Nesse sentido, um ambiente cultural heterogêneo deveria 

ser trabalhado como tal para a integração das formas da cidade: partindo do pressuposto que 

promover intervenções em sítios históricos “equivale a definir una forma en un lugar que ya 

tiene forma” 
293

, Francisco de Gracia reconhece a importância da ordem para a construção da 

forma urbana, tornando-se necessário pensar a preservação a partir do entendimento de um 
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“urbanismo capaz de gestionar la ciudad consolidada como un bien social que ha de 

transferirse al futuro”
294

. Esta discussão será retomada, oportunamente, na Parte III deste 

trabalho. 

A reconstrução do monastério de Sant Llorenç prop Bagà, ainda que justificada, por 

Moreno-Navarro, como necessária em função da revaloração de um patrimônio monumental 

para a recuperação econômica e cultural da cidade de Guardiola de Berguedà, e devidamente 

assistida pelos trabalhos arqueológicos de uma equipe multidisciplinar capitaneada pelo 

arquiteto espanhol, traduziria uma reestruturação do argumento de Viollet-le-Duc, quando da 

restauração como o reestabelecimento de um “estado completo que pode não ter existido 

nunca em um dado momento” 
295

. O argumento de Moreno-Navarro, porém, não se baseia na 

recomposição estética do monumento: a “reconstrução da memória” é uma necessidade 

orgânica do indivíduo, de modo que, para o cérebro, “es más importante contarnos uma 

historia consistente que contarnos uma historia verdadera”
296

. 

As considerações de Oliver Sacks
297

, neurologista e escritor anglo-americano, sobre a 

memória e a vivência tornaram-se base para o conceito de reconstrução, aplicado ao campo da 

preservação, por Moreno-Navarro. O cérebro humano tenderia a produzir, para o próprio 

homem, um mundo crível e confiável, a ponto de falsificar memórias como próprias e 

verdadeiras, mesmo que a vivência que ela representa não tenha acontecido
298

. Nesse sentido, 

Moreno-Navarro entende o conhecimento histórico como o “cérebro da restauração”. Isso 

porque aos arquitetos restauradores cabe a tentativa de “compaginar dosis similares de 

verdades y de intuiciones, de racionalidad y de emociones” 
299

 [tradução nossa: “combinar 

doses similares de verdades e intuições, de racionalidade e de emoções”]. Um discurso que 

parece, em certa medida, se alinhar aos “acts of tastes” de Salvador Muñoz Viñas. 

 

“Una veces para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los 

huecos de la memoria con contenidos imaginarios y irreales.” ¿No será esa 

también una destreza del conocimiento histórico?
300

 

 

Moreno-Navarro ressalta que é competência do arquiteto restaurador garantir que a 
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memória não desapareça, assim como dar respostas a exigências técnicas e sociais e a 

programas arquitetônicos para o objeto de conservação. Nesse sentido, reconstruir passa a ser 

sinônimo de restaurar, e deve ser feito, conscientemente, no instante do estado mental 

presente, diferente daquele rememorado. “Este es nuestro reto y esa nuestra responsabilidad” 

301
. 

O monastério, cuja construção é estimada no século VIII, teve sua estrutura 

gravemente afetada com o terremoto de 1428, sendo eventualmente reconstruído, de tempos 

em tempos, até seu “desmonte”, em 2001, em função de graves “deficiencias estáticas” 
302

. 

Para Moreno-Navarro, o método da restauração monumental foi “la unica manera que se nos 

ocurrió para compaginar obligaciones y devociones, anhelos y respetos, fue recuperar el 

gálibo original del monumento desaparecido o nunca hecho, condición inevitable para 

recuperar el espacio anhelado”
 303

 [tradução nossa: “a única maneira que nós poderíamos 

pensar para combinar deveres e devoções, desejos e aspectos, era recuperar o ‘calibre’ original 

do monumento desaparecido ou nunca feito, condição inevitável para recuperar o espaço 

desejado”]. O autor reconhece que, conceitualmente, foi movido por motivações diversas às 

dos arqueólogos, porque “es que ellos [os arqueólogos] creen que hemos recuperado la obra 

que unos monjes completaron y un terremoto, en parte, se llevó; y yo creo que lo que hemos 

hecho es, por fin, completar una obra que unos monjes imaginaron y la historia, y el seísmo, 

les impidió completar”
 304

 [tradução nossa: “é que eles acreditam que nós recuperamos a obra 

que uns monges completaram e um terremoto, em parte, levou; e eu acho que o que temos 

feito é, finalmente, concluir um trabalho que os monges imaginaram e a história, e o 

terremoto, os impediu de completar”]. De um modo, ou de outro, Moreno-Navarro defende 

que devolveram a autenticidade ao monumento. 

Pondera-se a validade do discurso metodológico do autor para a restauração como 

reconstrução em casos como o do monastério de Sant Llorenç, mas não é impossível admitir 

suas contribuições para a teoria da conservação. Primeiro porque relembra a importância do 

espaço arquitetônico, objeto primordial da arquitetura, por vezes relegado a interpretações de 

composições fachadistas; e segundo porque equilibra, a título de valorização, história, 

estética, funcionalidade e significação, que permitem a apropriação do monumento pela 

coletividade. 

A valorização exacerbada da pátina do tempo de John Ruskin; a busca pela 
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composição formal, que pode nunca ter existido, de Viollet-le-Duc; a reconstrução dos 

monumentos como a reconstrução da memória (coerente com a lembrança daquilo que o 

homem acredita ter vivido), ou como a garantia da transmissão dos significados e intenções 

que a justifiquem, e que, por isso, definam a autenticidade de um bem, de Moreno-Navarro; e 

a ampliação da natureza dos bens culturais reconhecidos patrimônio são algumas das 

transformações indubitavelmente consideradas no campo da preservação. O reconhecimento 

da importância do patrimônio cultural imaterial e as tentativas de empreender um esforço para 

tratá-lo, sem diferenciação, junto ao patrimônio material, como parte de um entendimento 

completo sobre a preservação tem também promovido reflexões em como tornar isso, de fato, 

operacional. Nesse sentido, é pertinente entender que as transformações podem estar 

imbricadas ao campo da preservação porque são reflexos da própria natureza do homem: 

aquele que, por se modificar, também modifica as coisas ao seu redor. 

O pensamento de Antoni González Moreno-Navarro surge como uma importante 

contribuição para esta reflexão: não se quer dizer que adotá-lo ultimará, por fim, uma 

mudança no contexto cultural brasileiro; considerá-lo quer dizer repensar as premissas que 

movem os atos de intervenção, no sentido de compreender em que medida teoria e prática 

podem caminhar para a definição de conceitos e ações que também refletem o tratamento dos 

bens culturais, além da constituição material desses objetos. É importante, por isso, trazer para 

esta discussão, mais um autor, de publicação recente, e analisar sua contribuição, com o 

objetivo de compreender os caminhos em desenvolvimento na transformação dos conceitos, 

teorias e práticas da conservação. 

Salvador Muñoz Viñas é um historiador da arte espanhol, catedrático na Universidade 

Politécnica de Valência, e publicou, em 2004, a Teoria contemporânea da restauração, uma 

obra que trata da conservação-restauração a partir da revisão das chamadas teorias clássicas 

(aquelas que foram, aqui, apresentadas) e de contribuições sobre a área da cultura 

extremamente atuais, trazendo para discussão mais uma condicionante: o significado dos bens 

culturais para os grupos sociais que o reconhecem e nos quais estão inseridos. Parece um 

partido óbvio, se se considerar as ações que, contemporaneamente, são adotadas pelos órgãos 

responsáveis pela proteção do patrimônio cultural, mas a intenção do autor se mostra clara em 

sua tentativa de agrupar a teoria e a prática em exercício, que ainda surgem difusas em termos 

de publicação. Além disso, o autor se propõe a fazer, dessa obra, um novo documento para a 

reflexão no campo da preservação, constituindo, também nesse sentido, uma das grandes 

contribuições do seu esforço. 

O livro é apresentando a partir uma metodologia bastante didática, escrito de forma 
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concisa e acessível (nem por isso, menos profunda), construindo as bases para o entendimento 

dos atos da preservação a partir da discussão de conceitos, em várias perspectivas, como as da 

conservação, restauração, preservação preventiva, entre outros. Nesse sentido, estabelece uma 

linha de pensamento que vai evoluindo da consideração de princípios gerais, entendendo os 

objetos da conservação, os tratamentos a eles destinados e as problemáticas que os envolvem, 

até o entendimento da mudança de valores no senso comum para a criação de novos 

paradigmas, sempre ponderando os diversos posicionamentos adotados, desde as teorias 

clássicas, nos atos de restauração. O autor considera a década de 1980 como um momento 

fundamental para as discussões de uma teoria contemporânea, porque é nesse período que são 

publicadas a segunda e terceira versões da Carta de Burra
305

 e os primeiros textos que 

exercem a crítica sobre o conceito de reversibilidade
306

. 

Um ponto chave na discussão estabelecida pelo autor espanhol (e que embasará suas 

considerações sobre autenticidade, vistas mais adiante) compreende o papel das ciências 

exatas nos procedimentos de restauração de bens culturais. Muñoz Viñas reflete em que 

medida a ciência surge como recurso indissociável aos atos dos conservadores, posto que 

embasa as tomadas de decisões sobre a valorização de certos aspectos de suporte da 

“verdade” (truth-bearing features) e valida, universalmente, o posicionamento do restaurador, 

porque não dependeria de gostos ou vontades pessoais. Nesse sentido, o uso de métodos 

científicos se tornaria essencial na necessidade de revelar um objeto real, autêntico, porque o 

objetivo de operações de conservação estaria, para muitos, na preservação de sua natureza ou 

condição verdadeira
307

. Essa concepção, especialmente entrelaçada à cultura ocidental, pode 

ser compreendida a partir da valorização de um bem por sua configuração física, aquilo que o 

autor chama de fetichismo material
308

. Assim, a intervenção nesses elementos, ainda que ela 

não se apresente aparente, perceptível ao reconhecimento do homem, se configuraria válida 

ao esforço empreendido, porque revelaria a originalidade material do bem, objeto da 

apreciação humana. 

Parece pertinente, então, tratar das considerações do autor espanhol sobre cópias e 
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  Muñoz-Viñas considera a sua revisão um dos marcos para aquilo que entende como "contemporâneo". A 

Carta de Burra é, porém, um documento de expressão regional, que defende algumas definições já superadas 
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  MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Contemporary Theory of Conservation. Oxford: Elsevier Butterworth-

Heinemann, 2005. p. XI e XII. 
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réplicas a partir dessa perspectiva, porque questiona a fruição de objetos de conservação pela 

estética no momento em que a natureza desses bens é posta à prova da originalidade. Disso 

decorre a relação entre homem e obra, estabelecida a partir da atribuição de valor pelo 

indivíduo ou pelo grupo social do qual faz parte – o que também não torna o reconhecimento 

dos objetos de conservação, como tais, livre de problemas. Parafraseando Mark Jones, Muñoz 

Viñas cita: 

 

Why, if what we value from a work of art is the aesthetic pleasure to be 

gained from it, is a successfully deceptive fake inferior to the real thing? 

What most of us suspect, that aesthetic appreciation is not the only motor of 

the art market, becomes evident when a work of art is revealed as a fake. 

When a ‘Monet’ turns out not to be, it may not change its appearance, but it 

loses its value as a relic.
309

 

 

Um argumento para contornar ponderações como essa, segundo Muñoz Viñas, estaria 

na patrimonialização de bens pelos símbolos que eles representam, ou melhor, que eles 

transmitem. A partir dos anos de 1990, diversos autores estabelecem considerações sobre a 

comunicação de significados pelos objetos, de modo que, por essa razão, eles se tornem 

objetos de conservação. Nesse sentido, é a gama de significados que define o conjunto de 

bens para a conservação, sendo dividida, segundo Muñoz Viñas, em: 

 

a) Significados sociais 

a.1) Significados hi-cult; 

a.2) Significados de identificação de grupo; 

a.3) Significados ideológicos. 

b) Significados sentimentais
310

 

  

A expressão hi-cult é tomada da obra de Umberto Eco
311

 para explicar a transmissão 

de significados relacionados “a noções ou disciplinas prevalentes na ‘alta’ cultura” 
312

. Essa 
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  Tradução nossa: “Por que, se o que nós valorizamos em uma obra de arte é o prazer estético a ser obtido 
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“cultura” (high culture) se referencia em conhecimento, arte ou gostos de pessoas cultas, e 

consistem, nesse sentido, em objetos diferenciados, relacionados, por exemplo, com a história 

da arte ou a etno-história
313

. 

Os significados de identificação de um grupo relacionam-se a características que 

promovem o reconhecimento identitário através de objetos significativos para seus membros, 

e, por isso, justificados para a conservação. Indivíduos estranhos a esse grupo reforçarão as 

conexões entre os próprios membros, porque esses se reconhecerão possuidores de um 

passado exclusivo, criado para gerar e proteger seus próprios interesses, como defende David 

Lowenthal
314

. 

Os significados ideológicos se relacionam à moral, religião ou juízos políticos e os 

objetos que transmitem esses significados muito provavelmente serão tidos como objetos de 

conservação
315

. 

Finalmente, os significados sentimentais se relacionam com a experiência pessoal de 

cada indivíduo, apoiando-se nos sentimentos e memórias de cada um e se opondo àqueles 

significados cuja orientação parte de um sentido de coletividade
316

. 

Neste sentido, Salvador Muñoz Viñas sumariza a comunicação do simbolismo dos 

objetos de conservação a partir de três condições: 

 

(a) Symbols that have strong symbolic power, which usually take precedence 

over material functions. 

(b) Symbols that have private or sentimental meanings; hi-cult, group-

identification or ideological meanings (which are often different from their 

intended, original meanings); or have evidential value for ethno-historical 

disciplines. 

(c) Symbols that work through synecdochic or metonymic mechanisms.
317

 

 

O olhar sobre um bem, ou a partir das características físicas que o definem, ou a partir 

das características simbólicas que ele transmite, promove considerações distintas sobre sua 

autenticidade e define tratamentos distintos na sua conservação. Para o primeiro caso, 
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reconhecido por Muñoz Viñas nas “teorias clássicas” 
318

, os atos de conservação surgem como 

instrumento cujo objetivo é revelar a natureza real do objeto. Nesse sentido, assume-se que a 

verdade do bem pode ser revelada através de procedimentos que desvelem o que foi 

escondido, ou coberto, levados a cabo pela aplicação de preceitos das ciências humanas ou 

das ciências exatas. 

 

Assuming that conservation can preserve or reveal an object’s true nature 

means that the entire conservation process is bound by truth, and thus that 

truth is a guiding principle. In this sense, conservation can be viewed as a 

manifestation of the ethical imperative of not lying.
319

 

 

Para as teorias que priorizam a instância estética, a arte (como habilidade ou 

capacidade criativa) e o artista assumem lugar central na valorização do objeto. Para a 

conservação científica, a verdade está na materialidade da coisa, de modo que ela pode ser 

medida, verificada, revelada e avaliada, cientificamente. Para ambos os casos, Salvador 

Muñoz Viñas argumenta que a crença nos atos de conservação como instrumentos para 

devolução de um objeto a uma condição “preferida”, em nome de sua autenticidade, constitui 

uma importante falha das teorias clássicas, porque, tautologicamente, esses atos não poderiam 

revelar um objeto mais real, mais autêntico, do que aquele com o qual se depara o 

conservador.  

Basear um julgamento a partir da autenticidade ou falsidade da condição ou natureza 

de um objeto de conservação, para Muñoz Viñas, é uma tomada de posição subjetiva. Para o 

autor, ainda que os processos de intervenção, para a conservação de um bem, sejam 

estabelecidos e ditados por métodos científicos (porque eles garantiriam a objetividade da 

ação), a escolha em revelar esse estado verdadeiro da obra é uma premissa subjetiva
320

. Daí 

decorre, segundo Salvador Muñoz Viñas, que “o papel da autenticidade desempenha, nas 

teorias da conservação objetivistas, é fictício” 
321

. 
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A visão tautológica que pondera sobre a lógica em reestabelecer um objeto autêntico 

através de atos de restaurações levanta questões importantes para a conservação. Se se admite 

que um bem patrimonial seja fruto da artisticidade de um autor, ou documento representativo 

de um grupo social, ou represente um juízo moral, etc., e está submetido a sua passagem no 

tempo, que incide diretamente sobre sua matéria e pode, indiretamente, contribuir para uma 

mudança de valores (ou simbologia), é pertinente falar em um estado mais (ou menos) real do 

que aquele com o qual o homem se depara? Na verdade, a partir da leitura de Muñoz Viñas, 

podemos questionar se as modificações ultimadas pelas restaurações de fato devolvem a 

autenticidade aos objetos ou se o objetivo alcançado é somente atender às expectativas do 

homem sobre aquilo que ele considera autêntico em relação a esse objeto. 

 

From an objective point of view, the notions of authenticity and falsehood 

are meaningless even in the case of deliberate forgery (Eco, 1990). Forged 

objects are undisputable, tautologically authentic objects, even if they have 

been incorrectly identified by the subjects; the fact that they were purposely 

produced to be wrongly identified by the subjects does not deprive them of a 

basic feature: real existence.
322

 

 

Nesse sentido, é possível compreender a importância dos valores estéticos e 

simbólicos para a maioria das pessoas, mais importantes do que o entendimento de que os 

objetos de conservação devem assumir um valor documental primordial para os especialistas 

que trabalham com eles ou sobre eles produzem conhecimento, cientificamente. Os atos de 

conservação se configuram, por natureza e funções, como processos subjetivos e tentar propô-

los através de respostas objetivas pode resultar em objetos rejeitados ou estranhos aos sujeitos 

para os quais, de fato, o bem deve ser conservado
323

. Para David Lowenthal (e também para 

Salvador Muñoz Viñas), “it is far better to realize the past has always been altered than to 

pretend it has always been the same” 
324

 [tradução nossa: “é melhor perceber que o passado 

foi sempre alterado do que fingir que ele sempre foi o mesmo”]. 

Foi brevemente apresentado o processo de restauração da obra El caballero de la 

mano en el pecho, de El Greco: com base em análises científicas, o restaurador Rafael Alonso 

                                                                                                                                                         
MUÑOZ VIÑAS, S. op. cit. p. 95. 
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julgou que o fundo enegrecido da pintura não era negro, que a assinatura ao canto inferior 

direito do quadro não era a original, e que as dimensões da pintura eram menores do que 

aquelas com as quais o quadro se apresentava, e promoveu ações restaurativas que resultaram 

num objeto estranho à apreensão dos apreciadores do caballero de El Greco. Para Duncan 

McGilvray, o restaurador se depara com três alternativas para o tratamento do objeto de 

restauração: a manutenção de seu estado atual, a sua transformação ou a sua destruição (sendo 

o refazimento considerado uma alternativa criada a partir da destruição da coisa) 
325

. Sob esse 

ponto de vista, a tomada de posição do profissional-restaurador pode ser compreendida a 

partir dos “atos de gostos” (acts of tastes), conforme argumenta Muñoz Viñas, estando a 

restauração estaria ligada a valores e decisões subjetivas. Neste caso, a conservação é também 

uma ação definida por um tempo e uma pessoa em particular, de modo que o “gosto tem uma 

influência nos critérios de conservação usados em cada tratamento em três diferentes formas: 

priorizando a conservação de alguns objetos; ao fazer uma ‘condição verdadeira’ do objeto 

prevalecer sobre outras possibilidades; em recriar essa condição em uma determinada 

maneira” 
326

. 

