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Resumo 

 

Este estudo é sobre os discursos produzidos sobre o patrimônio cultural na cidade 

de Juiz de Fora a partir da trajetória da política pública de preservação local entre 1982 e 

2008. Concentra-se o foco nos discursos, embates e apropriações desencadeados a partir da 

aplicação dos instrumentos de preservação tombamento e registro em função dos conflitos 

e interesses que colocam em jogo. Visa identificar o que as modalidades de invenção 

discursivas do patrimônio juizforano presentes nos processos tem a dizer, e, permitem 

dizer, sobre a cidade de Juiz de Fora, bem como a categoria patrimônio de modo geral. De 

modo especifico procura investigar questões como: Qual a relação do patrimônio 

juizforano com o espaço urbano da cidade? Que narrativas e concepções de passados, 

história e patrimônios estão colocadas em jogo? Como são operadas as antinomias entre os 

ideólogos do patrimônio local e os agentes do mercado; entre narrativas do passado e da 

memória contrapostas às narrativas de progresso; entre direito público e privado? Como a 

categoria patrimônio é formulada e desliza em meio à tais questões?  

 

 

 



 

 

ix 
 

Abstract 

 

This study is about the speeches of cultural heritage at the city of Juiz de Fora. The 

objective is an analyse of way of publics politics of preservation between 1982 and 2008. 

The focus are speeches, conflicts and appropriation  triggered from the application of 

preservation instruments. It aims to identify the inventions narratives about the cultural 

heritage juizforano and this city. The principals questions are: what is the relationship of 

heritage with the urban space of Juiz de Fora? Wich narratives and conceptions of the past 

and culture are up for grabs? How are negociateds the different interests of the intellectuals 

of heritage and market agents? 
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Da cidade, o que eu gostava mesmo, era a 
Avenida Rio Branco, onde ficava o colégio. 

Disseram-me que também cortaram as 

árvores. Deve ter sido algum prefeito 

progressista, desses que devastam 

impunemente o interior e põem bustos nas 

praças. A Avenida Rio Branco, á medida que 

ia subindo, ficava cada vez mais bonita. Iam 

aparecendo as casas apalacetadas, as 

mansões. De tarde, havia sempre mangueiras 

regando os jardins. As mansões e os palacetes 

tinham as mais diversas influências: inglesas, 
francesas, mexicanas, espanholas. Mas 

estavam impregnadas de imaginação, de 

atmosfera. Alguns tinham tetos 

amansardados, sótãos. Até telhados de 

ardósia havia. O que matou o interior 

brasileiro foi o modernismo. Atrofiou a 

imaginação. 

Existia, também, certa espécie de casa tipo 

solar. Essas eram realmente belas. Não se 

enquadram em nenhum estilo considerado 

brasileiro, nada têm de colonial. Mas são 

características de uma forma de viver em um 

determinado período de civilização. Juiz de 

Fora tinha algumas assim, muito peculiares à 

cidade, de tijolo vermelho. O estilo industrial 

inglês teve muita influência ali, em certo 
momento. Lá para os lados do cemitério, 

viam-se diversas fábricas de tijolos, para mim 

sempre fascinantes. Os solares não eram 

apenas desse estilo. A Avenida Rio Branco 

tinha um branco, de janelas verdes, teto 

amansardado, parque enorme, que me 

provocou muitas sensações de encantamento. 

Na rua espírito Santo, podia-se ver também 

alguns palacetes. Sempre me inspiraram o 

maior fascínio. Quando criança, muitas vezes 

imaginei uma cidade só de palacetes. Devia 

ficar muito parecida com aquela que o 

cinema mostrou em O Mágico de Oz. 

Rachel Jardim
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Introdução 

Em nome do chamado progresso, prédios de indiscutível valor arquitetônico são 
demolidos, dando lugar, em várias cidades do país, a imensos edifícios de 

concreto armado, onde o sentido humano de moradia e bem-estar são relegados 

a segundo plano: o que importa é o lucro. Como disse um filósofo, “o futuro é o 

passado mais perfeito”. É preciso preservar nossos casarões, prédios históricos 

de imenso valor arquitetônico para que as gerações futuras não corram o risco de 

vir a conhecer o passado apenas e, simplesmente, através de álbuns  de 

fotografias. Juiz de Fora, cidade com pouco mais de um século de existência, 

não está fugindo à regra, como afirmou o jornalista Dormevilly Nóbrega: “a 
cidade está sendo descaracterizada. Daqui a pouco são capazes de tirar a imagem 

do Cristo Redentor no Morro do Imperador para construir um hotel lá em cima. 

– o que pode ser feito? – “o povo, a imprensa os grupos históricos precisam lutar 

pelos prédios históricos para preservá-los”.
1 

A década de 1970 assinala um momento de considerável transformação na 

paisagem urbana de Juiz de Fora/MG, com acentuado processo de verticalização. A 

substituição do mobiliário urbano era elemento necessário para uma nova etapa da 

urbanização da cidade. Com isso, dezenas de imóveis considerados “prédios históricos de 

imenso valor arquitetônico” foram demolidos e substituídos por grandes edifícios, 

sobretudo em sua região central. Tais perdas foram estampadas na imprensa local em tom 

de denuncia, afirmando que a “memória” e a “história” da cidade estavam desaparecendo 

junto de seus antigos casarões. 

Este processo em verdade foi comum a vários municípios do país – e também da 

América Latina. Vivia-se no Brasil o chamado “milagre econômico” - que logo se 

converteria em estagnação -, a relativa descentralização dos polos de industrialização e 

atração econômica. As cidades cresciam aceleradamente e suas fisionomias eram 

colocadas em cheque. Data deste período a disseminação de projetos de urbanização 

caracterizados pela construção massiva de vias urbanas, recorrentemente acompanhados de 

um boom imobiliário. “A fisionomia tradicional das cidades, um tanto achatada, foi 

substituída pela crescente quantidade de edifícios de apartamentos: primeiro, no centro, e 

pouco a pouco nos bairros” (ROMERO, 2001: 363). As mudanças do cenário urbano se 

refletiram em novas formas de viver e circular pela cidade. A cada duas ou três casas 

demolidas surgiam prédios com oito, dez, ou mais andares. “A cidade começou a adquirir 

um ar monumental, que começou a ser chamado de ar moderno, com os altos prismas de 

cimento” (ROMERO, 2001:394). A monumentalização correspondia por outro lado, com a 

perda dos - chamados pelos ideólogos do patrimônio cultural - monumentos históricos. 

                                            
1 Diário Mercantil. Juiz de Fora, 12 e 13 de fevereiro de 1978. P1. C2 
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É neste contexto que toma fôlego a preocupação com uma ação sistemática das 

cidades na preservação de seus patrimônios culturais. Já existiam no Brasil, pelo menos 

desde 1936, ano de criação do IPHAN
2
, algumas iniciativas pioneiras em âmbito regional. 

Rodrigo Mello Franco ressaltava esse fato dizendo: “Alguns estados se encontram nesse 

particular mais avançados que a União. Possuem departamentos, legislação em vigor 

visando a preservação dos monumentos históricos e disposições obstando a evasão de 

objetos preciosos” (ANDRADE, 1987:25). Tais iniciativas foram se propagando com o 

passar do tempo. Outros estados, e também municípios, foram criando seus próprios 

instrumentos como Belém do Pará, por exemplo, que editou em 1967 uma lei de proteção 

da área urbana.  

No início da década de 1970 o próprio IPHAN reconheceu a necessidade de 

implementação de uma ação descentralizada que considerasse um diálogo com os Estados 

e os municípios. Esse movimento foi textualizado pelos compromissos de Brasília (1970) e 

Salvador (1971)
3
. Nestes documentos recomendava-se as demais esferas do poder público 

uma atuação complementar a federal assumindo a proteção de bens regionais, e criando, se 

necessário, instrumentos e legislação próprias. Recomendavam ainda uma atitude mais 

conciliatória diante de setores como o eclesiástico, militar e de mercado. Quanto a este 

último a Carta de Salvador, seguindo uma tendência apontada poucos anos antes nas 

Normas de Quito (1967)
4
, recomenda: “a convocação da FINEP e de órgãos congêneres, 

para o desenvolvimento da indústria do turismo, com especial atenção para planos que 

visem à preservação e valorização dos monumentos naturais e de valor cultural 

especialmente protegidos por lei.” (CARTA DE SALVADOR, 1971[CURY, 2004]).  

