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Resumo
Esta pesquisa trata de três fortins, quer dizer, pequenos fortes. O primeiro, El Fortin de la
Laguna, erguido em 1792, pelo cartógrafo espanhol Joaquim Gudim, na margem norte do rio
Jaguarão, deu origem à atual cidade de Jaguarão. Os dois últimos permaneceram junto às
fazendas do Juncal e São João, situadas no mesmo município. Por um lado, o foco neste
território revelou significativo emprego da mão-de-obra escravizada nos campos e na cidade
da fronteira e, por outro, apontou uma especificidade, uma originalidade da arquitetura e da
paisagem histórico-cultural ibero-americana meridional, que é o fortim. Em especial, estas
minúsculas fortalezas lembram as disputas ibéricas, fornecem sinais das lutas entre as
parcialidades regionais e podem dar indícios da resistência dos escravizados. Talvez, seja
pioneiro em apresentar o fortim na valorização do patrimônio arquitetônico do pampa.
Palavras-chave: Patrimônio, arquitetura e escravidão.
Introdução
Em 2009, coordenado pelos historiadores Mário Maestri e Maria do Carmo Brazil (MAESTRI E
BRAZIL, 2009) o livro Peões, vaqueiros & cativos campeiros: estudos sobre a economia pastoril
no Brasil apresentou o artigo “Estâncias fortificadas” (GUTIERREZ, 2009).

Este texto

acompanhou a publicação do resultado de pesquisa sobre do processo da produção pastoril
nos estados do Piauí, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, sobretudo do caso bovino, de
1780 a 1930. O texto “Fortins e fazendas: patrimônio ibero-americano sulino”, agora exposto,
tem outro foco. Como diz o título, o patrimônio histórico e artístico é o recorte. Aponta e
analisa três fortins, El Fortin de la Laguna e os fortins das fazendas do Juncal e São João.
Ambos trabalhos “Estâncias fortificadas” e “Fortins e fazendas” justificam-se pelo
reconhecimento da importância da economia criatória à história social e econômica do Brasil.
Além disso, este último relato mostra uma especificidade, a originalidade da arquitetura iberoamericana meridional. Possivelmente, seja pioneiro em apresentar os fortins como elementos
de valorização do patrimônio arquitetônico e da paisagem histórico-cultural do pampa.
Os fortins ou torres se constituíam em construções que se sobressaíam no conjunto.
Possibilitavam a visualização ampla do terreno à sua volta. Eram marcados pelas seteiras,
aberturas nas paredes que serviam para, inicialmente, atirar setas, a seguir foi espingardeiro.
O fortim podia fazer parte da organização ou ser um elemento agregado ao grupo de
edificações. Enfim, um fortim conformava um pequeno forte (CORONA e LEMOS, 1972).
Possivelmente, as fazendas em cujas sedes permaneceram os fortins se constituíram em um
dos espaços característicos da região da fronteira sulina e assumiram formas tão sólidas e
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impenetráveis como uma maneira de compensar o precário sistema de fortificações do Rio
Grande do Sul (PEREIRA da CRUZ, 1994). Os fortins foram construídos por castelhanos e por
lusos, por brasileiros e por uruguaios, e erguidos para as guardas de ambas as coroas e
também junto às sedes das fazendas. Primeiro, serviram nas lutas entre os ibéricos e, em
muitos casos, deram origem a atuais centros e/ou conjuntos históricos; depois, talvez, nas
propriedades particulares, tenham sido utilizados nas desavenças entre as elites nacionais e ou
regionais. Assim, por exemplo, no relato de viagens de 1903, o jornalista uruguaio José Virginio
Diaz, sobre a estância do coronel Ciriaco Sosa, localizada no Departamento de Durazno, no
Uruguai, escreveu que:
[...] era muy raro y contado el forastero que llegase a aquella residência, que constituía
un fortin en medio del campo.
Nesta visita, quando o coronel foi perguntado:
- Qué me cuenta, coronel, de los blancos?...
Com actitud resulta contesto Sosa:
- Y alo vê, siempre estoy prevenido contra esa sabandija [répteis ou insetos].
- Parece – replico Pedro – que em Nico Pérez se reunieron unos cuantos... A la cuenta,
según cuentan, eran como unos 14.000 hombres, com 30.000 caballos...(DIAZ, 1903, p. 50-1)
A conta poderia ou não ser exagerada. Apesar do território atual do país fronteiro não fazer
parte do recorte físico-espacial desse trabalho, interessou assinalar a presença de um fortim
na Campanha Oriental, e saber que este fortim serviu nas desavenças entre os dois maiores
partidos daquela época na nação vizinha, o partido dos Blancos e o dos Colorados, no qual o
coronel Ciriaco Sosa, literalmente, lutava. Uma das lacunas que deve ser apontada na presente
exposição é a de não contar as lutas travadas nos três fortins a seguir apresentados. Este texto
inicia falando do fortim que deu origem à cidade de Jaguarão, situada na margem norte do rio
de mesmo nome, onde perto deságua na lagoa Mirim e define o atual limite do norte do
Uruguai com o do sul do Brasil. Por fim, termina apresentando sedes de duas fazendas
situadas no município de Jaguarão, onde até a atualidade permanecem os seus fortins. A
metodologia e a documentação utilizada foi diversa. Inventários, relatos de viajantes,
processos de doações de sesmarias, estatísticas, mapas e plantas antigos e visitas técnicas aos
locais foram as mais utilizadas. Os quadros estatísticos e os inventários revelaram a forte
presença da mão-de-obra cativa na cidade e nos campos de Jaguarão. Apesar de ainda não ter
sido feita busca nas fontes que poderiam informar sobre revoltas dos escravizados, a hipótese
do uso do fortim pelos senhores contra a resistência dos cativos não pode ser descartada.
Independente de terem acontecido ou não insurgências organizadas, o fortim daria segurança
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aos senhores e suas extensas famílias, rodeadas por contingente de maioria de jovens negros
trabalhadores escravizados que, logicamente, queriam a liberdade.

El Fortin de la Laguna
A cidade de Jaguarão, situada no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, teve origem
em uma guarda espanhola fundada em 1792, na margem norte ou esquerda do rio Jaguarão,
no lugar conhecido como “Cerrito de Echenique” ou “do Juncal”. Provavelmente seja o atual
Cerro da Pólvora, localizado na atual área urbana de Jaguarão. Nesta mesma elevação, em
1880, foi erguida a “Enfermaria Militar”. De início, a guarda foi denominada “Fortin de la
Laguna”. Também a chamaram de “Fortin del Cerrito”. Tinha a função de conter o avanço lusobrasileiro. Teve como autor de seu projeto o alferes de fragata e cartógrafo espanhol Joaquim
Gudim, que fazia parte da comissão espanhola que tratava de marcar os limites entre Espanha
e Portugal no sul do continente americano, definidos pelo tratado de Santo Idelfonso, em
1777.
Castelhanos e lusos não chegavam a um acordo sobre a demarcação territorial no extremo sul,
daí a área localizada entre os rios Jaguarão e Piratini ter sido lugar de muitas contendas. Por
um lado, os espanhóis instalavam guardas; por outro, com o objetivo de expandir a linha
demarcatória, os portugueses usavam a tática do uti possidetis, concedendo terras (REICHEL,
2006).
Tomado pelos portugueses em 1802, o “Fortin de la Laguna” passou a chamar-se “Guarda da
Lagoa e do Cerrito” (ALEJO, 1992). Coincidentemente, no mesmo ano, nas nascentes do rio
Jaguarão, os lusitanos iniciaram as distribuições de sesmarias. Em 1812, em uma área plana,
nas margens, próxima à foz do rio com a lagoa Mirim, foi instalada a freguesia do “Espírito
Santo do Cerrito de Jaguarão”. Na segunda década do século XIX, as doações situavam-se no
entorno das casas e da guarda. Localizaram-se, a leste, no encontro do rio com a lagoa Mirim até
encontrar o arroio Grande e, a oeste, nas orlas do arroio do Telho. A partir de 1814, ocorreram
doações de chácaras e de terrenos urbanos. As chácaras, mais próximas à área povoada, protegeram
e reforçaram a ocupação no entorno da recém criada freguesia do “Espírito Santo do Serrito de
Jaguarão” e na volta das instalações militares (Cadastro de Sesmarias, Registro de Terras e
Terrenos, Livro de Datas de Terras e Livro de Registro de Sesmarias de Terras).

A Estância Real do Serrito
Em 1803, as terras e os animais da estância do Serrito, que foram conquistados dos
castelhanos, foram postos em arrematação pela Junta da Real Fazenda da colônia lusa. A área
arrematada pelo português José Pereira da Fonseca estava limitada ao sul pelo rio Jaguarão,
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ao norte pelo arroio Juncal, ao leste pela lagoa Mirim e ao oeste pelo arroio Telho. Neste
período, o Comando da Fronteira não permitia qualquer fixação. Tolerava os fornecedores de
víveres aos militares, os chamados viandeiros. Porém, o número de negociantes aumentou
(FRANCO, 1980).
Em 1811, na Guarda do Serrito, iniciaram as doações de terrenos urbanos. Na mesma data
ocorreu a campanha do “Exército de Pacificação”, que se estendeu até 1812. Com a desculpa
de ajudar os espanhóis contra as guerras de independência das províncias do Rio da Prata, o
governador da Capitânia do Sul, dom Diogo de Souza, entrou no território situado na margem
direita, ou sul, do rio Jaguarão. No mesmo ano as doações acabaram, pois em 1809 toda a
“Estância Real do Serrito” tinha sido presenteada pelo príncipe Regente à baronesa, após
viscondessa, de Magé. Diligências foram tomadas para a posse da terra arrendada (MARTINS,
2002).
José Pereira da Fonseca pedia o pagamento pelas benfeitorias que estabelecera no lugar.
Falava de ter instalado uma charqueada que dizia estar preparada com tudo que se precisava.
Além de Fonseca, dezessete posseiros também ocupavam essa área. Desses, nove eram
soldados ou ex-soldados; seis, paisanos; um, castelhano; e outro, era o padre Antônio José
Pereira (FRANCO, 1980).
Porém, quando a corte de dom João 6º partiu, a viscondessa de Magé retirou-se para Portugal.
Abandonou de vez a terra que lhe fora concedida. Dessa renúncia, se aproveitaram numerosos
criadores e lavradores, para ali se fixarem e radicarem, criando condições para a futura
legitimação de domínios. Provavelmente, as doações de terrenos urbanos na “Guarda da
Lagoa e do Cerrito” estavam relacionadas à necessidade de defesa da área, que poderia ser
invadida pelas forças das províncias do Rio da Prata, que buscavam sua independência,
principalmente do exército de José Gervasio Artigas, líder do movimento na Banda Oriental,
hoje Uruguai.
Em especial, as solicitações de lotes urbanos na Guarda da Lagoa e do Cerrito foram realizadas
por negociantes que já estavam estabelecidos no lugar mesmo sem o consentimento oficial.
Os comércios mais antigos se concentravam na rua do “Fogo”, depois denominada do
Comércio, atual Quinze de Novembro, e na rua da “Praça”, hoje Vinte e Sete de Janeiro. Desde
o princípio, ia consolidando-se espacialmente a área comercial da povoação, nas proximidades
da Praça do Desembarque, portanto na zona portuária da freguesia.

As plantas urbanas
Com as provisões régias de 24 de março e de 12 de junho de 1813, o terreno para a freguesia
fundada em 1812 foi medido e demarcado pelo piloto de sesmarias Maurício Inácio da Silveira
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(INTENDÊNCIA, 1912). Dois anos mais tarde, em 1815, o mesmo piloto elaborou a planta da
freguesia da São Francisco de Paula, núcleo inicial da atual cidade de Pelotas. Maurício Inácio
da Silveira nasceu em Rio Grande, era filho de Maria Antônia da Silveira e Mateus Inácio da
Silveira, ambos naturais da ilha do Faial. Tinha a mesma profissão de seu pai, piloto (MOREIRA,
2006).
No que se refere ao piloto, no Rio Grande do Sul, pode ter sentido de agrimensor. Piloto de
rumos era o nome que antigamente se dava ao topógrafo incumbido de demarcar terrenos e
sesmarias (Corona e Lemos, 1972). No lado da América espanhola, a atividade de piloto, ou de
medidor, relacionava-se com os levantamentos para a concessão e confirmação de títulos de
terras rurais e nas áreas urbanas (Lenzi, 1972).
A provisão de março foi decisiva para separar o território destinado à localização da povoação
do local da Guarda do Cerrito, e a de junho deliberou sobre a doação feita à Viscondessa de
Magé, do Rincão do Cerrito. Este documento dizia que a área compreendia todo o terreno que
se denominava “Estância ou Postos Espanhóis de Cerrito e Rincão da Cavalhada”, excluída a
estância do tenente Francisco Antônio D´Ávila e o território denominado “Guarda do Cerrito”,
em que estavam os quartéis da mesma Guarda, a Capela e mais moradores. Provavelmente a
capela citada localizava-se onde atualmente se encontra a igreja da Matriz. No estudo de
Maurício Inácio para Jaguarão definiram-se os limites da área reservada para a povoação da
guarda do Cerrito meia légua de fundo (3300m), a contar das margens do mestre do Jaguarão,
desde o arroio ‘denominado da charqueada de José Pereira’, que é o mesmo dos Lagoões, em
cuja foz se situava a charqueada de José Pereira da Fonseca, até, no extremo leste, o arroio do
Quartel (FRANCO, 1980).
Depois, o comandante da “Guarda da Lagoa e do Cerrito”, mandou o sargento-mór do Real
Corpo de Engenheiros João Vieira de Carvalho elaborar um plano urbanístico para a povoação.
João Vieira de Carvalho (1781-1847), futuro marquês de Lages, nasceu na vila de Olivença, em
Portugal. Estudou no Colégio dos Nobres em Lisboa. Formou-se engenheiro pela Academia
Militar. Quando da missão sulina, tomou parte nas Campanhas Cisplatinas de 1811 a 1812 e de
1815 a 1817. Em 1811, no Rio Grande do Sul, o engenheiro realizou trabalhos topográficos,
cujos relatórios e plantas, em 1812, o Governador D. Diogo de Souza remeteu ao conde de
Aguiar. Entre os trabalhos encontra-se a planta aquarelada do forte de Santa Teresa e seus
contornos, fortaleza hoje localizada em território uruguaio. João Vieira de Carvalho também
foi ministro interino do Império e várias vezes ministro da guerra. No período de 1844 a 1847,
foi presidente do Senado (MAIA, s.d.). Sobre a planta de João Viera de Carvalho para Jaguarão,
pode ser observada a ocupação do solo mais densa na face sudoeste das atuais ruas 15 de
Novembro e 27 de Janeiro; na quadra onde hoje se situa a Igreja Matriz do Espírito Santo; e na
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face nordeste da atual Praça Alcides Marques, alinhamento na rua General Osório. Além disso,
uma grande cerca aparentemente delimitaria a área central do quartel da Guarda, que fazia
face à atual rua General Marques. A frente para nordeste era a orientação predileta das casas
edificadas. Como sempre aconteceu, os governadores doavam lotes a protegidos, a
funcionários de Porto Alegre ou de Rio Grande, a militares graduados e a seus parentes
(FRANCO, 1980). O decreto imperial de 6 de julho de 1832 elevou a freguesia à vila de
Jaguarão, que tinha sob sua incumbência administrativa os atuais municípios de Arroio
Grande, Herval e Piratini.

A escravização no município de Jaguarão
Um ano depois, em 1833, quase metade da população do município era negra e cativa.
Exatamente 46% eram trabalhadores escravizados. Os livres e libertos não alcançavam 0,13%
do total de moradores. Entre os homens, os negros superam os brancos; entre as mulheres,
não. Os percentuais mostraram que nas faixas etárias entre 11 e 40 anos de idade se
concentravam 63,7% da população negra masculina (Franco, 1980). Portanto, interessava aos
proprietários de cativos, logicamente, o trabalhador escravizado em idade apta para o
trabalho. O pequeno número de meninos servis mostrou que os proprietários preferiam a
compra de novas “peças” à reprodução do plantel. A quantidade de escravos revelou um
considerável nível de riqueza e, principalmente, a grande presença de africanos e
afrodescendentes em Jaguarão (Tabela 1).

Tabela 1. População geral do município de Jaguarão. RS. 1833
Cor

Sexo

Total

Nacionais

homens

1403

Nacionais

mulheres

1317

Total (nacionais)

homens e mulheres

2720

Estrangeiros

homens

93

Estrangeiros

mulheres

43

Total (estrangeiros)

homens e mulheres

136

Total de brancos

homens e mulheres

2856

Brancos
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Pretos
Escravos

homens

1633

Escravos

mulheres

898

Total (escravos)

homens e mulheres

2531

Livres

homens

36

Livres

mulheres

34

Total (livres)

homens e mulheres

70

Total de pretos

homens e mulheres

2601

Total geral

5457

Fonte: FRANCO, Sérgio da Costa. Origens de Jaguarão (1790-1833). Caxias do Sul. Ed. UCS, 1980

A escravização nos campos de Jaguarão
A tabulação das informações inventariadas em seis propriedades rurais que pertenceram ao
município de Jaguarão foi exemplificadora do trabalho cativo nos campos. Com exceção das
propriedades de Manoel Amaro da Silveira, que hoje se localizam no município do Herval, as
demais continuaram a pertencer a Jaguarão. Estas últimas praticamente formavam um
cinturão no entorno da atual área urbana. As propriedades de Francisco Faria Santos, de
Ignácio José de Leivas e de Joaquim Porciúncula eram vizinhas. Estavam situadas a oeste da
área urbana. A de Faria Santos estava assentada no encontro dos arroios Telho Chico e
Quilombo, precisamente na bifurcação, onde estes dois cursos de água engrossam e
contribuem para o arroio do Telho. Os campos da família Leivas implantavam-se entre os
arroios do Meio e do Telho; os de Joaquim estavam entre o arroio do Meio e o rio Jaguarão. As
duas últimas propriedades, a de Ignácio Félix Feijó e a de Francisco José Gonçalves da Silva,
instaladas a leste da área urbana, eram banhadas pela lagoa Mirim e, respectivamente,
chamadas de estâncias do Juncal e São João, onde permanecem os fortins citados
anteriormente (Tabela 2).
Os estudos recentes sobre os cativos nas fazendas pastoris do Rio Grande do Sul e norte do
Uruguai, com destaque para o século XIX, indicam de três a quatro trabalhadores (cativos ou
livres) por unidade produtiva pastoril de uma légua [4.300 hectares], e dez a doze para légua
de sesmaria [13 mil hectares] (MAESTRI e BRAZIL, 2009; MAESTRI e ORTIZ, 2009, MAESTRI,
2009). Entre os estancieiros, os lavradores e os comerciantes no império português no sul da
América, a fortuna de Manoel Amaro da Silveira tem sido apontada como a maior (OSÓRIO,
2007). O enorme número de escravizados que Manoel possuía estava relacionado com a
exagerada quantidade de terras e de animais que detinha. A alta frequência dos cativos de
Francisco José Gonçalves da Silva estava vinculada ao estabelecimento charqueador que ele
tinha. No total, os seis inventários descreveram 124 trabalhadores escravizados (Tabela 2).
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Tabela 2. Quadro de bens inventariados de seis estancieiros em Jaguarão.