Entretanto, cabe ressaltar que mesmo Muñoz Viñas admite: 

 

The fact is that no single theory managed to clearly triumph over the others, 

which led to great divergences in the way heritage was treated by the many 

people involved in its conservation. To alleviate this situation, several 

institutions made interesting attempts at normalization. A prominent 

consequence of these efforts was the promulgation of ‘charters’, normative 

documents that were the result of an agreement between professional 

conservators and specialists.
327

 

 

 É pertinente, pois, também trazê-las a esta discussão. 

Estabelecida a preservação de bens culturais como imperativo moral nas sociedades 

ocidentais, esforços individuais na proposição de orientações para a intervenção nesses 

objetos surgiram (e surgem) como exercício constante em diversos países e em diversas 

épocas – deve-se, portanto, considerar, além dos sujeitos que as produzem, os contextos 

culturais que os abrigam. Nesse sentido, parece pertinente enxergar as publicações 
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apresentadas como contribuições para as atividades desenvolvidas no campo da Conservação 

Urbana, porque permitem a comparação de realidades diversas e, principalmente, a reflexão 

sobre as premissas adotadas no contexto brasileiro. 

O conhecimento dessas propostas se torna especialmente importante ao concorrer para 

o entendimento de posturas que valorizam diferentes aspectos, mas que não deveriam ser 

consideradas, pelas divergências entre elas, como certas ou erradas. Isso quer dizer que é 

possível compreender as posições de Viollet-le-Duc ou John Ruskin e entender como, por 

exemplo, as perspectivas em torno da constituição formal de uma edificação e do respeito 

incondicional à pátina do tempo, vigentes no século XIX, vão dar espaço a uma valorização 

da dialética entre as apreensões histórica e estética, proposta por Cesare Brandi no século 

seguinte. Além de reconhecer contribuições ainda não superadas, como o critério de 

distinguibilidade adotado por Camillo Boito, pode-se acompanhar a adoção de perspectivas 

que parecem considerar, cada vez mais, a abertura de um leque de objetos de conservação a 

partir de uma atitude que se distancia do fetichismo material e se aproxima da significância 

dos bens culturais, como exposto por Salvador Muñoz Viñas.  

 

Percebemos que as produções vinculadas ao tema da preservação, como 

princípios e preceitos, estão fundamentadas em pelo menos 200 (duzentos) 

anos de sólidas e respeitadas experimentações. Mas devemos ter atenção, 

pois divergências são constantes, apesar de não impedir preciosas discussões 

e contribuições criteriosas para a área, proporcionando ao tema da 

preservação importantes instrumentos de reflexão.
 328

 

 

Um discurso uníssono, provavelmente, nunca será alcançado, especialmente ao se 

considerar o manejo do termo autenticidade como critério para valoração (e preservação!) de 

bens culturais. Empreender esforços para a construção de uma postura respeitosa, criteriosa e 

não arbitrária e desenvolver a sensibilidade no tratamento do patrimônio cultural, 

declaradamente reconhecido ou não, parecem ser premissas fundamentais a todas as teorias 

discutidas, de modo que, para as ponderações sobre possíveis intervenções no Conjunto 

arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro, elas assim serão adotadas. 

Cidades abrigam pessoas. Pessoas transformam lugares. Objetos são tornados bens 

culturais. Valores atribuídos mudam. Mas e as posturas que baseiam os atos de intervenção na 

preservação dos objetos de conservação? Compreende-se, ou mesmo se aceita, tomadas de 

posições, para os atos de intervenção, que se baseiam no tratamento e na substituição 
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constante da matéria do bem cultural quando elas se inserem em outros contextos culturais, 

diversos ao nosso, como acontece em alguns países do Oriente. E ainda assim não se 

constroem certezas absolutas na nossa própria realidade: assume-se que não se pode agir de 

acordo com o entendimento de restauração ultimada em outras culturas, mas não se podem 

definir, indubitavelmente, ações axiomáticas na conservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Isso posto, questiona-se: é possível pensar a Conservação Urbana, para o contexto 

brasileiro, considerando uma transformação no ato de encarar os bens culturais pela sua 

representatividade e significância para os grupos sociais que o reconhecem como patrimônio? 

É possível dar um passo adiante com relação à teoria brandiana e tratá-los também como 

signo, considerando a transmissão do significado que carregam? Para Cesare Brandi, os atos 

de intervenção surgem do estabelecimento da dialética entre a instância histórica e a instância 

estética, porque a obra de arte é, concomitantemente, documento e fruição. A partir das 

contribuições até aqui ponderadas, considerando as transformações conceituais do próprio 

campo, e admitindo a construção de um patrimônio pela transmissão de valores e significados 

ao grupo social que o reconhece como tal, é possível pensar a restauração de um bem cultural 

a partir da dialética entre história, estética e significação? 
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2.4 Instrumentalizando noções de autenticidade 

 

O “teste de autenticidade” proposto pela UNESCO para a seleção de bens culturais de 

excepcional valor universal partiu, como visto, de uma visão voltada à valorização e ao 

respeito à materialidade original dos edifícios, tendo sido modificado para incluir os aspectos 

ligados ao espírito e sentimento, cristalizados a partir de uma valorização da pluralidade das 

culturas que os interpretam. Para Ascención Hernández Martínez, “en gran cambio en la 

mentalidad occidental se produjo al aceptar que el concepto de “autenticidad” podía tener 

diferentes sentidos” 
329

 [tradução nossa: “a grande mudança na mentalidade ocidental se 

produziu ao aceitar que o conceito de ‘autenticidade’ poderia ter diferentes sentidos”], porque 

a história não é absoluta, estando sujeita a interpretações. 

Os critérios definidos nas Diretrizes Operacionais de 2005, e ratificados na revisão de 

2013, relacionam a autenticidade de um bem a partir de valores culturais, “expressos de modo 

verídico e credível” 
330

, através de sua forma e concepção; materiais e substância; uso e 

função; tradições, técnicas e sistemas de gestão; situação e enquadramento; língua e outras 

formas de patrimônio imaterial; espírito e impressão; e outros fatores internos e externos. Para 

Flaviana Lira, a verificação da autenticidade, feita a partir de “seus atributos materiais e não-

materiais” 
331

, passa pela aferição de sua percepção e, por mais abrangentes que as 

considerações tenham se tornado no panorama internacional, homogeneizadas na metodologia 

da UNESCO, essa avaliação ainda não foi operacionalizada. Nesse sentido, a autora propõe 

um sistema de indicadores para autenticar (no sentido de medir sua autenticidade) um bem 

cultural como patrimônio da humanidade (a partir dos atributos reconhecidos por aquele 

organismo), e também para monitorá-lo no decorrer do tempo (uma vez que as sociedades nas 

quais esses bens estão inseridos estão, constantemente, a pressioná-los, social e culturalmente, 

e modificá-los, estruturalmente). 

Baseada em quatro premissas, a autora buscou operacionalizar o conceito de 

autenticidade, abstrato em sua definição (então, noção, não conceito), considerando um 

dimensionamento a partir, talvez, da mesma conclusão de Ascención Martínez sobre seus 

diferentes sentidos: autenticidade material, histórica, funcional, estilística ou contextual. As 
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premissas de Flaviana Lira são resumidas, portanto, em quatro pontos. 

Primeiro, “a autenticidade não é uma característica intrínseca aos artefatos artísticos, 

ela está na mente de quem observa, sendo uma qualidade atribuída pelo sujeito” 
332

. Análoga 

ao valor, a classificação de um bem como autêntico surge da atribuição do homem a partir da 

sua percepção da obra, ou seja, de um processo cognitivo, “que começa com a sensação e 

termina com a identificação do objeto da sensação” 
333

 e, por isso, constitui uma ação abstrata. 

Nesse sentido, diz a autora, é pertinente diferenciar a atribuição de autenticidade a partir da 

diversidade de culturas, em diferentes lugares, ou mesmo dentro de uma sociedade. 

Um segundo ponto é que a “verificação da autenticidade nos artefatos artísticos 

envolve tanto questões relacionadas com a genuinidade das origens, autoria e da matéria, 

como aquelas relacionadas com a construção de significações culturais por parte dos grupos 

sociais” 
334

. Autenticar uma obra, no sentido de atribuir sua autoria, como acontece, 

especialmente, para a escultura e a pintura, não poderia ser, essencialmente, o atributo mais 

importante na verificação da autenticidade das obras arquitetônicas, porque estaria 

entrelaçado, primeiramente, à dimensão material do objeto. Partindo desse princípio, dá-se 

oportunidade para a compreensão dos processos (naturais, pelo tempo, ou impostos, pelas 

intervenções) aos quais a obra foi submetida, que podem interferir em sua percepção, quando 

de sua apreciação em um contexto diverso àquele de sua concepção. Concordando com Paul 

Philippot
335

, Flaviana Lira destaca a importância das contribuições, ao longo do tempo, para 

um bem, desde o momento da sua criação até o momento presente, formando uma lacuna 

temporal que deve ser considerada para a sua percepção – é uma relação autêntica entre o 

passado e o presente da obra. 

Essas são considerações bastante importantes, e até certo ponto, difíceis, para a 

verificação da autenticidade porque dizem respeito a mudanças que inevitavelmente 

acontecem aos bens culturais, posto que são expressões materiais inseridas em um contexto 

social – mudanças essas que poderiam comprometer os atributos do bem considerados 

responsáveis pela sua feição, ou seja, pela sua autenticidade. 
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Ilustração 21. Esquema-resumo da primeira hipótese de Flaviana Lira. Fonte: Autora, 2014. 

 

Além disso, reforçando o entendimento da UNESCO quando da inclusão de atributos 

como espírito e sentimento (desdobrado, nas Diretrizes de 2005 a 2013, em espírito e 

impressão), o bem extrapola suas características físicas e passa a representar um significado 

também para as pessoas que com ele estabelecem um tipo de relação. 

 

Essa relação de atribuição de valores e significados é algo que vai sendo 

construído no tempo, à medida que os grupos sociais vão se apropriando 

desses objetos, por meio do uso, e construindo, em torno dos mesmos, 

significações culturais.
336

 

 

Flaviana Lira ainda ressalta a atenção diferenciada da verificação da percepção da 

autenticidade para as obras arquitetônicas (edifícios ou conjunto de edifícios), porque elas 

apresentam uma relação direta com os sujeitos que as ocupam ou delas se apropriam, ações 

que vão além das alterações físicas decorrentes dessa relação. Nesse sentido,  

 

Um edifício isolado ou um conjunto de edifícios pode ser considerado 

autêntico quanto aos seus aspectos físico- materiais, mas a ausência de uso, a 

utilização incompatível com a destinação para a qual foi construído, ou ainda 

a perda dos usos tradicionais, podem interferir na expressão própria do bem, 

reduzindo a percepção do autêntico.
337

 

 

Um terceiro ponto apontado por Flaviana Lira é que, “em razão de a autenticidade ser 

uma categoria conceitual, uma abstração do mundo real, e não um dado objetivo, sua 

observação só pode ser feita por meio de indicadores” 
338

. Segundo a autora, um sistema de 

indicadores seria o instrumento para operacionalizar esse conceito abstrato (ou não-material). 

A base para a alimentação do sistema estaria, pois, nos atributos definidos pela UNESCO e da 

relação entre eles, porque, segundo a autora: 

 

De modo distinto de grande parte dos sistemas de indicadores que fazem uso 

de informações oficiais e censitárias, os dados de entrada para a construção 
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de indicadores de autenticidade de um determinado artefato artístico 

precisam ser gerados a partir de sua própria matéria e dos aspectos não 

materiais que os envolvem.
339

 

 

Para as obras de arquitetura, a autora atrela essa verificação de autenticidade à análise 

da tipologia edilícia, por exemplo, diferenciando os modelos arquitetônicos, o que configura, 

de certa forma, uma metodologia análoga à graduação estabelecida na Carta de Brasília de 

1995. Estabelece uma única ressalva aos atributos da UNESCO exatamente em um dos pontos 

principais da teoria de Antoni González Moreno-Navarro: a consideração da espacialidade 

como o elemento-chave para a arquitetura e o urbanismo. 

 

(...) o aspecto ou a aparência do artefato artístico não revela sua 

autenticidade por si só, mas sim, o julgamento que se faz sobre o conjunto 

deles. Cada um de seus atributos pode ser tomado como indicador, e é o 

conjunto deles e suas inter-relações que dão subsídios para avaliar a 

autenticidade da obra.
340

 

 

O quarto e último ponto ressaltado por Flaviana Lira é que as “decisões sobre a 

autenticidade dos artefatos artísticos, ainda que sejam conduzidas por técnicos e especialistas, 

demandam validação coletiva, pois só dessa forma se tornam representativas e, 

consequentemente, legítimas”.
341

 O julgamento da autenticidade de um bem parte da 

formulação em duas fases, assinala a autora. A primeira delas se refere à formulação do 

julgamento, que deve ser conduzida por uma equipe de especialistas do campo do patrimônio, 

porque deve envolver a produção de um estudo técnico, específico, elaborado pelos “usuários 

privilegiados”, como defende Salvador Muñoz Viñas, “que vive de e para o patrimônio, que o 

estudou, conhece-o e aprecia-o de maneira especialmente intensa” 
342

. Como consequência, é 

estabelecido um maior respeito à produção técnica, ou à “capacidade de ‘contar histórias 

convincentes’” 
343

, diz o autor. 

 

Em termos práticos, para que a verificação da autenticidade dos artefatos 

artísticos seja representativa de uma coletividade, precisa cumprir duas fases. 

Na primeira, que pode ser denominada fase de julgamento, a sua condução 

deve, necessariamente, ser feita por uma equipe de especialistas em razão da 

complexidade e especificidade próprias do assunto. Além disso, porque 

decisões tomadas em conjunto “[…] são mais ricas, mais cuidadosas e mais 
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facilmente propensas a um maior respeito ao manufato” (CARBONARA, 

2001, p. 12, tradução nossa).
344

 

 

A fase seguinte é, para Lira, a legítima validação de um julgamento porque deveria 

confrontar os resultados expostos, na etapa anterior, aos usuários dos bens (apreciadores, 

visitantes ou moradores), aprovando-os ou não. Funcionaria como um exercício de 

intersubjetividade, uma vez que é estabelecido a partir da convergência de opiniões de 

diferentes sujeitos, ao modo da metodologia adotada pelo IPHAN na construção das Normas 

de Preservação para as áreas urbanas tombadas
345

 – conforme será visto na Parte III. Deste 

trabalho 

O objetivo de Flaviana Lira, ao adotar essa metodologia, é a operacionalização da 

noção de autenticidade, porém a autora desconsidera as ações iniciais da motivação de 

tombamento e os níveis de apropriação pelos diferenciados usuários. De acordo com Ulpiano 

Toledo Bezerra de Meneses
346

, habitantes e visitantes desenvolvem relações diversas entre 

eles e o bem, porque, para os primeiros, a pertença supõe a permanência e, para os segundos, 

a desterritorialização implica a contemplação, transformando-o “em lugar de representação do 

lugar (...)” 
347

. Para o autor, os valores são criados pela sociedade, não pelo poder público, e a 

autenticidade, de modo similar a essa atribuição, pode também ser assim entendida.  

Nessa mesma lógica, de acordo com María Mercedes Di Virgilio
348

, pode-se falar em 

atores, no lugar de usuários, porque eles são definidos pela capacidade de incidir no território, 

positiva ou negativamente, sendo caracterizados pelos papeis e funções; pelo âmbito de 

atuação e nível de institucionalização; por seus objetivos, estratégias e táticas de intervenção; 

pelos recursos que detém; e pelo seu nível de autonomia na sociedade. Destes, os recursos 

operam uma função crítica: “dichos recursos son los que facilitan la materialización de los 
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intereses de los actores en el plano concreto de la acción pública”
349

 [tradução nossa: “estes 

recursos são aqueles que facilitam a realização dos interesses dos atores no nível concreto da 

ação pública”]. Fabián Repetto
350

 estabelece tipologias de recursos de poder, que definem 

seus autores, a partir de recursos políticos, econômicos, técnico-administrativos e/ou 

ideológicos: quanto mais recursos, maior a capacidade de intervir no espaço urbano. 

 

Repetto (2009) nos aporta una tipología de los recursos clave con los cuales 

los actores deben contar para lograr incidir en dicho proceso. 

(…) 

De este modo, la injerencia de los actores en el proceso de implementación 

variará según su peso relativo y la dotación de los recursos de poder con que 

cuenta. De ambos factores dependerá la capacidad política de los actores 

individuales o colectivos para incidir, negociar y/o ejercer capacidad de veto 

en el proceso político (Repetto 2009).
351

 

 

 

Tabela 4. Quadro-resumo sobre as tipologias de recursos de poder estabelecidas por Fabián Repetto. Fonte: DI 

VIRGILIO, M. M. op. cit. 2010. p. 35. 
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Flaviana Lira, embora adote a postura de discernir “usuários privilegiados”, como 

Muñoz Viñas, frisa, porém, a importância de se observar a pluralidade de opiniões nesse 

momento: 

 

Fazendo um paralelo com o pensamento do filósofo Alessandro Ferrara 

(1998), pode-se afirmar que julgamentos sobre autenticidade são 

inerentemente intersubjetivos porque, ao mesmo tempo em que requerem 

uma validação universal baseada em um julgamento coletivo, não podem 

ignorar o pluralismo e as diferenças de visão.
352

 

 

A autora, como Moreno-Navarro, também ressalta a importância do espaço para o 

entendimento e a discussão da autenticidade nos bens arquitetônicos e urbanísticos: primeiro 

porque dá forma à arquitetura, ou seja, é tido como meio de consubstanciá-la; segundo porque 

sua manifestação inclui o homem e suas ações, em um invólucro física ou virtualmente 

estabelecido pela intervenção no vazio
353

. Isso quer dizer que, a priori, edifício e cidade são 

caracterizados por princípios semelhantes e configurados a partir da mesma delimitação 

espacial, mas onde “cada espaço tem uma configuração própria, definida pelas características 

das partes componentes de seu invólucro e pelo modo como essas partes se encontram 

articuladas” 
354

. 

Nesse sentido, e baseando-se em Francesco Doglioni
355

, Lira considera a relação 

dessas partes a partir das premissas da totalidade e inteireza, no que muito se assemelha ao 

discurso de Francisco de Gracia: para o autor espanhol, as intervenções devem refletir um 

“esfuerzo que supone trabajar la adyacencia como verdadero nexo”
356

 [tradução nossa: 

“esforço que supõe trabalhar a adjacência como verdadeiro nexo”], de modo que a percepção 

da composição
357

 da cidade, pela compreensão humana, se daria por intermédio do 
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pertencimento a uma totalidade, “aunque ésta no pueda denominarse unidad”
358

 [tradução 

nossa: “ainda que esta não possa se denominar unidade”]. 