O desenvolvimento da preservação do patrimônio cultural em âmbito regional e 

local coincide com o processo de construção de “eus” culturais, que tomou fôlego 

                                            
2 O SPHAN – Serviço do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, atualmente IPHAN – Instituto do 

Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, foi criado por meio do Decreto 25 de 1937. 
3 As Recomendações de Brasília e de Salvador, são resultado dos bencontros de governadores e prefeito 

interessados promovido pelo Ministério da Educação e Cultura em 1970 e 1971. 

4 Em texto publicado na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Antonio Augusto Arantes 

aponta  uma crítica às Normas de Quito – e que se estende a Carta de Salvador – por sua sugestão de 

vincular as questões culturais ao turismo, como forma de gerar dividendos no intuito de sanar o problema 

da especulação mercadológica. Em seu argumento, Arantes afirma - ao citar o exemplo americano segundo 

o qual a cultura é altamente mercantilizada - : “dava-se uma solução equivocada a um problema real. (...) O 

que vejo como problemático a esse respeito é que essas medidas vinculam os investimentos governamentais 
às exigências do consumo massificado e aos interesses empresariais do turismo, o que, por sua vez, 

reforçou  a tendência de se preservarem os suportes físicos de uma história reconstituída de maneira linear e 

em tom glorificante.” P. 51.  
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sobretudo a partir da década de 1980. Como afirma Andreas Huyssen: “Um dos fenômenos 

culturais e políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a emergência da memória 

como uma das preocupações culturais e políticas centrais das sociedades modernas” 

(2000:9). As reivindicações de vários setores sociais por memórias, identidades, passados, 

culturas disseminaram-se por toda a parte. A preservação do patrimônio cultural revelou-se 

um eficiente mecanismo de objetificação destes anseios. Nos termos de Hartog: 

“E quando este passado faltava, contribuindo para o mal-estar das periferias ou 

das cidades-dormitórios, fizeram-no aparecer. Produziu-se lugares de patrimônio 

urbano para construir a identidade escolhendo uma historia, que se torna a 

historia, a da cidade ou do bairro: historia inventada, reinventada ou exumada, 
depois mostrada, em torno da qual se organiza, em todos os sentidos da palavra, 

a ‘circulação’.” (HARTOG, 2006). 

Num mundo que caminhava rumo à dita globalização, a necessidade da salvaguarda 

de patrimônios se colocou na agenda do dia. Multiplicaram-se os encontros, literatura, 

cartas, convenções, recomendações e agencias reguladoras do patrimônio cultural do 

âmbito local ao internacional. No Brasil, os projetos descentralizados inseriram-se, em 

grande parte, como resultado dessa nova demanda por passados cobrindo de um lado, as 

lacunas deixadas pelos discursos propagados pelo IPHAN, e, de outro, recriando novos 

discursos. São as vozes que em boa medida escapavam ao enquadramento do discurso da 

nação. Assim, paralelo às narrativas oficiais nacionais, as cidades e estados passam a criar 

também suas próprias narrativas; suas retóricas de exibição e perda de patrimônios 

culturais (GONÇALVES, 1996). 

Este estudo aborda os discursos sobre o patrimônio cultural produzidos no âmbito 

das cidades. É sobre o trabalho desenvolvido pelas agencias públicas municipais 

reguladoras dos sistemas de preservação local. Seu foco são os embates e construções 

narrativas desencadeadas a partir da aplicação dos instrumentos de preservação 

‘tombamento’ e ‘registro’ dada a natureza conflitante que colocam em jogo. Visa 

identificar de que modo a patrimonialização de bens culturais é elaborada e acionada para 

exibir categorias de tempo e espaço como memória, história, identidade, passado, cultura, 

cidade, em nome de uma determinada coletividade na urbe. 

De modo específico, este é um estudo sobre os discursos sobre o patrimônio 

cultural na cidade de Juiz de Fora a partir da trajetória de sua política pública de 

preservação entre os anos de 1982 e 2008. O objetivo é identificar o que as modalidades de 

invenção discursiva elaboradas a partir dos processos de patrimonialização tem a dizer e 
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permitem dizer sobre a cidade de Juiz de Fora, bem como a categoria patrimônio cultural.  

Algumas indagações servem como norteadoras do argumento que se pretende desenvolver, 

tais como: Qual a relação do patrimônio juizforano com o espaço urbano da cidade? Que 

narrativas e concepções de passados, história e patrimônios estão colocadas em jogo? 

Como são operadas as antinomias entre os ideólogos do patrimônio local e os agentes do 

mercado; entre narrativas do passado e da memória contrapostas às narrativas de 

progresso; entre direito público e privado? Como a categoria patrimônio é formulada e 

desliza em meio à tais questões? 

*** 

Juiz de Fora é uma cidade situada na Zona da Mata do estado de Minas Gerais. 

Dista 283km da capital do Estado, Belo Horizonte e 180km do Rio de Janeiro. Sua 

população no ano de 2010 era 516.247 habitantes, sendo o quarto mais populoso município 

mineiro. Possui uma área territorial de 1.436km², com densidade demográfica de 359, 59 

hab/km². Suas principais atividades econômicas estão ligadas a indústria e setor de serviços 

com um significativo comércio de rua e intensa atividade estudantil
5
.  A renda média per 

capita é R$885 e o IDH é 0,828 ocupando a 149ª posição no ranking nacional.
6 

O desenrolar da história da cidade já foi discutido em uma vasta literatura.
7
 Para a 

análise proposta nesta tese é importante destacar alguns pontos que, de modo mais 

incisivo, vão reverberar na discussão contemporânea sobre o patrimônio cultural local. 

Sendo assim, torna-se relevante mencionar que Juiz de Fora apresenta um quadro peculiar 

no cenário mineiro. Embora suas origens remontem ao séc. XVIII, ela se constitui 

enquanto cidade no século seguinte, em 31 de maio de 1850, emancipada de Barbacena.  

Nela, a arquitetura das fábricas se sobrepõe à das igrejas; o apito ao sino; e a presença do 

ecletismo, art decó e modernismo impõem um certo anti-barroquismo. Algumas 

construções, como a Vila de Mariano Procópio, apresentam um projeto racional e secular 

que se faz presente em oposição às tradições luso-brasileiras, que eram vistas como atraso 

e objeto a ser evitado. Ao relatar suas memórias a escritora Rachel Jardim oferece um olhar 

                                            
5 Além da Universidade Federal de Juiz de Fora que atrai pessoas de todo o país, a cidade vive hoje a 

expansão da rede de faculdades particulares, o que tem gerado um aumento considerável da população 

estudantil de nível superior. 

6 Dados obtidos em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=313670#topo. Acesso em 

10 de outubro de 2012; http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=313670. Acesso em 10 de 

outubro de 2012; http://www.planosdiretores.com.br/downloads/idhm_municipios.pdf. Acesso em 10 de 
outubro de 2012. 

7 Temas como seu processo de industrialização, o operariado, conflitos sociais e o recorte cronológico entre 

1870-1930 se destacam nesta bibliografia. Para saber mais, vide bibliografia. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=313670#topo
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=313670
http://www.planosdiretores.com.br/downloads/idhm_municipios.pdf
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sobre este perfil citadino: 

“Juiz de Fora tinha um forte lado protestante, com seu Granbery, sua igreja 

metodista em pleno Parque Halfeld, sua colônia alemã, suas fábricas de tijolo 

vermelho  (boold mills), suas  casas no mesmo estilo, imitando Manchester, seu 

Museu Mariano Procópio de arquitetura alemã. Juiz de Fora nunca foi a Minas 

de Tiradentes (...). A Minas de Juiz de Fora tinha sotaque anglo-saxão, embora 

não fosse, por isso, menos mineira” (JARDIM, 2003). 