Reses

Vacas

Novilhos

Cavalos

Éguas

Potros

Capões

Ovelhas

Imóveis

Silveira

54

17400

-

20

-

-

400

30

-

300

06

Francisco de Faria Santos (1816)

07

145

-

14

-

14

40

-

-

-

01

Ignácio José de Leivas (1818)

10

400

50

-

40

40

-

-

202

01

Joaquim Manoel Porciúncula

13

1135

-

45

03

-

267

-

03

200

03

Ignácio Felix Feijó (1823)

08

1800

-

18

-

20

300

-

-

300

03

Francisco José Gonçalves da

32

461

-

09

-

30

321

-

-

200

15

Manoel

Amaro

da

leiteiras
Bois

Cativos

RS (1816-1865)

(1824)

50

(1832)

Silva (1865)
Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Jaguarão. Cartório Órfãos e Ausentes.
Inventários: Manoel Amaro da Silveira, 1824. Inventário. Estante 97, Maço 4, Nº 76. Francisco de Faria
Santos, 1816. Estante 97, Maço 2, Nº37. Inácio José de Leivas, 1818. Estante 97, Maço 2, Nº 44. Inácio
Felix Feijó, 1823. Inventário. Estante 97, Maço 4, Nº 71. Joaquim Manoel Porciúncula, 1832. Estante 97,
Maço 6, Nº 119.Francisco José Gonçalves da Silva e sua mulher Maria Joana Gonçalves Braga. 1865.
Estante 98, Maço 2, Nº 72.

Nem todos os cativos estavam na área rural. Joaquim Manoel Porciúncula, Ignácio Felix Feijó e
Francisco José Gonçalves da Silva eram proprietários de imóveis urbanos, em especial, o
último, que, como já foi dito, era charqueador e grande parte de seus imóveis eram casas e
terrenos nas zonas portuárias de Jaguarão e de Pelotas. Olhando mais de perto descrições
inventariadas foi constatada a alta taxa de masculinidade nos planteis. A presença marcante
de africanos pode indicar que a alta taxa do gênero masculino na escravaria estava relacionada
com sua origem no tráfico transatlântico, pois a maioria dos registros analisados teve data
anterior ao final do tráfico, 1850. Nestas seis propriedades rurais, cativos tropeiros não foram
anotados. O trabalho dos escravizados ficava restrito às propriedades, como, por exemplo, o
dos campeiros registrados.

A arquitetura das sedes das fazendas e os fortins doJuncal e S. João. Jaguarão. RS
Entre as seis fazendas tratadas anteriormente, em duas foram encontrados fortins, um na
fazenda do Juncal e o outro na fazenda São João. Originalmente, a fazenda do Juncal
pertenceu a Ignácio Felix Feijó; e a São João, a Francisco José Gonçalves da Silva.

388
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

A fazenda do Juncal
Em 814, Inácio Felix Feijó recebeu as terras. Inácio Felix Feijó nasceu em 1763 na Colônia do
Sacramento. Em Rio Grande, em 1793, quando tinha trinta anos, casou com Ana Maria
Joaquina dos Santos. Em 1823, foi aberto seu inventário (APERGS, 1823). Listaram três
imóveis: uma sesmaria de campo, com aproximadamente 13.068 hectares, com casa de
vivenda coberta de capim com galpão; uma casa com cozinha coberta de capim, na zona do
porto, e um terreno na mesma freguesia de Jaguarão. Entre seus cativos, sete eram homens e
uma era mulher. João Rebolo, M.Vicente Congo, José Rebolo, Joaquim Rebolo, Antonio Costa,
Lazaro Mulato e a cativa Maria dos Santos oscilavam entre 16 e 50 anos de idade. O mais caro,
Lazaro Mulato, 30 anos, estava registrado como carpinteiro. A seguir, vinha Joaquim Rebolo,
30 anos, campeiro. Entre as estâncias aqui apresentadas, na propriedade de Inácio Felix Feijó
teve destaque volume de reses, de ovelhas e de éguas. Todavia, o número de cativos não
diferiu da proporção anteriormente relacionada entre as quantidades de terras, de animais e
de trabalhadores escravizados. Tratava-se praticamente de estância com vocação pastoril –
com dois cativos campeiros e alta taxa de masculinidade.

A Fazenda São João do Rincão de Jaguarão e do Juncal
Francisco José Gonçalves da Silva nasceu em Braga, Portugal, no ano de 1786. Casou-se com
Maria Joana Barbosa Vieira Braga, natural de Rio Grande e irmã do futuro conde de Piratini. Os
campos da fazenda São João do Rincão de Jaguarão e Juncal faziam parte das terras ocupadas
a partir de 1824 por Francisco José Gonçalves da Silva. De início, o comerciante português
comprou algumas chácaras com frente para o rio Jaguarão, próximas ao arroio QuartelMestre. Em 1848, em levantamento realizado pela Câmara Municipal, Francisco José
Gonçalves da Silva apareceu como ocupante de quatro léguas [26.400 metros], com duas casas
cobertas de telhas, cinco cercados, charqueada, doze cativos, criação de gado e lavouras
(FRANCO, 1980).
O casal teve seu inventário aberto em 1865 (Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul,
1865). Foram arrolados trinta e dois cativos e listadas quinze propriedades. Do total, 62,5%
eram homens e 37,5%, mulheres. Apesar de não terem especificado as idades, considerando a
presença feminina, é factível a presença de crianças. Não há no inventário uma divisão dos
trabalhadores por unidades produtivas. Apenas a parda Venância teve sua ocupação
designada: era cozinheira e estava junto com o casal, poderia então realizar suas atividades na
casa rural, onde residiam os inventariados. Seu preço equivalia ao dos homens mais
valorizados. Além do campo e da charqueada que possuíam na área rural de Jaguarão,
estavam anotadas moradas de casas, armazéns e terrenos, sobretudo, na zona portuária de
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Jaguarão, mas também no porto de Pelotas. A quantidade maior de trabalhadores
escravizados deve-se à existência da salga de carnes. Entre os imóveis estava anotada a
fazenda da “Estância São João do Rincão de Jaguarão e Juncal”, tendo como fundos a lagoa
Mirim. Media quatro léguas e meia de campo [29700m] e somava ainda as três ilhas do rio
Jaguarão. Nestes campos, estavam implantadas as casas de material, cobertas de telhas, onde
habitava o falecido casal; galpão; casas cobertas de palha; arvoredo da quinta e mais as casas
de tapera, conhecidas como fazenda dos Bonitos. Além disso, tinha uma charqueada com duas
grandes mangueiras e casa de vivenda de material coberta de telha, forrada e assoalhada, com
contrafeitos nos fundos. No posto da Palma, ficava uma morada de material coberta de telha e
uma outra pequena igualmente coberta. No posto da Luz, havia uma casa pequena, em mau
estado. No posto Santana, a pequena morada de paredes de adobe, coberta de telhas, estava
igualmente em mau estado. A fortuna de Francisco José e Maria Joana foi dividida entre seus
onze herdeiros, os nove filhos que viveram até a morte do casal, e os dois netos e uma neta da
filha que perderam. As terras que recebeu João Antunes Guimarães, marido de uma das filhas
herdeiras, Maria Francisca, faziam parte da fazenda primitiva de Francisco José, a “Estância
São João do Rincão de Jaguarão e Juncal”, que, além dos postos da Palma, Luz e Santana,
continha a estância dos Bonitos, onde vivia o casal, e que tinha o posto denominado São João.
Serviu de morada para a família de João Antunes Guimarães e a seguir foi de seu genro, o
coronel Antônio Olegário de Mattos, proprietário em 1912 (INTENDÊNCIA, 1912). Atualmente,
pertence aos descendentes do Coronel.

A arquitetura da sede da fazenda e do fortim da fazenda do Juncal
Localizada perto da lagoa Mirim e do arroio Juncal, a morada principal parece uma pequena
fortaleza amuralhada, com pontos de guarda nas duas partes opostas da fachada principal. É
uma construção maciça e fechada, com poucos vazados, os cheios sobressaem sobre os vazios.
Parte da vivenda tem dois pavimentos. O segundo piso poderia funcionar como um mirante.
Neste lugar, pode-se ter uma visão de 360 graus, na qual se descortina um terreno plano e
amplo. No infinito, a linha do horizonte confunde-se com a lagoa Mirim. Talvez, deste
pavimento superior, avistassem a chegada dos espanhóis por via lacustre. A parede frontal,
quase cega, originalmente tinha apenas uma única abertura, dando indícios de uma proteção
maior em relação à lagoa. Voltadas para as faces opostas, mais abrigadas, grande parte das
janelas possibilitaria uma visualização parcial da propriedade pelos moradores da casa. (Figura
1)
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Figura 1. Sede e fortim da fazenda do Juncal. Jaguarão. RS
Fonte: foto Ester. J. B. Gutierrez, 2009

A sede foi erguida com uma planta em forma de “U” e teve cobertura de telhas de barro
queimado tipo colonial. O telhado do segundo pavimento tem quatro águas; o do térreo, três.
Anexas, possui duas construções cobertas por um único lance, com uma espécie de beiral falso
voltado para a parte externa. Quanto às técnicas construtivas, as paredes são de alvenaria de
tijolo cozidos assentado com barro, o telhado tem estrutura de madeira. O forro é em madeira
simples com tábuas assentadas. A atual organização interna leva a acreditar que existia uma
sala central ladeada por dois quartos. Em um deles existe a escada, de difícil acesso, que leva
até o piso que servia de mirante. Considerando que não foram encontrados resquícios
aparentes de outros prédios do conjunto, como galpões, casa de hóspedes, cozinha suja, é
possível imaginar que algumas dessas funções se encontravam anexas ou se valiam das
construções de uma água que compõem a edificação. Nos vãos as vergas são retas; as janelas,
de guilhotina. Os caixilhos de vidros pequenos têm postigos. O frontispício simplificado
apresenta molduras nas esquadrias e uma cimalha sob o beiral. Pela parte interna do muro, a
edificação principal foi aumentada. Além disso, foram colocadas mais portas e janelas e
incluída uma mureta de balaústres. O galpão que existe na atualidade não parece pertencer ao
conjunto inicial, principalmente devido à localização, obstruindo uma parte da visão das
guardas, nas seteiras localizadas nas quinas opostas. Pode-se perceber que se trata da
construção original, concentrando quase todas as suas partes dentro do espaço intramuros
(Figura 1).
O fortim da fazenda do Juncal faz parte do conjunto, da organização da sede. Está ligado à
moradia por muros. Tem configuração que lembra uma caverna; a construção parece fornos
de rua. Tem formato arredondado e ovalado na parte superior, é simplificado e rústico. A falta
de reboco revelou a técnica construtiva: tijolos assentados com barro. Um beiral arrematado
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por uma cimalha acompanha o perímetro da torre, solução idêntica ao restante da residência
(Figura 1).

A arquitetura da sede da fazenda e do fortim da São João
Igualmente, a São João também está situada em
terreno extremamente plano e está mais próxima
ao rio Jaguarão. Como foi dito, a propriedade
pertencia a outra maior, de mesmo nome –
Estância São João do Rincão de Jaguarão e Juncal
–, cuja sede seria a atual estância dos Bonitos,
sendo a São João um dos postos avançados da
mesma. A sede foi refeita e acrescida. Talvez,
tenha

sido

aumentada

e

reconstruída

aproveitando a estrutura dos tempos coloniais.
Não tão alterada, a torre permaneceu com o
mirante.

A

morada

possui

características

posteriores, dos meados do século XIX, como
porões altos e elementos decorativos. A torre
com o mirante confere à construção uma
volumetria diferenciada das demais fazendas.
Mostra-se uma construção sólida com um

Figura 2. Sede e fortim da fazenda S. João.
Jaguarão. RS
Fonte: INTENDENCIA MUNICIPAL DE JAGUARÃO. Apontamento para
uma monografia de Jaguarão. 2ª Exposição Agropecuária. Porto
Alegre, 1912, s. p. e foto de Rodrigo Osorio, 2009

elemento agregado à sua forma. O mirante encontra-se na parte frontal, em um extremo da
construção. A planta da sede é retangular, e a do mirante, hexagonal. Parece não haver
relação volumétrica ou princípio organizador entre um e outro, o que vem a reforçar a
hipótese da construção em períodos diferentes. Próximo à morada, um antigo galpão existia
nos fundos. O anexo existente é de um período mais recente e abriga, atualmente, a cozinha, a
despensa e algumas salas. Talvez, a casa possuísse uma planta retangular. Hoje, está alterada
pelas ampliações. A cobertura do corpo principal em telha de barro tipo colonial possui quatro
águas. Na atualidade, as fachadas têm decorações como pilastras e molduras com cimalhas
simplificadas nas janelas. As esquadrias foram modificadas, outros vãos foram abertos,
inclusive no mirante, e os novos anexos construídos receberam aberturas de configuração
semelhante à da construção principal. A planta da vivenda apresenta indícios de que a sua
configuração primitiva tenha sido de morada inteira, quer dizer, com os compartimentos
organizados por um corredor central. A distribuição interna seria uma sala frontal com o
corredor organizando os compartimentos, de ambos os lados, estes provavelmente
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dormitórios. Foi bastante transformada, paredes foram retiradas, um banheiro foi colocado.
Recebeu uma lareira e os porões foram, em parte, fechados. O mobiliário atual é
extremamente rico. No inventário do antigo proprietário, foram listadas diversas mobílias, mas
como corresponderia a uma propriedade maior, não é possível identificar o que permanece
nesta sede. Quanto às técnicas construtivas, apresenta paredes espessas de tijolo maciço
assentado provavelmente com barro. Tem forro em madeira trabalhado e piso de madeira na
parte da frente e cerâmico nos fundos da vivenda (Figura 2).
O fortim da estância São João apresenta uma estrutura complexa, com uma técnica
construtiva elaborada. Na parte inferior se localizam as seteiras, algumas das quais atualmente
se encontram fechadas, e na parte superior o mirante, com janelas. As aberturas eram em
menor número, atualmente existem vãos em todas as faces, aumentando a proporção entre
os vazios e os cheios. Internamente, uma escada metálica substituiu a de madeira. Possui
telhado com as águas caindo para todas as faces. Recebeu ornamentação em sua fachada,
através de uma cimalha e pilastras marcando as arestas (Figura 2).

Considerações finais
Apesar de não termos encontrado fragmentos aparentes do antigo “Fortin de la Laguna”, nem
localizado iconografia desta edificação, as referências documentais escritas foram fartas.
Usualmente, nas fronteiras, a precariedade das construções representa a instabilidade, a não
permanência, o indefinido. Neste caso da construção do centro histórico de Jaguarão, tanto
Espanha como Portugal, desde o início, utilizaram os seus melhores profissionais, como
puderam ser identificados, em primeiro lugar, o cartógrafo Joaquim Gudim, pelo lado
castelhano; na sequência, o piloto Maurício Inácio da Silveira e o engenheiro João Viera de
Carvalho, pelo lado lusitano. Alguns fortins permaneceram como foram os casos das fazendas
do juncal e São João. Os fortins trazem na memória as lutas da fronteira ibero-americana no
sul do continente americano e podem dar indícios das lutas entre as elites regionais e a alta
percentagem de trabalhadores escravizados na cidade e nos campos, e não se descarta a
possibilidade de também servirem à resistência dos cativos. O território situado na foz do rio
Jaguarão com a lagoa Mirim tem muito a ser investigado. Na imensidão do horizonte infinito
do limite meridional do Brasil, os fortins permanecem dominando a paisagem históricocultural. Lembram a luta pela posse da terra e do gado. Falam de autoridade e de liberdade.
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Patrimônio construído x plantações: Sedes de fazendas ameaçadas no Sul do Rio Grande do
Sul
Angélica Kohls Schwanz

Resumo
Esta comunicação tem por objetivo discutir o abandono das sedes das antigas estâncias
(fazendas) de produção de gado que foram adquiridas pelas empresas produtoras de celulose
e papel na Região Sul do Rio Grande do Sul. A discussão foi feita a partir de imagens
fotográficas das construções que se constituem como referência a memória e às identidades
do gaúcho, pois possuem significados muito caros à população local e que remetem à época
do auge da criação de gado no Estado (final do século XIX). Essas construções estão
ameaçadas, pois as empresas que as adquiriram não mostram interesse em conservar esses
imóveis, o que se justifica pela inexistência de legislação específica que exija a sua salvaguarda.
A partir de imagens de três dessas fazendas de propriedade da empresa Votorantim Celulose e
Papel (atual Fibria) e de relatos com a população local apresento o quadro da situação de
abandono das mesmas.
Palavras-Chave: Patrimônio arquitetônico, memória, identidade.

Introdução
Esta discussão teve origem a partir de minha dissertação de mestrado que trata da influência
da transformação da paisagem, a partir da expansão das plantações de eucalipto, na
identidade do gaúcho rio-grandense.
Importante destacar que a intenção desta comunicação foi fazer, com base nas imagens
fotográficas, entendidas como representação do real, uma análise parcial/visual da provável
deterioração das construções e não apontar as patologias existentes. Essa avaliação requereria
um trabalho de campo minucioso e tecnicamente embasado.
A partir do ano de 2004 dezenas de fazendas1, principalmente de criação de gado (estâncias)
na Região Sul do Rio Grande do Sul foram adquiridas pelas empresas papeleiras (para o plantio
de eucaliptos para extração de celulose e papel).