Para de Gracia, a intuição perceptiva da totalidade é explicada pelos mecanismos da 

percepção da Gestalt, ou a “psicologia da forma”, que estabeleceu princípios “de congruencia 

entre la percepción humana y las llamadas buenas formas”
359

 [tradução nossa: “de 

congruência entre a percepção humana e as chamadas boas formas”]. Nesse sentido, seria 

pertinente falar da ordem da forma construída a partir da visão, porque, para o autor, é através 

dela que as manifestações humanas medeiam ou expressam a realidade percebida. Dessas 

expressões, percebe que as atitudes perante um contexto urbano devem promover uma 

favorável relação de contiguidade entre suas partes componentes, de modo que elas não 

percam sua autonomia ou caráter, mas que se apresentem convenientes entre si
360

. 

 

Assim, a compreensão do espaço arquitetônico e urbanístico e, 

consequentemente, de sua autenticidade, passa, necessariamente, pelo 

reconhecimento de quais são essas relações e qual a importância relativa de 

cada uma delas na configuração espacial do sítio. 

 

Ainda que o espaço seja o protagonista da arquitetura, ele não parece ser o 

objeto para o qual se voltam os esforços preservacionistas na Conservação 

urbana (AMORIM; LOUREIRO; NASCIMENTO, 2007). Na realidade, a 

visão dominante nesse campo parece fragmentar a natureza própria do 

espaço, ao tratar os aspectos construtivos, estruturais e estilísticos do 

invólucro edificado de forma isolada, e não como partes que, articuladas, 

consubstanciam o espaço arquitetônico ou urbanístico. Como já foi 

explicitado, a forma como a UNESCO propõe a verificação da autenticidade 

dos bens culturais a partir de um conjunto de aspectos – forma e projeto, 

materiais e substâncias, tradições e técnicas, localização e espaço – é um 

reflexo claro desse entendimento.
361

 

 

Como obra do gênio criativo humano, feita para seu usufruto e, a priori, inserida numa 

localização imutável, a obra arquitetônica ou urbanística torna-se produto das mais diversas 

contribuições ao longo do tempo, sendo transformada por diversos agentes, como ressaltou 

Muñoz Viñas, e como corrobora Flaviana Lira. Aliás, sobre isso, parece pertinente trazer, mais 

uma vez, o exemplo d’O Juízo Final da Capela Sistina, que, para Muñoz Viñas, é uma obras 

que se apresenta a partir das mais diversas contribuições, ao longo do tempo, iniciada por 

“Michelangelo Buonarotti, but it was also the work of Daniele da Volterra and other painters, 

who skilfully painted some draperies upon some of Michelangelo’s nude figures in order to 
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partially conceal their nudity, as it was offensive to post-renaissance sensibilities”
 362

 

[tradução nossa: “Michelangelo Buonarotti, mas também foi o trabalho de Daniele de Voltera 

e outros pintores, que habilidosamente pintaram algumas roupagens sobre algumas das figuras 

nuas de Michelangelo, a fim de cobrir, parcialmente, sua nudez, como era ofensivo à 

sensibilidade pós-renascentista”]. 

Nesse sentido, as mudanças, que podem ser positivas ou negativas, assumem 

importante papel na verificação da autenticidade de uma obra, porque refletem a legitimação 

da sociedade que o reconhece como bem. A autora aponta, a partir das especificidades da 

natureza desses artefatos, suas quatro premissas para o entendimento de “objetos de 

conservação autênticos”, já apresentadas, e que orientam a identificação de três dimensões de 

autenticidade: 

 

I – A dimensão construtiva, relacionada com os processos ou ritos de fazer 

e refazer dos bens culturais mantidos do passado ou, por alguma razão, 

retomados no presente; 

II – A dimensão objetiva, relacionada com as características físico-materiais 

dos bens culturais; 

III – A dimensão expressiva, relacionada com a forma como as pessoas 

experienciam e se relacionam com esses bens e com as significações 

culturais que dessa relação emergem.
363

 

 

Esse é um método de trabalho proposto por Silvio Zancheti et al
364

, estabelecido de 

modo a se ter “uma melhor compreensão teórica e metodológica da questão”
365

, uma vez que 

considera processos de relação e interdependência na ocorrência dessas dimensões. Para a 

primeira dimensão, a originalidade dos materiais não está em questão, pois se refere a 

práticas, retomadas ou continuadas, dos processos construtivos. Nesse sentido, é possível 

entender a prática xintoísta da reconstrução de templos no santuário Ise Jingu (exemplo já 

observado neste trabalho), ou a reconstrução do centro histórico de Varsóvia, como assinala a 

própria autora, ultimada após as destruições durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 

fontes documentais diversas. Segundo a apreensão de Flaviana Lira, acerca dessa dimensão, 

 

A permanência dessas práticas que conformam os processos ocorre porque 
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não se perde o elo com o passado. Não se perde esse elo porque tanto os 

modos de fazer como os modos de vida ou práticas sociais pretéritos 

continuam presentes nas gerações atuais, o que faz com que esses edifícios 

ou conjunto deles sigam desempenhando um papel importante na sociedade 

em que se localizam. Como isso, são mantidas as condições necessárias para 

que esses registros se perpetuem por meio da sua reprodutibilidade. 

 

(...) 

 

Portanto, a verificação da autenticidade nos casos incluídos nessa primeira 

validade temporal deve pautar-se na identificação dos aspectos que atestem 

ser o processo, de fato, uma continuidade do passado, tendo sido mantido no 

tempo por força e vontade da própria sociedade. A identificação de tais 

aspectos deve ser baseada na consulta às fontes documentais referentes ao 

processo em questão, na matéria do próprio bem e nos relatos orais dos 

membros da comunidade na qual ele se encontra. 

A segunda validade refere-se a um novo ato criativo que recupera, motivado 

por algum fator do presente, um rito ou processo do passado. Nessa situação, 

apesar da ruptura, o processo responde legitimamente ao contexto presente e 

busca uma ligação vital com o passado. Então, as variáveis temporais 

distintas configuram outro processo em consonância com uma demanda do 

presente.
366

 

 

Sobre isso, parece importante levantar uma questão: as motivações para a existência 

(seja ela manutenção ou retomada) das práticas construtivas. Para os casos como o do templo 

japonês, compreende-se (e se aceita) os refazimentos (ou seja, a substituição de materiais, ou 

mesmo das técnicas) porque eles respondem a uma dinâmica própria daquela cultura, em que 

a destruição e a reconstrução simbolizam “um ato de purificação não somente do local sobre o 

qual foi edificado, mas também da matéria corruptível (a madeira) de sua estrutura” 
367

. Para o 

caso das “retomadas”, o entendimento de autenticidade assume uma complexidade ainda 

maior: Varsóvia representa um exemplo icônico porque a reconstrução não comprometeu o 

reconhecimento da parcela da cidade como patrimônio mundial da humanidade. Por outro 

lado, a reconstrução da igreja protestante de Frauenkirche, em Dresden, Alemanha, não é 

encarada de modo análogo ao de Varsóvia: mais do que o período de tempo decorrido entre a 

destruição e a moção popular para a reconstrução, quase 50 anos depois, em 1990, o ato não 

parece se alinhar a uma tentativa de reestabelecimento, ou a refundação, da identidade de um 

povo, como no caso polonês. Daí surge mais uma questão para essa discussão: como “aferir” 

a validade e a legitimidade de um ato de intervenção constituído por fazeres e refazeres, haja 

vista que as demandas populares não se configurariam, necessariamente, “legítimas”, apenas 
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pela natureza social da reivindicação? 

Ascención Hernández Martínez oferece contribuições importantes para a reflexão 

sobre as reconstruções a partir do que classifica como clonagem arquitetônica. Para ela, 

réplicas, cópias e fac-símiles consubstanciam atos de reprodução de uma obra, de modo que, 

independente da forma que assumem ou do termo que os definem, todos tem a mesma 

natureza, todos são imitações. Depreende, nesse sentido, que constitui uma ação frequente e 

natural ao ser humano, posto que toma parte nas práticas cotidianas, uma vez que “copiamos 

programas de ordenador, discos, películas, hacemos fotocopias, escaneamos imágenes, etc”
368

 

[tradução nossa: “copiar programas de computador, discos, filmes, fazer fotocópias, as 

imagens digitalizadas, etc”]. A primeira ressalva que a autora sustenta, porém, é a substituição 

de um original desaparecido pela cópia rija, legitimada pela sociedade, como aconteceu com o 

Pavilhão da Alemanha da Exposição Internacional de Barcelona de 1929: a obra, de Mies van 

der Rohe, foi demolida no ano de 1930 e “reconstruída”, na década de 1980, por Ignasi de 

Sola-Morales, Cristian Cirici e Fernando Ramos. Martínez questiona, inclusive, a fonte 

documental para essa reprodução, uma vez que o autor alemão não legou projeto executivo 

(ou as built, por exemplo) da obra de 1929, de modo que a obra 50 anos mais velha pudesse 

ser reconhecida, ao menos conceitualmente, como o Pavilhão de Mies van der Rohe. 

Moreno-Navarro, ao tratar do mesmo exemplo, credita aos valores atribuídos pela 

representatividade da obra a validação de seu reconhecimento como o Pavilhão de Mies, uma 

vez que 

 

su ubicación, en cuanto al solar y al entorno, es exactamente la original; la 

fábrica recuperada ha heredado con total eficacia la significación cultural 

que tuvo la primitiva y su materialidad responde con fidelidad al proyecto de 

Mies van der Rohe, aunque la materia utilizada sea nueva.
369

  

 

Nesse sentido, para o autor espanhol, quem poderia duvidar da autenticidade da (nova) 

obra do Pavilhão de Mies van der Rohe? 

A segunda ressalva de Martínez, e que muito implicará na reflexão estabelecida na 

Parte III deste trabalho, refere-se aos atos de intervenção que incidem sobre as cidades 

históricas, por exemplo, por motivações turísticas e, consequentemente, econômicas, 

transformando-as em “museus a céu aberto”: “se reproducen formas y estilos para dar lugar a 
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una imagen estable y cerrada, a menudo prefijada, que no tiene nada que ver em muchos 

casos com la dinámica de la historia de uma ciudad”
370

 [tradução nossa: “se reproduzem 

formas e estilos para dar lugar a imagem estável e fechada, frequentemente prefixada, que não 

tem nada a ver, em muitos casos, com a dinâmica da história de uma cidade”]. 

Retornando à obra de Flaviana Lira, a autora apresenta sua reflexão para a verificação 

da autenticidade pela dimensão objetiva do bem: cessados os processos construtivos de 

concepção da obra de arquitetura, propõe-se discutir a autenticidade física do objeto, “a partir 

do invólucro material e do espaço do próprio bem” 
371

. 

O que normalmente acontece aos bens arquitetônicos reconhecidos como objeto de 

conservação é a sua criação, definida no tempo e no espaço, e a sua passagem ao longo do 

tempo, que imprime transformações à matéria em função da adaptabilidade às necessidades, 

estéticas ou de uso, do homem que os habitam (estas sempre mutáveis), ou do imperativo 

(moral) em promover a preservação desses objetos. Nesse sentido, as modificações aparecem, 

segundo Lira, como o resultado da ação de diversos “projetistas”, de modo que o bem tornar-

se-ia objeto de vários autores – ponto também assinalado por Muñoz Viñas. 

Da valorização da “pátina do tempo” decorre de que a dimensão objetiva é “um 

julgamento que precisa considerar os efeitos da passagem do tempo sobre o bem e o nível em 

que foram mantidos os elementos reveladores do processo criativo que o originou, como um 

produto artístico genuíno de um dado tempo e de um dado lugar” 
372

. Para Flaviana Lira, o 

entendimento de autenticidade a partir de mudanças na matéria do bem promove a definição 

de linhas de intervenção distintas, especialmente consideradas nas teorias clássicas, mas que 

continuam a influir nas tendências atuais, conforme as contribuições de Muñoz Viñas ou 

Moreno-Navarro, discutidas ao longo deste trabalho. É ainda pertinente trazer para essa 

discussão as considerações de Beatriz M. Kühl
373

 sobre as atividades contemporâneas do 

campo do restauro no contexto italiano, porque “a reflexão teórica e sua aplicação na prática 

são mais solidárias do que em muitos outros ambientes culturais” 
374

. 

A primeira delas, definida por Giovanni Carbonara
375

 como “crítico-conservativa e 

criativa”, reflete um embasamento na teoria do restauro crítico e, de certa forma, também no 
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trabalho de Cesare Brandi. Isso porque fundamenta o ato da conservação a partir de um juízo 

histórico-crítico, relacionando as instâncias histórica e estética pela argumentação entre ambas 

para cada caso em estudo. Para Kühl, é uma “postura (...) que devota grande atenção aos 

valores documentais e formais da obra como imagem figurada” 
376

. 

A segunda vertente de que trata Beatriz Kühl é rotulada “pura conservação” porque 

define, como o próprio nome sugere, uma incongruência nos discursos da restauração e da 

preservação, posto que a instância histórica (e a pátina do tempo) deve ser privilegiada. Isso 

quer dizer que o juízo histórico-crítico presente na vertente anterior, como dito, não é 

estabelecido nesse discurso porque não preconiza a dialética entre as duas instâncias: fazer 

isso é, inevitavelmente, discriminar e selecionar um, ou alguns momentos da história do bem. 

 

A conservação integral parte, como explicita Carbonara, de correntes 

historiográficas que questionam a existência de testemunhos relevantes, e 

outros nem tanto, para a história. Para responder de modo afirmativo, 

deveria ser possível um conhecimento total, algo que a reflexão 

historiográfica nega, enfatizando que juízos historiográficos são sempre 

relativos e o conhecimento do passado é limitado.
377

 

 

É possível associar esse comprometimento com as contribuições, boas ou ruins, de 

todas as épocas, para o bem, à visão de mundo romântica de John Ruskin, por exemplo. A 

manutenção, nesse caso, é ato primordial para a conservação da matéria e, de acordo com 

Kühl, mesmo as intervenções para transformação do objeto arquitetônico devem ser 

separadas, metodologicamente, do processo conservativo. Nesse sentido, é pertinente 

compreender como se exclui “qualquer possibilidade de imitação ou mimetismo, conferindo 

ainda imenso espaço para a liberdade expressiva” 
378

. 

A terceira e última vertente, chamada “manutenção-repristinação”, torna os debates 

novamente polarizados pela valorização dos aspectos compositivos da obra, porque, neste 

caso, as integrações para retomada da forma ou da técnica são preconizadas. Aos adeptos 

desse tipo de intervenção, as reconstituições são induzidas pela lógica, de modo que permitem 

a analogia como instrumento para as ações restaurativas. Essa perspectiva em muito se 

assemelha às colocações de Flaviana Lira sobre a dimensão construtiva da autenticidade de 

um bem, porque estaria relacionada, nesse sentido, às retomadas de processos construtivos, 

ainda que findos, na intervenção a ser realizada nos bens culturais. 

A reprodução de casos de intervenção que assumem princípios metodológicos 
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diversos, mesmo em contextos culturais cujas premissas deontológicas estabelecem um 

discurso comum na preservação dos objetos de conservação, traz contribuições importantes 

para a compreensão de três aspectos principais da “dimensão objetiva” da autenticidade 

assinalada por Flaviana Lira: “o processo de formação e a “lei constitutiva” (CARBONARA, 

2001) da obra, o percurso percorrido por ela no tempo, e o modo como esse percurso nela se 

materializou, seja por meio das adições ou refazimentos, seja por meio da pátina do 

tempo”
379

. Segundo a autora, 

 

O conhecimento adequado de todos esses aspectos demanda a construção de 

um conjunto de informações a respeito das características históricas, 

compositivas, tipológicas e construtivas do edifício ou sítio. Somente com 

base num amplo conhecimento técnico é possível verificar a dimensão 

objetiva da autenticidade.
380

 

 

Finalmente, Flaviana Lira pondera sobre a dimensão expressiva da autenticidade: a 

significação cultural estabelecida a partir da apropriação do espaço pelo homem. Como já 

discutido, o valor é uma atribuição, muito bem inserida no tempo – ele reflete a construção de 

um discurso, em um determinado contexto cultural, por um grupo social que reconhece um 

edifício ou um fazer como bem e, por isso, mutável – cuja concepção está relacionada à 

atribuição de um significado. Disso decorre que conferir outros valores ou transferir 

significados não necessariamente implica na desestruturação do reconhecimento de um bem 

como autêntico. 

Para E. Adamson Hoebel e Everett L. Frost, “geralmente, na difusão e no crescimento 

da cultura, a forma de um traço ou complexo permanecerá a mesma pelo menos inicialmente. 

Mas é quase certo que a significação será alterada, e possivelmente também o uso e as 

funções” 
381

. Sobre isso, Flaviana Lira pondera sobre as colocações de outros dois autores: 

para Barry Rowney
382

, a manutenção da função e do uso de um sítio implica a manutenção da 

identidade, “e garante um considerável suporte ao seu significado cultural” 
383

; para David 

Lowenthal
384

, “o passado é melhor sendo utilizado que sendo domesticado” 
385

. Ou seja, a 
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modificação de usos e funções, se naturalmente compatíveis às características do bem, podem 

produzir uma “nova expressividade”, diversa da original, mas igualmente autêntica no 

contexto em que se insere. 

 

A verificação da autenticidade nessa dimensão requer a identificação dos 

aspectos indicativos de como se processa a relação entre as pessoas e o 

sítio. Pode-se dizer que está relacionada com as categorias de uso, função, 

espírito e sentimento estabelecidas pela UNESCO. Portanto, o que 

condiciona essa dimensão da autenticidade não é a matéria do bem, mas a 

forma como a vida nela se desenvolve.
386

 

 

O arcabouço teórico apresentado por Flaviana Lira é operacionalizado pela elaboração 

de um sistema de indicadores. Esse sistema refere-se ao estabelecimento de procedimentos 

para verificação da autenticidade a partir de uma linguagem de programação na qual as ações 

do usuário determinam o fluxo de execução do programa – o “Delphi”
387

. Para tanto, Lira 

assume como pressuposto que a autenticidade deve ser quantificada, porque “dados 

numéricos permitem a comparação, no tempo, de como a autenticidade de um bem cultural é 

mantida ou transformada, possibilitando, com isso, seu monitoramento. A medição 

quantitativa possibilita uma avaliação qualitativa mais precisa da autenticidade, contribuindo, 

assim, para tornar menos subjetivos os julgamentos” 
388

. Para tanto, a autora trata de etapas, 

orientadas a partir da argumentação que construiu nas premissas da autenticidade dos 

artefatos artísticos, e que devem responder à seguinte metodologia: 

 

 

Ilustração 22. Etapas da aplicação do sistema de indicadores. Fonte: LIRA, F. B. op. cit. p. 170. 

 

Finalmente, é pertinente considerar algumas ponderações da autora sobre a proposição 
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dessa sistematização. Primeiro porque, ao contrário do que se poderia supor, a verificação da 

autenticidade de um bem (e o acompanhamento da sua manutenção ou perda) não condiciona, 

necessariamente, crítica aos meios, legais e culturais, para a conservação de um bem cultural: 

fala-se, na verdade, na tentativa de contribuir para a gestão de um sítio patrimonializado 

(ainda que essa operacionalização seja orientada pelos critérios da UNESCO). Em segundo 

lugar, talvez a mais importante consequência do esforço empreendido por Flaviana Lira resida 

na sensibilidade em relativizar, positivamente e através de um juízo qualitativo, a noção (ou as 

noções) de autenticidade para os bens culturais, muito mais ampla do que uma polarização 

entre “absolutamente autêntico” ou “não autêntico” 
389

. 