A autora indica os aspectos que supostamente tornam Juiz de Fora uma cidade 

singular em relação a outras cidades mineiras. Trata-se de uma mineiridade de “sotaque 

saxão”, traduzido por aspectos como a aceitação do protestantismo, tanto com uma igreja 

presente numa região nobre da cidade, quanto por um colégio para formar esse segmento – 

o Granbery
8
. O “sotaque saxão” se refere também à suas fábricas, casas e um estilo 

construtivo imprimindo uma estética urbana “imitando a Manchester”. Se equiparar à 

cidade inglesa era um indicador de progresso e desenvolvimento. Era estar à frente de seu 

tempo no contexto da região na qual se inseria. Este é um capítulo da história juizforana 

descrito por categorias como vanguarda e pioneirismo, atribuídas pela criação de rodovias, 

implantação da luz elétrica e inovação nas técnicas construtivas, além de uma forte 

influência dos padrões europeus de civilidade (LESSA, J., 1985; PEREIRA, M., 2004).  

Ao mesmo tempo que procurava construir-se à imagem do progresso, Juiz de Fora, 

segundo Rachel Jardim (2003), não deixava de ser “mineira”. Na descrição da autora, a 

mineirida juizforana era vista da “porta para dentro”. Era no ambiente doméstico e nas 

relações familiares que o conservadorismo ganhava corpo. A  Juiz de Fora das primeiras 

décadas do séc. XX era uma cidade dual. A casa é o lugar do ser conservador; a rua é o 

lugar ser ou, parecer moderno. De qualquer forma, é esta segunda imagem que ficou 

cristalizada e que é frequentemente explorada nos relatos e estudos acadêmicos. Há nesta 

narrativa sobre a cidade uma certa nostalgia com relação a um período em que respirava-se 

o progresso de um futuro que não veio.  

No período que se estende entre 1870-1930 Juiz de Fora contou com uma vultosa 

produção cafeeira e significativa industrialização, além de intensa atividade cultural - com 

o cinema, teatro, orquestras, etc - o que lhe rendeu atribuições como “Manchester 

Mineira”
9
 e “Athenas Mineira”.

10
 Neste sentido, ela é a antítese do estereótipo da 

                                            
8 “Em 1890, os metodistas fundaram o Colégio Americano Grambery em uma casa da Av. Barão do Rio 

Branco com R. Sampaio tendo como primeiro reitor o Doutor J. M. Lander.” (FUNALFA, PJF, 2004) 

9 O título Manchester Mineira foi atribuído ao município por Rui Barbosa dada vitalidade da industria local. 

10 Sobre esta questão há uma vasta literatura. Vide:  VALE, Vanda Arantes.  Juiz de Fora “Manchester 
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mineiridade e suas ladeiras de calçamento de pedra envoltas por um cenário arquitetônico 

do séc. XVIII, com suas portas e janelas à beira da rua. Diferente disso, em seu processo de 

formação e consolidação procurou se mostrar alinhada com o que havia de mais atual 

incorporando influências vindas do Rio de Janeiro e também da Europa. 

 

Figura 1 - Divisão territorial de Juiz de Fora.  

 

Figura 2 – Vista noturna de Juiz de Fora. 

 

Figura 3 - Vista aérea de Juiz de Fora. 

 

O período de industrialização de Juiz de Fora corresponde em verdade com o de 

várias cidades da América Latina. Buenos Aires, Medelín, Iquique, São Paulo são alguns 

exemplos. O fim do séc. XIX assinala mudanças na estrutura social, fisionomia e costumes 

                                                                                                                                    
Mineira”. Cambridge. III Encontro da Associação de Estudos Brasilianistas, 1996.; __________________. 

A Arquitetura Latino-Americana da Indusritalização: Juiz de Fora (1880-1930). JF: ICHL/UFJF, 1988. 
PEREIRA, Mabel Salgado. Romanização e Reforma Ultramontana: igreja católica em Juiz de Fora (1890-

1924). JF: Livraria e Editora Notas e Letras, 2004.;VARGAS e AGUIAR. Cadernos do Professor. Juiz de 

Fora, 1993. 
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em várias destas cidades. Espalham-se adjetivações e as “Manchesters” regionais se 

multiplicam como Orizaba, no México. Eram alvo do encantamento de alguns e do 

escárnio de outros como argumenta José Luiz Romero: 

“A surpresa dos viajantes foi profunda, e as apreciações que as cidades 

mereceram soaram algumas vezes como exaltados elogios e outras, como 

repetições das velhas injúrias contra a Babilônia. Era uma sensação 

compartilhada pelos grupos tradicionais das cidades que se transformavam. 

Rubén Dário falava da “magnífica Buenos Aires”, porém o mexicano Federico 

Gamboa via na prostituta protagonista de seu romance Santa o símbolo da 

“cidade corrompida”. Todos observaram que estava sendo cultivado um novo 

estilo de vida latino-americano, marcado sem dúvida pelas influências 
estrangeiras, porém sombriamente original, como era original o processo social e 

cultural que se desenvolvia nestas cidades. Metrópoles de imitação à primeira 

vista, cada uma delas escondia uma matriz singular que se manisfestava pouco a 

pouco.” (ROMERO, 2004:286) 

A especificidade do modelo de industrialização juizforano é que ele foi produzido 

de modo talvez semelhante ao que Gorender afirmaria ser “o processo de acumulação 

originária do capital pela agricultura.” (GORENDER, apud, VALE, 1996). A lavoura de 

café gerou divisas, impulsionou a urbanização e financiou boa parte da industrialização.
11

 

Contribuíram também, fatores como a imigração que forneceu farto plantel de mão-de-

obra, condições favoráveis de financiamento e isenção tarifária para importação de 

equipamentos e maquinário e os baixos salários pagos aos trabalhadores. Neste cenário 

setores como a industria têxtil logo tomaram expressividade. 

Não obstante, a cidade que despontava nas primeiras décadas do século passado 

com um forte caráter industrial e intensa atividade cultural, já não gozava do mesmo vigor. 

Sofreu uma série de baques a partir da década de 1930. Entre eles, mencione-se os reflexos 

da crise de 1929; a mudança de orientação política e desenvolvimento no estado de Minas 

Gerais, priorizando o crescimento industrial na região da capital, Belo Horizonte. O marco 

desse processo foi a criação do município de Contagem, para onde se dirigiram as 

indústrias de grande porte do estado. As indústrias locais entraram num processo de 

obsolescência, agravado com a Segunda Guerra Mundial, cujo resultado foi a falência de 

muitas delas; as novas malhas viárias, como a rodovia Rio-Bahia, deslocaram a cidade de 

um eixo de comércio, que passou então, a ser feito direto com o Rio de Janeiro, 

acarretando no declínio das grandes casas de comércio atacadista; instituições foram 

                                            
11 Cabe salientar que o com o esgotamento do ouro a Zona da Mata Mineira torna-se um polo de atração 

populacional e torna-se a região mais dinâmica do Estado chegando  exportar cerca de 2,5 milhões de 

arrobas de café entre 1871-1880. (VARGAS E AGUIAR, 1993). 
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levadas para a capital como a Academia Mineira de Letras, a Associação de Imprensa de 

Minas e a sede do Banco de Crédito Real.  

                 A construção da Universidade Federal de Juiz de Fora, na década de 1960, gerou 

expectativas quanto à retomada de seu crescimento. Estas no entanto, foram em boa 

medida frustradas. Somente na década seguinte são percebidas mudanças mais 

significativas. A cidade incorporava referências do paradigma curitibano de planejamento 

citadino considerado, naquele momento, o grande modelo e influenciando vários outros 

municípios no país. No espaço urbano eram executadas obras infra-estruturais, como 

reformas na Av. Rio Branco, no Parque Halfeld e a construção do Mergulhão, além da 

substituição cada vez mais rápida dos casarões do início do final do séc. XIX e início do 

século XX, por corredores de grandes edifícios. É também neste período, que começam a 

ser instaladas as grandes indústrias, entre elas, a Companhia Siderúrgica Mendes Júnior. 