1

Muitas dessas fazendas possuem

No total são 185 propriedades compradas pela VCP, muitas delas contíguas, formando em torno de
100 propriedades separadas.
Segundo o técnico da empresa, as sedes que possuem valor histórico foram mapeadas, incluindo a
1
Fazenda Liscano II e a Fazenda Santa Heloísa no município de Pedras Altas, porém não há orientação no
sentido do que será feito com as mesmas. Esse levantamento foi encaminhado ao IPHAN, na expectativa
de que esse órgão se pronuncie a respeito de medidas legais de conservação.
396
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

construções que fazem referência ao final do século XIX e início do século XX, período do auge
das estâncias de criação de gado no Estado.
A estância, mais do que uma unidade produtiva, se tornou uma marca da identidade cultural
do gaúcho. Vinculada à fronteira, sua existência histórica associa-se ao militarismo que
delineou a ocupação dessa região do país, que estrategicamente foi responsável por assegurar
a manutenção e a expansão das fronteiras nacionais.
A região foi marcada por ter sido campo de batalha durante a Revolução Farroupilha sendo
que algumas dessas construções apresentam vestígios da época, como as seteiras (“vigias”)
para a proteção dos seus moradores.
Durante o trabalho de campo pude perceber que a maioria dessas construções dentro das
fazendas2 das papeleiras estavam abandonadas e que muitas delas haviam sido saqueadas e
depredadas.
De acordo com a Constituição Brasileira:

Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
...
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988).
Porém as sedes das fazendas parecem ter sido esquecidas pelos gestores do patrimônio seja
no âmbito municipal, estadual ou federal, talvez por estarem localizadas na área rural e
também por que durante muito tempo se mantiveram conservadas por iniciativa de seus
antigos proprietários. O que não expressa o interesse da empresa Fibria.
Para o promotor público Marcos Paulo de Souza Miranda,

Apesar da expressa previsão legal, percebe-se que na maioria das vezes os
estudos de impacto ambiental negligenciam a análise dos impactos negativos
causados aos bens culturais, relegando-os a uma condição de segunda
importância [...] Esse tipo de conduta é extremamente grave na medida em
que expõe a risco o direito da coletividade conhecer e fruir integralmente, de
forma hígida, o seu patrimônio cultural, bem expressamente protegido pela
Constituição Federal vigente (MIRANDA, 2009, s/p).
Ao considerar a importância da conservação dessas construções e de seu entorno como
referencias à memória e às identidades do gaúcho apresento a situação dessas construções a
2

A partir deste ponto passo a chamar fazendas e não estâncias, já que atualmente são assim
denominadas por seus proprietários.
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partir da análise de imagens de três dessas fazendas de propriedade da Fibria, a Fazenda
Liscano II, no município de Arroio Grande, a Fazenda Pitangueiras, no município de Piratini e a
Fazenda Santa Heloisa no município de Pedras Altas. Utilizo também relatos orais da
população local.

Patrimônio Construído Rural
Os elementos que compõe a paisagem de campos nessa região, onde incluo as sedes das
fazendas, são componentes da memória coletiva de seus habitantes. Considero também que a
memória necessita de um meio estável para ser evocada, pois de acordo com Ecléa Bosi “nós
nos adaptamos longamente ao nosso meio, é preciso que algo dele permaneça para que
reconheçamos nosso esforço e sejamos recompensados com estabilidade e equilíbrio” (BOSI,
2003, p. 447).
Esses elementos são o vínculo com o passado, pois para Maurice Halbwachs nossa memória se
liga à memória do grupo e “nosso entorno material leva ao mesmo tempo a nossa marca e a
dos outros” (HALBWACHS, 2004, p.137).
A Fazenda Liscano II (figuras 1, 2 e 3) possui um monumento3 que referencia o local como
Forte São Gonçalo, porém há poucas informações sobre esse forte e, de acordo com conversa
que tive em julho de 2008 com Lizandro Araújo, professor de história e coordenador de
tradição e folclore do município de Arroio Grande, a fazenda pertencia à família Osório e servia
como sua residência de verão. Segundo o historiador Mario Osório Magalhães, o proprietário
dessa fazenda era Manoel Luís Osório, filho de Fernando Luiz Osório e neto do General Manuel
Luis Osório (Patrono da Arma de Cavalaria).
Esses dados dão indícios da importância da manutenção desta sede para a memória da região.
De acordo com o técnico da empresa Fibria essas construções estão sendo vigiadas para que
não haja saques, porém como se pode observar nas figuras 1 e 2 se encontram em adiantado
estado de deterioração.
As imagens representadas nas figuras 1, 2 e 3 foram feitas por mim em julho de 2008, em
companhia de um funcionário da empresa, com o objetivo de registrar o local, pois na época
estava se discutindo com a prefeitura a remoção do monumento para uma praça central no
município de Arroio Grande.

3

No monumento há uma inscrição que diz “Forte São Gonçalo 1753-1764”.De acordo com descrição
encontrada no site da Academia História Militar Terrestre do Brasil “A redescoberta do esquecido Forte
São Gonçalo foi assinalada por um monumento construído na Estância do Liscano de propriedade de
Fernando Luiz Osório, inaugurado pelo General Edmundo Adolpho Murgel, comandante da 8ª Brigada
de Infantaria Motorizada, com apoio em pesquisas por nós realizadas sobre o Forte São Gonçalo e que
foram colocadas em urna no interior do monumento (BENTO, s/data).
398
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Na figura 1, em primeiro plano, o pórtico de entrada da fazenda, já bastante deteriorado, com
elementos do gradil faltando. À direita pilar com elemento decorativo “compoteira”4, já à
esquerda noto a falta do elemento que encimava o pilar, que pelo que pude observar se
encontrava jogado no pátio interno, junto a outros ornamentos que foram retirados das
construções.
De acordo com Carlos Alberto Ávila Santos esse tipo de ornamentação era mais comum nas
áreas urbanas, durante o século XIX, no auge das charqueadas e “refletiram o interesse das
administrações e das elites em se vincular ao desenvolvimento e progresso dos grandes
centros (santos, 2009, p. 2896). Porém é comum encontrar muitos desses elementos nas sedes
das charqueadas e estâncias de criação de gado, que, com o tempo incorporavam técnicas e
elementos que vinculassem essas estâncias ao progresso das cidades.
Os sinais de abandono são evidenciados através do parcial desaparecimento da pintura dos
muros e pelas manchas de mofo que o cobrem. Percebo também musgo crescendo junto aos
gradis. As duas árvores ao fundo parecem compor o quadro do abandono.

Figura 1. Pórtico Fazenda Liscano II (VCP) - Arroio Grande
2592x1944 pixels - Em 09/07/2008
Arquivo: da autora

Na figura 2, imagem de uma parte do telhado. Durante a visita pude perceber que, apesar da
ornamentação do portão e muros de entrada, a residência apresenta muitos elementos do
chamado “estilo colonial” na área rural do RS, como a construção em um único pavimento, o

4

Compoteira – elemento característico do ecletismo, que ornamenta normalmente as platibandas dos
edifícios.
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formato do telhado em quatro águas (figura 2) e pátio central. Essa conformação em um só
pavimento era característica até metade do século XIX, nas estâncias sulinas, sendo que
algumas dessas construções possuíam o mirante, que era o “ponto elevado da construção de
onde se descortinava vasta paisagem, que servia tanto para defesa, como para controle do
gado” (MARTINS, 2001, p. 196), segundo relatos da população local, havia um mirante na
propriedade, atualmente somente as ruínas do que restou dele.
Posso supor que o pórtico foi construído depois da residência o que poderia explicar a
diferença de estilos entre a residência e o mesmo.
A proliferação de fungos no telhado (figura 2) também evidencia seu estado de abandono,
assim como o galho da árvore que se debruça sobre o mesmo, o que pode vir agravar a
deterioração já adiantada.

Figura 2. Detalhe do telhado em “quatro águas”
Fazenda Liscano II (VCP) - Arroio Grande
2592x1944 pixels - Em 09/07/2008

Na figura 3 imagem do monumento do “Forte São Gonçalo” e ao fundo o Rio Piratini, que
deságua no Canal São Gonçalo que faz a ligação com a Lagoa Mirim.
No Tratado de Santo Ildefonso artigo IV, aparece um trecho que faz referência ao Forte São
Gonçalo:

Para evitar outro motivo de discórdia entre as duas Monarquias […] convieram
agora que a dita navegação e entrada (da Lagoa dos Patos) fiquem
privativamente para a de Portugal […] desde as margens da dita Lagoa de
Merim (Mirim), tomando a direção pelo primeiro arroio meridional que entre
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no sangradouro ou desaguadouro dela, e que corre pelo mais imediato ao
Forte Português de São Gonçalo. (TRATADO DE SANTO ILDEFONSO, 1777).
Pela descrição o arroio meridional poderia ser o Canal São Gonçalo e o mais imediato o Rio
Piratini. À esquerda sobre elemento de alvenaria (ou concreto) uma parte de um canhão,
reforça a idéia de que ali havia um forte, ao seu lado o monumento que também se encontra
aparentemente deteriorado. Destaco a corrente partida, mas houve o cuidado de colocar o
pedaço que se soltou em cima da base do monumento. O dia nublado contribui para o quadro
de desolação da área.

Figura 3. Monumento ao Forte São Gonçalo - Fazenda Liscano II (VCP) - Arroio Grande
2592x1944 pixels – julho de 2007
Arquivo: da autora

Nas figuras 4 e 5, imagens da Fazenda Pitangueiras no município de Piratini. Na figura 5, em
primeiro plano pode-se notar a terra revolta, provavelmente pela movimentação das
máquinas utilizadas para a plantação do eucalipto. Ao fundo a construção já bastante
deteriorada. Apesar de ser uma construção mais simples que a anterior também apresenta
elementos característicos da “arquitetura colonial” do Rio Grande do Sul, como o telhado em
quatro águas, a planta que se desenvolve entorno de um pátio central, com janelas em duas
folhas e base da construção em pedra.
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Figura 4. Fazenda Pitangueiras
Setembro de 2005
Arquivo: LEPAARQ

Figura 5. Fazenda Pitangueiras
Setembro de 2005
Arquivo: LEPAARQ

Na figura 6, vista da sede da Fazenda Santa Heloisa, cedida à Prefeitura e à Associação Rural do
município de Pedras Altas que atualmente é um parque de exposições.
Em primeiro plano se vê o muro de pedra na entrada da fazenda, à direita a árvore que
emoldura a cena. Ao fundo podem-se notar ovelhas pastando e, logo atrás, o prédio que
abriga duas torres e que, segundo a esposa do caseiro, foram construídas para servirem como
mirantes que permitiam abranger toda a amplidão da propriedade, atualmente as torres
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servem para controle de incêndio na plantação de eucaliptos. À esquerda o prédio construído
no ano de 1862, que serviu de moradia dos antigos proprietários até a construção da nova
sede, já na segunda metade do século XX. As construções são todas em pedra.
Na figura 7 vista de cima da Fazenda. Imagem feita a partir de uma das torres citadas
anteriormente. Em primeiro plano a primeira sede da Fazenda, em segundo plano a segunda
sede que foi construída por volta de 1954 (CARDOZO, 2010). Ao fundo a plantação de
eucaliptos que, como se pode perceber, fecha a visão que se tinha da propriedade e dos
campos que se perdiam no horizonte.
Segundo Maria de Lourdes Parreiras Horta “os objetos são importantes quando associados a
uma realidade cultural. Isolados perdem o seu valor.” (HORTA, 1999, p. 22). Essas construções
são importantes para a população local, pois representam a continuidade da atividade da
criação de gado.

Figura 6. Vista da Fazenda Santa Heloísa (VCP) - Pedras Altas
1600x1200 pixels - Em 04/01/2010
Arquivo da autora

Posso perceber essa referência no relato do Sr. Vanderci Vieira, peão que trabalha nessa
região, que diz sobre a fazenda “eu olho pra aquilo ali... Dá tristeza na gente quando a gente
vê. Pra quem já conheceu a estância né? O que era o movimento do pessoal ali...” (VIEIRA,
2009). Em sua fala lamenta que hoje a fazenda tenha uma utilização diferente da original, sem
os peões, sem a lida campeira.
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Figura 7. Vista de cima da sede Fazenda Santa Heloísa - Pedras Altas
1600x1200 pixels - Em 04/01/2010
Arquivo da autora

De acordo com o relato dos caseiros a sede foi salva da destruição quando já havia sinais de
vandalismo; algumas portas internas haviam sido saqueadas, assim como os portões de ferro
originais haviam desaparecidos (CARDOZO, 2010).
Maria Cardoso fala de outras sedes que foram destruídas “o que me entristece muito é vê
essas fazenda no chão... As casa, isso aí fazia parte do município né?” (MARIA CARDOZO,
2010).
Em algumas dessas sedes, como a da Fazenda Santa Heloisa, mantém-se o entorno que possui
elementos que fazem referência às estâncias de criação de gado, já na Fazenda Pitangueiras
houve uma completa descaracterização do seu entorno, pois a plantação de eucalipto fica
muito próxima à construção, assim como a Fazenda Liscano II, que está se deteriorando
rapidamente pela falta de uso.
Todos esses elementos que fazem referência à história oficial do Estado e ao cotidiano do
gaúcho, assim como são testemunhos de uma época correm o risco de desaparecimento, caso
não haja movimento de salvaguarda dessas construções.
Talvez devêssemos tratá-las como monumentos, mas monumentos no sentido original como
nos lembra Françoise Choay

O sentido original do termo é do latim monumentum, que por sua vez deriva
de monere (“advertir”, “lembrar”), aquilo que traz à lembrança alguma coisa. A
natureza afetiva do seu propósito é essencial: não se trata de apresentar, de
dar informação neutra, mas de tocar, pela emoção, uma memória viva
(CHOAY, 2001, p. 18).
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É desse conteúdo afetivo, dessa memória que estou falando. Devem-se preservar essas
construções, ao menos algumas delas, para que se mantenham vivos os vestígios da cultura do
gaúcho, que como ele (gaúcho), está em vias de transfiguração e corre o risco de
desaparecimento com a expansão das plantações de eucalipto.
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O patrimônio arquitetônico histórico cultural da cidade do Rio Grande – RS: uma
investigação sobre o seu valor contingente
Rogério Piva da Silva

Resumo
Em todo mundo, o Patrimônio Histórico e Cultural tem se tornado fonte de riqueza para
muitas cidades e regiões. No Brasil, entretanto, ainda se conhece pouco da natureza
econômica e produtiva do patrimônio cultural. Neste sentido, este trabalho procurou
estabelecer o tamanho econômico do Patrimônio Arquitetônico Histórico Cultural da cidade do
Rio Grande-RS, berço da civilização rio-grandense, utilizando-se, para tanto, do método de
Valoração Contingente. Foram entrevistados 315 indivíduos dos quais, 85%, responderam
estarem dispostos a pagar pela preservação/conservação do Patrimônio histórico cultural,
resultando em uma disposição média a pagar de R$5,33 e valor contingente de
R$1.172.600,00. Também se apurou através do método de mínimos quadrados ordinários e
software Eviews à relação positiva entre a disposição de pagar e as variáveis renda e anos de
estudo. Essa avaliação econômica poderá contribuir para possíveis políticas e gestão do
patrimônio cultural local.
Palavras-chave: Patrimônio, valoração, proteção.

Introdução
O Patrimônio Histórico e Cultural representa uma parcela importante na riqueza de muitas
cidades e regiões. É a identidade de um povo nas provas físicas que recordam os atos e feitos
de nossos antepassados, embora, por muito tempo, esse Patrimônio não tenha sido encarado
como um bem de natureza econômica e, portanto, de natureza produtiva, capaz de gerar uma
série de serviços e benefícios para sociedade.
Atualmente, além do maior interesse e apreciação por parte dos cidadãos pelo uso e valor que
o patrimônio cultural representa, existe também uma maior importância de caráter econômico
na habilitação do patrimônio histórico fruto das externalidades positivas que estes geram.
Tudo isto somado a insuficiência de recursos públicos para atender a este fim específico,
justifica a busca por alternativas de financiamentos capazes de unir a iniciativa privada e o
setor público nesta tarefa.
Neste sentido, este trabalho procurou estabelecer o tamanho econômico do Patrimônio
Arquitetônico Histórico da cidade do Rio Grande, berço da civilização Rio-grandense.
Uma vez que o valor econômico de uma Catedral, de um prédio ou entorno histórico, artístico
e cultural se fundamenta no bem-estar que a sociedade recebe, tanto dos fluxos de bens e
serviços que estes geram, como nos valores sociais oriundos do bem público, fazendo uso ou
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apenas ambicionando preservá-lo para o desfrute de futuras gerações, utilizou-se para a
investigação sobre o valor do patrimônio arquitetônico histórico cultural da cidade do Rio
Grande o método da Valoração Contingente.

Caracterização da Área de Estudo
Rio Grande, o mais antigo município do Estado do Rio Grande do Sul,- distante 317km ao sul da
capital do Estado, Porto Alegre (Fig. 01), com uma população de aproximadamente 220 mil
habitantes e um PIB de cerca de 04 bilhões de reais, localiza-se na planície costeira sul, tendo
como limites: ao Norte, o município de Pelotas e a Laguna dos Patos; ao Leste, o Oceano
Atlântico e o Canal do Rio Grande; a Oeste, os municípios de Capão do Leão, Arroio Grande e a
Lagoa Mirim; e ao Sul, o Município de Santa Vitória do Palmar.

Figura 01: Mapa do Brasil com a localização da cidade do Rio Grande-RS
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de www.metalurgicajama.com.br/localização

Rio Grande foi a primeira capital do Estado, teve a primeira câmara de Vereadores (1761), a
mais antiga loja maçônica do Estado (1840), a primeira Câmara de Comércio (em 1844, quarta
entidade de classe mais antiga do Brasil), a primeira biblioteca pública do Rio Grande do Sul
(1846), o primeiro farol (Farol Capão da Marca, inaugurado por Dom Pedro II em 1849), a
primeira mulher formada em medicina no país (Rita Lobato Velho-1887), e o time de futebol
mais antigo do Brasil, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em julho de 1900.
No que se refere ao Patrimônio Arquitetônico Histórico a cidade não é diferente.
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Figura 02: Catedral de São Pedro
Fonte: Rio Grande Virtual, 2005.

Figura 03: Antigo Quartel General
Fonte: Rio Grande Virtual, 2005.

Dentre os inúmeros prédios históricos cita-se a Catedral de São Pedro, Igreja mais antiga do
Estado, construída em 1755, em estilo Barroco (fig. 02). No centro histórico da cidade, ve-se o
antigo Quartel-General em estilo eclético, datado de 1894 (fig. 03) e a Capela da Ordem
terceira de São Francisco, construída em 1792, pelo Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira e doada a
comunidade em 1797, conhecida como a “Igreja dos negros e escravos” (fig. o4).

Figura 04: Capela São Francisco
Fonte: Rio Grande em Fotos, 2005.