O esforço de autores como Flaviana Lira, na tentativa de operacionalizar a verificação 

da autenticidade para os bens culturais, deve ser valorizado pelas contribuições que traz ao 

aliar teoria e prática para promover o reconhecimento e a gestão de bens culturais. O 

arcabouço teórico e metodológico que construiu certamente embasa uma relativização para as 

várias noções de autenticidade e reforça, como se propõe, a estabelecer a necessidade de 

“relação entre os aspectos de natureza material e não material” 
390

 de um bem cultural. 

Além disso, grande contribuição é posta a partir do entendimento de que as avaliações 

empreendidas no reconhecimento de objetos como objetos de conservação devem ser 

orientadas por um juízo qualificado, “que trata da associação de uma escala quantitativa a um 

julgamento qualitativo” 
391

, e que perpassaria uma polarização entre “autêntico” ou “não 

autêntico”. 

 

(...) Choay mostra a dificuldade de trabalhar com a palavra autenticidade, 

pelas complexas associações que o termo teve, e continua tendo, ao longo da 

história, preconizando uma crítica epistemológica para o tratamento da 

questão, essencialmente pelo fato de a autenticidade ter sua origem em atos 

textuais que emanam de uma autoridade (como expresso no direito Romano 

e no direito Canônico). A noção de autenticidade, segundo a autora, foi 

transferida de modo um tanto imprudente ao campo do restauro, apesar de 

três condições negativas: não provir de uma apreciação subjetiva, mas 

emanar de uma autoridade institucional (Direito, Igreja, Razão Científica); 

por não se poder associar a noção de autenticidade a um único significado (e 

há vários concomitantes, que variam ao longo do tempo), que não pode ser 

fixado; e, ainda, por tentar aplicar esse termo a objetos que se alteram ao 

longo do tempo.
392

 

 

A leitura acima de Beatriz M. Kühl sobre a questão da autenticidade reitera a posição 
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de Françoise Choay ao ponderar sobre o manejo do termo, considerando, nesse sentido, o 

reconhecimento e o trato dos bens culturais a partir do seu antônimo, noção mais transparente 

para o entendimento: a inautencidade. A UNESCO estabelece uma lista de critérios de 

autenticidade que envolve a classificação do bem para a inscrição na Lista do Patrimônio 

Munidal – e que são tomados por Flaviana Lira como a base para a construção de seu sistema 

de monitoramento –, mas, segundo Kühl, “do ponto de vista operacional, esses critérios são 

complexos e pouco claros” 
393

.  

Nesse sentido, questiona-se: é possível, de fato, operacionalizar a verificação da 

autenticidade de um bem? Em que medida essa tentativa poderia refletir, como consequência, 

em atos de restauração para o Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro? 
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Parte III: A recomposição arquitetônica em Marechal Deodoro 
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As proposições de Marcus Tadeu Daniel Ribeiro
394

 e Nestor Goulart Reis Filho
395

 para 

o “refazimento” das feições originais do casario do Conjunto arquitetônico e urbanístico da 

cidade de Marechal Deodoro, ainda que baseadas em documentos e em um “trabalho 

sistemático de pesquisa e de restauração sob os métodos da moderna ciência” 
396

, parecem 

anacrônicas a uma proposta de proteção de um centro histórico ultimada, efetivamente, nos 

anos 2000. Não porque se constituem posições contrárias à deontologia de intervenção para a 

preservação de bens culturais, de um modo geral; mas porque não parecem condizer com o 

discurso protagonizado pelos autores na defesa da proteção do sítio histórico de Marechal 

Deodoro. 

Este trabalho tem, como um de seus objetivos, compreender em que medida a 

proposição de portarias institucionais para regulamentar intervenções nesse conjunto urbano 

tombado – instrumento normativo produzido pelo IPHAN para a gestão de sítios como 

Marechal Deodoro – poderia se refletir nas eventuais ações de “refazimento”, à luz da 

discussão das várias noções de autenticidade apresentadas na Parte II. Isto funcionaria como 

um modo de entender as motivações para tais ações e relacioná-las às motivações do próprio 

tombamento de parcela urbana da cidade alagoana, apresentadas na Parte I, na tentativa de 

ponderar a legitimidade das recomendações, de anseios sociais ou da natureza dos atos. 

Nesse sentido, parece pertinente iniciar esta terceira parte discutindo a adoção de 

expressões como “recomposição arquitetônica”, ao invés de “restauro urbano”, para as ações 

de refazimento no centro histórico deodorense, porque compreenderia um intento em 

relacionar a prática da intervenção a um conjunto de princípios conceituais, expostos nas 

Partes anteriores, justificando, de certa forma, as posições tomadas neste trabalho. 

O item seguinte apresenta breves considerações sobre a proposta do IPHAN em 

trabalhar com as Normas de Preservação para as áreas urbanas tombadas, e o último item 

trata, efetivamente, da normatização do sítio histórico a partir de ponderações sobre diretrizes 

de preservação, relacionando os parâmetros considerados nas Normas de Preservação ao 
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discurso construído para a atribuição de valor e o tombamento de Marechal Deodoro. 

Esse é um esforço complexo e de grande responsabilidade, que certamente não deve se 

encerrar neste trabalho. Em todo o caso, espera-se que a discussão aqui apresentada não seja 

diminuída pela potencialidade do debate e que este trabalho possa, modestamente, contribuir 

para o tratamento dado ao tema da conservação dos conjuntos urbanos tombados na 

instituição, e em especial, na Superintendência do IPHAN em Alagoas. 
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3.1 Restauro urbano ou recomposição arquitetônica?  

 

Os vários autores considerados e apresentados na Parte II deste trabalho tratam de 

objetos de conservação que refletem o reconhecimento cada vez mais amplo de bens culturais 

– fato também percebido nos documentos produzidos pelos organismos internacionais, como 

as Cartas Patrimonais –, de modo que a proposição de atos de intervenção, para preservar 

esses bens, estaria indissociavelmente relacionada à natureza de uma metodológica 

classificação: os objetos patrimonializados são convertidos em monumentos, monumentos 

históricos, obras de arte e bens culturais, e as ações de conservação transformam-se em 

restauração segundo princípios estéticos, históricos, histórico-artísticos ou simbólicos. 

O tombamento federal de Marechal Deodoro foi iniciado, em 1997, a partir de um 

abaixo-assinado subscrito pela população do município, acompanhado pelo posicionamento 

de Célia Regina Ferreira Paiva, diretora técnica do Museu de Arte Sacra do Estado de Alagoas 

(MASEAL)
397

. De acordo com a referida diretora, a cidade, pela sua importância histórica e 

artística, representaria uma cidade-monumento de relevante importância para a História 

nacional, devendo-se tornar, por isso, um bem declaradamente patrimônio brasileiro. O 

parecer sobre os estudos de tombamento, elaborado pelo historiador da arte Marcus Tadeu 

Daniel Ribeiro
398

, e que opina favoravelmente pelo tombamento, foi elaborado em 2005. 

Representa um espaço de tempo relativamente grande, e que pode ter contribuído para a 

degradação do conjunto urbano valorizado como patrimônio, embora o parecer reconhecesse 

a relevância dos processos de patrimonialização e gestão do conjunto pelas esferas municipal 

e estadual, em Alagoas. 

Nesse sentido, apesar de se basear no pedido encaminhado pela diretora do MASEAL, 

bem como na produção bibliográfica de Josemary Omena Passos Ferrare (docente e 

pesquisadora da Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal de Alagoas), que aprofundou 

os estudos sobre a formação e a consolidação da cidade, Ribeiro, em seu parecer, tratou 

especialmente da construção de um discurso que refletiria sobre as características do centro 

histórico de Marechal Deodoro, tal qual se apresentavam, naquele momento. Por isso, como 

visto na Parte I deste trabalho, o tombamento do Conjunto arquitetônico e urbanístico da 
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cidade de Marechal Deodoro identifica valores relacionados à importância da cidade para a 

História nacional, no sentido de atestar os momentos iniciais da ocupação do território 

brasileiro, e sua importância documental, por conservar, como testemunho, a morfologia 

urbana e algumas soluções urbanísticas da cidade luso-brasileira do século XVI. É preciso, 

pois, estabelecer algumas considerações para justificar o título deste trabalho, no que tange a 

utilização da expressão “recomposição urbana” no lugar de “restauro urbano”. 

A Teoria da restauração de Cesare Brandi
399

 trata de um momento metodológico de 

reconhecimento da arquitetura como obra de arte como tal e propõe, para a restauração desse 

objeto, um exercício dialógico entre a instância estética e a instância histórica, já que ele 

encerra também uma fonte documental. Desse modo, para o teórico italiano, os processos de 

intervenção em obras de arquitetura, ou mesmo sítios históricos, assumiriam conotações e 

princípios análogos aos da restauração de pinturas, móveis ou imóveis, esculturas e demais 

objetos artísticos e históricos. 

 
Com efeito, dado que também a arquitetura, se tal, é obra de arte, como obra 

de arte goza da dúplice e indivisível natureza de monumento histórico e obra 

de arte, e o restauro arquitetônico recai também sob a instância histórica e a 

instância estética.
400

 

 

O principal questionamento surge, pois, quanto à validade de um discurso que 

estabeleça a relação entre arquitetura e arte, de modo a encarar a produção de ambas como 

causa e efeito, e, por isso, indissociáveis, porque toda obra de arquitetura seria, por natureza, 

uma obra de arte. Ou melhor: toda obra de arquitetura poderia ser considerada obra de arte? 

Sobre isso, pode-se considerar pertinente a contribuição de Joaquim Cardozo
401

 para o 

entendimento da arquitetura como arte. Para o autor, a produção do espaço estaria relacionada 

ao usar, “a própria razão do seu ser” 
402

, e ao fazer, por se expressar através da organização 

“no corpo e na inatidade de vários materiais, numa harmonização de proporções, de 

capacidades e resistências, de efeitos de forma e de textura” 
403

. Joaquim Cardozo relaciona a 

arquitetura, passada e presente, ao Zeitgeist, ou seja, à visão de mundo e ao espírito da época a 

que o homem pertence. Segundo Cardozo: 
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Na arquitetura estão inscritas as vontades mais puras do coração humano, 

mais puras e duradouras; a história da cultura e da sociedade repousa, em 

grande parte, na sua maior parte talvez, nas formas arquitetônicas, onde a 

vontade de um povo se manifesta na forma dos templos, dos palácios (...).
404

 

 

Mas arquitetura pode ser considerada, também, documento. E, para Joaquim Cardozo, 

representa também a História. Sobre isso, disserta o autor: 

 
(...) quando uma civilização desaparece, nesse imenso discorrer do tempo, 

somente nas pedras dos edifícios desmantelados é que se vão encontrar os 

marcos dessas culturas, e, nas diferenciações dessas pedras, na maneira de 

erguê-las ou agrupá-las, é que estão as diferenças das raças, dos povos e dos 

seus cultos: a primeira história, a primeira literatura foram escritas na pedra, 

foram histórias e literaturas murais, a pintura e a escultura foram sempre 

satélites dos muros e das colunas, das arquitraves e das abóbadas. 

 

(...) 

 

Primeiros órgãos de informação, primeiro papel onde se inscreveram, e ainda 

hoje se inscrevem, as mensagens para o futuro, os muros das construções são 

páginas da história, são resumos da vida social passada, presente e futura; 

escrevê-las, essas mensagens, cabe ao arquiteto e, para escrevê-las, uma das 

condições indispensáveis é conservar o acervo dos anteriores trabalhos 

guardando o sentido desse estruturalismo.
405

 

 

É pertinente comparar este modo de pensar ao entendimento de John Ruskin sobre a 

sublimidade da arquitetura pela valorização do labor humano, porque é esse esforço 

empreendido pelo homem que promove a produção da arquitetura a um patamar quase 

superior às obras da natureza, que são puramente belas, mas que se permitem à fruição apenas 

em “momentos de descanso ou de prazer” 
 406

. 

Steven Holl
407

, por sua vez, trata da relação entre arquitetura e arte a partir das 

causalidades do exercício da abstração: enquanto a arte seria uma expressão do real para o 

abstrato, “arquitetos devem trabalhar do abstrato para o real” 
408

. Faria sentido, então, 

entender a arquitetura como um “transmissor” da arte, ou a arte do espaço, porque, para além 

das restrições técnicas e econômicas ou de seu entendimento pelo “uso” (ou apropriação) do 

homem, ela se revelaria um conjunto de “fenômenos de espaço, luz, material/detalhe” 
409

. 

Não seria apropriado abnegar o termo fenômeno neste momento: para Brandi e Holl, a 
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arquitetura, assim como a obra de arte, refere-se à percepção dos sentidos humanos, capaz de 

comover esse sujeito, física ou moralmente. Desse modo, a fundamentação das proposições 

brandianas para a restauração, estabelecidas através da dialética entre estética e história, 

consistiria na fenomenologia como instrumento de reconhecimento e ação nesse ato. 

 
Revelar-se-á, então, de pronto, que o produto especial da atividade humana a 

que se dá o nome de obra de arte, assim o é pelo fato de um singular 

reconhecimento que vem à consciência: reconhecimento duplamente 

singular, seja pelo fato de dever ser efetuado toda vez por um indivíduo 

singular, seja por não poder ser motivado de outra forma a não ser pelo 

reconhecimento que o indivíduo singular faz dele.
410

 

 

A “invalidade” de uma obra de arquitetura enquanto obra de arte, para Brandi, se 

daria, por exemplo, em função do deslocamento da obra de seu lugar de origem, posta a 

“inalienabilidade do monumento como exterior do sítio histórico em que foi realizado” 
411

, 

relação essa que não aconteceria, necessariamente, da mesma forma para os objetos pictóricos 

ou escultóricos. A grande contribuição de Brandi, neste ponto, seria o entendimento acerca 

dos monumentos históricos, nas palavras de Beatriz M. Kühl, “como instrumentos da 

memória coletiva e como obras de valor histórico” 
412

. A dissociação entre os dois termos, 

monumento e monumento histórico – que não é esclarecida por Cesare Brandi –, parece 

necessária quando se trata da distinção entre gewollte e ungewollte de Aloïs Riegl, 

pertinentemente assinalada por Françoise Choay
413

, porque a seleção, através da atribuição de 

valor, de exemplares arquitetônicos que não “nasceram” memoriais, mas que foram 

associados à representatividade de um povo ou grupo social, não os configuraria, 

necessariamente, como obras de arte, segundo Beatriz M. Kühl
414

. 

Classificar um objeto como obra de arte é, também, uma atribuição de valor? 

A apreensão fenomenológica dos objetos, obra de arte ou não, deveria ser constituída 

pela intuição pura dos fenômenos da consciência. Isso quer dizer que cada um desses objetos 

se referiria a uma significação ideal na mente do observador – o que muito se aproxima da 

imagem “preferida” citada por Muñoz Viñas. 

Para Leo Tolstoy
415

, a beleza não é um fundamento basilar para o conceito de arte. 

Tudo o que comunica emoção e expressa, através de símbolos, uma experiência humana, é 

arte. Nesse sentido, trata dos objetos de uma maneira muito difusa, inicialmente, mas 
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argumenta sobre a idealização da “boa arte” considerando sua função, mais gentil e 

necessária, para a humanidade. 

A estética, por sua vez, considera a obra de arte pela capacidade do objeto, fruto da 

imaginação e da habilidade criativa humana, de promover a sua apreciação pelo poder de sua 

beleza ou pelo seu poder de emocionar. A questão é que a estética, sendo reflexão sobre a 

beleza, deve ser encarada como julgamento e, nesse sentido, gosto
416

. 

Mas e Marechal Deodoro? 

A tentativa de estabelecer uma lógica no entendimento dessas questões pode sugerir 

um exagero semântico, mas a intenção de fazê-lo reside no esforço de considerar com a 

formulação de normas de preservação incidiria (ou repercutiria) nos atos de intervenção em 

Marechal Deodoro. 

Segundo Claudia dos Reis e Cunha, tornou-se perceptível um distanciamento entre a 

prática das intervenções de restauro e preservação da memória, em suas diferentes formas e 

manifestações, e as discussões teóricas que deveriam embasar as decisões, as técnicas e os 

meios operacionais para atender ao objetivo dessas intervenções: 

 
A expansão das práticas patrimoniais verificada nesses últimos decênios 

trouxe consigo uma naturalização dos fazeres, os quais acabaram por se 

descolar das reflexões teóricas desenvolvidas dentro do campo disciplinar, 

correndo à margem ou mesmo na total ignorância deste. De um caminhar em 

paralelo, passa-se a uma relação estanque entre aqueles que se dedicam ao 

estudo e às reflexões teóricas sobre a restauração e aqueles que estão no 

campo da atuação prática sobre os monumentos. Os debates que 

corriqueiramente são feitos se concentram nas questões de natureza técnica e 

operativa, transcurando completamente a necessidade de – um passo antes – 

discutir quais os fundamentos que sustentam este operar, empobrecendo e 

esvaziando a esfera prática de seu real sentido cultural. 

 

De fato, há atualmente no Brasil uma grande preocupação com a preservação 

do patrimônio cultural, entretanto, pouca atenção tem sido dispensada aos 

métodos de intervenção aplicados sobre esses bens escolhidos como 

memória a ser preservada. Percebe-se um grande descompasso entre as 

discussões a respeito da necessidade de se preservar a memória em suas 

diferentes formas e manifestações e os meios operacionais que deveriam ser 

postos para o cumprimento de tal tarefa. Contudo, tanto quanto o “o quê se 

preserva”, o “como se preserva” é fator de extrema importância, pois o 

produto final da intervenção será quase sempre a imagem cristalizada nas 

memórias da comunidade que deve se (re)apropriar do bem restaurado.
417

 

 

Nesse sentido, e considerando o viés documental do conjunto urbano tombado, 
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ressaltado no discurso de proteção, como o primeiro elemento a ser levado em conta para a 

sua normatização, entendeu-se que a utilização do termo “restauro urbano” não é a mais 

adequada, tendo em vista que a teoria de Brandi, apropriada em sua quase totalidade no 

discurso construído para legitimar as intervenções de restauração, refere-se a obras de arte, 

reconhecidas, fenomenologicamente, por um método específico: a parcela urbana da cidade 

de Marechal Deodoro, protegida pelo tombamento, representa a seleção de certos aspectos 

documentais que comunicam as motivações para sua proteção e que, por isso, devem ser 

transmitidos às gerações futuras por meio de sua conservação. Mas a comunicação e a 

transmissão dessa imagem “representativa” também não parecem suficientes para perceber o 

Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro como obra de arte. 

Isso não se quer dizer, porém, que a dialética de intervenção proposta por Brandi deva 

ser totalmente superada: ela constitui uma base conceitual extremamente valiosa para o início 

de nossas ponderações, ainda que sua apropriação não se alinhe, completamente, à 

valorização de aspectos simbólicos para o reconhecimento e o tratamento dos bens culturais, 

contemporaneamente. Isso também não quer dizer que, em se tratando de refazimentos em 

sítios históricos como Marechal Deodoro, cuja valoração para a proteção institucional está 

relacionada ao potencial de documentação do bem, qualquer solução é admitida. 