Os sinais de um possível novo período de prosperidade – que não chegou a se 

concretizar de fato – impulsionaram a substituição cada vez mais rápida do mobiliário 

urbano cujas datas construtivas coincidiam, em sua maioria, com o período da 

industrialização da cidade. Esse processo ocorreu sobretudo, na região central de Juiz de 

Fora, espaço nevrálgico da cidade, polarizando comércio, instituições e redes de serviços. 

O centro da cidade tornou-se um dos espaços mais cobiçados, disputados e valorizados, 

cuja ocupação passava a ser marcada pelos corredores de edificios. 

As constantes demolições geraram a reação de um grupo constituído por 

intelectuais, jornalistas e artistas locais, que passaram a atuar insistentemente - por meio da 

imprensa e manifestações públicas -, na defesa das antigas construções da cidade, sob a 

justificativa de preservar o que denominavam a “memória histórica” do município. 

Defendiam a salvaguarda dos vestígios materiais do passado como forma de acessá-lo, 

evitando o risco de que “as futuras gerações não corram o risco de vir a conhecer o passado 

apenas e simplesmente, através de álbuns de fotografias”.
12

 Essa “memória histórica” é 

colocada como sinônimo dos casarões, prédios antigos investidos de um olhar patrimonial. 

Eles delimitam um recorte preciso do que seria esse passado; um passado passível de ser 

visualizado na região central de Juiz de Fora e que relega outros elementos que constituem 

o cenário da cidade a um segundo plano.  

                                            
12 Diário Mercantil. Juiz de Fora, 12 e 13 de fevereiro de 1978. P1. C2 
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Sendo uma cidade do século XIX, com uma arquitetura predominantemente 

eclética e art decó, Juiz de Fora ficou à margem da concepção de patrimônio adotada em 

âmbito nacional pelo IPHAN
13

 que priorizaram o barroco e o colonial. As tentativas junto a 

este órgão, terminaram em sua quase totalidade frustradas.
14

 Foi necesssário uma 

conjuntura favorável associada às demandas e especificidades locais para que o pleito 

alcançasse ressonância na administração municipal e, em 1982, durante o governo do 

prefeito Francisco Antônio de Mello Reis é promulgada a Lei 6108. Esta institui em Juiz de 

Fora o instrumento jurídico do tombamento e implementa pela primeira vez na cidade, uma 

medida pública oficial de preservação. 

Passados trinta anos da publicação da Lei 6108, a cidade soma hoje um acervo com 

mais de 150 bens classificados como patrimônio cultural. Os instrumentos legais foram 

aprimorados e a noção e patrimônio ampliada com a redação de novos textos reguladores 

em 1988 e em 2004, quando incluiu o registro dos bens imateriais. A partir dos dados 

levantados, algumas características podem ser indicadas. A distribuição espacial dos bens 

tombados na cidade aponta para a presença de uma ‘mancha’ na região central. Não por 

acaso, este é também o lócus nevrálgico da cidade desde seu surgimento, até os dias atuais. 

Não houve em Juiz de Fora uma despolarização ou repolarização de seu “centro nervoso” - 

exceto timidamente as regiões dos bairros São Pedro e Zona Norte. O reflexo disso é uma 

grande dependência em relação à esta região que abriga as instituições burocráticas, 

comercio e serviços. O resultado é uma tensão dentro de um mesmo espaço que é o lócus 

crucial das dinâmicas urbanas, que passou a incluir também os discursos do patrimônio. 

Deste modo as propostas de preservação desencadeiam recorrentemente embates com 

setores como o imobiliário, já que estão em disputa os imóveis e terrenos mais valorizados. 

Enfrentam também questões referentes à adequação do uso dos bens num espaço em 

contínua mudança. Passado, presente, preservação e reconfiguração do espaço caminham 

tensamente juntas nessa mesma espacialidade.  

Quanto aos bens registrados, diferente da maioria de projetos levados a cabo pelo 

                                            
13 No momento de sua criação o atual IPHAN chamava-se SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. 

14 Logo após a criação do Sphan, em 1937, dois anos depois as coleções do Museu Mariano Procópio foram 

tombadas pelo órgão no Livro de Belas artes, processo 190-T-39. Desde então as sucessivas tentatias junto 
ao Iphan foram frustradas, como a campanha de Lindolfo Gomes em prol da “Fazenda Velha” no início dos 

anos 40 e tentativas de encaminhamento de Arthur Arcuri na década de 1970.  A cidade voltaria a aparecer 

nos livros de tombo do Iphan somente em 1994 com o tombamento d oCine-Teatro cCentral. 
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país, que tomam o patrimônio imaterial quase como sinônimo da ideia de cultura popular, 

o programa que pode ser visualizado na cidade dá continuidade ao discurso que vinha 

empregando desde a década de 1980. Os bens referem-se a ritos e festas criadas no século 

passado incorporadas a um modo de vida urbano juizforano. Nesse momento, categorias 

como modernidade e progresso são traduzidas por vanguarda, inclusão e diversidade 

cultural. Por meio dos discursos de seu patrimônio imaterial, Juiz de Fora se coloca como 

uma cidade que reconhece a diversidade cultural e incorpora todos os seus elementos na 

construção de seu passado e sua cultura. É essencialmente moderna e aberta a essa 

pluralidade cultural. 

*** 

Os discursos sobre patrimônio cultural são interpretados neste estudo enquanto 

modalidades discursivas por meio das quais determinadas categorias sociais atuam na 

construção de identidades, memórias e culturas citadinas, que situam-se no limite entre os 

projetos políticos municipais e o que pode ser chamado “patriotismo de cidade” 

(SANCHEZ, 2001; BORJA & CASTELLS, 1997). A cidade como “comunidade 

imaginada” (ANDERSON, 1993) é assim construída por meio de elementos variados, entre 

eles, uma política de preservação do patrimônio cultural. A atuação das agencias 

reguladoras do patrimônio pode ser pensada então, como “atos” cujas consequências se 

refletem em termos de práticas sociais ou simbólicas (GONÇALVES, 1996).  

Numa perspectiva ampla o patrimônio pode ser visto como uma categoria de 

pensamento “extremamente importante para a vida social e mental de qualquer 

coletividade humana” (GONÇALVES, 2003). Não é uma categoria isolada, mas que se 

configura um sistema cultural, ou, nos termos de Marcel Mauss (2003), num fato social 

total, guardando íntima relação com as demais instâncias da sociedade. Historicamente, a 

acepção moderna do termo surge no contexto de formação dos Estados Nacionais 

impulsionada por movimentos como a Revolução Francesa e o Romantismo. Configura-se 

num gênero discursivo que emerge do entrecruzamento das formulações dos intelectuais 

dos órgãos públicos de preservação e reapropriações locais, segundo um projeto político 

articulando-se em prol de um segmento que deseja representar. O êxito de tais projetos, no 

entanto, está intimamente imbricado às reverberações e ressonâncias que alcançam junto 

aos grupos aos quais se destinam. Do contrário, tornam-se esvaziados de sentido. 
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As formulações em torno da categoria patrimônio na modernidade são 

recorrentemente norteadas pela categoria ‘perda’ (GONÇALVES, 1996). É a constante 

ameaça de um processo inexorável e contínuo de destruição que impulsiona os discursos 

do patrimônio cultural “por meio da qual as diferenças e a fragmentação são colocados 

para fora das práticas de apropriação, como algo que lhes é totalmente externo” 

(GONÇALVES, 1996). Exclui-se, portanto, o fato de que estas contradições são parte do 

patrimônio, em detrimento de uma narrativa coesa que possibilite a identificação de um 

grupo étnico, ou, setores sociais. Neste sentido, o patrimônio, nos delineamentos da 

sociedade moderna, complexa e fragmentária
15

, objetifica a cultura, ao mesmo tempo que a 

alegoriza. A objetificação cultural segundo a análise de Handler, refere-se à materialização 

imaginária de categorias abstratas como o tempo ou a nação (HANDLER, 1985). A 

Alegoria pode ser vista como uma representação de algo no intuito de significar outro; 