Figura 05: Prédio da Antiga Alfândega
Fonte: Rio Grande em Fotos, 2005.

O prédio da antiga Alfândega (fig. 05), com sua construção iniciada em 1875 e terminada em
1879, em estilo neoclássico. Atualmente serve de sede ao Museu da cidade - tombado como
Patrimônio Histórico Nacional. O atual Hotel Paris (fig. 06), datado de 1826, tombado em 1986,
funcionava como casa de armador de navios.

Figura 06: Hotel Paris
Fonte: Rio Grande Virtual, 2005.

Figura 07: Biblioteca Rio-Grandense
Fonte: Rio Grande virtual, 2005.
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A Biblioteca Rio-Grandense (fig. 07), fundada pelo Português João Barbosa Coelho, em 1846
em estilo neoclássico, abriga a mais antiga biblioteca do Estado. Seu acervo possui mais de 200
mil títulos, sendo 1520 obras consideradas raras. O Sobrado dos azulejos é o único sobrado
urbano do século XIX, em estilo neoclássico e todo revestido de azulejos portugueses da região
Sul do país (fig. 08). Foi construído em 1862 por Antônio Benone Martins Viana. O prédio foi
tombado como patrimônio histórico do Estado, em 1986.

Figura 08: Sobrado dos Azulejos
Fonte: Rio Grande em Fotos, 2005.

Figura 09: Prefeitura Municipal
Fonte: Rio Grande em Fotos, 2005.

O prédio da prefeitura municipal (fig. 09) destaca-se por seus diferentes estilos e beleza
arquitetônica. Construído em estilo colonial foi restaurado em 1895 quando passou a abrigar a
Intendência Municipal. No início do século XX recebeu um tratamento neoclássico, estilo que
mantém até hoje.
Fundamentação Teórica
A utilização de metodologias para a investigação do valor contingente do patrimônio histórico
e cultural, dentro do qual se encontra o patrimônio arquitetônico, é um fenômeno recente na
análise econômica. Um dos primeiros e mais emblemáticos trabalhos desta natureza foi o de
Navrud, Petersen y Strand (1992), com a ampliação do método de valorização contingente
para a Catedral de Nidaros, na Noruega, e que tinha por objetivo calcular os valores sociais
perdidos devido a corrosão ocasionada pela contaminação atmosférica neste importante
monumento histórico. Stefano Pagiola, em 1996, analisa a relação entre os investimentos em
cultura patrimonial e o desenvolvimento econômico.
Outros exemplos importantes dentro do tema da valorização econômica de bens, que fazem
parte do patrimônio arquitetônico histórico, foram desenvolvidos pelo Banco Mundial. O
primeiro data de 1997 e teve por objetivo valorar os benefícios da conservação da Medina de
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Fés1, em Marrocos. O segundo tratou da análise econômica da conservação do Centro
Histórico de Split2, na Croácia, realizado em 1998.
O projeto que previa valorar os benefícios da Medina de Fés foi realizado com a intenção de
financiar a conservação e reabilitação desta Medina, com particular atenção sobre a
reabilitação do conjunto de edificações de importância histórica, dando o devido cuidado a
qualidade do meio ambiente urbano. Sendo assim, o trabalho centrou esforços em descobrir a
disposição a pagar dos possíveis beneficiados pela conservação da mesma. O método utilizado
para isto foi o da Valorização Contingente e o formato dos questionários foi o de pergunta
dicotômica simples.
Por outro lado, o trabalho aplicado a cidade de Split, construída dentro das muralhas do
Palácio do Imperador Romano Diocleciano, a mais de 1700 anos, localizada na costa da
Croácia, utilizou o método de valorização contingente mas, através de um questionário de
pergunta dicotômica dupla.
Atualmente uma visão mais positiva por parte da população, quanto à conservação e
preservação do patrimônio histórico e cultural, tem contribuído ao aumento do bem-estar da
sociedade em geral. Apesar disto, segundo Moreno (1997), a intervenção pública se realiza
sem o devido conhecimento dos resultados econômicos, fruto desta intervenção, por falta de
informações e modelos adequados para sua análise.
Desta forma, o patrimônio histórico e cultural deve ser considerado, desde o ponto de vista da
análise econômica, como um bem público e semi-público e que, portanto, deve ser analisado
de forma diferente dos bens privados.
Segundo Pindyck e Rubinfeld (2002), um bem é considerado público quando beneficia todos os
consumidores, mas cuja oferta de mercado é insuficiente ou inexistente. A maioria são bens
públicos que provocam externalidades. Em termos econômicos, uma externalidade ocorre
quando uma pessoa (ou um agente) resulta beneficiada ou prejudicada pela ação de outra
pessoa (ou agente), e não se produz entre eles nenhum tipo de compensação.

1

Fés, a mais antiga das Cidades Imperiais do Marrocos, fundada em 789 D.C., foi capital do país por mais
de 400 anos (até 1912, quando a França decidiu mudar a capital para Rabat) e é o principal centro
cultural e religioso do país. Fés abriga a mais antiga universidade do mundo, além de ser também a mais
completa cidade medieval do mundo árabe. Em 1981, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade
pela UNESCO (World Bank & Royaume Du Maroc, 1998).
2
Slipt é uma cidade Croata de 200.000 habitantes que se encontra na Costa de Dalmacia. Split surgiu no
na de 245 a.C., localiza-se a mais de 1000 metros de altura e foi crescendo ao redor das dependências
do Palácio de Dioclesiano. Atualmente, a Catedral da cidade serve de túmulo para o Imperador
Dioclesiano. O centro histórico de Split é um Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, desde
1979.
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Mankiw (2006) afirma que a externalidade surge quando uma pessoa se dedica a uma ação
que provoca um impacto no bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, sem
pagar ou receber nenhuma compensação por esse impacto.

Aspectos Metodológicos
Este estudo foi desenvolvido de acordo com o raciocínio dedutivo buscando analisar o valor
contingente do Patrimônio Histórico Cultural da cidade do Rio Grande. Marconi e Lakatos
(2006) enfatizam que o método dedutivo caracteriza-se pela conexão descendente entre a
teoria e a ocorrência dos fenômenos, a teoria em evidência, neste caso, trata-se da verificação
da disposição a pagar pelo Patrimônio Arquitetônico Histórico Cultural.
Quanto aos seus objetivos o estudo classifica-se como pesquisa descritiva, que segundo Koche
(1997), estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulálas, também constata e avalia essas relações à medida que essas variáveis se manifestam
espontaneamente em fatos, situações e nas condições que já existem.
Quanto aos métodos de procedimento, esta pesquisa classifica-se como pesquisa de campo,
que de acordo com Oliveira (2001), consiste na observação dos fatos tal como ocorrem
espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente para
posteriores análises, possibilitando o estabelecimento de relações constantes entre
determinadas condições (variáveis independentes) e determinados eventos (variáveis
dependentes), observados e comprovados.
A técnica de coleta de dados empregada na pesquisa foi questionário com questões
previamente formuladas e testadas. A amostra da pesquisa foi por conveniência.
Quanto à forma de abordagem do problema esta pesquisa classifica-se como quantitativa e
qualitativa. Raupp e Beuren (2004) ressaltam que nas ciências sociais aplicadas é bastante
usual a pesquisa qualitativa, pois a contabilidade, a administração e a economia, apesar de
lidarem intensamente com números, são ciências sociais e não exatas.
A técnica utilizada para análise dos dados foi a análise qualitativa do conteúdo dos
questionários que, segundo Martins (2002), busca descrever ou interpretar o conteúdo das
mensagens.

Método da Valoração Contingente
O Método de Valoração Contingente é uma das poucas técnicas capazes de estimar o valor de
bens para os quais não existe mercado. Trata de simular um mercado mediante entrevista aos
consumidores potenciais. Neste método, os questionários desempenham o papel de mercado
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hipotético, no qual a oferta vem representada pela pessoa entrevistadora e a demanda pela
entrevistada.
Este método tenta medir, em valores monetários (no caso, em Reais), as mudanças no nível de
bem-estar das pessoas devido a um incremento ou diminuição da quantidade e/ou qualidade
de um bem. No caso dos que não implicam um custo monetário direto para o consumidor, a
disposição a pagar pelo bem equivale ao benefício que tal consumidor obtém. Por exemplo,
uma pessoa que desfruta de uma praça pública perto de sua residência, a qual não precisa
pagar entrada, terá como benefício para cada visita o equivalente ao que estaria disposta a
pagar como máximo em conceito de preço de entrada, Pearce e Turner (1995).
A disposição média a pagar, neste estudo, pode ser expressa como:

DPm= ∑DP316(1/n)
t-1

e a disposição a pagar como:

DPt = DPm (Pop)

Onde:
DPm = disposição média a pagar (considerando todos os indivíduos amostrados)
n = indivíduos entrevistados
DPt = disposição total a pagar
Pop = População residente

Método Econométrico
O modelo utilizado foi o linear geral3. O modelo linear geral inclui K variáveis explicativas e sua
equação tem, em termos gerais, a seguinte expressão:

Yi = bo + b1X1i + b2X2i + ... + bkXki + ui

Onde:
i = 1, 2, ..., n e,
j = 0, 1, 2, ..., k,

3

Baseado em Matos (1995)
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Sendo n o tamanho da amostra e k o número de variáveis explicativas. O modelo tem,
portanto, k + 1 parâmetros.
O software utilizado foi o Eviews e a disposição a pagar dos indivíduos em relação a
preservação do patrimônio histórico foi expressa por:

DPi = f (Ri, Ei)

(i=1,2,3, ...,316)

Onde:
DPi = disposição a pagar pela preservação/conservação;
Ri =Nível de renda dos entrevistados;
Ei = Anos de estudo dos entrevistados;
Os resultados esperados são de coeficientes positivos uma vez que parece ser lógico, que
pessoas com maior nível de renda e anos de estudo estejam dispostos a contribuir de forma
mais efetiva pela preservação e conservação do patrimônio histórico.

Resultados
Perfil da Amostra
Os entrevistados foram, na sua grande maioria, riograndinos de nascimento, 73%. Cerca de
68% dos abordados estão empregados com carteira assinada ou tem negócio próprio. Quanto
ao perfil sócio-econômico, podemos afirmar que a renda da maioria dos entrevistados está na
faixa salarial entre 1 e 4 salários mínimos (Gráfico 01), vigente durante o período de coleta dos
dados.
Gráfico 01 – Faixas de Renda

Faixa de Renda
Menos de 1 salário
mínimo
De 1 a 2 salários mínimos
9%

8%

14%

7%

Entre 2 e 4 salários
mínimos
45%

17%

Entre 4 e 5 salários
mínimos
Entre 5 e 10 salários
mínimos
Mais de 10 salários
mínimos

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos coletados na entrevista, 2005.
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A faixa etária de 61% dos indivíduos que participaram do estudo está entre 18 e 40 anos. O
nível de instrução (Gráfico 02) de 60% é o ensino fundamental, seguido pelos com ensino
médio, com 24%. Dos demais, 12% são graduados e 4% pós-graduados.

Gráfico 02 – Nível de Escolaridade

Nível de Escolaridade

4%

12%

Fundamental
Médio
Superior
24%

60%

Pós-graduado

Fonte: Elaborado pelo autor, 2005.

Dados relativos à Investigação do Valor Contigente
Quando os entrevistados foram questionados: “Você estaria disposto a colaborar de forma
efetiva com a manutenção e/ou conservação do Patrimônio Arquitetônico Histórico da Cidade
do Rio Grande?”, 85% afirmaram positivamente estar dispostos a participar (Gráfico 03).
Gráfico 03 – Disposição a pagar
Dispostos a participar do fundo

15%

Dispostos
Não-dispostos

85%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2005.

Dos 15% dos entrevistados que responderam negativamente, 48% afirmaram ser motivos para
não participar o fato de já existirem muitos impostos e que a conservação e a restauração do
patrimônio histórico cultural deve ser uma obrigação do Estado.
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Gráfico 04 – Disponibilidade de Pagamento
Disponibilidade de Pagamento

6%

15%

38%

R$ 24,00 ou mais
R$ 12,00
R$ 6,00
Menos de R$ 6,00 ao ano

41%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2005.

Quanto à disponibilidade de pagamento, para 79% dos entrevistados é de até R$ 6,00 por ano.
Após a aplicação do método, chegou-se à disposição média a pagar de R$5,33, estimando um
valor contingente, do Patrimônio Arquitetônico Histórico Cultural da Cidade do Rio Grande de
R$1.172.600,00.

Análise Econométrica
Estimou-se, a partir do Método dos Mínimos Quadrados Ordinários, e software Eviews, a
relação de casualidade entre a variável dependente, disposição a pagar, e as variáveis
explicativas, nível de renda e anos de estudo (escolar).

Dependent Variable: DP
Sample: 1 315

Method: Least Squares
Included observations: 315

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.949948

0.410691

-2.313049

0.0214

RENDA

0.007714

0.000287

26.87686

0.0000

ESCOLAR

0.220575

0.068755

3.208148

0.0015

R-squared

0.799404

Mean dependent var

5.482540

Adjusted R-squared

0.798118

S.D. dependent var

6.708359

Log likelihood

-593.0040

F-statistic

221.6806

Durbin-Watson stat

1.716649

Prob(F-statistic)

0.000001

O R² mostra que a regressão é responsável por, praticamente, 80% da variação amostral. As
variáveis se mostram significativas em 95%. Tanto a renda, como os anos de estudo
apresentaram sinal coerente com a hipótese inicial. Outro ponto importante, demonstrado
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nos dados, é que a variável anos de estudo tem maior impacto sobre a disposição a pagar do
que o nível de renda.

Considerações finais
A análise dos dados sinaliza a disposição da grande maioria da população rio-grandina, em
participar de maneira efetiva na preservação e conservação do Patrimônio Histórico Cultural.
Do total dos entrevistados, 73% são rio-grandinos de nascimento, 53% estão formalmente
empregados e 15% tem negócio próprio. Quanto ao perfil sócio-econômico, 70% têm renda
igual ou inferior a 4 salários mínimos e tem, predominantemente, nível de instrução
fundamental. O valor contingente estimado do Patrimônio Arquitetônico Histórico Cultural da
cidade do Rio Grande, calculado a partir de uma disposição média a pagar de R$5,33, foi de R$
1.172.600,00. Este valor sinaliza o quanto os residentes valorizam parte de sua história.
A análise econométrica dos dados relacionou a disposição a pagar, que foi considerada a
variável explicada, com o nível de renda e anos de estudo, variáveis explicativas. Os resultados
mostraram que estas variáveis explicam, praticamente, 80% da disposição das pessoas a pagar
pela preservação, conservação e/ou manutenção do Patrimônio Arquitetônico Histórico
Cultural da cidade do Rio Grande, com nível de significância superior a 95% e que, quanto
maior a escolaridade, maior a preocupação e participação dos indivíduos na conservação de
sua identidade através da preservação de seu Patrimônio Histórico Cultural.
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Patrimônio arquitetônico de Santa Maria: um exemplo de ecletismo
Carlos Fernando Guimarães Seffrin

Resumo
O presente trabalho tem como intuito versar, de modo analítico, sobre um importante
exemplar do ecletismo arquitetônico da zona central da cidade de Santa Maria/RS – o edifício
João Fontoura Borges, mais comumente conhecido como “prédio da SUCV”. Este artigo,
inicialmente, abordará o contexto histórico de Santa Maria, com a influência da linha férrea no
desenvolvimento da cidade, período em que ocorre a influência da cultura européia na
sociedade local, tal influência podendo ser notada, entre outras coisas, nas construções. Após,
seguirá com histórico e análise pormenorizada do prédio, que é considerado Patrimônio
Histórico por meio da Câmara Municipal de Vereadores.
Palavras-Chave: patrimônio, edificação, ecletismo

Introdução
Sabe-se que a cidade de Santa Maria originou-se de um acampamento militar. Seu
desenvolvimento urbano, desde o início, aconteceu de forma desordenada, resultado,
principalmente, de dois fatores que delinearam seu traçado: as redes de drenagem (cursos
d”água) e de ferrovias (trilhos). Mas, sem dúvida, a estrada de ferro foi a grande propulsora do
progresso da cidade, na medida em que ligou Santa Maria à capital da província (Porto Alegre),
às fronteiras com o Uruguai (Livramento) e com a Argentina (Uruguaiana), estendendo-se até
o litoral (Rio Grande), passando por Bagé. Sua localização geográfica, no centro do estado,
facilitou a construção da estrada de ferro, ligando-a a vários municípios gaúchos e, mesmo, ao
norte do país, o que deu um enorme impulso ao comércio local.
Aos poucos, Santa Maria começou a ganhar destaque econômico e veio a se tornar o maior
centro ferroviário da região. A linha Porto Alegre - Uruguaiana, que atravessava, praticamente,
o estado, no sentido transversal, tinha, como parada principal, a Estação Férrea de Santa
Maria.
Em 1898, a companhia belga Compagnie Auxiliare des Chemins de Fer au Brésil que arrendou
parte das estradas de ferro, instalou seus escritórios em Santa Maria. Diversas famílias belgas e
francesas fixaram residência na cidade, o que provocou um impulso na vida social e a
assimilação de uma cultura européia. Em 1907 (data mais provável), foi inaugurada a VILA
BELGA, para alojar os funcionários da Compagnie. A cidade passou por uma fase de grande
desenvolvimento na área da educação e no movimento sindical. Em 1913, foi fundado o
Sindicato Cooperativista dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS). A
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Estação de Santa Maria fazia parte, portanto, de um complexo ferroviário. (VIERO, 2007, p.31).
No mesmo ano, ocorreu a fundação da Sociedade União dos Caixeiros Viajantes (SUCV).
Fig. 01- Expansão Ferroviária no Rio Grande do Sul

Fonte - Atlas Escolar Municipal. Santa Maria, 2007

Da cidade de Santa Maria chegavam e partiam trens diariamente, para os mais diferentes
destinos, trazendo e levando milhares de passageiros. Passageiros esses que se dirigiam aos
bons hotéis construídos na Avenida Rio Branco e ruas adjacentes, para recebê-los. Também
inúmeras lojas comerciais se estabeleceram ao longo da avenida, dando-lhe um movimento e
um aspecto diferenciado. O transporte de passageiros mudou, definitivamente, a fisionomia
da cidade. Ainda na Avenida Rio Branco, foi construída, pela Cooperativa dos Empregados da
Viação Férrea, a Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor (seção masculina), cujo objetivo era
oferecer uma educação técnica aos filhos dos ferroviários nos moldes dos liceus franceses. A
inauguração do prédio ocorreu em maio de 1922, obra em estilo eclético. Ocorreu uma
incorporação da cultura européia, não somente no ensino, na moda, nos costumes, mas,
também, na arquitetura. Como em outras cidades brasileiras,

“Pretendia-se esquecer,

obliterar mesmo, o passado colonial, primitivo, retrógrado, tacanho, em nome do progresso.”,
(Pinheiro 2006).
Outro fator que propiciou essa “europeização” foi a oferta de profissionais oriundos do Velho420
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Continente (Europa), principalmente os alemães. O desenvolvimento da economia, anterior à
Primeira Guerra Mundial (1914), favoreceu a vinda de arquitetos, mas no pós-guerra que a
presença deles se intensificou (WEIMER, 1989).
Neste cenário, deu-se a construção do prédio da Sociedade União dos Caixeiros Viajantes,
também em estilo eclético, caracterizado pela ornamentação exacerbada e arquitetura
imponente. Tal arquitetura era a maneira de espelhar o sucesso e a solidez das instituições.