Recomposição significaria – além de “tornar a compor”, naturalmente – “formar com outros 

elementos”: no sentido aqui considerado, adotar-se-á a fala do arquiteto Antonio Luiz Dias de 

Andrade sobre a postura adotada na intervenção realizada na Fazenda Pau D’Alho, em São 

Luiz do Barreio/SP, caracterizada como um ato de intervenção “sem preocupação da 

fidelidade pormenorizada com o modelo original”, “que não somente marcasse(m) a nossa 

intervenção, mas que também atendesse(m) às necessidades resultantes do novo plano de uso 

e funcionalidade” 
418

. 

Mais ainda: partindo do entendimento de que o espaço consubstancia a arquitetura, 

obra de arte ou não, a inserção do homem em sua tridimensionalidade, como ressalta Bruno 

Zevi
419

, deveria ser considerada, também, para se pensar em diretrizes para além dos aspectos 

formais, estilísticos ou documentais na valoração e no tratamento dispensado aos bens 

culturais.  

Esse distanciamento conceitual para pensarmos a preservação do conjunto urbano de 

Marechal Deodoro (que parece simplório, dado a complexidade do campo da restauração) 
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embasa a compreensão de que o tratamento dedicado à gestão desse sítio deve ser 

diferenciado pela natureza do valor atribuído, quando da sua proteção – e que se mantém, 

atualmente. Isso quer dizer que, além de perceber as ações para a conservação desse bem 

cultural pela pluralidade de soluções possíveis, já que “não podem ser entendidas em sentido 

absoluto” 
420

, a própria natureza da ação deveria ser ponderada, racionalizando-as a partir do 

discurso criado para o tombamento ou mesmo da discriminação na inscrição do bem em um 

Livro do Tombo específico. Este é o segundo elemento a ser considerado. 

Considerados esses pequenos pontos, pensemos, finalmente, a normatização do 

Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro, os critérios que ela 

envolve e a verificação da autenticidade a partir das propostas de Ribeiro e Reis Filho. 

A proteção de bens culturais, no contexto brasileiro, remete a um processo de 

atribuição de valor na seleção do objeto a ser conservado, que embasa a construção do 

discurso do tombamento, e que reconhece aspectos que corporificam a significação cultural 

desse bem. É pertinente, então, entender que as ações para a preservação desses objetos 

deveriam estar relacionadas a essa atribuição, de modo a orientá-las de acordo com as 

principais características “dos elementos suporte dos valores atribuídos aos sítios protegidos, 

defendendo suas qualidades e também identificando ações necessárias à valorização e 

potencialização de suas vocações”, conforme o documento publicado pelo IPHAN
421

. 

Isso quer dizer que a tentativa de entender as motivações do tombamento de Marechal 

Deodoro, expostas na Parte I, deve aliar-se às contribuições teóricas da Parte II e, finalmente, 

complementar-se com outras ponderações já estabelecidas até aqui, de modo a promover uma 

reflexão sobre a proposição de normas de preservação para esse conjunto urbano, 

fundamentando-as. A discussão no item 3.3, portanto, deverá guiar-se pelos conteúdos das 

diretrizes operacionais da UNESCO, não propriamente pela adoção dos critérios-base da 

organização, mas pelo propósito em estabelecer indicações práticas, de base conceitual, que 

devem ser constantemente revistas e repensadas, guiando as decisões dos técnicos-gestores do 

bem cultural alagoano. 

Com exceção de autores como Antoni González Moreno-Navarro, cuja perspectiva 

pode ser interpretada como claramente influenciada pelas proposições de Eugène Emmanuel 

Viollet-le-Duc, grande parte dos autores lidos se refere (ou mesmo defende) a teoria da 

restauração formulada por Cesare Brandi. Não se pretende afirmar que um está certo e o 

outro, errado. Talvez isso nem seja possível. Em todo o caso, o que cabe recuperar, nesta 
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reflexão é a perspectiva de que, para o “restauro crítico” de Brandi, os valores estéticos e 

históricos devem ser igualmente considerados: para o teórico italiano, “a restauração constitui 

o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na 

sua dupla polaridade estética e histórica, com vistas a sua transmissão ao futuro” e “a 

restauração deve dirigir-se ao estabelecimento da unidade potencial da obra de arte”. Neste 

ponto, cabe voltar à questão colocada: o conjunto urbano protegido de Marechal Deodoro 

pode ser considerado uma obra de arte? Ou ainda: se o discurso do tombamento de Marechal 

Deodoro se baseia, claramente, no valor documental de seu espaço urbano, como estabelecer 

diretrizes para a conservação de seus bens, levando em conta uma dupla valorização, estética 

e histórica? Essa pergunta tem sentido de ser pelo forte empenho e preocupação dos técnicos 

com a manutenção de elementos construtivos e estéticos das edificações, considerados 

“representativos” dos diferentes estilos arquitetônicos encontrados no conjunto urbano 

tombado de Marechal Deodoro. 

A proteção da cidade não representa, no processo de atribuição de valor patrimonial, a 

proteção da casa colonial ou do Convento e seu largo. Ela é um discurso construído que trata, 

em Marechal Deodoro, da cidade-documento, ainda que esse termo não seja explicitado. Isso 

quer dizer que o valor histórico deve se sobrepor ao estético? Ou, ainda, que jamais se deve 

restaurar um edifício porque uma simples substituição de reboco interferiria no valor de 

antiguidade da coisa? 
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3.2 Do tombamento às Normas de Preservação: breves considerações sobre a 
gestão do sítio histórico 

 

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN, é criado pela Lei nº 

378, de 13 de janeiro de 1937, a partir da nova organização do Ministério da Educação e 

Saúde Pública. Ligado aos serviços da educação, o órgão estaria capacitado, pelo artigo 46º 

desta lei, a preservar, conservar e tombar “o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio 

histórico e artístico nacional” 
422

. Porém, é somente com a expedição do Decreto-Lei nº 

25/1937, que se adotam procedimentos mais claros para o reconhecimento e a gestão dos bens 

patrimoniais: definem-se, a partir de então, instrumentos a partir da conceituação de 

patrimônio, da instituição do tombamento e seus efeitos, e da previsão da aplicação de multas 

para infrações cometidas. 

Uma das maiores contribuições do Decreto-lei é o reconhecimento da coletividade 

para a proteção do patrimônio nacional, quando da proteção de bens “cuja conservação seja de 

interêsse público” 
423

. Além disso, essa tendência é ratificada quando privilegia o interesse 

coletivo, sobre o privado, para efetivar o tombamento compulsório, nos casos em que “o 

proprietário se recusar a anuir à inscrição da coisa” 
424

. É possível compreender esse 

posicionamento como sendo o primeiro argumento para a instituição do tombamento e, nesse 

sentido, tornar-se-á um fundamento basilar para o campo da conservação urbana no Brasil. 

Anos mais tarde, a função social da propriedade é reiterada na Constituição Federal de 

1988, ampliando-se, portanto, o tratamento inicialmente direcionado ao bem patrimonial para 

toda a cidade, submetendo o uso da propriedade ao interesse coletivo. É um direito 

conquistado, uma garantia fundamental, que se apresenta no Art. 5º: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 
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XXIII – a propriedade atenderá a sua função social.
425

 

 

A prevalência do interesse coletivo sobre o interesse particular legitima, juridicamente, 

o tombamento, de modo que é possível entendê-lo, também, como um ato constitucional de 

garantia do acesso à memória e à cultura. Na redação da Constituição encontra-se, ainda, a 

seção propriamente destinada à cultura, na qual, mais uma vez, se definem os meios de 

promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, dentre os quais está o instrumento do 

tombamento. 

A questão é que, mesmo entendendo o caráter e a função do tombamento federal como 

instrumento de proteção, que implica na preservação dos bens patrimoniais reconhecidos e, 

consequentemente, imputa a responsabilidade de sua gestão também ao IPHAN, existe o 

entendimento de que ele, enquanto dispositivo legal, não é capaz de promover e garantir, por 

si só, a preservação e a apropriação dos bens culturais. 

 
(...) verifica-se que menos de 10% dessas áreas dispõe de normas eficientes e 

capazes de nortear com clareza e objetividade as intervenções nos conjuntos 

históricos, o que dificulta a ação pronta e transparente, tanto na análise dos 

projetos de intervenção, quanto durante as ações de fiscalização. 

 

(...) 

 

A ausência em si ou mesmo a de regras ou existência de regras não efetivas – 

seja por parte do IPHAN ou dos municípios –, que desconsideram o 

inevitável dinamismo das cidades, ao negligenciar tendências como 

esvaziamento populacional, mudanças de uso e ampliação progressiva das 

pressões imobiliárias e sociais, contribuem para reduzir a qualidade urbana 

das cidades do Brasil, levando à perda e/ou descaracterização de parte do 

patrimônio cultural que as diferencia e que levou à proteção destas áreas.
426

 

 

 Mesmo para os casos em que o tombamento foi aplicado, encontram-se aqueles em 

que ele não foi suficiente para evitar os processos, naturais ou antrópicos, de degradação. As 

transformações urbanas são inevitáveis se se trabalha com conjuntos patrimonializados não-

musealizados, que admitem e vivem de uma dinâmica cotidiana, estabelecida na relação entre 

seus moradores e a cidade. Porém, o cerne da proteção reside exatamente nos esforços de 

conservação daqueles elementos que comunicam os significados atribuídos ao bem cultural 

para a formação e a construção de uma ideia de identidade nacional (ainda que, hoje, pautada 

pelo reconhecimento e valorização da diversidade cultural), seja ele importante para a 
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História, as Belas Artes, a Etnografia, a História da Arquitetura, (...), brasileira. Instituída a 

proteção, que é precedida da construção de um discurso que reconhece aspectos selecionados 

que “convertem” um objeto-símbolo em patrimônio nacional, é preciso, entretanto, 

confeccionar diretrizes e parâmetros que promovam a manutenção e a preservação dessas 

características, garantindo sua transmissão às gerações futuras, e que também atendam às 

necessidades daqueles que hoje vivem no seu espaço ou seu entorno imediato, especialmente 

para os conjuntos urbanos, ou “áreas urbanas-patrimônio”, conforme nomeia Márcia 

Sant’Anna
427

. 

 Nesse sentido, reconhece-se que o IPHAN vem desenvolvendo um trabalho de 

identificação, reconhecimento e gestão do patrimônio cultural brasileiro desde 1937, quando 

da publicação do Decreto-lei. Porém, tendo em vista o alargamento do conceito de bem 

cultural (e, com isso, um exponencial aumento do número de bens protegidos) e a constante 

transformação, no campo da preservação, de noções, conceitos, perspectivas e instrumentos, o 

órgão federal é posto diante de muitas situações em que não há normatizações para se gerir os 

espaços tombados, especialmente quando precisam regular ou orientar os atos de intervenção 

nesses lugares. 

As Normas de Preservação vem sendo propostas, portanto, como instrumentos que 

“devem promover a qualificação das áreas tombadas” 
428

. Sua aplicação se daria no sentido de 

“promover e reafirmar as funções de centralidade e da apropriação social dessas áreas, 

correntemente esvaziadas de suas atribuições e usos” 
429

, compreendendo quais elementos da 

parcela urbana tombada devem ser preservados. Além disso, apresentariam, efetivamente, 

parâmetros urbanísticos que buscasse garantir a manutenção desses aspectos, a partir da 

definição clara dos polígonos de tombamento e entorno e de seus setores. 

Para que isso aconteça, entretanto, é preciso acessar o processo de tombamento do 

bem, de modo a conhecer as motivações que embasaram o discurso da proteção, e perceber 

como elas se materializam no sítio em questão: os valores atribuídos devem ser reconhecíveis 

e legíveis, no espaço, através de elementos físicos, que se referem ao aspecto ou feição 

valorizada do bem. Também é necessário reunir e sistematizar informações sobre o sítio, que 

dizem respeito a elementos históricos, jurídicos e urbanísticos que diretamente incidem sobre 

ele, e que funcionarão como subsídios técnicos para a proposição de um documento final, que 
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é a “minuta de portaria”. 

A elaboração das normas de preservação, considerando as etapas descritas até aqui, 

deve ser assistida pelo conjunto de informações a ser reunido no Sistema Integrado de 

Conhecimento e Gestão (SICG) – plataforma de base de dados atualmente utilizada pela 

instituição –,e sua adoção partiria “do pressuposto da observação in loco para a identificação 

dos aspectos que deveriam ser alvo de normatização específica” 
430

. Segundo a proposta da 

instituição, 

 
O SICG é o instrumento criado para integrar os dados sobre o patrimônio 

cultural, com foco nos bens de natureza material, reunindo em uma base 

única informações sobre cidades históricas, bens móveis e integrados, 

edificações, paisagens, arqueologia, patrimônio ferroviário e outros recortes 

do patrimônio cultural do Brasil. É construído por um conjunto de fichas que 

agrupam informações de diferentes naturezas em três módulos: 

Conhecimento, Gestão e Cadastro – correspondendo cada um a uma esfera 

de abordagem do patrimônio cultural – integradas em um sistema de 

informações único.
431

 

 

A estruturação estabelecida pelo IPHAN para a confecção dessas normas em muito se 

assemelha à metodologia defendida por Flaviana Lira para a “verificação da autenticidade” de 

um bem. Como visto, a autora defende que esse julgamento se desenvolve em duas etapas: a 

primeira como construção científica, formulada a partir de estudos técnicos, desenvolvidos 

pelo que chama de “usuários privilegiados”; e a segunda, pela validação popular e 

convergência de opiniões de seus vários usuários, que deveriam aprovar, ou não, o julgamento 

da autenticidade do artefato. 

De modo análogo, a etapa seguinte que o IPHAN apresenta para a proposição das 

normas de preservação –após a análise do processo de tombamento, o reconhecimento dos 

elementos que motivaram a proteção, e o recolhimento de dados e informações sobre o bem 

cultural – é a apresentação dos produtos produzidos à comunidade, através de audiências 

públicas, ao assumir que “a participação dos órgãos municipais, na forma de pactos 

estabelecidos, assim como uma maior aproximação com os moradores e usuários dessas áreas 

é fundamental para o sucesso de qualquer política de preservação” 
432

. Resumidamente, essas 

Normas de Preservação são assim propostas pelo IPHAN: 

 
Normas eficazes e coerentes precisam ainda discernir entre o interesse 

público e o privado, e contar com elevado grau de razoabilidade em sua 

elaboração, de forma a garantir a preservação das características que 
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motivaram seu tombamento, sem representar um entrave para a qualidade de 

vida da população que ali vive ou que utiliza a área (permitindo, por 

exemplo, eventuais adaptações às necessidades decorrentes da presença de 

portadores de deficiências e idosos nas famílias). 

 

Ou seja, as normativas precisam ser, além de ferramentas de controle, 

instrumentos de diálogo, relacionando parâmetros realistas de preservação e 

qualidade de vida da população, e que idealmente sejam incorporados aos 

planos diretores das cidades, de forma a permitir a atuação conjunta e 

articulada entre o IPHAN, prefeituras e associações locais.
433

 

 

Deve-se partir de todas as considerações trazidas durante este trabalho, com especial 

atenção ao objetivo principal da proposição de normativas pelo IPHAN, que é o de gerir o 

espaço urbano tombado, formalmente de acordo com as necessidades de seus usuários-

moradores, para podermos ponderar sobre a normatização do Conjunto arquitetônico e 

urbanístico da cidade de Marechal Deodoro. 

A proposição de normas reguladoras para a gestão de um conjunto urbano tombado 

parece configurar um dispositivo legal legítimo, desde que elaboradas com clareza, 

embasadas em informações técnicas e perspectivas multidisciplinares, e pautadas na 

participação dos vários atores que têm capacidade de incidir sobre o território. No caso das 

Normas de Preservação, apresentadas pelo IPHAN como instrumento para reunir esse 

conjunto de condições, estabelecer parâmetros urbanísticos seria uma tentativa de 

regulamentar os elementos físicos que materializam e tornam legíveis as motivações para o 

tombamento de um conjunto urbano, também levando em consideração a dinâmica cotidiana 

estabelecida pelos moradores e pela gestão, já em prática, dos poderes públicos no local. 

Nesse sentido, parece pertinente associar o caráter das normativas pretendidas pelo 

IPHAN à relação entre autenticidade e contexto proposta pela Carta de Brasília, em especial 

no ponto em que o documento fala da harmonia entre o bem e seu entorno a partir da 

normatização de massas, cores e texturas – parâmetros também considerados para a confecção 

das diretrizes de preservação. O documento do Cone Sul considera a autenticidade como um 

valor patrimonial e relaciona, desse modo, a sua conservação à “manutenção de seu conteúdo 

sócio-cultural (sic), melhorando a qualidade de vida de seus habitantes” 
434

. 

É importante, aqui, ainda, considerar as colocações de Francisco de Gracia para a 

intervenção nos sítios históricos como “a construção no construído”. A heterogeneidade do 

ambiente cultural, que é o que promove as múltiplas apropriações do lugar, deveria ser 

encontrada pela integração das formas, a partir das suas adjacências, de modo a entender a 
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preservação e os atos intervencionistas como parte de um urbanismo que trata a cidade como 

bem social – portanto, patrimônio; herança. 

Para de Gracia, os centros históricos podem ser reconhecidos como a parte mais 

significativa das cidades, reforçando sua condição de lugar para fruição estético-artística
435

. 

Eles também se apresentam por uma qualidade ambiental diversa, e, por isso, contribuem para 

as diferentes apropriações pelos diferentes grupos sociais
436

. Além disso, “el centro se expresa 

así como la perpetuación de la forma de la ciudad a través de su imagen”
437

 [tradução nossa: 

“o centro se expressa assim como a perpetuação da forma da cidade através de sua imagem”], 

de modo que, segundo de Gracia, a preocupação pelo contexto
438

 e por essa imagem 

determinariam um conceito de urbanismo “que podría definirse como la administración del 

legado que supone la ciudad construida”
439

 [tradução nossa: “que poderia ser definida como a 

administração do legado histórico que é a cidade construída”]. A transferência desse bem às 

gerações futuras poderia ser consolidada, segundo Francisco de Gracia, pelo entendimento de 

que 

 

(…) la intervención en centros históricos, y la nueva edificación en su caso, 

se debería entender como una práctica eficiente capaz de salvaguardar y 

organizar esa transferencia, aceptando que la incorporación de nueva 

arquitectura en los centros históricos siempre tiene una dimensión crítica.
440

 

 

Nesse sentido, compreender a relação entre edifício e arquitetura existente, ou seja, 

entre a nova arquitetura e a “velha” cidade, seria assumi-la como “variable en el tiempo 

obedeciendo a las alteraciones significativas que van operando sobre lo construido”
441

 

[tradução nossa: “variável no tempo, obedecendo às alterações significativas que estão 

operando sobre o construído”]. Com efeito, defende de Gracia que 

 

(…) la obra de arquitectura inserta, con todas las circunstancias anejas que se 

quiera, en una forma globalizadora que es la forma misma de la ciudad 
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histórica con sus específicas leyes de formación.
442

 

 

O que foi abordado até aqui vai encaminhar os principais questionamentos deste 

trabalho, e a última parte pretende esboçar algumas respostas. Questionaram-se as motivações 

do tombamento de determinada parcela do conjunto urbano de Marechal Deodoro, 

procurando compreendê-las e relacioná-las aos elementos materiais que possibilitam a sua 

leitura no sítio; questionou-se o entendimento da noção de autenticidade, na tentativa de 

reconhecer que características e perspectivas a definem como um elemento importante a ser 

considerado nas intervenções de restauração, e como percebê-las no conjunto urbano, criando 

um arcabouço teórico sobre o tema a partir das contribuições dos teóricos da conservação e 

dos documentos publicados pelos organismos internacionais; questionou-se, pela discussão 

dos trabalhos de Antoni González Moreno Navarro e Flaviana Lira, a possibilidade de se 

encarar os atos de intervenção a partir de uma dialética que, além de estabelecer o diálogo 

entre instâncias históricas e estéticas, pudesse incluir a dimensão simbólica de um objeto de 

conservação para o grupo social que o reconhece como tal; questionou-se, finalmente, a 

utilização do termo “recomposição arquitetônica”, inserido no título deste trabalho, a fim de 

se estabelecer uma discussão entre as Normas de Preservação propostas pelo IPHAN, os atos 

de restauração e algumas ponderações teóricas da área de Conservação Urbana. 