“uma forma de representação onde recursos dramáticos, literários ou pictóricos são usados 

para ilustrar concretamente uma ideia ou princípios morais ou religiosos. (...) Desse modo, 

elas não somente expressam um desejo por um passado glorioso e autêntico; elas 

simultaneamente expõem o seu desaparecimento” (GONÇALVES, 1996). Tais alegorias, 

metáforas imagéticas, são expostas realizando mediações visuais possibilitando uma 

relação direta e imediata entre aquele que olha e a experiência representada
16

. O resgate e a 

preservação desses bens é uma forma de redenção dos valores a que remete. Sob esta ótica, 

a categoria patrimônio é tomada como uma estratégia eficaz de estabilização de processos 

complexos e ambíguos, em detrimento de uma suposta unidade. Entretanto, tal qual afirma 

Susan Stewart (1984) é praticamente nula a possibilidade de alcançar a totalidade daquilo 

que procura representar. Isso porque emerge sempre em ruínas, fragmentos das “origens do 

momento histórico presente que permanecem invisíveis” (BUCK-MORSS, 2003:103), 

captadas ao acaso da experiência, ou à demanda de um discurso. Esse presente, por sua 

vez, é objeto de uma busca permanente, ou, um longing, objeto de insaciável e inatingível 

                                            
15 Para um maior aprofundamento vide: FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. SP: Edições Loyola, 

2004._________________. Em defesa da Sociedade: curso no collége de france. SP: Martins 

Fontes,1999._________________. Arqueologia do Saber. RJ: Forense Universitária, 2000; BENJAMIN, 

W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7° ed. SP: Brasiliense, 
1994. (Obras escolhidas vol. 1); _____________. A modernidade e os Modernos. RJ: Tempo Brasileiro, 

1975 

16 GONÇALVES, J. R. G. Coleções, museus e teorias antropológicas. Reflexões sobre o conhecimento 

etnográfico e visualidade. In: Cadernos de Antropologia e Imagem, 8. 2001. RJ: UERJ. 
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desejo, para usar o termo de Stewart (1984). Neste sentido, o patrimônio se configura no 

colecionamento sempre incompleto, e sempre inalcançável de culturas. 

Tentar compreender a formação de patrimônios culturais requer estar atento à 

“biografia” destes bens (KOPTOFF, 1986). São variadas as referências na literatura 

antropológica a objetos que são subitamente expropriados de seus locais e contextos 

originais e realocados em outros, adquirindo uma nova roupagem construída em 

detrimento da anterior, algo que Sally Price (1993) definiu como um “pedigree”, uma 

linhagem que confere autenticidade e hierarquias de valoração. Noutros casos, o 

deslocamento ocorre paulatinamente, e o movimento é menos de um lócus para outro do 

que de um significado para outro. Assim é que uma igreja deixa de ser um espaço sacro 

para se tornar também uma relíquia da nação; que o acarajé deixa de ser meramente 

‘comida’ e se torna patrimônio cultural.
17

 Esse trabalho envolve um processo de 

reclassificação e enquadramento em sistemas que eliminam categorias supostamente 

“espúrias”, que possam levantar qualquer suspeita à qualidade autêntica do bem. É um 

trabalho de transformação de materialidades experienciadas cotidianamente em 

“possessões inalienáveis” (WEINER, 1992), bens de circulação controlados resguardados 

do mercado econômico e sujeitos a uma proteção especial. No entanto, essas tentativas de 

estabilização são sempre precárias frente às possibilidades de interpretação que os 

patrimônios suscitam, pois, como já foi dito, as construções discursivas caminham sempre 

paralelas às reapropriações locais e às possibilidades de experimentação ao acaso. 

De tal forma, talvez seja correto afirmar que o patrimônio se configura numa zona 

de contato e num gênero de conflito. Viabiliza interações culturais entre diversos agentes 

separados pelo tempo ou pelo espaço, ao mesmo instante que é um campo de tensões e 

relações de força entre diferentes universos de categorias de pensamento. Se de um lado 

ele permite uma série de atualizações da lembrança e interações transculturais e 

intertemporais, de outro, uma vez que um mesmo bem é passível de variadas leituras e 

interpretações, é sempre um lócus de embates entre diversos setores sociais, um campo de 

disputas, seleções e contínuas reconstruções (CLIFORD, 1997). 

                                            
17 O acarajé foi registrado como patrimônio cultural a partir da decisão tomada na 45 reunião do Conselho 

Consultivo do Patrimônio Cultural de 1 de dezembro de 2004. o pedido partiu da Associação das Baianas 

de Acarajé e mingau, junto com o Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e o terreiro Ilê Axé Opô 

Afonjá . Em 10 de dezembro de 1004 foi inscrito no Livro dos Saberes. 
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Esses patrimônios podem ser divididos, de forma esquemática, em dois modos 

principais: aqueles que compõem as listas dos órgãos reguladores das políticas públicas do 

patrimônio e aqueles ditos patrimônios pela ressonância que alcança a categoria junto a 

determinados setores da população. Se o primeiro é altamente regulado e restrito dotando 

certificação por meio de instrumentos como registro e tombamento; o segundo é nebuloso 

e pode ser encontrado nas mais variadas instâncias e utilizado com os mais variados 

propósitos. Tais classificações compõem o que poderia ser chamado – numa analogia a 

James Clifford – de sistemas de patrimônio e cultura que envolvem a circulação de 

determinados bens em um conjunto de pelo menos três categorias classificatórias: 1) o 

patrimônio reconhecido pelos órgãos reguladores do patrimônio, mas que não alcança 

ressonância junto a população; 2) o patrimônio reconhecido pela população, mas que não 

alcança ressonância junto aos órgãos reguladores; 3) o patrimônio reconhecido por um 

dado grupo e que reverbera junto aos órgãos reguladores. Ao longo do tempo um mesmo 

bem pode circular de várias formas dentro dessas categorias, das quais podem se desdobrar 

ainda outras como o patrimônio reconhecido por um dado grupo e não reconhecido por 

outro; o reconhecido por mais de um grupo desencadeando um conflito pelo direito a sua 

“propriedade”. O leque é amplo e carrega por trás uma série de disputas, tensões e 

intenções. 

Os sistemas de patrimônio e cultura são repletos de ritos de pureza e impureza, para 

usar as categorias de Mary Douglas (1976). Esses pares de oposição permitem ver padrões 

simbólicos em execução e as ambiguidades que sugerem, bem como as demarcações de 

posição e poder. As articulações entre forma e desforme são essenciais para a compreensão 

da relação entre poluição e estrutura social. Numa analogia aos museus, o espaço de 

exposição pode ser tomado como um lugar da pureza. São espaços de eliminação de 

ruídos, em detrimento de uma narrativa coesa. É um lugar da ordem, onde uma restrita 

seleção é feita de modo a limitar as possibilidades de poluição do argumento. Em 

contraposição, esse lugar de ordem dos museus corresponde lugar de desordem que é a sua 

reserva técnica. Ela é o lugar de se encontrar as ambiguidades, um documento 

questionando a autenticidade de algum objeto, ou objetos que levem a contradizer um 

argumento expositivo. No entanto, ela exerce também um tipo de poder. Um poder que 

emerge da desordem, das margens. Ele está ali sempre ameaçando a ordem. Considerando 

que a desordem é sempre um campo de possíveis, é de lá que surgem as possibilidades de 
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criação de algo novo; é da infinita possibilidade e desordem que se retira uma finita 

possibilidade de ordem. De cada um desses lugares de empoderamento emergem ainda 

tipos diferentes de agentes. De um lado curadores, diretores executivos ou mesmo 

estadistas influem na composição de um discurso museológico; de outro técnicos, 

pesquisadores ou mesmo grupos sociais, questionando a validade daquela forma de se 

representar algo ou alguém. 