Edifício João Fontoura Borges/Prédio da SUCV - Histórico

O edifício “João Fontoura Borges”, localizado na Rua Venâncio Aires, 1934, esquina com a
Avenida Rio Branco, em Santa Maria, mais conhecido como prédio da SUCV – União de
Previdência - é um significativo exemplo de ecletismo arquitetônico da época.

Fig. 02- Edifício da SUCV
Fonte – arquivo do autor, 2007

O terreno escolhido para erguer a edificação da SUCV existia um restaurante. Anterior a este
restaurante, havia um cemitério, que ficava junto da primitiva Igreja Matriz, cuja demolição foi
iniciada no final de 1888.
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A atual construção foi escolhida para sediar a Sociedade União dos Caixeiros Viajantes,
sociedade essa fundada em 20 de setembro de 1913, por aquela que, na época, era uma forte
categoria profissional: a dos caixeiros-viajantes.
No mesmo ano, um grupo de caixeiros-viajantes teve a iniciativa de fundar o Museu Víctor
Bersani. Em 1937, o acervo deste museu, com mais de 4.000 peças, foi tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Por muitos anos, esse acervo esteve
exposto na sede da SUCV. Em 1981, as peças foram incorporadas pelo Museu Educativo Gama
d’Eça, que atualmente se localiza no sobrado que pertenceu ao Dr. Astrogildo de Azevedo, na
Rua do Acampamento, 81.
A pedra fundamental foi lançada em 20 de dezembro de 1922, sua construção teria iniciado
em 1923 e a inauguração aconteceu em 20 de setembro de 1926, sendo presidente da SUCV,
nesta ocasião, João Fontoura Borges, daí o edifício levar seu nome.
Não há certeza sobre a autoria do projeto. Pelas características da edificação e informações
obtidas com pesquisadores, pode-se acreditar que seu autor teria sido o arquiteto Theodor
Alexander Josef Wiederspahn, Theo, como era mais conhecido.
Wiederspahn era alemão, nascido em 1878, que migrou para o Brasil, estabelecendo-se na
cidade de Porto Alegre, e, com apenas 30 anos, já era dono de um considerável currículo. Foi
convidado pelo engenheiro porto-alegrense Rudolf Ahrons, dono da maior construtora do Rio
Grande do Sul naquela época, a trabalhar com ele, em sua firma. Lá, durante sete anos, fez
inúmeros projetos, tanto para Porto Alegre, como para diversas cidades do interior do estado
(WEIMER, 1984). São dele os projetos do edifício Nicolau Ely, onde hoje está instalada a loja
Tumelero (o qual, ainda que em proporções maiores, apresenta semelhanças arquitetônicas
com o edifício da SUCV), o Hotel Majestic (hoje Casa de Cultura Mário Quintana), a Delegacia
Fiscal do Estado (atual Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS), o prédio dos Correios e
Telégrafos (atual Memorial do Rio Grande do Sul), Banco Nacional (hoje Santander Cultural)
entre tantos outros. Em Santa Maria, foi autor do projeto do edifício do Clube Caixeiral e da
residência do médico Astrogildo de Azevedo (atual Museu Educativo Gama d’Eça), cujo
acompanhamento da construção ficou a cargo do engenheiro Henrique Schutz, que chefiava a
filial de Ahrons em Santa Maria.
O construtor do edifício João Fontoura Borges foi o engenheiro alemão Georg Wild e o mestre
de obras Otto Werner.
A imponência do prédio, suas fachadas representativas de um estilo arquitetônico de época, o
destaque no centro urbano de Santa Maria levaram ao seu reconhecimento, tornando-o
patrimônio histórico do município através da Lei 3661/93.
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Análise Arquitetônica
O prédio mostra extremo requinte decorativo tanto no exterior quanto no interior, daí chamar
a atenção e destacar-se na paisagem urbana de Santa Maria. Segundo o arquiteto Andrey
Rosenthal Schlee, ele é “fruto de um método de criação de formas arquitetônicas que permitia
que os mais variados elementos lexicais, extraídos de todas as épocas e regiões, fossem
recompostos de diferentes maneiras, dando origem às obras novas”. Com o passar dos anos
tornou-se uma marco da identidade cultural da cidade.

Fig. 03- Fachada Sudeste (pela Rua Venâncio Aires)
Fonte- arquivo digital do autor, 2008
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edificação vizinha

Fig. 04- Fachada Oeste (pela Av. Rio Branco)
Fonte- arquivo digital do autor, 2008

A edificação possui cerca de 1.785m², constituída de quatro pavimentos e mais uma
mansarda1. Na sua base, tem-se o pavimento térreo, destinado à área comercial; no corpo, o
segundo e o terceiro pavimentos, com pé-direito duplo no salão nobre; e, no coroamento, o
quarto pavimento, destinados à escritórios. Depois, a mansarda.

5º Pavimento – Mansarda
4º Pavimento – Administração
3º Pavimento – Mezanino
2º pavimento – Salão nobre

Fig. 05- Esquema gráfico sobre foto para identificação de pavimentos
Fonte- arquivo digital do autor, 2007

1

Último andar de uma edificação com janelas sobre o telhado
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A obra apresenta dois eixos de circulação, um central e o outro, em uma das extremidades,
que funciona como saída de emergência no caso de sinistro. A primeira circulação, constituída
de escada, que vai até o segundo pavimento, e de elevador, atende desde o térreo até o
pavimento da mansarda; já a segunda, constituída apenas de escada, vai, do mesmo modo, do
térreo até a mansarda.

1º Pavimento – Lojas

2º Pavimento – Salão nobre

3º Pavimento – Mezanino

4º Pavimento – Administrativo

Mansarda

Cobertura

Fig. 06- Plantas Baixas e Planta de Cobertura
Fonte- arquivo digital do autor, 2008
425
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

No térreo ou primeiro pavimento, existe um “hall” de entrada que separa duas grandes lojas,
cada uma delas servida por depósito e lavabo. Logo, ao adentrar, podemos verificar o requinte
interno da obra, desde o chão até o teto, o piso formado por peças pretas e brancas em
formato hexagonal, dando origem a desenhos geométricos. Nas paredes, pilastras com capitéis
da ordem compósita, encimadas por frisos e ladeadas por paredes com pinturas em estêncil,
que também aparecem no segundo andar.
Nota-se, ao longo da edificação, o cuidado de caracterizá-la com as atividades dos caixeirosviajantes. Nas laterais da base da escadaria central, existem dois nichos ocupados pelas
estátuas de Mercúrio (deus romano do comércio) e de Ceres (deusa romana da agricultura).
Vencendo o primeiro lance da escada, chega-se ao patamar intermediário, onde encontram-se
belos vitrais em alegoria ao comércio e aos mercadores-viajantes. E, após o segundo lance,
chega-se ao andar ocupado pelo salão-nobre.
O salão-nobre, com pé-direito duplo, é um espaço inteiramente ornamentado, destacando-se,
em baixo-relevo nas paredes, figuras femininas, anjos e guirlandas. Neste espaço, da mesma
forma que no hall do primeiro andar, existem pilastras da ordem compósita. Externamente,
acima das portas-janelas deste salão, existem intrigantes rostos com asas, em alusão ao deus
do comércio. Além do salão nobre, o segundo pavimento possui um corredor, duas salas para
reuniões, uma sala de honra, uma sala para diretoria e dois sanitários.

Fig. 07- Rosto do deus Mercúrio (caracterizado pelo capacete com asas)
Fonte – arquivo do autor, 2007

No terceiro andar, existem seis conjuntos de salas, duas áreas de mezanino, um corredor e
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dois sanitários. O quarto pavimento, com metragem quadrada semelhante ao do segundo,
encontra-se um corredor e salas variados tamanho. Já na mansarda, há um salão, que ora é
utilizado para festas, ora para depósito, e dois lavabos.
A cobertura é composta por várias águas, com pequenas águas-furtadas2, todas de telha
cerâmica. É possível deduzir que as águas-furtadas não eram previstas no projeto original, já
que foram acrescentadas mais tarde, conforme podemos verificar em registros fotográficos de
época. No nível da rua, praticamente não se percebe a presença da cobertura.
O sistema construtivo da edificação é, possivelmente, todo em alvenaria portante, de tijolos
maciços, destacando-se as paredes externas, como do primeiro e segundo andares, com 50
centímetros de espessura.
Por fim, no exterior, se pode observar o arredondado arremate de esquina, ornado e
constituído com o monograma da entidade – entrelaçamento das letras iniciais “U,C,V”.

Fig. 08- Monograma da União dos Caixeiros Viajantes presente no arremate da esquina
Fonte – arquivo do autor, 2007

Considerações finais
Todo o valor impregnado no prédio da SUCV, certamente, contribuiu para que, em junho de
93, este fosse considerado como patrimônio histórico do município pela Câmara de
Vereadores de Santa Maria, por meio da lei municipal 3661. Incompreensivelmente, no
mesmo ano, em menos de seis meses, essa mesma lei foi alterada pela lei 3724, restringindo
2

Janela de sótão coberta por duas águas, que emerge de uma água de telhado
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EDI

EX

apenas a fachada do prédio como patrimônio histórico. Como se o valor ou a constituição de
um prédio fosse dado apenas por suas fachadas. Em uma obra arquitetônica, deve ser
considerado o todo porque o interior e o exterior estão co-relacionados e um tem tanta
importância quanto o outro. Tal fato caracteriza o grande desinteresse e desrespeito pelo
patrimônio da cidade.
Espera-se que nunca aconteça com o prédio da SUCV o mesmo que aconteceu com várias
outras obras arquitetônicas da cidade: a descaracterização das mesmas ou, então, o que é
pior, o seu “tombamento” de fato.
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Casa Astrogildo de Azevedo: patrimônio arquitetônico em prol da memória coletiva da
cidade de Santa Maria10
Lucas Figueiredo Baisch

Resumo
O presente artigo tem como objetivo apresentar a Casa Dr. Astrogildo de Azevedo, na cidade
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, face a algumas questões relativas aos temas cultura,
patrimônio, bens culturais e a preservação do patrimônio arquitetônico. Relata brevemente a
história da cidade de Santa Maria, focando no início do século XX, período da construção da
edificação. Evidencia ainda a linguagem arquitetônica do arquiteto da casa Theo Wiedersphan
e sobre o próprio dono da casa, Dr. Astrogildo de Azevedo.
Palavras-Chave: patrimônio histórico, arquitetura, preservação

Introdução
A história de uma cidade pode ser contada a partir de um edifício. Entretanto, de que maneira
se pode preservar uma construção para que a história da cidade perdure e como a arquitetura
pode ser entendida como uma representação cultural? Com breves explanações sobre cultura
bens cultuais e patrimoniais, se inicia um pensamento sobre as questões acima levantadas. A
casa do Dr. Astrogildo de Azevedo, um homem influente na cidade de Santa Maria no início do
século XX é um exemplo de como é importante preservar o patrimônio arquitetônico para que
se entenda o passado de uma cidade e sua sociedade.

O que é cultura?
Um funk carioca dançado e cantado nos morros do Rio de Janeiro, uma milonga escutada
numa roda de chimarrão, um acarajé comido em terras baianas, a festa da uva em Caxias do
Sul, os pubs onde se vende cannabis em Amsterdam. Teotihuacán, Mitla e as pirâmides do
Egito. Google Chrome. A peça de teatro encenada por Fernanda Motenegro. Surrealismo, a
pop art de Andy Warhol, as instalações da Bienal do Mercosul. A utopia de Paulo Freire à
malandragem carioca. Flickr, Web 2.0. Brian May doutor em astronomia, Twitter.
E é bom parar por aqui! Tudo isso é cultura. E não só isso. Este termo também possui outros
tantos e incontáveis enfoques. Nenhum absoluto, todos complementares. O termo cultura (do
latim cultura, cultivar o solo, cuidar) nada mais é do que o conjunto de manifestações

10

Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Professor Orientador: Prof. Dr. Arq. e Urb. Caryl Eduardo Jovanovich Lopes.
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artísticas, sociais, lingüísticas e comportamentais de um determinado grupo social, povo ou
civilização que forma um conjunto de traços que os caracterizam e identificam nesses grupos
humanos.
Segundo Santos (1983 p. 44 e 45):

Cultura é uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade [...]
Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão
do processo social. Ou seja, a cultura não é algo natural, não é uma
decorrência d e leis físicas ou biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto
coletivo da vida humana. Isso se aplica não apenas à percepção da cultura, mas
também à sua relevância, à importância que passa a ter. Aplica-se ao conteúdo
de cada cultura particular, produto da história de cada sociedade.
Fazem parte da cultura de um povo inúmeras manifestações como: música, teatro, rituais
religiosos, língua falada e escrita, hábitos alimentares, danças, arquitetura, pensamento,
formas de organização social, etc. Além disso, a cultura e a capacidade de produzi-la são o que
diferenciam o ser humano dos animais irracionais. Os diversos sentidos da palavra variam
conforme a aplicação em determinado ramo do conhecimento humano.

Patrimônio e bens culturais
Antes de se falar em patrimônio, fala-se em bens culturais, uma vez que o patrimônio é um
bem cultural. Entende-se por bens culturais tudo aquilo que qualquer sociedade, comunidade
ou grupo de indivíduos produza e é através destas manifestações que acontece a identificação
entre os indivíduos e os seus grupos. A arquitetura, talvez, represente o maior dos
patrimônios, não pelo egocentrismo do arquiteto, mas por ela apresentar permeabilidade,
durabilidade no tempo e no espaço, não necessitando de meios para ser reproduzida. Segundo
Foletto (2007 p. 18):

A arquitetura pode ser entendida como um documento histórico, pois tem a
capacidade de permanecer, de durar e de vencer o tempo. Por isso, com a
observação de exemplares, torna-se possível conhecer sociedades e
civilizações anteriores à nossa, suas formas de viver, de se relacionar, sua
tecnologia e seus hábitos.
Entende-se como Patrimônio Cultural todo o conjunto de bens, materiais ou imateriais, que
pelo seu valor próprio, devam ser considerados de interesse relevante para a permanência e a
identidade da cultura de um povo. O patrimônio é a nossa herança do passado, com que
vivemos hoje, e que passamos às gerações futuras O patrimônio cultural é, por fim, o conjunto
de bens mais caros à sociedade, aqueles que constituem a herança que se recebeu das
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gerações anteriores. De caráter coletivo ou individual, como conjunto de patrimônio artístico,
afetivo, natural, histórico, dentre outros.
Esses patrimônios não podem e não devem ser pensados de forma isolada, mas sim inseridos a
um conjunto todo, e nesse caso encontra-se o espaço urbano. Da mesma forma que certas
pessoas ficam indissociavelmente ligadas a um objeto, um carro, uma tatuagem, uma roupa,
uma jóia, as cidades também têm seus ícones. Os significados, conferidos à memória sobre um
bem ao longo do tempo, acabam dando-lhe uma identidade própria, tornando-o capaz de
substituir ou representar um povo, um lugar.

Preservação do patrimônio arquitetônico
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o vocábulo Preservação é o conjunto de
medidas que visam a conservação; consta também é a série de ações cujo objetivo é garantir a
integridade e a perenidade de algo; defesa, salvaguarda, conservação. Já a palavra Proteção é
ato ou efeito do Estado perante um bem cultural ou um bem natural sob sua guarda por
intermédio, por exemplo, o tombamento. É o valor cultural atribuído ao bem que justifica seu
reconhecimento como patrimônio e conseqüentemente sua proteção em nível de legislação
federal, estadual ou municipal.
A legislação é uma forma de proteção. Mas quem faz a proteção de todos esses bens aqui
apresentados? Para que os bens constituintes do patrimônio cultural possam ser protegidos e
preservados de forma íntegra e autêntica para outras gerações, são necessárias as ações legais
e efetivas. A proteção legal se dá por meio da legislação do Tombamento que nada mais é do
que um ato administrativo do poder público, objetivando proteger determinados bens
culturais, impedindo que sejam destruídos ou descaracterizados. Isso não significa
desapropriação nem impede a venda, aluguel ou herança do bem.
A responsabilidade de sua manutenção é do proprietário, desde que aprovada pelo órgão que
o tombou. Este procedimento deve ser realizado pelo poder público. Na instância federal, temse o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Cultural IPHAN e ainda o Instituto de
Patrimônio Histórico Artístico Edificad0 IPHAE. Há a possibilidade de Tombamento em
instâncias mais baixas, como estaduais e municipais, que são geralmente atribuídas à
Secretaria de Cultura.