Nesse sentido, considerar todos esses pontos implica uma última questão: o Conjunto 

arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal Deodoro pode ser considerado um sítio 

histórico autêntico? Em que medida, e sob que aspectos, verificar-se-ia a autenticidade em 

Marechal Deodoro? Como as normas de preservação tratariam, então, da regulação desses 

elementos? 
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3.3 A autenticidade nas recomposições arquitetônicas: discutindo a normatização 
de Marechal Deodoro/AL 

 

Esse tópico não poderia se comprometer com a proposição de uma Minuta de Portaria 

para a regulamentação de parâmetros de intervenção para o Conjunto arquitetônico e 

urbanístico da cidade de Marechal Deodoro, ainda que isso fosse feito a título de exercício. 

Isso porque essa proposta deveria envolver, segundo as recomendações das Normas de 

Preservação propostas pelo IPHAN, as etapas de acesso ao processo de tombamento; visitas 

ao sítio histórico; reunião de dados históricos, urbanísticos e jurídicos sobre o bem; a reflexão 

sobre eles e a sua inserção no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG); além da 

realização de audiências públicas para discutir os assuntos abordados pelo documento. Nesse 

sentido, é importante esclarecer que as ponderações aqui estabelecidas devem se referir a 

orientações de caráter prescritivo, refletindo sobre o arcabouço teórico construído no decorrer 

da confecção deste trabalho. 

Em fins da década de 1970, os Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas 

(SERVEAL), órgão governamental vinculado à Secretaria de Estado da Infraestrutura, 

elaboraram o Dossiê de Tombamento do Núcleo Urbano da cidade de Marechal Deodoro, cuja 

redação buscou esclarecer o objeto de trabalho, a justificativa para a sua preservação e, em 

linhas gerais, já estabeleceu diretrizes para a conservação desse núcleo. Deste documento, 

infere-se que: 

 

A preservação desse núcleo é um objetivo necessário, por que (sic) a 

perda de sua cultura desencadeará, evidentemente, a 

despersonalização desse sítio, com a falta da autenticidade que lhe é 

própria, da mesma maneira que a destruição da trama urbana, da 

arquitetura, da paisagem, dos edifícios religiosos e civis, leva também 

a uma descaracterização do bem cultural. 

Assim, a valorização do núcleo urbano para ser autêntica, deve 

abranger, como um dado basilar, a preservação dos elementos 

culturais que lhes são próprios, mesmos os elementos que estão talvez, 

em estado latente, em vias de desaparecer.
443

 

 

Nesse pequeno trecho, em que justifica a necessidade de promover a preservação de 

parcela da cidade deodorense, o proponente assume posturas que também relacionam aspectos 

e informações à autenticidade do sítio, que poderia ser apontada como um motivador para a 
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  SERVEAL. Dossiê de Tombamento do Núcleo Urbano da cidade de Marechal Deodoro. Maceió, 1979. In: 
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sua proteção, pois resumiria um conceito relacionado a características físicas que definiriam o 

bem em tela como representativo da cultura alagoana. Nesse sentido, o órgão confeccionou 

uma proposta que funcionaria como um Plano de Gestão para a preservação do “Acervo 

Cultural existente” 
444

, que encerraria o “Espaço Urbano, Monumentos, Áreas Verdes e Bens 

Móveis” 
445

 que comporiam o Centro Histórico dessa cidade. 

Em linhas gerais, entende a “conservação, valorização e restauração” desse acervo a 

partir dos preceitos da Carta de Veneza de 1964, e propõe diretrizes comuns aos bens que o 

compõem. Para tanto, define que: 

 

Para assegurar a Preservação dos Valores Culturais da Cidade deverá 

ser proibida a realização de obras ou atividades que: 

01. Destruam, ponham em risco ou modifiquem o estado ou aspectos 

dos bens culturais ou naturais ali situados, compreendendo: 

a) demolições, desmonte de terras e aterros, salvo os que fizerem 

parte do plano de restauração; 

b) armazenamentos de inflamáveis ou explosivos; 

c) atividades que produzam percussão, vibrações ou sobrecarga 

excessiva; 

d) construções novas que alterem a ambiência, ou seja, a relação 

de volume e cor original, inclusive quiosques e abrigos. 

02. Destruam tradições e costumes ou simplesmente degradem a 

significação estética ou cultural da área.
446

 

 

Especificamente quanto às edificações, a proposta da SERVEAL defende o respeito às 

“características essenciais de cada imóvel e do conjunto, quanto à forma, ao gabarito, à escala 

e aos materiais de revestimento e vedação” 
447

. Define, portanto, que: 

 

01. Serão efetuadas obras de conservação no caso de tratarem-se de 

edifícios antigos preservados. 

02. Serão efetuadas obras de restauração no caso de tratarem-se de 

edifícios antigos modificados. 

03. Serão efetuadas obras de reforma, no caso de tratarem-se de 

edifícios recentes ou edifícios antigos completamente 

descaracterizados. Neste caso, o objetivo será integrar o edifício 

ao conjunto urbano, por um tratamento adequado nas fachadas e 

nas cobertas, com o disciplinamento da forma e dos materiais 

empregados. 

04. Serão efetuadas obras de construção em terrenos vazios onde não 

haja legislação em contrário. Neste caso, o objetivo será de 

integração ao conjunto observando as seguintes normas: 
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  SERVEAL. op. cit. 1979. p. 019. 
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  SERVEAL. op. cit. 1979. p. 019. 
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  SERVEAL. op. cit. 1979. p. 019-020. 
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  SERVEAL. op. cit. 1979. p. 020. 
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a) volumetria, escala, esquadrias e relação cheios/vazios para a 

abertura de vãos, coerentes com as construções do entorno; 

b) limites máximos de gabaritos serão os já existentes no entorno; 

c) implantação, forma e intensidade de ocupação segundo a forma 

predominante no entorno; 

d) coberta em telha cerâmica tipo canal com a inclinação mínima 

de 25%; 

e) material das fachadas em alvenaria com massa corrida não 

devendo jamais ser pintada com tinta à óleo; 

f) a construção não poderá, em nenhum caso imitar ou copiar 

as edificações antigas, devendo retratar a sua época de 

construção. 
05. Será proibida a colocação de marquises, toldos ou vitrines 

projetadas sobre o passeio ou qualquer outro elemento que venha a 

provocar interferência visual ou descaracterizar o imóvel. 

06. Será proibida a colocação de letreiro, placa, painel, anúncio ou 

qualquer outra forma de publicidade ou propaganda visual em 

terreno vago, em muro, e na coberta ou no topo de prédio. Quanto 

às placas indicativas na fachada de estabelecimento comercial ou 

de serviço e de residência de profissional liberal, sua colocação 

estará sujeita a aprovação do órgão competente da Prefeitura.
448

 

 

Nesse sentido, em muito se assemelha às diretrizes gerais propostas pelo IPHAN, no 

tocante ao estabelecimento de orientações sobre volumetria, cores e acabamentos, por 

exemplo, para os casos em que normas de preservação já foram implantadas. São proposições 

que refletem um posicionamento análogo àquele adotado, anos mais tarde, pela Carta de 

Brasília, em 1995, porque prevê a relação entre a autenticidade e o contexto, ou entorno, a 

partir de “relações harmônicas de massa, textura e cor” 
449

. 

Envolvem, de certa forma, posicionamentos praticados até hoje, mas ainda muito 

abrangentes, de modo que não poderia orientar, devidamente, o modo de intervir nos sítios 

urbanos reconhecidamente patrimônio nacional. Disso decorre o entendimento de que a 

proposição de normas de preservação deveria reconhecer não só as particularidades de cada 

conjunto, diferenciando-os, mas especialmente as particularidades das diferentes parcelas em 

um mesmo conjunto, em muito corroborando o entendimento atual do IPHAN na gestão dos 

bens urbanos protegidos. 

Este é um momento propício, então, para se considerar mais uma proposta 

confeccionada pela SERVEAL, em convênio com a Empresa Alagoana de Turismo, 

EMATUR, e a Prefeitura do município: o Plano Integrado de Uso do Solo e Preservação do 

Patrimônio de Marechal Deodoro. Neste trabalho, a equipe desenvolveu, inicialmente, uma 
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  SERVEAL op. cit. 1979. 020-021. Grifos nossos. 
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  CONE SUL. Carta de Brasília: Documento regional do Cone Sul sobre autenticidade. Brasília, 1995. In: 

CURY, I. op. cit. p. 326. 



161 

 

metodologia bastante aproximada àquela proposta pelo IPHAN, já explicitada no subitem 3.1, 

porque propõe um zoneamento que delimita diferentes áreas de atuação. Para tanto, atribuiu a 

esses setores dois valores distintos, representados pelo perímetro de preservação rigorosa, e 

pelo perímetro de preservação paisagística (Ilustração 23). 

 

 

Ilustração 23. Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de Marechal 

Deodoro: proposta/delimitação/zoneamento. Fonte: Processo 1397-T-97. 

 

Com especial atenção aos polígonos que envolvem as Igrejas e o casario circundante 

(o partido triádico), considerados no mapa anterior como o de preservação rigorosa, o projeto 

propunha a classificação, imóvel por imóvel, pela prioridade de intervenção (Ilustração 24); e 

os polígonos de importância paisagística, nesse sentido, funcionariam como uma espécie de 

entorno. Aliás, considerando a participação da arquiteta Josemary Ferrare, cujos trabalhos 

embasaram os estudos para o tombamento federal, as áreas delimitadas seriam praticamente 

as mesmas daquelas que, de fato, foram protegidas anos depois. 

 

 

Ilustração 24. Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de Marechal 

Deodoro: proposta/prioridades de intervenção. Fonte: Processo 1397-T-97. 

 

Além das propostas de intervenção contidas no Dossiê de Tombamento do Núcleo 

Urbano da cidade de Marechal Deodoro, que tratariam da gestão do espaço urbano através de 
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diretrizes gerais, como observado, é pertinente considerar esse Plano Integrado como um 

projeto de restauração urbana, de modo que a classificação dos edifícios pela prioridade de 

intervenção e a sumarização de serviços de intervenção (ou recomposição) de seus elementos 

físicos e logradouros (Ilustrações 25 e 26) poderiam ser consideradas um retrocesso à intenção 

de preservar a parcela urbana do município à qual foi atribuído os “Valores Culturais” de que 

tratam o dossiê. Aliás, observando os desenhos técnicos apresentados nesse Plano, bem como 

a lista geral dos serviços de intervenção para cada uma das edificações, a intenção final parece 

ser a tentativa de tornar novamente coloniais os edifícios que foram modificados, 

intencionalmente ou não, ao longo do tempo: platibandas deveriam ser demolidas; cobertas e 

beirais, reedificados; ruínas, reconstruídas; vãos, reabertos; e esquadrias, refeitas (Ilustrações 

27 e 28). 

 

 

Ilustração 25. Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de Marechal 

Deodoro: intervenção em logradouros. Fonte: Processo 1397-T-97. 
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Ilustração 26. Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de Marechal 

Deodoro: intervenção para edificação. Fonte: Processo 1397-T-97. 
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Ilustração 27. Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de Marechal 

Deodoro: fachadas (antes e depois). Fonte: Processo 1397-T-97. 

 

 

Ilustração 28. Plano Integrado do Uso do Solo e Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de Marechal 

Deodoro: setor/fachadas (antes e depois). Fonte: Processo 1397-T-97. 

 

Mas, ora, se a instituição já reconhece a importância da preservação do núcleo urbano 

de Marechal Deodoro como patrimônio, tal qual ela se apresentara ao momento da confecção 

das propostas, a ponto de se comprometer, inclusive, na redação de um Plano de Gestão para a 

manutenção daquilo que nomeia como o “acervo cultural de Mal. Deodoro” 
 450

, qual seria o 

sentido de tentar devolver-lhe a aparência de cidade colonial, mesmo para os edifícios que 

participam da trama urbana, mas que não mais se apresentam tal qual foram edificados, 
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165 

 

outrora, para a fruição do homem? 

Isso posto, as análises das duas propostas da SERVEAL devem ser encaradas de 

modos distintos. Para a primeira delas, que consta no Dossiê de Tombamento, as diretrizes 

estabelecidas, ainda que tratem, genericamente, de orientações para a intervenção naquele 

conjunto urbano, podem ser tomadas como procedentes, e, portanto, um ponto de partida para 

se pensar, de fato, em parâmetros urbanísticos que efetivamente incidam sobre as diversas 

parcelas desse espaço urbano. Os refazimentos (ou recomposições, ou restaurações...), como 

colocado na Parte II deste trabalho, não implicariam, necessariamente, na concepção de 

simulação, ou falsidade, para as intervenções nos edifícios de Marechal Deodoro, já que isso 

em muito dependeria da valorização das informações que eles transmitem, ou da originalidade 

material de seus suportes. Nesse sentido, o Plano Integrado de Uso do Solo poderia ser 

analisado pelo viés da intencionalidade de sua proposição, que parece ter sido puramente 

estética, compositiva e tecnocrata, não invocando qualquer representatividade e/ou 

significação para a população daquela cidade que também reconheceria aquela parcela urbana 

como patrimônio cultural. 

A Câmara Municipal de Marechal Deodoro publicou, a 9 de novembro de 2006
451

, a 

Lei nº 919, que define o Plano Diretor para esta cidade. Nele, a valorização do patrimônio 

histórico e cultural aparece como uma estratégia de desenvolvimento sustentável, porque: 

 

Art. 8°. A sustentabilidade urbana e ambiental determina o uso 

racional dos recursos naturais como forma de garantir a sua 

preservação, de modo compatível com a promoção do 

desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e a 

inclusão social. 

 

Art. 9°. A sustentabilidade urbana e ambiental em Marechal Deodoro 

requer:  

 

I. proteção e conservação dos bens naturais e culturais, de 

interesse histórico e ambiental; 

 

(...)
452
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  Ainda que a inscrição nos Livros do Tombo tenha ocorrido somente em 2009, a 49ª reunião do Conselho 

Consultivo do IPHAN, que decidiu pelo tombamento do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de 

Marechal Deodoro, aconteceu a 3 de agosto de 2006, portanto alguns meses antes da publicação do Plano 

Diretor. 
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  BRASIL. Lei 919 de 9 de novembro de 2006: Dispõe sobre o PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

MARECHAL DEODORO e adota outras providências. Marechal Deodoro: Prefeitura do Município de 

Marechal Deodoro. 2006. p. 06. 
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O capítulo I do título III da lei supracitada trata, mais especificamente, do que 

compreenderia essa valorização, porque define alguns meios para a preservação do 

patrimônio: considera, aliás, suas dimensões material e imaterial, e relaciona-a a 

“potencialização dos ativos estratégicos” 
453

 e à oportunidade de realizar “ações e 

intervenções” 
454

 nesses bens. Especificamente sobre edificações e territórios, a Lei define 

que: 

 

Art. 15. A valorização do patrimônio histórico e cultural deverá ser 

garantida por meio de ações e intervenções de reabilitação, 

reutilização e revitalização do centro histórico e áreas onde estão 

localizados bens e recursos, de valor cultural, promovendo novas 

oportunidades ao município de Marechal Deodoro.
455

 

 

Nesse sentido, entende que a preservação pode ser alcançada a partir de diretrizes, que 

servem de orientações gerais cujos objetivos principais se referem ao empreendimento de 

articulação entre as várias instâncias governamentais, e ações, que tratam, um pouco mais 

incisivamente, da operacionalização dessas diretivas: 

 

Art. 16. As diretrizes para a valorização do patrimônio histórico e 

cultural de Marechal Deodoro são: 

I. preservar, revitalizar, recuperar e conservar o patrimônio histórico e 

cultural do município, em parceria com os governos federal e estadual. 

II. garantir a conservação do tombamento federal do sítio histórico, 

datado de 03 de agosto de 2006, em parceria com os governos federal 

e estadual. 

III. integrar as ações à política municipal de turismo, adequando os 

espaços públicos para instalação de equipamentos de infra-estrutura 

turística, assegurando a vocação do turismo histórico e cultural; 

IV. integrar as ações e medidas do órgão municipal responsável pelo 

patrimônio cultural com as ações e medidas dos demais órgãos 

municipais setoriais; 

V. incentivar a manutenção das fachadas e da tipologia 

arquitetônica do casario do centro histórico com valorização dos 

elementos arquitetônicos característicos de Marechal e de 

importância cultual para deodorenses; 

VI. preservar e revitalizar as ruínas do Leprosário e integrá-lo ao 

povoado; 

VII. garantir levantamentos arqueológicos nas intervenções em locais 

de interesse histórico; 

VIII. valorizar a produção artística e cultural com incentivos ao saber 

fazer local; 
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IX. promover o resgate do patrimônio cultural e histórico do 

município de forma digital para possibilitar o acesso a qualquer pessoa 

e assim poder reconhecer seu valor; 

X. criar mecanismos tributários para propiciar a preservação da 

arquitetura civil a partir de critérios de conservação dos imóveis. 

 

Art. 17. As ações para a valorização do patrimônio histórico e cultural 

de Marechal Deodoro são: 

I. ativação de um calendário cultural que incentive a cultura local; 

II. elaboração de projeto de lei do patrimônio vivo – artistas 

populares; 

III. identificação e preservação de edificações onde moravam pessoas 

ilustres, com reconhecimento oficial; 

IV. inventariar os bens materiais de interesse cultural do Município, 

protegidos ou a serem incorporados ao Patrimônio Ambiental e 

Cultural de Marechal Deodoro; 

V. registrar o patrimônio de natureza imaterial do Município de 

Marechal Deodoro, compreendido como: 

a) os saberes da cultura popular (conhecimentos e modos de fazer 

enraizados no cotidiano das comunidades); 

b) as celebrações (rituais e festas que marcam a vivência coletiva do 

trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da 

vida social); 

c) as formas de expressão (musicalidade, folguedos, festivais lacustre 

e de verão, gastronomia e artesanato, manifestações literárias, 

plásticas, cênicas e lúdicas); 

d) os lugares (mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços 

onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas); 

VI. classificação dos bens, além do polígono do tombamento, a serem 

protegidos e indicar seus respectivos instrumentos de proteção, seja: 

a) tombamento; 

b) preservação; 

c) tutela; 

VII. elaboração e implementação de um plano de ação para o 

centro histórico; 

VIII. disciplinar a implantação de mobiliário urbano, veiculação 

publicitária, anúncios indicativos, artefatos e pequenos 

equipamentos de uso público nas Zonas de Especial Interesse do 

Patrimônio Histórico e Cultural - ZEIP; 

IX. estimular a requalificação da arquitetura e da paisagem 

urbana nas Zonas de Especial Interesse do Patrimônio Histórico e 

Cultural - ZEIP; 

X. promoção da articulação entre os órgãos responsáveis pela 

preservação do patrimônio cultural nos níveis municipal, estadual e 

federal; 

XI. garantir espaços públicos para acervo e exposição das tradições 

locais e da memória popular; 

XII. estimular parcerias entre os setores público e privado para o 

financiamento de intervenções destinadas à conservação dos bens de 



168 

 

interesse cultural. 
456

 

 

O Plano Diretor, de acordo com o Estatuto das Cidades, é tido como “o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” municipal, que, dentre outros 

objetivos, trata do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico como 

argumento para a promoção de “normas de ordem pública e interesse social que regula o uso 

da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental” 
457

. É, por isso, um documento que também deveria 

viabilizar o concurso das três esferas de governabilidade (Município, Estado e União) na 

gestão desses espaços urbanos, o que em muito a Lei deodorense parece atender. 