*** 

Em meio a este nebuloso leque de tensões e instabilidades os patrimônios culturais 

constituem-se também em práticas de colecionamento. As listas de bens criadas por órgãos 

de preservação representam a coleção do patrimônio protegido em escalas municipais, 

estaduais, federais e internacionais. Uma vez que o processo de colecionamento envolve 

também estratégias de torná-las visualmente expostas, as cidades configuram-se em 

espaços de exibição desse conjunto criando o que pode ser definido como uma 

museografia do patrimônio. A urbe torna-se o locus de exposição de edificações, festejos, 

coleções de/em museus por meio da produção de itinerários comumente classificados por 

categorias como “núcleo histórico, “corredor cultural”, “APAC's”, “mancha de 

preservação”, além do calendário e circuito de festas, celebrações e ofícios, constituindo-se 

um mirante para uma dada concepção de passado e/ou cultura. 

A museografia vem sendo pensada atualmente como o conjunto de técnicas 

desenvolvidas na elaboração de uma exposição. Engloba aspectos variados como a 

definição dos conteúdos, os vínculos entre os espaços da exposição e os demais espaços do 

museu, a gestão das coleções e os métodos de sua conservação. Prevê ainda a distribuição 

em cena dos conteúdos selecionados propondo um discurso compreensível a diversos 

públicos. Mantém assim, um forte diálogo com a cenografia e a arquitetura (ICOM, 2010). 

Em tempos recentes com a ampliação do discurso museológico e o surgimento dos 

ecomuseus, museus a céu aberto, museus extra-muros, entre outros, a museografia passa a 

dialogar cada vez mais com os espaços urbanos, a cidade enquanto construção do espaço 

de exposição. A noção de museografia do patrimônio parte deste diálogo entre as técnicas 

expositivas do museu e o espaço urbano; a construção dos patrimônios culturais como a 

construção de exposição a ser vista nas cidades. 
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Como toda boa museografia, a exposição urbana do patrimônio esconde os 

eventuais conflitos e disputas, apagamentos, ressignificações do que está sendo exposto em 

função de uma narrativa coesa. Induz àquele que olha a relegar a um segundo plano ou 

mesmo esquecer – como fez Pomian (2003) ao definir coleção e assim sua própria 

definição pode ser vista como narrativa museográfica – os processos de produção de cada 

um daqueles patrimônios: sua história, de quem parte a iniciativa para seu reconhecimento, 

quais as justificativas, quem era contra ou a favor, de que forma foram conduzidas as 

discussões, que medidas são feitas para conservá-lo, etc. como afirma Pierre Jeudi: 

“O princípio de reflexividade permite acreditar que, contra o risco do 

esquecimento, as escolhas da conservação patrimonial não podem mais ser 

arbitrárias. Tudo concorre virtualmente para produzir um efeito de espelho 

salutar para a preservação da ordem simbólica de uma sociedade. A produção 
atual de “lugares memoráveis”, locais e monumentos, tende a provar que seu 

aspecto simbólico é “gerável”. Os organizadores do patrimônio podem assim 

acreditar que detêm  os meios de tratar as representações comuns desses “lugares 

memoráveis” como um capital simbólico. As memórias são “colocadas em 

exposição” para que o reconhecimento de sua singularidade seja igualmente 

assegurado” (JEUDI, 1995:.22). 

As formas de leitura dessas narrativas expositivas de patrimônios espalhados pela 

cidade não são estanques. Elas variam de acordo com a experiência daquele que olha, 

assim como o decorrer do tempo. A cada nova forma de se conceber história, passado, 

memória, cultura, identidade, essa narrativa pode ter seus significados alterados, dividir 

espaço com novos patrimônios, ou até desaparecer por alguma circunstância. Tempo e 

espaço são assim, noções fundamentais para esta questão. A título de exemplo, se Ouro 

Preto foi durante longo tempo uma cidade museográfica do que havia de mais 

representativo do patrimônio nacional, ela divide espaço hoje com outras propostas 

museográficas como o circuito do Círio de Nazaré em Belém, ou, como em Tiradentes 

onde ao casario – do chamado patrimônio de pedra e cal – sobrepõem-se as procissões – 

consideradas patrimônio imaterial. 

A cidade sob esse ponto de vista é lugar da permanente exposição ao olhar de 

patrimônios culturais. Nela podem se entrecruzar diferentes roteiros museográficos. 

Aqueles elaborados pelo município e os elaborados por órgãos nacionais; os do dito 

patrimônio material, com os do imaterial; aqueles levados a cabo por órgãos oficiais e 

aqueles que são reconhecidos por um dado grupo, ainda que não tenha sido incluído em 

nenhuma lista de reconhecimento. O espaço urbano – e porque não, também o rural – 

incluindo aí seu mobiliário e as práticas culturais de seus habitantes, revela-se um 
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manancial inesgotável de possibilidades de recortes passíveis de serem colecionados 

enquanto patrimônios. Não se exclui ainda, a possibilidade de sobreposição de vários 

patrimônios em um mesmo espaço que está para ser visto e interpretado, apropriado e/ou 

negado sob vários olhares que podem sobre ele incidir: o dos intelectuais do patrimônio, 

dos habitantes, dos turistas, entre outros.  

Enquanto narrativa visual exibida na cidade, o patrimônio tende a conferir unidade 

e coerência a visões de passado, memória, cultura, identidade, entre outras. O patrimônio 

se torna um mediador entre a linguagem e a experiência. Neste processo: “The conviction 

that ‘culture’ is an entitly wich can be visualized by looking at objects tends to confer on 

the individual elements the metonynmic role of representing an abstract whole” (DIAS, N., 

1994). Sob esta ótica, a categoria patrimônio é tomada como uma estratégia eficaz de 

estabilização de processos complexos e ambíguos, em detrimento de uma suposta 

possibilidade de identificação e reconhecimento por parte de um ou mais grupos. 

Trata-se de pensar os processos de colecionamento de patrimônios culturais efetivados 

por meio de políticas públicas, enquanto modernos projetos curatoriais. Num sentido 

clássico a curadoria pode ser vista como prática de cuidado e zelo de bens, assim como a 

organização, supervisão e direção de exposições. Atualmente, no entanto, este campo tem 

mudado consideravelmente em direção a processos de exibição e interpretação, para além 

de locais/coleções específicas (CHAPPLIN,S. & STARA, A., 2009:01). O curador no 

entanto, continua a ser aquele que seleciona aquilo que será exposto e o modo como será 

feito. É ele quem constrói o argumento da exposição. Neste contexto é que a atuação dos 

intelectuais dos órgãos públicos de preservação podem ser pensadas enquanto projetos 

curatoriais. Suas ações agregam aos projetos de preservação, elaboradas estratégias de 

construção discursiva com variadas intenções a serem vistas pela cidade. Estas expografias 

urbanas, tais quais as exposições de arte, revelam a ‘identidade’ - e também objetivos – da 

instituição que as apresenta (FERGUSON, 1996); noutros termos, os modos, como se 

mostra algo a alguém, estão diretamente imbricados a proposta e construção de uma 

narrativa visual coesa em detrimento das muitas vezes caóticas reservas técnicas de museus 

e núcleos histórico-culturais de centros urbanos. Ao percorrer os espaços exibicionários, 

sejam eles exposições em galerias ou roteiros patrimoniais em cidades históricas: 

“Somos levados a esquecer todo o processo de produção de cada um dos objetos 

materiais expostos, a história de cada um deles, como chegaram ao museu, assim 
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como todo o trabalhão necessário à sua aquisição, classificação, preservação e 
exibição naquele espaço. Os agentes e as relações que tornam possíveis esses 

processos ficam na penumbra, em favor do enquadramento institucional dos 

objetos numa determinada exposição.” (GONÇALVES, 2006). 

Neste sentido, cabe assinalar que a cada forma de exibir um dado patrimônio 

correspondem diferentes perspectivas teóricas que orientam esses projetos, para alargar a 

sugestão o antropólogo José Reginaldo Gonçalves (2000) analisa a relação entre museus e 

a teoria antropológica. Mais que isso, essas formas de exibição carregam também um 

panorama político-cultural que reflete uma série de relações de força. Assim é que num 

dado momento a exibição do patrimônio pode estar associada a uma pedagogia do ideário 

nacional; em outro, pela celebração da memória de um dado evento que confere unidade 

coletiva.  