Breve história de Santa Maria
Santa Maria localiza-se em uma área de povoamento antigo. Apresenta um processo de
urbanização crescente, motivado pelas potencialidades regionais. Município pólo da
microrregião apresenta um importante diferencial voltado ao setor educacional e hospitalar
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que o torna área de atração populacional. O passado da cidade diz muito àquilo que ela se
transformou hoje e, assim, é necessário ter conhecimento dessa história e de toda a sua
trajetória até aqui. Inicialmente, o local foi denominado Rincão de Santa Maria, nome, talvez,
atribuído aos jesuítas espanhóis da Doutrina de São Luis Gonzaga. Assim, as terras do atual
município de Santa Maria seriam oriundas dos remanescentes da antiga redução de São
Cosme e Damião.
No ano de 1777, quando o Brasil ainda era uma longínqua colônia do Império de Portugal,
iniciava-se a história de Santa Maria através do Tratado de Santa Ildefonso e a sua decorrente
implantação. Foi somente em 1797 que os militares, sob o comando do Capitão Joaquim Félix
da Fonseca, ocuparam as terras onde hoje é a Praça Saldanha Marinho e a Rua do
Acampamento. Depois da denominação acampamento militar, o povoamento foi elevado a
Oratório Público de Cachoeira do Sul em 1804, depois à Capela do Acampamento de Santa
Maria da Boca do Monte (1812), à Freguesia (1837), à Vila (de Cachoeira do Sul) (1857) e,
finalmente, a município em 1858.
Já em 1884, inicia-se o primeiro ciclo de crescimento da cidade. Entre o antigo acampamento
militar e as colinas a norte são implantadas as instalações da ferrovia Santa Maria Cachoeira do
Sul. Deste ciclo temos vários legados arquitetônicos como a Estação Ferroviária, Vila Belga,
Escola de Artes e Ofícios, (atual supermercado Carrefour) dentre outros. Como afirma
Brickmam e Coelho em 1899, Santa Maria contava com o Theatro 13 de Maio, a Praça
Saldanha Marinho e o Clube Caixeiral. Já em 1914, João Belém destacava a notoriedade do
palacete do Doutor Astrogildo de Azevedo, além do 7° Regimento de Infantaria, do Colégio
Sant Anna, do colégio dos Irmãos Maristas e da União dos Caixeiros Viajantes (atual SUCV).
Foletto complementa:

Em 1890, as casas da rua eram simples, construídas rente ao passeio público,
sem muitos adornos e muito delas de madeira. Por volta da segunda década
do século XX, a Rua do Acampamento se encontrava urbanizada e a calçada
com pedras irregulares. As tipologias das edificações residenciais e comerciais
já eram predominantes desde então. Em 1914, notáveis foram as presenças do
palacete do Dr. Astrogildo de Azevedo, do Banco da Província do Rio Grande
do Sul e, mais adiante, do Colégio Centenário. (Foletto, 2007, p. 47)
Olhando um pouco mais à frente, a partir dos anos 60, a cidade passa por outro ciclo de
desenvolvimento. A implantação da Universidade de Santa Maria (nome original) foi decisiva
nessa mudança. Atrai, até hoje, dezenas de milhares de acadêmicos e professores, o que torna
a cidade um pólo educacional com a ajuda de outras seis instituições de ensino superior.Não
só as edificações, mas a localização física no espaço da cidade (há mais de 10 km do centro)
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propiciou a sua transformação definitivamente. Apesar da visão controversa de hoje em dia
sobre o campus da UFSM, sua localização estratégica foi um feito histórico no campo urbano
da cidade e na educação para o Brasil, sendo a primeira Universidade construída fora das
capitais no país. Mariano da Rocha Filho, ainda tendo sua história intercalada com a casa do
doutor Astrogildo de Azevedo, idealizou a UFSM, construindo-a com os conceitos modernistas
nos molde de Brasília. Seus prédios adotam o mesmo estilo (sic). Com um empreendimento de
tamanho impacto, separado por completo do centro da cidade, a urbe precisou se adequar a
isso e ir ao encontro desse progresso. Surge, assim, como uma das conseqüências urbanas da
cidade, o desenvolvimento crescente do outrora distrito de Camobi a leste do centro.

Relação Centro Histórico x Edificação
O Centro histórico de Santa Maria se estende da Estação Ferroviária até o Colégio Centenário,
sendo o eixo de acesso a Avenida Rio Branco e a Rua do Acampamento. Há a predominância
por casas, casarões e palacetes principalmente na Avenida Rio Branco, já na Rua do
Acampamento se vê pouca coisa, além da Casa Astrogildo de Azevedo. Mais perto do edifício a
ser reciclado, tem-se outros dois do mesmo arquiteto e, portanto, com características bem
próximas. Tanto a Casa Astrogildo de Azevedo, quanto o Clube Caixeiral e a Caixa Econômica
Federal têm o mesmo pé direito, aberturas com ornamentos, certa simetria e proporções na
fachada, o que indicam uma forte influência do neoclássico na obra arquiteto.

433
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Fig. 01- Delimitação do Centro Histórico de Santa Maria
Delimitação da Zona 2.0 (Centro Histórico
Avenida Rio Branco
PPPDUA 2006)
Praça Saldanha Marinho

Quadra da Casa Sr. Astrogildo de Azevedo

No entorno imediato da edificação a ser reciclada, tem-se a presença de 2 edificações: Edifício
Acampamento e Edifício Taperinha. O primeiro, com características proto-modernas, com
algumas reminiscências de ornamentos. Já o segundo é o primeiro edifício modernista da
cidade, cuja implantação é significativa nas decisões do projeto aqui apresentado e, acima de
tudo, um expoente arquitetônico da cidade.

A casa, seu arquiteto e seu dono
Nos idos do ano de 1913, o mundo estava prestes a vivenciar a primeira guerra de grandes
proporções, a incógnita do século XX, as descobertas de Charles Darwin. Foi nesse período que
surgiu a torre Eifell, o concreto. Porém, como a história tem ciclos, volta e meia o mundo
voltava à suas origens greco-romanas, Assim, na arquitetura, tivemos a volta de elementos
alusivos ao século XVI. Quando Napoleão invadiu a Grécia, o mundo voltou-se mais uma vez
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aos frontões, às colunatas, aos adornos e à decoração. Sobre os mesmos ombros se apoiava o
arquiteto alemão imigrante Theodor Wiedersphan e sua vasta carreira ao sul do Brasil,
incluindo a Casa Dr. Astrogildo de Azevedo.

Fig. 02 – Entorno imediato da edificação

Para estabelecer seu consultório médico e a residência, o doutor contratou o arquiteto para
elaborar o projeto. A fachada da edificação é simétrica, possui balaustres na platibanda e as
suas fenestrações são ornamentadas com medalhões e elementos florais. Na parte central é
notável os elementos horizontais decorativos tais como vemos em algumas construções
romanas milenares. A notoriedade do edifício faz-se ainda mais presente após a construção do
Edifício Taperinha, ícone da arquitetura modernista em Santa Maria. Temos, assim, duas
escolas, dois exemplares de épocas distintas lado a lado. Foletto, (2007, p. 93) nos ajuda a
elucidar:

O palacete foi construído em dois pavimentos. No primeiro, duas peças
serviam de consultório médico e uma sala para visitas. Havia ainda o corredor,
a sala de jantar,a biblioteca, a cozinha, a despensa, e o quarto de passar roupa.
Na parte superior esquerda, ficavam os quartos de dormir e de vestir do casal;
à direita, havia mais dois quartos, destinados às filhas.
O que se destaca, incontestavelmente, é só a fachada do bloco frontal à rua do Acampamento.
Nas demais fachadas, há pouca ornamentação, simetria e até uma falta de coerência devido à
escassez gritante de ornamentos. Após a morte do proprietário original em 1947, a casa foi
herdada pela filha Estela de Azevedo e pelo marido Miguel Maria Beleza. O casal modificou
alguns elementos internos e externos. Foi sob a responsabilidade deles que foi construída
umas das primeiras piscinas da cidade; uma para adultos ao fundo do lote e outra, acima, para
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as crianças. Também, foram construídos pelos herdeiros um castelo em miniatura e obras de
ajardinamento. Internamente, foram restaurados o sistema elétrico e hidráulico e
acrescentados banheiros e uma lareira no térreo. Há quem afirme que o senhor Beleza
mantinha uma coleção de armas com peças raras.
Com a morte de Estela e Miguel (estancieiro de Uruguaiana com posses), o palacete foi
herdado por um casal de sobrinhos. No período de 1964 e 1984, a edificação sediou a
prefeitura municipal de Santa Maria. Em 1964, foi retirado o sótão que, apesar de não constar
no projeto original, foi refeito mais adiante. É importante ressaltar que todas estas
modificações não descaracterizaram o volume da edificação. Já em 1985, o prédio foi
adquirido pela UFSM e, a partir de então, tornou-se sede do Museu Educativo Gama D Eça. O
edifício, também, abriga o acervo do Museu Victor Bersani doado pela Sociedade dos Caixeiros
Viajantes. Antes da inauguração do Museu, o prédio sofreu uma reforma sob os cuidados do
Arq. José Julio de Oliveira Barbarena, através do Escritório Técnico da UFSM.
Recentemente, em 2006, o prédio sofreu suas últimas alterações, como a colocação de um
anteparo na fachada para evitar a permanência de vendedores ambulantes. No mesmo ano, o
ponto de táxi foi desviado mais para trás, motivado pela construção do corredor de ônibus,
implementado no rua do Acampamento.

Nesta reforma, foram construídos três anexos.

Todos ao fundo do lote, quase rente à casa. O primeiro era para abrigar a carruagem do
proprietário? O segundo era destinado a um pequeno auditório. E o último, para abrigar o
acervo. Estes anexos são de volume, caráter e porte ínfimos se comparados ao prédio
principal. Já, os fundos do lote estão ao léu, quase não se nota o que, no passado, dera origem
à piscina, ao castelo e aos caramanchões.
Convém aqui, inevitavelmente, falar sobre esse arquiteto Theo Wiedesphan, pois algumas de
suas obras são referenciadas como exemplos característicos de sua época, tais como as obras
em Porto Alegre: Correios e Telégrafos, hoje Memorial do Rio Grande do Sul, Hotel Majestic,
atual Casa de Cultura Mário Quintana, Faculdade de Medicina da UFRGS e Hospital Moinhos
de Vento. Em Santa Maria, ele projetou o Edifício do Banco Nacional do Comércio (atual Caixa
Econômica Federal), Banco Pelotense (onde se localiza o Banrisul hoje) e o Clube Caixeiral.
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Fig. 03- Astrogildo de Azevedo

Astrogildo Cezar de Azevedo, cuja foto se reproduz acima na figura 01, nasceu em Porto Alegre
no ano de 30/01/1867. Após formar-se em Medicina no Rio de Janeiro em 1889, veio à região
central do Rio Grande do Sul. Aqui colocou em prática suas atividades médicas. Montou uma
clínica particular e com ela iniciou a participação na sociedade santamariense no início do
século XX. Casou-se com Aurea Becker Pinto em 30 junho 1894. Desta relação, nasceram três
descendentes: Stela Azevedo, Araci Azevedo e Fernando Azevedo nascido em 1900. Já em
17/07/1898, quando a rua do Acampamento já se encaminhava para ser uma das artérias
comerciais da cidade, o médico fundou a Sociedade de Caridade Santamariense.
Quase cinco anos depois inaugurou o primeiro pavilhão do hospital que hoje recebe seu nome,
em homenagem aos feitos pela cidade, com empréstimo da Compagnie Auxiliaire de Chémins
de Fer Au Brésil Quando eleito intendente, por sua formação em Medicina, contratou os
serviços do médico sanitarista Saturnino de Britto, renomado por suas obras em várias cidades
brasileiras, para serviços de saneamento básico na cidade. Segundo Marchiori e Noal (1997),
Astrogildo de Azevedo faleceu em Santa Maria no dia 21 dias e maio de 1946 com 79 anos.

Considerações finais
A arquitetura com reminiscências clássicas representou os anseios de uma parte da sociedade
e a casa do Dr. Astrogildo de Azevedo representa estas vontades. No contexto do centro
histórico, a casa rivaliza com outras construções do mesmo período. Já no contexto imediato, a
casa se sobressai diante de outros dois edifícios representativos de outras épocas da cidade. O
arquiteto da casa Theo Wiedersphan – que por si só, garantiria a questão patrimonial da
edificação devido a grandiosidade e qualificação das obras - foi quem que deu vida a estes
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anseios e cravou no centro da cidade de Santa Maria um exemplar de arquitetura que perdura
no tempo e no espaço.
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O patrimônio particular: algumas considerações sobre as Fazendas Históricas do Vale do
Paraíba (RJ)
Alexandre Pinheiro Ramos
Helena Vieira Leitão de Souza

Resumo
Este texto tem como objetivo apresentar algumas observações relativas ao estudo das
fazendas históricas localizadas no Vale do Paraíba no estado do Rio de Janeiro. Através da
apresentação dos casos da Fazenda União e da Fazenda do Secretário, que são propriedades
de particulares, pretendemos discutir algumas propostas para reflexões destas formas de
patrimônio, buscando levar em consideração os sentidos dados pelos proprietários a estes
espaços no que diz respeito ao seu uso, sua memória e sua inserção na História e cultura
nacionais.
Palavras-chave: Patrimônio; Vale do Paraíba (RJ); Fazendas Históricas.

Introdução
Deixando o centro da cidade do Rio de Janeiro e seguindo em direção ao interior do estado por
um percurso, de pouco mais de três horas, feito por estradas asfaltadas de várias pistas e de
terra bastante irregular e estreita, vemos as alterações na paisagem, passando de aglomerados
urbanos até chegar a ambientes repletos de morros e árvores, pontuados por pequenos
municípios que em poucos minutos somem ao longo o percurso, revelando novamente aquela
mesma paisagem. A despeito de algumas construções simples, esparsas, não se verifica
nenhum outro sinal de habitação, sobretudo quando deixa-se o asfalto e a terra batida passa a
correr por sob os pneus. Diante de tal espaço, de aparência eterna, que sempre foi e sempre
será, e indiferente à brevidade de nossa passagem, não deixa de surpreender o fato de que em
seu interior podemos encontrar um local cuja existência encerra nosso passado histórico e a
contemporaneidade. Não se tratam, decerto, de construções abandonadas – como tantas que
vemos nas cidades, mas que parecem menos testemunhos de nossa história e mais símbolos
do descaso e esquecimento deliberado – ou ruínas cujas estruturas parecem tomadas pelo
espaço a sua, subjugando aquela materialidade à presença da natureza. O que encontramos
são, sim, construções; construções (reformadas, cuidadas e abertas para visitação11) que
compõe as antigas fazendas históricas do Vale do Paraíba, região a qual apresenta um forte
potencial turístico devido ao fascínio exercido pela História – e pela suposta opulência – dos

11

As visitas são feitas mediante pagamento.
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Barões do Café fluminenses. Nessa região, há cidades históricas, como Vassouras, e
reminiscências de grandes fazendas, como as duas apresentadas.
Tais fazendas são patrimônios históricos e culturais do país, mas que, por serem propriedades
de particulares, apresentam algumas características acerca das quais os quais pesquisadores
ocupados com tal temática devem atentar para suas investigações. Neste sentido, este
pequeno texto tem como objetivo fazer algumas considerações sobre duas destas fazendas
históricas (Secretário e União), indicando alguns percursos de análise que nos parecem válidos.
Longe da pretensão de oferecer conclusões peremptórias, o presente estudo visa, antes,
propor algumas questões e estimular discussões que possam ser valiosas para a compreensão
de problemáticas referentes ao patrimônio nas várias formas que possam se apresentar.

Fazenda do Secretário
A primeira fazenda escolhida como estudo de caso é a Fazenda do Secretário, que se localiza
no município de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Vassouras, que fica na região do Vale
do Paraíba do Sul, é por si só, um local conhecido pela opulência que experimentou durante o
início do século XIX, havendo em seus arredores, diversas fazendas dessa época, sendo a
Fazenda do Secretário um desses exemplares.
O casarão que se tornaria a casa-sede da fazenda teve sua construção iniciada no ano de 1830,
por ordem de Laureano Corrêa e Castro (que se tornaria o Barão do Campo Belo em 1854),
sendo um exemplar do estilo neoclássico corrente no século XIX, no Brasil. Supõe-se que tenha
sido assim nomeada em homenagem ao Secretário da Província. No ano de 1908, a fazenda
seria perdida pelos herdeiros do Barão, passando à posse do Banco do Brasil e sendo leiloada.
Nos tempos áureos dos Barões do Café fluminenses, a fazenda possuía quinhentos mil pés de
café, trezentos e sessenta e cinco escravos, cinqüenta e um lances de senzala, cinco
enfermarias e dez casas para empregados. Porém, com o passar do tempo, a propriedade foi
entrando em decadência, tanto em seu exterior quanto em seu interior. Desse modo, ela
diminuiu de tamanho e a maior parte das edificações que acompanhavam a sede não existem
mais: hoje em dia só é possível ver nos jardins do casarão um grande relógio francês, parte da
tulha e a capela, que faz parte do corpo principal da casa. Também internamente não restou
muito da riqueza do tempo dos Barões, tendo os móveis de época há muito desaparecidos, e
pinturas originais de paredes e tetos tendo sido recuperadas no que foi possível, o que permite
se ver nas paredes de alguns aposentos decorações de pintura a óleo com motivos europeus,
atribuídas ao pintor catalão José María Villaronga.
A atual proprietária da fazenda cuidou da restauração do casarão – tanto em sua face interna
quanto na externa – e dos jardins, abrindo a fazenda à visitação. Para a realização da visita é
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necessário um agendamento prévio. São realizadas visitas guiadas para grupos de no mínimo
doze pessoas, que percorrem a residência e os jardins. Ao final de casa visita é oferecido um
lanche ao grupo.
Um ponto interessante a se destacar no caso da Fazenda do Secretário é que se trata de uma
propriedade particular, cuja proprietária procurou ambientá-la de modo que lembrasse como
eram as fazendas da região no século XIX. Dessa forma, durante a restauração da casa (que
ainda não está completa, faltando a capela), ela procurou pintar as paredes o mais próximo da
cor original possível, comprou móveis que lembrassem móveis de época, decorando a casa
dessa forma. Ainda que os aposentos tenham mudado de “função” (a sala de jantar não é o
aposento que era originalmente, por exemplo), ao realizar a visita, ela conta exatamente o que
era cada aposento. Ainda assim, trata-se da residência da proprietária, que por causa disso,
não mostra os aposentos de cunho pessoal, nem permite fotografias dela ou do interior do
casarão, sendo somente permitido que se fotografe os jardins e a construção. Ou seja, temos
um caso de “mescla” de privado com público, onde um particular, deliberadamente, se propôs
a receber pessoas em sua casa, que reconhece como tendo um alto valor histórico e
arquitetônico.