Promove, ainda, uma divisão do município pela instituição de regras de uso e 

ocupação do solo, que implica no reconhecimento, dentre outras, de uma Zona de Especial 

Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural (ZEIP). Para tanto, define uma parcela urbana 

ininterrupta, que envolve os três conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN, nesse mesmo ano, 

bem como o principal caminho entre eles, e parametriza, no Anexo I, o modo de ocupação, 

conforme Ilustração 29: 
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República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 2001. 
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Ilustração 29. Parâmetros urbanísticos. Fonte: BRASIL. op. cit. 2006.
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A subdivisão desta Zona Especial de Interesse reflete o entendimento, ainda que 

incipiente, de que as três parcelas urbanas que o IPHAN reconheceu como patrimônio 

nacional são equivalentemente importantes, mas devem ser tratadas diferentemente: a ZEIP 1 

corresponde, portanto, aos polígonos do Carmo e do Centro, enquanto que a ZEIP 2 se refere 

ao polígono de Taperaguá. Em princípio, ambas respondem aos mesmos objetivos, porque: 

 

Art. 119. São objetivos principais das ZEIP: 

I. recuperar e reabilitar o patrimônio histórico e cultural; 

II. estimular novos usos e funções, em complementação às 

atividades urbanas, por meio da conservação do sítio e das 

edificações históricas; 

III. compatibilizar as ações setoriais com as ações de recuperação e 

reabilitação do patrimônio.
458

 

 

Porém, a tentativa de regulamentação desses espaços, para o caso de um Plano Diretor, 

implica na proposição de parâmetros de uso e ocupação do solo, conforme visto na Ilustração 

29. É claro que este é um ponto necessário para a manutenção das características físicas que 

representam os valores atribuídos para a proteção do sítio; mas é pertinente compreender que 

ele, por si só, não é suficiente. Se a proteção é motivada pela ambiência do espaço urbano, 

aqui entendida como a relação entre ruas, praças, edifícios e pessoas que deles se apropriam, a 

preservação dessas características deveriam se relacionar também a volumes, massas, cores, 

texturas e significados. E então o sentido pelo qual as normas de preservação são adotadas 

pelo IPHAN parece. 

É pertinente, então, tratar da parcela urbana de Marechal Deodoro reconhecida como 

patrimônio cultural a partir dos elementos que valoraram sua proteção. Como visto, na Parte I, 

as motivações do tombamento referem-se ao valor histórico do bem, como documento para a 

urbanística luso-brasileira – já que atesta um modelo de implantação de cidade no Brasil 

Colônia e soluções tipológicas e topográficas para os edifícios –, e como exemplar para o 

entendimento da formação do Estado brasileiro, nos momentos iniciais da ocupação do 

território pelos portugueses – e, por isso, assume importância para a compreensão da História 

nacional. 

O traçado original do outeiro onde estão, ainda hoje, implantadas as Igrejas de Nossa 

Senhora da Conceição e de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é o mesmo daquele 

cartografado por Georg Markgraf, em planta de 1647, e a solução de acesso às residências, 

como encontrada na rua Dr. Ladislau Neto, por exemplo, se referem a uma adaptação 
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topográfica de ajustamento à parte central da via, formando grande terraços defronte às casas. 

Para a proteção de Marechal Deodoro, é bem clara a compreensão de que a atribuição de valor 

se deu pela formação do conjunto urbano, ainda que o território em tela inclua dois bens 

tombados isoladamente, a casa natal do Marechal Deodoro da Fonseca e o Convento 

Franciscano de Santa Maria Madalena. Ou seja: o que se sobressai, no conjunto deodorense, 

para a sua seleção como patrimônio nacional é a representatividade da relação entre sítio, 

implantação, uso do solo e volumes arquitetônicos, que referenciam a ocupação do espaço em 

um determinado período, por determinados grupos sociais – os atores do Brasil Colônia. Além 

disso, é importante ressaltar uma característica extremamente marcante para o caso alagoano, 

que não foi valorizada para a proteção, mas que se relaciona com a formação da cidade: a 

presença das ordens religiosas e a sua articulação no desenvolvimento e no crescimento do 

tecido urbano. 

A articulação desses valores é um grande desafio para a proposição das normas de 

preservação para Marechal Deodoro. Como visto, Norma Lacerda ressalta que a preservação 

já deve ser empreendida considerando a possível alteração de valores ao longo do tempo e 

propor atos de intervenção implica operacionalizá-los
459

. A consulta ao processo de 

tombamento de Marechal Deodoro permite-nos acessar a construção do discurso para sua 

proteção e identificar, além dos valores atribuídos para tal, alguns elementos que os 

materializam, apreendidos das visitas ao sítio pelos pareceristas
460

: sob essa perspectiva, o 

tombamento funcionaria como um ato administrativo que cria a responsabilidade da 

manutenção desses valores. Mas, nesse sentido, como se daria a conservação de uma 

qualidade que é atribuída e criada por um sujeito? 

A consideração desses elementos como “portadores” da mensagem que o conjunto 

urbano de Marechal Deodoro transmite enquanto documento da história do Brasil, que foram 

acionados para a sua proteção, poderia se relacionar a dois pontos: informações e suportes. 

Decorre de um entendimento muito semelhante ao estabelecido por Brandi, quando considera 

a obra de arte como imagem e matéria: para que a primeira seja transmitida às gerações 

futuras, a segunda é objeto dos atos de restauração. Porém, resumir esses atos de restauração 

somente com base nessa relação seria uma atitude muito positivista. Isso quer dizer que, assim 

como o teórico italiano propõe a dialética entre as instâncias histórica e estética para cada 

caso, a relação entre aqueles dois pontos também deve ser estabelecida. Conforme expõe 
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Silvio Zancheti, e corrobora Lúcia Hidaka: 

 
Para garantir a transmissão intergerações desses valores, fundamental para a 

existência de uma sociedade, a geração de hoje pode apenas tentar transmitir 

a matéria física (o estado) e intervir nos processos que garantam a 

transferência desses valores. Os processos de conservação material fixarão a 

informação, permitindo que os valores sejam revelados, lidos e sentidos no 

futuro.
461

 

 

Priorizar um desses pontos pode estar relacionado à cultura em que se insere o bem, 

mas em todo o caso já é possível perceber uma “inclinação” que considera a dimensão 

simbólica como mais um parâmetro na valoração dos objetos de conservação. A Carta de 

Brasília, de 1995, relaciona a autenticidade à transmissão de uma mensagem, como visto, e 

considera que “o suporte tangível não deve ser o único objetivo da conservação” 
462

. É essa 

transmissão e a compreensão dessa mensagem que converte os objetos em patrimônio – e em 

objetos de conservação e preservação. 

Nesse sentido, também é possível entendê-los como símbolo, conforme ressalta 

Salvador Muñoz Viñas, porque se referem à “existência de mecanismos de comunicação 

como uma característica essencial dos objetos de conservação” 
463

. De acordo com Viñas, 

todos os autores e documentos que, de alguma forma, participam dessa “communication 

turn”
464

, mesmo que se expressem por termos diversos, como signo, significância, conotação 

cultural ou metáfora, etc, concordam “que todo objeto de conservação tem em comum é a sua 

natureza simbólica: todos eles são símbolos; todos eles comunicam algo”
465

. 

Cabe retomar uma das considerações de Antoni G. Moreno-Navarro
466

, questionando-
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a: é mais importante contar-nos uma história consistente que contar-nos uma história 

verdadeira? Do mesmo modo que a busca pela “verdade” parece ter sido relativizada, a 

valorização do simbolismo deve seguir a mesma orientação. Encarar uma obra, de arte ou não, 

a partir das dimensões física e simbólica e entender que os atos de intervenção devem 

estabelecer uma dialética entre essas dimensões parece uma tomada de posição muito mais 

razoável no manejo dos bens culturais, porque reflete a apreensão do objeto além da matéria, 

mas sem priorizar, integralmente, a imagem. Nesse sentido, é pertinente ainda considerar, 

como Norma Lacerda, que “os projetos [de intervenção] não devem desvirtuar a matéria, mas 

interferir nos processos que garantam sua transmissão” 
467

. 

O tombamento do conjunto urbano de Marechal Deodoro se alinha, ainda, com os 

discursos em torno do conceito de cidade-documento, como visto na Parte I, porque se baseia 

na compreensão da morfologia urbana como fonte de informação sobre a trajetória da cidade. 

Isso implica a valorização de aspectos urbanísticos que representam informações e processos, 

mais do que o entendimento da materialidade dos elementos encontrados in situ, que 

promoveria a recriação da obra, “todas as vezes que é experimentada esteticamente” 
468

. 

Mas as normas de preservação devem auxiliar a promover uma gestão clara do sítio, e 

a orientação para os atos de intervenção, que constitui parte importante do escopo das minutas 

de portaria, devem considerar a operação na matéria. Sugere-se, por isso, que o entendimento 

de Cesare Brandi não pode ser superado: “restaura-se somente a matéria da obra de arte” 
469

. 

Uma ressalva, porém, é ainda pertinente sobre a implicação desse axioma. Para Brandi: 

 
(...) os meios físicos aos quais é confiada a transmissão da imagem não são 

apenas flanqueados a ela, são, antes, a ela coextensivos: não existe matéria 

de um lado e a imagem do outro. E, no entanto, por mais coextensivos que 

sejam em relação à imagem, tal coextensividade não poderá manifestar-se 

por completo no interior da imagem.
470

 

 

Como transmissora da imagem e, portanto, garantidora da sua recriação, no futuro, “a 

consistência física da obra deve necessariamente ter a precedência” 
471

: por isso, a 
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conservação da matéria deve representar os maiores esforços nos atos de intervenção. Disso 

decorre que a “artisticidade” da obra de arte deve prevalecer, ou seja, que a atenção aos 

suportes deverá guiar os princípios da restauração. Mas a relação entre ambos, suporte e 

imagem, deveria realmente ser encarada pela sua “coextensividade”? Não parece pertinente 

entendê-la como interdependente, e, assim, equipará-los na preservação dos bens culturais, 

especialmente se considerarmos a “inconveniência da polaridade entre material e imaterial”, 

apontada por Ulpiano T. Bezerra de Menezes
472

?  

É importante esclarecer, ainda, que ao se levantar questões como essas não se pretende 

exigir a proposição de uma nova teoria da restauração. Intenta-se promover uma reflexão 

sobre a dinâmica da Conservação Urbana estabelecida pelo IPHAN no tratamento dos 

conjuntos urbanos tombados, e espera-se que, de alguma forma, esse trabalho torne-se uma 

pequena contribuição nesse caminho. 

Nesse sentido, parece lógico também ponderar (para a proposição das minutas de 

portaria) sobre a normatização de elementos que se referem à articulação dos edifícios, 

espaços públicos, monumentos e entorno, de acordo com as relações entre massas, cores e 

texturas entre eles, como propõe a Carta de Brasília. As considerações sobre esses aspectos 

podem ser feitas a partir da colaboração entre o corpo técnico da instituição federal e demais 

instituições e grupos envolvidos com a preservação (universidades, órgãos públicos estaduais 

e municipais, associações, institutos, ONGs etc), desde que seja promovida a construção de 

um arcabouço teórico e a apreensão da dinâmica cotidiana dos usuários do espaço urbano, 

especialmente os moradores. Parece legítima, portanto, a proposição de normativas que 

também regulem e orientem sobre os elementos que diretamente interferem na leitura da 

paisagem, mas que são parte indissociável da vivência do homem contemporâneo, como 

antenas de TV, condicionadores de ar e reservatórios de água. 

A Carta de Atenas, de 1931, preza “pela adoção de uma manutenção regular e 

permanente, apropriada para assegurar a conservação dos edifícios” 
473

. Mas parece ser quase 

uma ilusão admitir que a conservação das cidades pudesse ser ultimada, sem perdas ou 

alterações, tal qual se apresentava no momento da instituição do tombamento, especialmente 

se considerarmos que boa parte das mudanças, nesses centros urbanos, não são antrópicas: a 

enchente de São Luiz do Paraitinga, na virada do ano de 2009 para 2010, por exemplo, 
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provocou a perda “(...) da singela capela, casas, entrepostos comerciais e de serviços e até 

mesmo a Igreja Matriz”, que, “(...) em poucas horas viraram escombros” 
474

.  

Marechal Deodoro, certamente, também apresenta suas perdas. Durante a redação do 

Parecer nº 003/2005 MTDR/GT/DEPAM/IPHAN, que opinou favoravelmente pelo 

tombamento, Marcus Tadeu Daniel Ribeiro informa que parte do arco-cruzeiro da Capela da 

Ordem 3ª do Carmo havia ruído, sem que nada tenha sido “feito para tentar impedir esta 

perda”, “restando apenas o pórtico de entrada (...) exposto agora à intempérie”
 475

. 
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Ilustração 30. Arco-cruzeiro da Capela da Ordem 3ª do Carmo. Fonte: RIBEIRO. op. cit. 2005. p. 156. 

 

Em agosto de 2011, um imóvel localizado na Praça Pedro Paulino, na vizinhança 

imediata do Convento Franciscano de Santa Maria Madalena, também ruiu: supunha-se que o 

rompimento da linha do telhado tenha provoca a queda de toda a estrutura, o que 

comprometeu todo o edifício, restando apenas sua fachada
476

. Situação semelhante aconteceu 
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também a dois imóveis geminados, de estrutura de taipa, localizados a rua Dr. Ladislau Neto, 

cujo telhado desabou em função das fortes chuvas sobre a cidade, em março de 2013
477

. 

Especificamente para esses casos, as tomadas de decisões sobre os refazimentos e a 

restauração implicaram, também, uma intervenção que respondesse à urgência das situações. 

O Conjunto da Ordem do Carmo e a casa na Praça Pedro Paulino tiveram suas volumetrias 

refeitas, e as casas da rua Dr. Ladislau Neto foram submetidas a um projeto de restauração 

desenvolvido pela Superintendência do IPHAN em Alagoas. Mas as recomposições, ou 

refazimentos, de que tratam Marcus Tadeu Daniel Ribeiro e Nestor Goulart Reis Filho, em 

seus pareceres, não podem ser encaradas somente para os casos excepcionais. Para Ribeiro, 

 

(...) muitas das edificações que se encontram em estado muito precário de 

conservação poderão ser reconduzidas à sua feição original, após um 

trabalho sistemático de pesquisa e de restauração sob os métodos da 

moderna ciência. Mesmo o casario que se espalha pela cidade, muitas vezes 

prejudicado pela natureza das intervenções que se têm feito, mas que ainda 

mantém a volumetria original, poderá ser recuperado em seus detalhes 

arquitetônicos, após prospecções visando o retorno a sua feição original.
478

 

 

 Sobre a mesma questão, diz Reis Filho: 

 

(...) não é falsificação alguma repor as janelas com suas rótulas e balcões em 

ruas nas quais deixaram de passar veículos e que voltaram a ser, como antes, 

sem passeios. (...) Na cidade de Marechal Deodoro, foi feita a sugestão, pelo 

setor técnico, de se repor na condição anterior o que puder ser comprovado. 

(...) devemos ter um padrão que procure ser fiel ao momento em que aquelas 

casas foram construídas.
479

 

 

Mas, ora, não foi o Conjunto arquitetônico e urbanístico de Marechal Deodoro 

tombado pelo seu valor histórico e documentário, de cidade dos primeiros momentos da 

colonização brasileira, cujas informações morfológicas assim o atestam, tornando-a 

importante exemplo para a História nacional? Em medida seria possível o retorno a um 

momento original? Que momento poderia ser considerado, a rigor, “original” na trajetória de 
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constituição desse núcleo urbano? Com base em que documentação seria possível atestar o 

momento de construção desses edifícios a ser considerado como o mais “representativo” 

dessa história que se pretende contar com a conservação do conjunto urbano tombado? 

No documentário “Fondo para um caballero”, que trata da restauração da pintura de El 

Greco, El caballero de la mano en el pecho, Emiliano Cano, cineasta e produtor da película, 

também formado em Belas Artes, propõe uma nova intervenção no quadro, que devolveria a 

aparência que ele nunca deveria ter perdido. É um discurso que se aproxima da ideia 

defendida pelos pareceristas, porque compreenderia a escolha de um momento na história do 

edifício (como o é, de certa forma, todo ato de restauração) que, acredita-se, melhor 

representaria a imagem “preferida”, ou pré-fixada, de Salvador Muñoz Viñas. Para o autor 

espanhol, “the expected, imagined or preferred state of an object is not real unless it coincides 

with the existing object” 
480

 [tradução nossa: “o estado esperado, imaginado ou preferido de 

um objeto não é real até que ele coincida com o objeto existente”]. Ele entende que a tentativa 

de “produzir” um objeto “mais real” do que aquele com o qual o homem se defronta, no 

momento presente, é uma posição infundada, e daí surgem seus questionamentos sobre o que, 

tautologicamente, definiria a falsidade de um objeto. 

Outro ponto a ser discutido – e que nos parece muito importante pela proximidade 

com a realidade da gestão dos conjuntos urbanos tombados – é a proposição de atos de 

intervenção motivados pela valorização turística (e, consequentemente, econômica e política) 

do sítio histórico. Esse é um fato especialmente relevante para o caso de Marechal Deodoro 

por dois motivos. Alagoas é um estado com forte aproveitamento turístico, quase que 

exclusivamente voltado para a apropriação do litoral, praticamente em sua total extensão: no 

extremo norte, Maragogi, até o sul, no Pontal do Peba, por exemplo. Uma das praias mais 

famosas do estado é a Praia do Francês, o antigo porto da região de Marechal Deodoro; 

porém, o interesse em visitar o conjunto urbano tombado, centro da povoação, que dista d 

cerca de 8km do litoral, não é comumente acessado pela maior parte dos turistas. 

Um ponto, ainda, é mais preocupante. A proximidade com a capital, Maceió, 

transformou Marechal Deodoro, de certa forma, numa “cidade dormitório”, apresentando 

“áreas residenciais com elevada proporção de pessoas que realizam suas atividades cotidianas 

(trabalho, estudo ou lazer) em outra cidade, geralmente na sede metropolitana, originando os 

fluxos de deslocamento pendular” 
481

. Para Ricardo Ojima et al, esse fenômeno se relaciona 
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ao tipo de “urbanização brasileira contemporânea, cujos movimentos de dispersão e de 

formação de aglomerações urbanas têm marcado tanto a forma urbana quanto os estilos de 

vida de sua população” 
482

. 