*** 

A hipótese que se levanta neste estudo é a de que os discursos do patrimônio 

cultural em Juiz de Fora, correspondem a uma museografia do modo de vida urbano da 

cidade. O argumento que pretende-se desenvolver caminha na direção de tentar destrinchar 

os valores e sistemas classificatórios esta forma de ser e exibir Juiz de Fora por meio de 

um determinado conjunto de bens, que aparentemente estão ligados à construção no 

presente, de um ideal de modernidade do passado. 

O recorte adotado parte da lista dos bens reconhecidos pelo órgão público de 

preservação local e, a partir daí procura-se identificar seus eventuais deslocamentos nos 

sistemas de patrimônio e cultura. Dois agentes são centrais em meio a este processo. Os 

solicitantes – aqueles que detonam os pedidos de patrimonialização, que neste casos se 

confunde quase sempre com o órgão regulador do patrimônio local –; e os atingidos – os 

agentes que recebem as propostas de patrimonialização que passarão a existir sobre seus 

imóveis e/ou bens imateriais. Entre um e outro há mediadores e conflitos de interesse, para 

além de um grupo de intelectuais locais que atuam via imprensa e manifestações públicas 

em determinados momentos simpáticos à causa do patrimônio.  

Os processos de tombamento e registro são os espaços privilegiados onde a 

elaboração dos discursos destes agentes – e os conflitos que desencadeiam – são colocados 

em jogo. O primeiro goza de considerável trajetória, sendo durante longo tempo o principal 

instrumento de proteção de patrimônios em muitos países; o segundo, surgido mais 

recentemente – pelo menos no mundo ocidental – é o registro aplicado aos bens 



 

 

19 
 

considerados de natureza imaterial. Ambos, no entanto, desencadeiam um deslocamento da 

condição de um bem a uma nova categoria. Constituem-se ritos de passagem, atos de 

consagração dos valores culturais investidos sobre um bem cujo objetivo é retirá-lo das 

retóricas do cotidiano e inserindo-o numa narrativa de grupo e/ou nação, transcendendo o 

fluxo geracional.  

O tombamento e o registro são operações complexas, com implicações econômicas, 

sociais e simbólicas. A apropriação desses instrumentos de patrimonialização podem 

ocorrer de maneiras diversas. De modo genérico, pode-se afirmar que as agencias 

reguladoras do patrimônio tomam-nos como meios de reconhecimento e classificação do 

patrimônio da nação, estado, ou município. A sociedade pode recebê-los de modo positivo, 

pois pode significar um benefício simbólico - no sentido de afirmação de uma identidade -, 

econômico - através do incentivo ao turismo - ou como uma demonstração de poder 

político. Por outro lado, esta mesma sociedade pode tomá-lo de uma forma negativa em 

função das regras e restrições que coloca (sobretudo o tombamento), ou segundo interesses 

políticos, econômicos e simbólicos. Recebido de modo positivo ou negativo, esses 

instrumentos tornam-se desencadeadores de interações e/ou embates. (FONSECA, 1997). 

As categorias como patrimônio, memória, história, identidade, serão utilizadas a 

partir dos modos como os agentes do serviço público de preservação de patrimônio – que 

serão chamados aqui como os ideólogos do patrimônio local – e como os ‘atingidos’ pelas 

ações de patrimonialização os definem. Trata-se de dialogar com as elaborações nativas 

destes termos e visualizar o que eles dizem sobre as formas como é pensado o patrimônio 

cultural. 

A relevância desta tese reside na contribuição aos estudos sobre patrimônio cultural 

numa seara ainda pouco explorada: o das políticas e discursos de patrimônio levadas a 

cabo em âmbito citadino. A literatura sobre o campo no Brasil é marcada historicamente 

pelas análises cujo foco reside em prédios isolados ou a atuação do Iphan em âmbito 

federal (ARANTES, 1987; CANCLINI, 1994; CHOAY, 2001; CHUVA, 1998; FONTES, 

2006; FONSECA, 1997; GONÇALVES, 1996; 2003). Parcos são os trabalhos dedicados 

ao âmbito local como o de Chauy sobre o CONDEPHAT em São Paulo. Recentemente, 

com a emergência do patrimônio imaterial e um crescente interesse de antropólogos por 

este campo nota-se o interesse nos olhares nativos sobre a categoria patrimônio e os 
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impactos destas medidas junto às populações. Novamente, no entanto, o interesse recai nas 

ações desenvolvidas pelo Iphan, estando as ações de outros organismos em segundo plano. 

Do mesmo modo, pretende-se com esta pesquisa sanar a lacuna existente nos 

estudos sobre patrimônio no contexto juizforano e a própria cidade de Juiz de Fora. A 

bibliografia sobre este tema se caracteriza por dois segmentos principais. Aquela produzida 

a partir da esfera da administração pública, que procuram em certa medida apresentar ou 

inventariar estes bens (PJF/FUNALFA, 2004; GENOVEZ, P. F; SOUZA, M. J. N.; LEITE, 

M. C. H.; GAWRYSZEWSKI, P.; FRAGA, R, 1998; CHRISTO, M. C.; SOUZA, M. J. N., 

1998, PASSAGLIA, 1982); os estudos acadêmicos, que consiste em alguns estudos que 

traçam um panorama e trajetória da política pública local de patrimônio (JABOUR 

JÚNIOR, 1999; AZEVEDO, 2007)  e análise de bens isolados (SANCHEZ, 2007; COSTA, 

2011, REIS, 2007). Um estudo que aborde o período posterior a 2004 e procure uma 

síntese analítica da trajetória do patrimônio cultural local, no entanto, é algo que ainda 

estava por fazer e que pretende-se aqui um primeiro passo. 

A contribuição que se pretende dialoga com os pontos abordados pela referida 

literatura – uma vez que tais debates estão longe de serem esgotados -, mas caminha 

sobretudo, no sentido de chamar atenção para as possibilidades de análise sobre patrimônio 

cultural enquanto uma narrativa expositiva visual; que as formas como fazem a mediação 

entre passado, presente, identidade, memória, cultura entre outros é fortemente alçada a 

partir dos modos como se coleciona e classifica estes patrimônios para serem vistos, 

apropriados e utilizados. De tal forma, este trabalho procura se distinguir em relação à 

literatura já produzida sobre o tema na medida em que foca a trajetória da política publica 

de preservação do patrimônio cultural de uma cidade, vista enquanto um projeto curatorial 

envolvendo embates políticos, mercadológicos, simbólicos, e seu “entalhe” para que sejam 

ao final, apresentados como o patrimônio cultural da cidade, uma museografia urbana 

coesa a ser vista no espaço púbico, mas construída e reconstruída constantemente. 

Este trabalho é em alguma medida uma continuidade em relação a um estudo 

anterior (REIS, 2007). O primeiro tinha por objetivo um estudo sobre a formação da 

política de preservação do patrimônio local a partir do processo de tombamento do Cine-

Teatro Central. Este foca a trajetória desta política de preservação. Dados e discussões são 

aqui recuperados, mas para compreensão de um diferente contexto e sob uma nova 
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perspectiva de abordagem.
18

 
 

Para alcançar estes objetivos, este estudo incluiu um leque variado de fontes, tais 

quais: processos de tombamento e registro locais; inventários e material referente à 

legislação municipal sobre patrimônio cultural; recortes de jornal; Atas das reuniões da 

Comissão Municipal de Patrimônio; entrevistas com representantes – que fizeram e fazem 

parte – do Conselho Municipal de Patrimônio e pessoas envolvidas com os bens tombados 

registrados, agentes dos setores de mercado imobiliário e de turismo; etnografia sobre os 

usos e sentidos contemporâneos atribuídos ao patrimônio local. Suas formas de utilização 

ao longo do texto variam segundo a qualidade dos dados e as questões postas em cada 

capítulo. Cabe a ressalva de que os processos de tombamento trazem discussões mais 

calorosas do que os procesos de registro, cuja documentação não é tão rica. Do mesmo 

modo, observa-se uma diferença na redação das Atas das reniões da Comissão. Dotadas de 

detalhadas descrições nos primeiros anos, paulatinamente tornam-se mais curtas e 

sintéticas. Em relação aos jornais, nota-se que o carater militante das reportagens das 

décadas de 1970 até meados da década de 1990, cedem espaço para notícias cujo objetivo 

são mais o de celebração do passado, repetindo-se muitas vezes os dados e narrativas de 

determinados personagens chamados a dar entrevistas. 