Fazenda União
A Fazenda União localiza-se no município de Rio das Flores, também no estado do Rio de
Janeiro. Ela pertenceu ao Capitão Bernardo Vieira Machado, e também ao Visconde do Rio
Preto.
Atualmente, a Fazenda funciona como um hotel-fazenda, oferecendo dez suítes para
hospedagem, serviço de quarto e lavanderia, sala de televisão, restaurante e bar, e como
opções de lazer há piscina, cavalos e pescaria. Futuramente, a Fazenda apresentará também
uma sauna e uma loja. Além disso, também é possível se fazer visitas previamente agendadas
para grupos, que podem incluir um lanche ou um almoço.
É perceptível que a Fazenda União seguiu um caminho diverso do caminho da Fazenda do
Secretário. Ao se fazer a opção de transformá-la num lugar não mais de residência, mas de
hospedagem, o antigo proprietário procurou realizar um outro tipo de ambientação que
conjugasse uma aparência de fazenda histórica com uma modernidade exigida pelos hóspedes
(tal tendência manteve-se com a atual proprietária).
Encontramos no exterior da Fazenda, tentativas de ambientação que remetam ao século XIX.
Dessa forma, a estrutura da antiga senzala da fazenda inclui, além do restaurante, uma espécie
de cenário, com objetos do século XIX, ou similares, que se propõem a contar um pouco da
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história das fazendas cafeeiras do Brasil do século XIX. A visita-guiada é realizada por atores
caracterizados como “sinhazinha” e “escravo”.
No interior do casarão, os quartos oferecidos para hospedagem apresentam-se numa tentativa
de conjugar o “velho” com o “novo”. O desejo de tornar o ambiente da propriedade como que
um cenário (idealizado) do século XIX está presente não só em toda a decoração – que é bem
rica, poderíamos até dizer faustosa, caracterizando quase um “fetiche do colecionador” como também nas suítes oferecidas, que receberam nomes como: “quarto das meninas”,
“quarto dos rapazes”, “quarto dos mascates”, “quarto dos tropeiros”, dentre outros. Porém, a
necessidade de se agradar aos hóspedes fez com que os responsáveis buscassem soluções
para questões como, por exemplo, a presença de televisão num ambiente de dois séculos
atrás. Para isso, buscou-se o mínimo de interferência na ambientação: as televisões (de LCD –
Figura 01) possuem molduras douradas e, num olhar rápido, passariam facilmente como
espelhos. E como se trata de um hotel-fazenda, é permitido aos hóspedes e visitantes tirarem
fotos dos aposentos da casa e dos atores.

Fig. 01 – Televisão com moldura (Quarto da Fazenda União)

O “sentido” do patrimônio
Temos, aqui, duas propriedades particulares que conservam e encerram em si bens
patrimoniais que falam a respeito da História e da cultura de toda uma região. E sabemos que
a manutenção de parte do patrimônio nas mãos de particulares é algo que sempre incita à
desconfiança (embora, curiosamente, o mesmo ocorre com a manutenção do patrimônio por
parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Há o medo do sumiço, do
roubo ou da simples transferência de peças que vão figurar em coleções particulares - um dos
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principais desdobramentos da relação entre público e privado no domínio patrimonial
(CHAGAS, 2005). Porém, nos casos estudados, pudemos entrar em contato com formas de
manutenção patrimonial “positivas”.
Embora não sejam tombadas – e nenhum de seus donos deseja que isso aconteça – ambas as
fazendas são patrimônios da região e do país. Claro, isso dito em relação às propriedades em
sua extensão, mas poderia ser estendido ao que se encontra dentro das residências? Afinal,
trata-se de objetos que, em sua totalidade, não fazem parte do passado, da história dessas
fazendas, tendo sido adquiridos por seus atuais proprietários ao longo dos anos. Porém, como
nos lembra POMIAN (1997), é justamente o ato de colecionar, a prática de colecionamento de
objetos materiais, que leva à constituição de um patrimônio. Talvez por isso as fazendas
tenham tanta importância para seus donos atuais: não só pela sua História, pelo que
representam, mas também porque nelas há coleções que são deles, mesclando um patrimônio
que poderíamos chamar de “público” (por se tratar das fazendas em si, cuja História pertence
a todos) com o patrimônio privado. Afinal, não podemos esquecer definir o que é patrimônio é
tarefa, ainda hoje, difícil, pois expressa uma totalidade difusa (CHAGAS, op. cit.), o que é
perceptível especialmente no caso da fazenda União – aliás, talvez seja por isso que é
justamente nela que encontramos o “fetiche do colecionador”. Não é apenas possuir a fazenda
e abri-la ao público, mas também há a vontade de se fazer do ambiente uma mistura do
pessoal (aquilo que encanta e fascina o possuidor) e do cenográfico (uma reconstituição do
ambiente do século XIX).
Estes casos apresentados, alvos de nossas considerações relativas à problemática do
patrimônio no Brasil, embora estejam dotados de traços específicos sobre os quais nossas
atenções devem recair, sendo de importância capital levá-los em consideração caso
almejemos uma análise cuja amplitude e alcance busque dar conta da maneira como eles se
apresentam diante de nós e nos interpelam, podem ser utilizados como meio de ilustrar uma
determinada abordagem que privilegie, também, as dimensões de caráter mais social dos
estudos acerca do patrimônio, ou seja, parece válido, pela natureza destes objetos, refletir
sobre o sentido que lhes é atribuído por parte daquelas pessoas – ou instituições – que são por
eles responsáveis. Isto significa que se deve levar em consideração, a fim de evitarmos uma
visão seja de caráter unilateral ou normativa, aquilo que de algum modo orienta ou informa as
ações dos agentes (compreendidos aqui como indivíduos ou grupo de pessoas) para que,
assim, possamos vir a interpretá-las e compreendê-las. Tal pressuposto não aponta para uma
aceitação passiva, acrítica, daquilo que é feito por parte dos agentes, ao contrário, ele
capacita-nos, primeiro, a evitar qualquer tipo de julgamento a priori que poderia resultar em
uma análise deformada da situação estudada; e segundo, e talvez mais importante, ele
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fornece um instrumental de maior acuidade para nossas reflexões e posteriores críticas, pois
ao estabelecermos uma conexão de sentido entre as ações e os motivos a originarem-nas,
avançamos para um nível de apreensão do problema onde, por exemplo, os valores ou fins
que orientam as ações, se não podem ser captados em sua totalidade, podem ser
vislumbrados e analisados – estejam eles claramente expressados ou não.
Estas brevíssimas considerações encontram sua razão de ser em um estudo o qual se ocupa
com questões relacionadas ao patrimônio porque se ligam a seguinte observação que não
deixa de possibilitar um diálogo entre aquelas e os aspectos sociais aí envolvidos, sublinhando,
assim, uma abordagem de manifesto interesse:

Todo artefato, uma máquina por exemplo, somente pode ser interpretado e
compreendido a partir do sentido que a ação humana (com finalidades
possivelmente muito diversas) proporcionou (ou pretendeu proporcionar) à
sua produção; seu o recurso a esse sentido permanecerá inteiramente
incompreensível. (WEBER, 2000, p. 5).
As obras humanas (seja material ou imaterial), neste sentido, só nos serão inteligíveis no
momento em que tomamos contato com aquilo que informa sua própria existência, ou seja, as
razões as quais impeliram os agentes a desenvolverem-na e os sentidos a elas fornecidas
quando de sua “utilização”. Decerto que isto não surge como uma limitação, visto que os
constantes retornos a tais obras, seja através de novas apropriações ou de sua incorporação
em uma prática de rotinização, dão prosseguimento a esta “prática” de fornecimento de
sentido, cabendo ao pesquisador buscá-lo seja ao longo de sua própria história ou em
determinado contexto. Ao relembrarmos tudo isto, aproximando tais considerações daquilo
com o que trabalhamos no presente texto, achamo-nos diante de uma possibilidade de
compreensão – ainda que parcial – da maneira pela qual as duas fazendas históricas
(Secretário e União) são “apresentadas” ao público.
Decerto que, pelo fato de ambas as fazendas pertencerem a particulares, passa a existir uma
situação de características bastante singulares a qual, ao mesmo tempo em que pode vir a
tornar nossas análises mais complexas, fornece, também, uma multiplicidade de elementos de
considerável relevância, pois amplia nossos horizontes quando da reflexão acerca das formas
de patrimônio. Em vista de tal singularidade – o que, todavia, não significa dizer que exista
uma radical homogeneização em termos de funções, usos, apropriações, dos patrimônios sob
cuidado público – a busca pela conexão do sentido das ações, aqui entendidas como toda a
sorte de manipulações do patrimônio por parte de seus proprietários (como é utilizado ou
modificado, como é apresentado ou lhe é fornecido acesso ao público, etc), torna-se
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ferramenta imprescindível para que compreendemos não só estas manipulações como os
argumentos que estão subjacentes a ela. O contraste que surge entre a Fazenda Secretário e a
Fazenda União não se limita ao aspecto puramente imediatista, quando da visita e circulação
por suas propriedades (sobretudo tendo-se um conhecimento prévio sobre as mesmas no
sentido da primeira ser uma residência e da segunda, um hotel) fazendo-se igualmente
presente

ao

atentarmos

para

aspectos

relativos

à

maneira

como

foram

restauradas/reconstruídas e mobiliadas; ao arranjo dos objetos (BAUDRILLARD, 2008) e suas
procedências bem como a natureza do “gosto” (BOURDIEU, 2008) a informar a escolha deles;
ao discurso dos proprietários tanto sobre aquilo que tange suas próprias intervenções no
espaço como o significado atribuído em um contexto mais amplo, isto é, da própria história e
cultura nacionais. Ficamos, assim, diante tanto de valores como de fins bastante distintos, e as
ações destes proprietários podem ser alvo de nossa interpretação ou explicação ao
capturarmos o sentido atribuído pelos agentes, ou seja, por aqueles mesmos.
Apresentando um exemplo bastante simples, derivado da própria situação das fazendas: a
Fazenda União não deixa de ser um investimento cujo fim último é o lucro – o que é facilmente
apreendido em um primeiro contato, imediato – no entanto, a escolha por manter suas
construções originais (reformadas, é óbvio) e o esforço na criação de toda uma ambientação
“antiga” (vistas nos objetos espalhados pelos cômodos12) pode vir a indicar uma determinada
visão na qual a manutenção – ou valorização – do patrimônio histórico e cultural não está
necessariamente dissociada de um empreendimento comercial o qual possibilita a
conservação daquele. Uma série de críticas pode (e deve) ser feita sobre tal raciocínio, mas
não por isto devemos prontamente descartá-lo ou condená-lo; é preciso refletir sobre ele,
analisando aquilo que o motiva, para então retirarmos nossas conclusões que fundamentarão
nossas críticas e avaliações.
Vários outros exemplos poderiam ser fornecidos, muitos retomados daquilo apresentado
anteriormente, mas a limitação de espaço impede-nos de levar adiante uma maior aplicação
disto que falamos (com alguma brevidade) até aqui, ao que deixamos, assim, registrado, estas
considerações iniciais, ou apontamentos, com vistas a um estudo de maior profusão no qual
seja possível captar o sentido das ações individuais ou institucionais relacionadas ao
patrimônio. Ora, se a definição do que ele é apresenta-se como tarefa de considerável
dificuldade, a busca pelo “sentido do patrimônio”, como algo que resulta não da subtração de
12

A noção de “fetiche do colecionar”, mencionada anteriormente, pode ser de grande valia, pois a
aquisição e o arranjo dos mais variados objetos é capaz de apresentar alguns traços relevantes na
maneira como o espaço é apropriado e interpretado, bem como o modo pelo qual ele é reconstruído,
ou seja, como a própria História é vista e o passado liga-se ao presente (o que não significa dizer que
esta reconstrução seja “correta”).
445
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

duas visões distintas (por exemplo, a do pesquisador e a do proprietário ou instituição
responsável), mas sim da soma de ambas visando uma síntese na qual os antagonismos
assentam-se e propiciam uma unidade, parece ser de grande validade, permitindo, assim,
dependendo da maneira como ele é analisado, buscar uma compreensão, por um lado, de
aspectos mais imediatos, isto é, diretamente relacionados com o contexto no qual está
inscrito, e por outro, de aspectos ligados a uma média ou longa duração, ou seja, relativos às
mudanças pelas quais passou até chegar a sua presente condição (mudanças estas
inesperadas, desenvolvimentos subsequentes de determinadas ações cuja orientação em
momento algum poderia prever os resultados ulteriores). Desta forma, os casos destas
fazendas históricas são passíveis tanto de uma abordagem a qual privilegie seu momento
atual, por meio das considerações apresentas acima, quanto uma que vise rastrear os motivos
pelos quais foram “abandonadas” de modo a serem adquiridas, posteriormente, por
particulares (nesta situação, tratar-se-ia diretamente de questão relativas as políticas
patrimoniais, onde a problemática do sentido se faria também presente). As questões ligadas
ao patrimônio remetem-nos tanto para uma reflexão sobre o momento atual quanto a
contextos e situações passadas, sofrendo com as mudanças da própria sociedade no sentido
de que aquilo entendido como patrimônio vira alvo de apreensões distintas – as quais devem
ser analisadas para compreendermos seu estado atual bem como a maneira como este
desenvolveu-se e pode vir a se desenvolver.

Considerações finais
Podemos perceber que ocorrem duas formas diferentes de se tratar o patrimônio: na primeira
fazenda (do Secretário), o patrimônio é tratado e cuidado de do ponto de vista patrimonial,
ainda que de forma particular. Aliás, é justamente por ele ser particular que é considerado e
cuidado como patrimônio – Walter Benjamin perguntava qual o valor de nosso patrimônio
cultural se a experiência não mais o vincula a nós (BENJAMIN, 1994); podemos perceber que
há verdade nessas palavras quando se trata da Fazenda do Secretário, pois é a vivência da
proprietária na fazenda, é a experiência dela, que a faz valorizar o que possui, percebendo-o
como patrimônio, individual e até mesmo coletivo.
Já no caso da segunda fazenda (União), o que temos é um tratamento do patrimônio sendo
realizado pelo ponto de vista turístico, e não patrimonial. Não queremos dizer que o turístico
não posso estar aliado ao patrimonial, somente que nesse caso específico, o turístico a ele se
sobrepõe. É por isso que lá encontramos problemas ao se defrontar com o limite existente no
manejo daquilo que foi o “real” e aquilo que é o “real” agora, ou seja, do histórico que se
manteve e do cenário que foi criado agora.
446
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição

Estas breves reflexões feitas até aqui possuem menos a intenção de apontar para uma
conclusão peremptória do que a indicação de algumas abordagens possíveis para o estudo de
questões relacionas ao patrimônio no Brasil. Os casos aqui ressaltados, das fazenda históricas
localizadas no Vale do Paraíba, fornecem elementos valiosos para a compreensão da maneira
como tanto o patrimônio quanto a própria memória da História brasileira – bem como a
maneira como esta é reinterpretada e reconstruída pelos atores sociais contemporâneos – são
apropriadas e, posteriormente, apresentadas ao público após passarem por um processo de
reconstrução tanto em sua dimensão material quanto simbólica. O fato de pertencerem a
particulares, como procuramos sublinhar ao longo de nosso texto, oferece desafios à sua
compreensão e análise, mas também abordagens que enriquecem o leque de possibilidades
oferecidas aos pesquisadores. Ficamos, assim, diante de uma ampla gama de reflexões que
dialogam com os vários aspectos que se relacionam com a problemática do patrimônio,
mostrando a interdependência das dimensões sociais, culturais e até mesmo econômicas.
Embora tenhamos, aqui, assumido uma postura propositiva, voltada a uma aproximação
introdutória, acreditamos que foi possível apresentar não só a relevância destes objetos como
as questões a eles relacionadas, tomando como ponto de partida a busca pelo “sentido” do
patrimônio, a forma como ele se encontra inserido na sociedade, e como esta nele se insere.
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A ruína através de duas vertentes filosóficas
Dafne Marques de Mendonça

Resumo
As intervenções em sítios históricos muitas vezes se deparam com as chamadas ruínas.
Geralmente pouco compreendidas em seu significado, a palavra ruína é comumente
empregada como forma de definir edificações velhas e abandonadas, sem uso e depredadas
pelo tempo. Mas afinal, o que é uma ruína? Neste artigo a ruína será abordada a partir da ótica
de John Ruskin e Cesare Brandi, em suas respectivas matrizes filosóficas, de forma a se
apresentar duas leituras, acepções e contribuições distintas na fundamentação da ação a ser
empreendida em ruínas. Dois estudos de caso são apresentados para tal objetivo: o sítio de
São Miguel das Missões/RS e a intervenção na ala em ruína do Santuário de Caraça em Minas
Gerais.
Palavras-Chave: Ruínas, John Ruskin, Cesare Brandi.