Mas Marechal Deodoro nunca teve seu centro histórico esvaziado, apesar de tudo. A 

cidade reflete uma dinâmica de pequeno município, com a oferta de serviços e comércio 

locais, cujos principais equipamentos para estadia e alimentação são encontrados na Praia do 

Francês. Ainda assim, a relação de pertencimento dos moradores de Marechal Deodoro com a 

cidade parece se diferenciar: é possível observar que essa relação está presente, no sentido de 

posse, uma vez que esses moradores reconhecem o imóvel como propriedade e, portanto, 

valorizam o inalienável direito de intervir no seu bem. Mas os conflitos parecem se agravar 

quando esse direito parece cerceado pelas limitações que a instituição do tombamento impõe. 

É curioso observar que o processo de tombamento do Conjunto arquitetônico e urbanístico da 

cidade de Marechal Deodoro foi iniciado por um abaixo-assinado subescrito pela população. 

A priori, entende-se que a proteção federal foi vista, por esses moradores, como um 

instrumento para preservação de um bem que eles reconheciam como importante para o 

contexto do patrimônio nacional. Ribeiro, todavia, revela: “poucas vezes encontrei (...) 

tamanha discrepância entre o empenho da prefeitura local em proceder ao tombamento pela 

União, desejosa de obter recursos federais para os trabalhos de conservação dos bens daquela 

cidade, e o inequívoco desinteresse em se proceder a ações emergenciais (...)” 
483

. Instituído o 

tombamento, as normas de preservação deveriam ter sido propostas no sentido de reforçar a 

apropriação do espaço pelos moradores, fortalecendo o uso habitacional que nunca deixou de 

existir. 

Nos anos de 1990, algumas das cidades brasileiras, como Recife, Salvador e Natal, 

foram submetidas a processos de intervenção “que produziram espaços muito semelhantes 

destinados ao turismo e ao lazer” 
484

. Para Márcia Sant’Anna, as intervenções, nesse período: 

 

(...) alcançaram estrondoso sucesso de público e colocaram, rapidamente, as 

cidades onde foram executadas em evidência no cenário nacional. 

Concebidas e financiadas por governos municipais ou estaduais, essas 

iniciativas funcionaram como poderosas peças promocionais das respectivas 

cidades, do seu patrimônio e de suas administrações.
485
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Mas essas mesmas ações, de acordo com a autora, foram insuficientes para garantir, 

finalmente, o sucesso da intervenção. Ela revela que “(...) o modelo de reincorporação de 

áreas centrais esvaziadas ao mercado, por meio da criação [de] atrações urbanas e de áreas 

requalificadas, foi se revelando limitado e inadequado ao nosso contexto social e 

econômico”
486

. A tentativa de dinamizar os usos nesses espaços é, certamente, legítima, mas 

não se pode fazer isso sem levar em conta a dinâmica de apropriação existente, especialmente 

quando ela estiver inteiramente relacionada à habitabilidade do espaço, que deve ser 

priorizada como um dos principais instrumentos da apropriação. Por isso, é possível falar de 

“refazimentos”, nesse sentido, pela intenção estética em promover cidades que funcionariam 

como um “museu a céu aberto”, como se a “concepção de patrimônio urbano” 
487

 se 

resumisse a intervenções em elementos arquitetônicos “fachadistas”. 

Mais uma vez, parece pertinente atrelar a gestão do espaço urbano às diretrizes de 

intervenções que entendam a cidade como um bem social, como defende Francisco de Gracia. 

O autor entende que as propostas de ação nas cidades históricas, cujos significados devem ser 

transmitidos ao futuro, deveriam se basear na congruência das formas urbanas, porque a 

intervenção implica a inserção de uma construção em um lugar “donde ya existe una 

organización previa creada por el ingenio humano”
488

 [tradução nossa: “onde já existe uma 

organização prévia criada pelo engenho humano”]. 

Um último argumento, no sentido de reforçar as ponderações até aqui consideradas 

como indicativas gerais à construção das normas de preservação para Marechal Deodoro, se 

refere a mais uma colocação de Francisco de Gracia: “aceptar el reto de edificar en los centros 

históricos de acuerdo con las actuales condiciones culturales y productivas”
489

 [tradução 

nossa: “aceitar o desafio de construir nos centros históricos de acordo com as atuais condições 

culturais e produtivas”]. De Gracia trata disso, porque 

 

(...) los recursos económicos de las sociedades opulentas permiten, como se 

ha demostrado, reproducir in vitro condiciones tecno-artesanales similares a 

las pretéritas, siempre que el alcance de tal operación sea limitado, 

presentando, por tanto, carácter de excepción.
490
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A sensibilidade dos agentes que atuam na proposição das normativas para esses 

centros está em perceber que a intervenção em conjuntos urbanos tombados deve ser 

orientada pelas “condições culturais e produtivas” do momento da intervenção: “no man can 

overleap his own time, for the spirit of his time [der Geist seiner Zeit] is also his spirit” 
491

 

[tradução nossa: “nenhum homem pode transpor seu próprio tempo, porque o espírito de seu 

tempo é seu próprio espírito”], porque todo indivíduo é a expressão de seu lugar na história, e, 

por isso, a ele está limitado. 
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Conclusão 
 

Marechal Deodoro teve seu tombamento homologado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional em 2009. Embora o processo tenha sido iniciado em 1997, pelo 

pedido de Célia Regina Ferreira Paiva, então diretora técnica do Museu de Arte Sacra do 

Estado de Alagoas (MASEAL), e endossado por um abaixo-assinado subescrito pela 

população local, somente doze anos depois o Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade 

de Marechal Deodoro foi efetivamente inscrito no Livro do Tombo Histórico e no Livro do 

Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 

O tombamento compreende a proteção rigorosa de três parcelas urbanas, não 

contínuas, definidas pelos trechos de três bairros: Taperaguá, Centro e Carmo. Curiosamente, 

cada uma delas apresenta uma ou mais igrejas no centro do núcleo, que influenciaram na 

formação dos largos, definidos, de acordo com Josemary Ferrare, por um partido triádico: a 

virtualização de um “cenário” estabelecido pela localização do edifício religioso, o 

posicionamento lateral das residências civis e a espacialização do largo defronte a eles. 

Parece pertinente compreender a formação e a consolidação desse tecido urbano 

também em função da existência desses complexos religiosos, porque também em Marechal 

Deodoro o empreendimento da colonização portuguesa se relaciona a aspectos econômicos, 

políticos e culturais. Percebe-se o desenvolvimento da cidade em função das igrejas e dos 

largos, como palcos das manifestações e espaços dos rituais, presentes na rotina urbana, desde 

o período da ocupação do território, até os dias de hoje, de modo que os percursos parecem 

surgir desse tempo, se relacionando entre si, para formar o entremeio urbano que define o 

centro histórico da cidade. Para Josemary Ferrare, estabelecer a relação entre a formação e a 

consolidação do núcleo urbano de Marechal Deodoro e a existência das Confrarias e Ordens 

Religiosas é um processo natural, quase evidente, que implica também no entendimento de 

que essa relação reflete a tônica catequética e contrarreformista que também marcou a 

colonização portuguesa no nordeste Brasileiro, durante o processo de formação dos núcleos 

urbanos
492

. 

Acontece que esse não foi um argumento acionado para a construção do discurso de 
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proteção, encontrado no Processo de Tombamento nº 1.397-T-97. Da leitura de documentos 

fundamentais do processo, tais como o Parecer nº 003/2005 MTDR/GT/DEPAM/IPHAN, de 

10 de outubro de 2005, elaborado por Marcus Tadeu Daniel Ribeiro, o Parecer sobre o 

Processo de Tombamento, de 03 de agosto de 2006, elaborado por Nestor Goulart Reis Filho, 

e a Ata da 49ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural/IPHAN, compreende-

se que a proteção foi instituída a partir de uma consideração a valores históricos para a 

História do Brasil e para a História do Urbanismo no Brasil Colonial. Isso porque envolveria a 

discussão de elementos reconhecíveis, in situ, que atestam um modelo de ocupação 

empreendido desde os primeiros esforços da conquista do território brasileiro pelos 

portugueses. Nas palavras de Ribeiro, a proteção para Conjunto arquitetônico e urbanístico da 

cidade de Marechal Deodoro 

 

(...) não decorre apenas do fator de antiguidade da cidade, mas da 

circunstância de sua fundação inserir-se num momento capital para a 

História do Brasil, quando o colonizador inicia os primeiros esforços de 

ocupação da terra com fins econômicos e estratégicos.
493

 

 

Além disso, a urbanística portuguesa, que nos séculos XV, XVI e XVII evoluiu, 

significativamente, a partir das experiências intentadas além-mar
494

, é refletida na apropriação 

e no uso do solo, – apropriação e uso que, anteriormente, foram considerados não 

intencionais, em face da organicidade de sua configuração. Porém, de acordo com Nestor 

Goulart Reis Filho, a aparente involuntariedade na estruturação desses núcleos urbanos 

implica o entendimento de tomadas de posições muito intencionais, posto que “(...) a 

regularidade com que certos elementos se repetem em nossas vilas e cidades em condições 

determinadas, exigia (...) que se abandonasse a ideia de um fenômeno aleatório e forçava a 

aceitação (...) de algumas formas de condicionamento” 
495

. 

Nesse sentido, é possível reconhecer, em Marechal Deodoro, a presença desses 

elementos, aqui considerados partícipes do Edificar português, porque se referem a um modo 

de construir já experimentado pela nação europeia ao longo de sua história de conquistas e 

reconquistas de territórios. Disso decorre que as soluções adotadas para a implantação de 

importantes elementos urbanos do período colonial (as igrejas, conventos, Casas de Câmara e 
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Cadeia, etc.) e das residências civis, a eles articulados, encerram, junto com os elementos 

estéticos e estruturais adotados na construção desses edifícios, encerram o entendimento da 

arquitetura portuguesa no Brasil Colonial, do modo de vida nos núcleos urbanos e de um 

entendimento da “imagem” da cidade colonial. 

Por isso, parece pertinente reconhecer associar a construção do valor de patrimônio no 

tombamento do conjunto urbano de Marechal Deodoro a um discurso muito utilizado na 

Instituição, especialmente na década de 1980: o da cidade-documento. Ainda que não se 

encontre, no processo, a utilização desse termo, e que o tombamento tenha sido efetivado em 

meados dos anos 2000, o argumento para a proteção reside no fato de relacionar aspectos 

físicos e documentais do sítio urbano, como, por exemplo, a manutenção da ocupação do 

morro de Nossa Senhora da Conceição e as soluções topográficas de acesso às residências na 

rua Dr. Ladislau Neto, a certos aspectos que caracterizaram o processo da ocupação 

portuguesa no nordeste brasileiro. É um ponto de vista que envolve uma apreensão de 

elementos além da estética arquitetônica, ao priorizar a compreensão da transformação, 

histórica e morfológica, do sítio urbano e de suas partes, empregando “parâmetros 

urbanísticos como critérios para sua valorização e preservação” 
496

. 

Talvez a mais importante contribuição obtida na construção da parte deste trabalho 

esteja relacionada com o entendimento de que a atribuição do valor histórico para a proteção 

do conjunto urbano de Marechal Deodoro pode ser visto como um modo de pensar além dos 

suportes, porque prioriza informações e processos. Ainda que as ações, na prática 

cotidiana, estejam relacionadas à manutenção da “originalidade” material do objeto, é 

possível reconhecer constantes reflexões, dentro e do IPHAN, que procuram ponderar 

tomadas de posição (ou act of tastes) que discutem a significância cultural como um elemento 

fundamental na valorização, tratamento e preservação dos bens culturais. O cerne da 

discussão sobre as intervenções de restauração parece ser, então, como conservar, no contexto 

cultural brasileiro, esses objetos que definem o patrimônio histórico e artístico nacional. 

A restauração, como instrumento para a preservação dos bens culturais, é, por 

natureza, um ato de seleção da história. As teorias clássicas da conservação, que aqui foram 

referidas pelas obras de Eugene Viollet-le-Duc, John Ruskin, Camillo Boito e Cesare Brandi, 

apresentadas na segunda parte deste trabalho, também podem ser diferenciadas, porque se 

relacionam, em diferentes níveis, a essa seleção. Para Viollet-le-Duc e Ruskin, o momento da 
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concepção de um objeto deve ser valorizado, o que permitiria a adoção de um dos dois 

caminhos: o esforço em restituir à obra o “aspecto” original da criação, que inclusive pode 

nunca ter existido, ou em promover a manutenção do bem, que considera um tempo de vida 

para sua existência e, portanto, o seu eventual desaparecimento. Boito e Brandi, por sua vez, 

dão início a uma compreensão que envolve a representatividade do bem na cultura em que 

está inserido, porque propõem atos de intervenção que levam em consideração a passagem do 

tempo na obra e os valores que são agregados a ela durante esse período. 

Todos esses autores ainda priorizam, em maior ou menor grau, os elementos materiais 

dos bens culturais, e por isso Salvador Muñoz Viñas os classifica como “teorias clássicas”: 

nesse sentido, parece pertinente também aglutinar a contribuição desse autor espanhol, porque 

em muito se aproxima com as tentativas empreendidas, no IPHAN e além dele, para a 

aproximação entre patrimônio “material” e “imaterial” e o estabelecimento de procedimentos 

que envolvam um tratamento mais integrado dos bens nessas duas dimensões. As 

contribuições de Muñoz Viñas envolvem a compreensão dos objetos de conservação, ou seja, 

dos objetos patrimonializados, a partir de seu significado para os agentes que assim os 

reconhecem, e pela capacidade de sua transmissão às gerações futuras – o que em muito se 

aproxima de uma priorização das informações que esses objetos transmitem, além dos seus 

suportes. 

Tendo em vista as contribuições individualizadas nas teorias dos autores apresentados, 

buscaram-se, também nas publicações dos organismos internacionais, algumas orientações 

concernentes ao tratamento dos bens patrimoniais, no que se refere ao entendimento da noção 

de autenticidade, tendo em vista o seu reconhecimento e manutenção. As Cartas patrimoniais 

surgem, portanto, como um instrumento que organiza e resume os debates estabelecidos, no 

contexto internacional, pelos sujeitos que atuam nessas instituições, de modo a estabelecer 

uma proposição deontológica para os atos de intervenção nos objetos patrimonializados. Além 

disso, reconhecer o contexto em que cada uma delas foi produzida implica na compreensão 

das transformações, na teoria e na prática, de noções e conceitos essenciais ao campo da 

Conservação. 

Para a reflexão proposta neste trabalho, foi dada especial atenção à Declaração de 

Nara, de 1994, e às Diretrizes Operacionais para a Preservação do Patrimônio Mundial, da 

UNESCO, por resumirem o entendimento de que a autenticidade de um bem diretamente se 

relaciona ao ambiente que o insere e aos sujeitos que sobre ele incidem, além de empreender 

uma tentativa louvável em operacionalizar suas noções a critérios de intervenção que possam 

ser mais bem identificados (ou formulados, ou pensados) a partir das características dos 
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próprios objetos. 

Essa discussão também deveria envolver, oportunamente, a relativização da noção de 

autenticidade, a partir de intervenções realizadas em outras conjunturas, que não a brasileira. 

Por isso, a obra do monastério de Sant Llorenç prop Bagà constitui um estudo de caso muito 

importante nesse processo, e o documento de Antoni González Moreno-Navarro sobre essa 

obra, especificamente, a sua produção enquanto chefe do Servicio de Patrimonio 

Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona, permite para reflexões pertinentes sobre 

o tratamento dos bens culturais. Considerá-los, para este trabalho, não implica, entretanto, a 

aceitação de todas as ponderações de Moreno-Navarro; elas devem ser entendidas como 

contribuições para compreender em que medida teoria e prática podem se articular para a 

definição de conceitos e ações, especialmente nos campos da Restauração e da Conservação 

Urbana. A contribuição de Moreno-Navarro parece relevante para esse desafio. 

Finalmente, para discutir a questão da autenticidade, foi imprescindível trazer, aqui, o 

trabalho de Flaviana Barreto Lira, na tentativa de construir um arcabouço teórico que 

permitisse um novo entendimento do termo e como ele poderia ser percebido nos sítios 

urbanos, notadamente, no nosso caso, no conjunto urbano de Marechal Deodoro. Com o olhar 

voltado à gestão dos bens patrimoniais, a autora promove uma relativização das várias noções 

de autenticidade, buscando instrumentalizar a contribuição de diversos autores do campo da 

Conservação Urbana, do Turismo Cultural e da Teoria e Crítica da Arte, e promovendo o 

entendimento dessas noções para além da polarização entre “autêntico” ou “não autêntico”, 

para os tratamentos desses bens. 

Para o caso de Marechal Deodoro, cujo tombamento trata da valoração do seu 

conjunto urbano como testemunho da história da ocupação portuguesa naquele território, 

pareceu apropriado iniciar as considerações sobre intervenções em seu sítio, particularmente 

dos refazimentos considerados por Marcus Tadeu Daniel Ribeiro e Nestor Goulart Reis Filho, 

partindo do entendimento de que o “restauro urbano”, nos moldes da teoria de Cesare Brandi, 

não poderia ser, com efeito, completamente assimilado para esse fim. O risco disso resultar 

numa discussão que fosse entendida como meramente “teórica”, sem objetivo prático, se fez 

presente a todo o momento, mas foi preciso compreender que os bens patrimoniais são 

diversos, consubstanciam objetos e valores diversos e devem ser tratados de modos diversos. 

Em todo o caso, isso não quer dizer que os preceitos apresentados na segunda parte deste 

trabalho devem ser considerados somente pela reflexão que promovem, pelo contrário: foram 

aqui discutidos porque nos permitem relativizar o entendimento acerca dos bens culturais 

sobre os quais os agentes de preservação, técnicos ou não, atuam. 
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A teoria brandiana oferece, certamente, um arcabouço teórico importantíssimo e, com 

efeito, ainda não superado. Mas ela também não encerra premissas gerais imutáveis para o 

tratamento dos bens culturais. O que se quer dizer é que, de fato, lidamos com um 

entendimento bastante amplo de patrimônio cultural, que envolve expressões materiais e 

imateriais, em que o fazer de um implica no fazer do outro, e o entendimento dessa 

diversidade certamente encerra considerarmos uma diversidade de tratamento e manejo dos 

bens culturais. As ponderações da terceira parte deste trabalho buscaram, neste sentido, 

dialogar com esse cenário de possibilidades. 

Diante de todas as conclusões “parciais” que foram construídas ao longo do trabalho, é 

importante dizer que, ainda que ele tenha sido proposto para discutir como a noção, ou as 

diferentes noções, de autenticidade poderiam repercutir, e precisariam ser consideradas, nas 

normas de preservação para o Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Marechal 

Deodoro – instrumento pretendido pelo IPHAN para a gestão dos bens culturais tombados –, 

entendemos que este trabalho representou um esforço de ir além desse contexto, no sentido de 

contribuir para a reflexão sobre a instrumentalização da autenticidade na teoria e na prática 

cotidiana da instituição. E esse esforço, certamente, não se encerra aqui. 
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