Introdução
Este artigo trata da ruína como parte do campo disciplinar da Conservação e do Restauro.
Tema bastante recorrente no campo de atuação projetual em sítios históricos, este é um
assunto também debatido por diversos teóricos.
O artigo é composto de duas partes: A primeira apresenta a teoria de John Ruskin, teórico
romântico do século XIX, que aborda o tema das ruínas. Além disso, o caso da ação
conservativa empreendida no sitio de São Miguel das Missões/RS será apresentado para
ilustrar o discutido. Na segunda parte a teoria de Cesare Brandi do século XX, de vertente
fenomenológica, é discutida e apresentada nos pontos em que se refere à temática do artigo.
O caso do restauro da ala incendiada no Santuário de Caraça/MG servirá para ilustrar os
pontos abordados.
A intenção é de alguma forma contribuir para a discussão do tema, dado o grande número de
reconstruções de ruínas realizadas em cidades brasileiras sob o pretexto de se tratarem de
restaurações. Através da apresentação das teorias de Ruskin e Brandi e suas contribuições,
visamos proporcionar subsídios para a discussão de duas formas de abordagem teórica e sua
aplicabilidade prática.
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A ruína e o romantismo
John Ruskin (1819-1900), teórico inglês, escreveu o livro As Sete Lâmpadas da Arquitetura1 e
no sexto capítulo intitulado A Lâmpada da Memória2 detém-se especificamente sobre a
arquitetura. Ao contrário de seu contemporâneo Viollet-Le-Duc de vertente positivista –
focado na razão e na produção de certezas a partir do raciocínio lógico – John Ruskin é um
romântico ligado às sensações, ao eclético e ao sublime. A arte para ele deve sugerir e não se
constitui em uma fonte de informação racional e precisa como a via os adeptos do positivismo.
Ruskin vivenciou as Revoluções Industriais e as mudanças advindas com a efetiva urbanização
como superação da vida rural e seus valores bucólicos. Para ele, a divisão do trabalho e a
previsibilidade da máquina eram anuladores do espírito humano e deviam ser repudiados com
todas as forças pela sociedade moderna.
Na teoria ruskiniana, o belo se materializa nas criações humanas e se torna sublime através da
ação acidental e parasitária do tempo, ou seja, através da pátina, resultado da relação
estabelecida entre obra e natureza. Assim, para o autor, a sublimidade resulta da ação do
tempo sobre a matéria e a não previsibilidade dessa imposição da natureza, é o fator produtor
por excelência da mais alta qualidade da arquitetura.
As ruínas, por serem os bens mais representativos da ação do tempo sobre a matéria são, por
isso, a mais alta expressão do pitoresco e sublime e daí vem o fascínio dos românticos por elas.
As ruínas não informam apenas sugerem em seus fragmentos o que poderão ter sido,
despertando inúmeras emoções diferentes em cada um dos homens. As emoções que
proporcionam são, portanto, instáveis e inconstantes, dependem da época do ano, da hora do
dia, do estado de espírito, etc., pois qualquer fator externo participa da evocação da sugestão.
Para Ruskin, uma intervenção que interrompa o percurso natural da obra no tempo não é
possível em nenhuma hipótese, pois não há em seu pensamento a possibilidade de retornar a
intenção do autor primitivo ou de se produzir certezas, e compara esta ação a se pretender
ressuscitar os mortos3. A arquitetura sob esta ótica adquire um caráter sagrado, intocável,
parte da natureza da qual faz parte e, por isso, inserida no ciclo de vida e morte de todas as
coisas vivas. Para o teórico, uma intervenção restaurativa faz a obra não cumprir com
dignidade seu papel de guardiã da memória e da passagem do tempo. Ruskin defende que só

1

O título original do livro é The Seven Lamps of Architecture publicado pela primeira vez em 1849 e
reeditado diversas vezes depois desta data. O livro é dividido em sete capítulos: “o sacrifício, a verdade,
a potência, a beleza, a vida, a memória e a obediência, todos tratados, como sempre por ele de forma
extremamente articulada e orgânica” (DOURADO, 1996, p.05)
2
O sexto capítulo foi traduzido em 1996 por Odete Dourado, professora da pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia.
3
Neste ponto o autor critica e se opõe veementemente a postura de Violet-le-Duc quanto ao restauro.
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se deve conservar e proteger os monumentos e, deste modo, permitir que uma próxima
geração ainda os possa conhecer, mas jamais agir sobre a forma como a matéria se apresenta.
...Nós não temos o direito de tocá-los. Não são nossos. Eles pertencem, em
parte, àqueles que os construíram, e em parte a todas as gerações de homens
que deverão vir depois de nós. Os mortos têm ainda os seus direitos sobre
eles: tudo aquilo para o qual eles trabalharam, a glória de uma realização, a
expressão de um sentimento religioso ou de qualquer outra coisa que eles
tenham querido fazer permanecer naqueles edifícios, são coisas que não
temos o direito de destruir... (RUSKIN, 1996, p.27)
Portanto, dentro da teoria ruskiniana não há espaço para o restauro enquanto restituição da
obra a um estado de inteireza e, desta forma, o teórico se posiciona veementemente em
oposição a esta ação. A ótica de Ruskin, apesar de todo seu radicalismo, possui o grande
mérito e contribuição de nos fazer conscientes da possibilidade de arbitrariedade das decisões
em intervenções que visam reconstruir. No caso de ruínas, por mais embasados em
documentações – sejam desenhos, gravuras, relatos ou fotografias de épocas passadas – é
inegável a subjetividade das decisões finais. Esta ação se equivale à montagem de um quebracabeças, mas onde não se há a garantia plena de que todas as peças estão a mostra ou que
realmente encaixam.
Outro aspecto importante abordado por Ruskin é o respeito à matéria, retomado
posteriormente por Cesare Brandi sob outra ótica. A matéria em Ruskin, muito mais que a
forma, é parte determinante da obra e não pode ser considerada como vazia de significados
ou tratada como um aspecto secundário da intervenção.

As ruínas de São Miguel das Missões
Uma das antigas reduções indígenas guaranis, São Miguel das Missões é parte de uma das
estratégias do século XVIII da coroa portuguesa e espanhola para conseguir se estabelecer no
Novo Continente com a ajuda dos jesuítas. Deste complexo, na pequena cidade de São Miguel
das Missões no Rio Grande do Sul, restaram poucos remanescentes do sítio. Da imponente
igreja, elemento estruturador de toda a missão, restou-se apenas as paredes externas e a torre
e todo um grande sítio arqueológico.
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Fig 01 - Ruínas de São Miguel das Missões (Fonte: Joaquim Santos, 2006)

O impacto visual e perceptivo desta ruína e sua capacidade de qualificar paisagisticamente o
lugar foi considerado relevante, quando, a partir de finais da década de 1930 se realizam ações
conservativas e preservativas no bem. Em nenhum momento pretendeu-se reerguer a igreja,
tal qual esta poderia ter sido, ou os demais elementos do sítio.
As ações conservativas na antiga missão jesuíta se processam até os dias atuais. Há uma
preocupação em adotar materiais não agressivos na consolidação das ruínas (tal como o uso
da argamassa a base de cal), além do respeito à pátina adquirida pelo monumento.
O arquiteto Lúcio Costa, quando projeta seu pequeno museu, apesar de adotar vidro e pilotis –
parte do vocabulário modernista, expressão da época – mantém uma respeitosa distância da
ruína do templo religioso, se localizando em um dos cantos da antiga praça existente a frente
do templo. Desta forma, o arquiteto reconstrói virtualmente o limite da praça central e se
integra ao sítio. A intervenção adota uma escala doméstica de forma a não competir com a
dominância do templo na paisagem.
Além disso, Lúcio procura mimetizar seu edifício às cores e texturas do lugar ao adotar
materiais, como: telhas cerâmicas para a cobertura e pilares talhados em madeira. Estes
últimos constituem-se nos pilotis de sua caixa de vidro e o sustento da coberta. Ambos os
materiais empregados, como os presentes na ruína, são capazes de adquirir pátina e, assim, se
harmonizarem ao conjunto, mas sem constituírem-se, com isso, um falso. O arquiteto torna
visível se tratar de uma intervenção contemporânea ao adotar a linguagem de sua época, mas
ao mesmo tempo, se preocupa em não impactar o lugar além do necessário.
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Fig. 02 - Ruínas de São Miguel das Missões e o museu projetado por Lúcio Costa (Fonte: Joaquim Santos,
2006)

A postura conservativa e de respeito à dominância do antigo templo adotada no sítio de São
Miguel das Missões pode ser associada a teoria de Ruskin. A ruína é respeitada em sua
condição de remanescente, incapaz de ser reconduzido a uma forma completa, e valorizado
em seu potencial como objeto para ser contemplado e proporcionar sugestão. Deste modo, a
matéria é o elemento mais importante a ser conservado, pois é ele quem dá o maior valor a
obra de resistir às intempéries ao longo dos anos e, assim, atestar a passagem do tempo.
Cesare Brandi também é favorável a ações conservativas em ruínas, como demonstrado a
seguir, mas através de uma ótica fenomenológica.

Ruínas sob a ótica da fenomenologia
Cesare Brandi (1906-1988), 114 anos após a primeira publicação do livro de John Ruskin,
aborda o tema da ruína. A teoria brandiniana vem após um relativo hiato de teorias sobre
conservação e restauro, advindo com a eclosão das guerras mundiais, onde em razão das
catástrofes iminentes foram necessárias respostas imediatas para as demandas. Em seu livro
Teoria da Restauração4, de clara vertente fenomenológica5, o restauro é redefinido e
rediscutido, formatando os conceitos embasadores da teoria do autor, ainda ressonante nos
dias atuais.

4

Livro publicado pela primeira vez na Itália em 1963, traduzido para o Brasil em 2004.
A Fenomenologia nasceu na segunda metade do século XIX através de Edmund Husserl em oposição
ao positivismo, pretende desprender-se de pré-conceitos. Ela visa atingir a essência dos fenômenos
através da volta as coisas mesmas, não separando o homem do objeto.
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Para Brandi, assim como já debatido por Alois Riegl6 décadas antes, a valoração dos bens parte
de uma atribuição de valor. Portanto, este não é um dado objetivo, não se relaciona, por
exemplo, simplesmente com a idade do bem, e sim é fruto da relação do objeto com o homem
em sua percepção. Brandi separa a intervenção restaurativa em duas instâncias, a histórica e a
estética e discute, entre vários temas, a ruína nestes contextos. Sobre a teoria de Brandi é
importante conhecer alguns aspectos, abordados a seguir.
O primeiro deles é estender o entendimento de obra de arte tanto para a arquitetura como
para conjuntos edificados e sítios de valor histórico e artístico. A teoria de Brandi só se torna
aplicável quando se faz a leitura a partir desta ótica dilatada do termo.
Para o teórico, o restauro só é possível nos casos onde ocorre o reconhecimento da obra de
arte como tal, processo este onde é necessária uma seleção para destacá-lo dos demais
produtos da atividade humana. Desta forma, o teórico busca colocar a restauração “como
restauro de obra de arte”, e é só neste caso que o termo se aplica, retirando seu emprego para
as ocorrências em que a recíproca não ocorra.
No caso de intervenções em simples produtos da atividade humana, se uma peça for
danificada ou perder o uso, ela é simplesmente substituída por outra igual, similar ou de
melhor qualidade, isto não importa, pois só interessa o retorno do funcionamento da mesma.
Já em obras de arte, em cada parte se é reconhecível o inteiro e esta só existe em sua relação
com as demais. Com isto, a obra de arte é indivisível e, conseqüentemente, a ação a ser
conduzida não será de simples substituição.

...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. O
produto humano a que se volta esse reconhecimento se encontra ali, diante de
nossos olhos, mas pode ser classificado de modo genérico entre os produtos
da atividade humana, até que o reconhecimento que a consciência faz dele
como obra de arte, excetue-o, definitivamente, do comum dos outros
produtos... (BRANDI, 2004, p.27)
A obra de arte possibilita inúmeras interpretações e por isso não é isto que se restaura, mas
sim a matéria, pois esta “assegura a transmissão da imagem para o futuro e garante, pois, a

6

Alois Riegl escreveu “O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese” em 1906. Neste
livro o autor trata dos valores atribuídos aos bens e os separa em dois grandes grupos e seus subgrupos:
valores de rememoração (antiguidade, rememoração histórico e rememoração intencional); e os valores
de contemporaneidade (valor de uso, valor de arte, valor de novidade e valor de arte relativo).
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recepção na consciência humana” (BRANDI, 2004, p.30) 7. Para Brandi, assim como para Ruskin
– mas através das diferentes vertentes de pensamento – a matéria é elemento fundamental a
ser considerado em qualquer intervenção.
Ruína para Brandi é: “qualquer remanescente de obra de arte que não pode ser reconduzido à
unidade potencial, sem que a obra se torne uma cópia ou um falso de si própria” (BRANDI,
2004, p.78). Deste modo, as ruínas são os elementos que, de modo mais remoto, remetem o
observador às reminiscências de uma obra de arte, cuja forma, tal qual já se apresentou um
dia, não pode mais ser retomada. O fato da ruína não apresentar esta possibilidade sem se
partir para suposições ou arbitrariedades, faz a ação a se conduzir ser “conservativa e não
integrativa” (BRANDI, 2004, p.83).

...a restauração, quando voltada para a ruína, só pode ser a consolidação e
conservação do ‘status quo’, ou a ruína não era uma ruína, mas uma obra que
ainda continha uma vitalidade implícita para promover uma reintegração da
unidade potencial originária... (BRANDI, 2004, p.66)
O valor artístico é atribuído no presente e, portanto, não estático e passível de ser atualizado a
cada nova época. Nas ruínas, o valor artístico pode ser conferido a estas por qualificarem e
integrarem o lugar onde se inserem e isto “não é de modo algum ligada à sua primitiva
unidade e inteireza, mas é, sim, conexa a sua mutilação atual” (BRANDI, 2004, p.82). Neste
caso, o valor de arte está em seu aspecto tal qual se apresenta hoje reverberado no lugar onde
está inserido, e, deste modo, a ação a ser empreendida se define como conservativa.
Para Brandi, a restauração é uma ação pertencente ao momento em que a consciência faz o
reconhecimento da obra de arte8. Assim, o restauro não compete remeter ao momento de
criação da obra, ou a alguma fase pela qual esta passou, mas sim a maneira com a qual ela se
apresenta no “próprio presente da consciência observadora” (BRANDI, 2004, p.61). E como tal,
a intervenção deve ser assumida como evento histórico do momento do qual faz parte e
intenção do homem em se inserir na transmissão futura da obra.

7

Sobre a autenticidade da matéria, Brandi (2004) complementa: “..Uma enraizada ilusão que, para fins
da arte poderia chamar-se ilusão de imanência, fez considerar idênticos, por exemplo, o mármore ainda
não desbastado de uma pedreira e aquele que se tornou estátua; enquanto o mármore não desbastado
possui somente a sua constituição física, o mármore da estátua sofreu a transformação radical de ser
veículo de uma imagem, historizou-se através da obra do homem, e entre o seu subsistir como
carbonato de cálcio e o seu ser imagem, abriu-se uma insuperável descontinuidade...” (p.38)
8
Para Brandi a obra de arte possui três tempos: como duração (ao exteriorizar a obra de arte enquanto
é formulada pelo artista); como intervalo (inserido entre o fim do processo criativo e o momento em
que nossa consciência atualiza em si a obra de arte); e em terceiro lugar, como átimo (pertencente à
fulguração da obra de arte na consciência). É neste ultimo tempo que a ação restaurativa se insere.
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A intervenção na ala em ruína do Santuário de Caraça
Antigo complexo religioso fundado no século XVIII, o Santuário de Caraça localiza-se na Serra
do Caraça, município de Catas Altas/MG.
Em 1968 a ocorrência de um incêndio na ala do complexo onde funcionavam os dormitórios
dos alunos, biblioteca e alguns laboratórios, fez nos anos seguintes o Santuário não mais
cumprir sua função educativa, mas apenas sua função religiosa. Esta ala incendiada permanece
abandonada por vários anos. Atualmente no Santuário funciona um complexo turístico e
intervenções foram realizadas nas edificações para abrigar novas funções.

Fig 03 – santuário de Caraça: a direta ala após incêndio (Fonte: www.agenciaminas.mg.gov.br)

Uma das intervenções mais significativas, e que é foco do artigo, foi a realizada na ruína da ala
incendiada. Desta edificação, três paredes externas e alguns elementos arruinados foram tudo
que restou. O arquiteto Rodrigo Otávio De Marco Meniconi, chamado para transformar a ruína
em museu e biblioteca, respeita sua condição presente, sem tentar reconstruí-la, tal qual já foi
um dia. Ele apóia seu novo edifício – em vidro e estrutura metálica – no vazio interno do
edificação arruinada, dando-lhe um novo uso através de uma estrutura contemporânea
adequada para tal. Como forma de respeitar a obra de arte, tal qual se apresenta hoje, As
arestas, a pátina e as marcas do sinistro são mantidas nas paredes de alvenaria remanescentes
e as esquadrias não são recriadas. Desta forma, o arquiteto procura não omitir o ocorrido no
edifício e insere a sua proposta no momento presente da obra de arte.
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Fig. 04 - O museu e biblioteca de Caraça (Fonte: http://farm3.static.flickr.com)

Um documento fotográfico para um projeto de restauro é um registro valioso, mas não é
capaz de dar todas as respostas e, em caso de edificações onde muito se perdeu, podem dar
apenas sugestões do que já pode ter sido um dia e não é mais. O caso da ala em ruína de
Caraça, durante o período em que o edifício funcionou e após o sinistro se criou um abismo
temporal, do qual uma intervenção objetivando retomar a edificação “ao estado original” ou
anterior, não é capaz de apagar. Durante o tempo transcorrido os remanescentes já se
historicizaram e estabeleceram novas relações com o lugar onde se inserem. A edificação foi
reconhecida como obra de arte tal qual se apresenta atualmente, e não como era no passado.
O aspecto mais subjetivo de se reconstruir uma ruína é a definição de qual tempo será
retomado e porque a escolha deste momento e não de outro. Pela ótica de Brandi, esta
operação só tem como resultado um novo objeto e não a retomada do antigo.
Portanto, para não se criar um falso9 e um hiato temporal, a solução adotada pelo arquiteto na
intervenção de Caraça compreende o objeto na maneira na qual se apresenta no momento em
que foi reconhecida como obra de arte e assume com competência o fato inevitável de ser
uma intervenção pertencente ao tempo presente.
Na ala em ruína de Caraça, o arquiteto cumpre a risca o defendido por Brandi. Dá uso a ruína,
mas para isso não anula esta sua condição.

9

Para Brandi o falso só é aceito quando não pretende se passar pelo original por motivos de segurança
ou integridade do bem. Seria o caso de esculturas ao ar livre, cujo original é retirado e exposto em um
museu e uma cópia é colocada no lugar da original. Ninguém é levado a acreditar que o que se tem
exposto às intempéries é o original. No caso de uma intervenção que pretenda recriar uma antiga
condição, se está agindo sobre a própria matéria historicizada e, desta forma, interferindo na mesma e
acarretando em danos perceptivos e físicos permanentes.
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Considerações finais
Com isso, pretende-se elucidar dois pensamentos teóricos quanto a sua postura perante a
intervenção em ruínas. Tanto na teoria ruskiniana como na brandiniana – por motivos
diferentes, pertencente cada qual a sua respectiva matriz filosófica – a ruína não apresenta
condições para permitir o restabelecimento a um estado anterior e deve ser respeitada nessa
sua condição. Para Ruskin a ruína possui um grande poder de sugestão e contemplação e para
Brandi pode a ela ser atribuído um valor artístico atual e nisto não se exclui a possibilidade da
ruína ter um uso.
Mesmo em casos onde se pode adotar a técnica da anastilose10, esta ação pode estar
desconsiderando uma qualificação paisagística que a ruína já proporciona a um determinado
sítio, devendo cada caso ser analisado sempre individualmente. A operação de reconduzir
ruínas para um determinado estado, devido à presença de documentos que podem atestar a
veracidade de tal condição, também é refutada por estes dois teóricos, pois esta tentativa
resulta em interpretações apresentadas como certezas, e infringem sobre a matéria da obra de
arte de modo definitivo. As ruínas são obras de arte lacunares por excelência e devem ter seu
valor reconhecido nesta sua condição. A matéria e imagem que evoca devem ser
determinantes na definição da ação a ser tomada.
Portanto, a prática de reconduzir elementos arruinados a estados anteriores, não encontra
embasamento teórico suficiente para ser justificável dentro das duas premissas apresentadas.
Uma intervenção, por menor que seja, irá sempre causar impacto a um bem e por isso deve
ser pensada criticamente. Para não ser necessário adentrar o mundo das suposições e firmar
certezas que poderão desmoronar através da descoberta de um novo documento, o melhor a
fazer é inserir a intervenção no tempo, como momento presente, e desta forma integrá-la a
linha do tempo da obra.

10

Técnica de restauração utilizada em construções de pedra talhada em que se reconhece a localização
de cada parte.
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