Estes materiais foram coletados ao longo vários anos em função de diferentes 

projetos de pesquisa, que refletem minha inserção em relação ao tema. Trata-se de alguém 

natural de Juiz de Fora, que há uma década já não habita na cidade, mas mantém contato 

próximo com ela. Os estudos sobre o patrimônio cultural juizforano tiveram início ainda na 

graduação do curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio de 

projetos de iniciação científica e tiveram continuidade até o mestrado em Antropologia 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Soma-se à esta perspectiva o olhar 

desenvolvido a partir de 2006, enquanto técnico do IPHAN lotado no Centro Nacional de 

Cultura Popular, cujo foco de atuação dentro dos sistemas de patrimônio e cultura estão 

voltados para o patrimônio imaterial. A tese então reflete a tentativa de um distanciamento 

analítico somado a experiência vivencial no lugar de estudo e também de gestor do 

patrimônio cultural. 

                                            
18 De modo mais preciso, os dados utilizados no estudo anterior estão presentes nos itens que tratam do 

tombamento do Cine-Teatro Central  e capítulo 1. Em verdade são uma versão revisada e ampliada de uma 

redação anterior. .  
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Em termos cronológicos sugere-se uma periodização em três momentos da 

trajetória da política pública de preservação. O primeiro capítulo aborda o período que se 

estende entre 1982 e meados da década de 1990 e corresponde à fase de implementação de 

uma instituição pública local voltada para a proteção do patrimônio. Ele corresponde ao 

que é chamado aqui de fase lírica da trajetória da preservação do patrimônio cultural em 

Juiz de Fora. Procura-se apresentar uma descrição do trabalho desenvolvido por estes 

ideólogos, cujo olhar sobre o patrimônio é calcado numa memória sentimental em relação 

ao lugar. Este período e a ação desse grupo é marcado pela instabilidade da política de 

preservação da qual defendiam, com embates entre diversos setores como privado e outras 

esferas de governo. Apesar disso algumas ações importantes foram conquistadas como o 

tombamento do Cine-Teatro Central – CTC e do edifício da Cia. Bernardo Mascarenhas. 

Por outro lado, foi também momento de episódios que assinalaram grandes perdas como as 

discussões que envolveram o tombamento do Palácio Episcopal.  

O capítulo seguinte aborda um segundo momento da política pública local que se 

estende até o ano de 2004. Um novo instrumento jurídico foi implantado e as concepções 

de patrimônio cultural revistas, no intuito de oferecer maior precisão ao trabalho. Apesar 

desta iniciativa o órgão local de preservação passou por um momento de estagnação dos 

trabalhos com a saída de nomes importantes que capitaneavam a construção deste projeto. 

A retomada de uma ação sistemática ocorreu em 1996, com a finalização do Inventário do 

Patrimônio Cultural, que culminou no tombamento de mais de cem imóveis entre 1999 e 

2004. Estes tombamentos foram realizados em meio a grandes embates com proprietários 

de imóveis e construtoras, sendo que alguns deles tornaram-se verdadeiras batalhas no 

campo ideológico e jurídico. Este pode ser considerado o período de consolidação da 

política pública de preservação cujo principal marco foi o que se nomeia aqui como uma 

era dos tombamentos, em que se constituiu a maioria do acervo preservado da cidade. 

O capítulo três corresponde a uma terceira fase na política de patrimônio de Juiz de 

Fora, cuja principal característica é a implementação do registro dos bens imateriais. A lei 

que regula o patrimônio local é alterada. A CPTC passa a denominar-se COMPPAC 

(conselho Municipal Para o Patrimônio cultural). O seu número de membros fio ampliado, 

embora suas funções permaneçam as mesmas. As questões relativas ao tombamento de 

móveis e imóveis sofreram poucas alterações, no campo legal e na sua atuação prática. Se 

este momento pode ser visto como de relativa estabilidade na área de preservação na 
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cidade, esse dado não exclui a possibilidade de embates com setores imobiliários da 

cidade. 

Por fim, o último capítulo tem por objetivo uma analise comparada entre a 

elaboração discursiva patrimonial sobre Juiz de Fora presente na lista do patrimônio 

preservado construída pela política municipal de preservação, com a dos órgãos estadual e 

federal. Noutros termos procura-se identificar a presença de Juiz de Fora nas listas dos 

bens preservados junto ao IEPHA, órgão estadual e o IPHAN. O que se pode notar é a 

ausência de diálogo entre as agencias de preservação. Cada qual opera com distintos 

sistemas de classificação dos bens. O capítulo se encerra com uma discussão sobre o papel 

que determinados bens culturais – e os discursos que lhes são imputados em seus processos 

de patrimonialização – exercem na construção de imaginários citadinos a partir de uma 

comparação entre os discursos investidos no Museu Mariano Procópio – MMP – de Juiz de 

Fora e o Museu Imperial – MI – de Petrópolis. 

Boa leitura! 



 

 

 

 

 

Capítulo 1 

A fase lírica: memórias sentimentais do lugar 
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1.1 Identificação do patrimônio; identificação da cidade 

 
1982. No dia 13 de janeiro é publicada a Lei 6108. Após os contínuos debates 

articulados pela militância de intelectuais e veiculados pela imprensa, a cidade passa a ter 

uma agência oficial de proteção do patrimônio cultural. Era o primeiro ato de um projeto 

local de preservação e colecionamento do passado da cidade. Estava integrado a uma 

proposta mais ampla que buscava a modernização política, econômica e cultural, 

empreendida por seu então prefeito Francisco Antônio de Mello Reis.  

Graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Mello Reis 

começou sua carreira política 1971, quando eleito vereador da cidade. Em 1977 assumiu a 

prefeitura pelo partido da Arena, permanecendo até 1983. Sua administração foi marcada 

pela preocupação com o planejamento urbano e a realização de importantes feitos como a 

implantação da Cia Siderúrgica Mendes Júnior e reestruturação do transporte público. 

Inspirado no modelo curitibano de planejamento urbano dos anos 60 e 70
19

 procurou 

pensar a cidade enquanto um projeto técnico e científico. Teve como princípio desenvolver 

ações que incentivassem o desenvolvimento da cidade, ao mesmo tempo em que manter 

suas características, suas tradições.  

Uma marca de seu governo foi a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento – 

IPPLAN. Inspirado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC 

– o órgão teria por finalidade pensar a cidade de modo integrado, com grande ênfase à 

questão do uso e ocupação do solo. No plano cultural criou a Fundação Cultural Alfredo 

Ferreira Lage – FUNALFA – cujos objetivos comenta: 

Decidimo-nos pela criação de uma Fundação Cultural por entender que esta seria 

a alternativa mais viável para assegurar espaços ao levantamento e à fixação da 

memória municipal. (...) Evocar a memória do município é mais do que um 

dever de gratidão: é um imperativo e um compromisso com as novas gerações. 

Não a evocação lastreada na homenagem fácil e superficial. Muitos edificaram, 

todos sabemos, mas é importante saber o que foi e como foi edificado. Mais 

ainda, deve-se perenizar essas marcas contra a voragem do tempo. (MELLO 

REIS, 1982). 

                                            
19 O plano de planejamento urbano implementado na cidade de Curitiba nas décadas de 1960-70 tornou-se 

na época uma referencia para muitas cidades do país. Inspirava-se nas concepções do urbanismo 
modernista, na racionalidade técnica e no princípio de que a cidade deveria ser pensada como um todo 

orgânico a ser gerido e equilibrado por meio do planejamento global. O poder público deveria assumir a 

gestão do espaço urbano evitando-se o caos gerado pelos setores de mercado em grandes cidades. 



 

 

26 

 

Nos termos de Mello Reis a FUNALFA seria o órgão destinado a criar os “espaços 

da memória municipal”. O então prefeito parece sugerir com estes termos a necessidade de 

identificação da memória local e sensibilização para a sua importância. Tratava-se assim, 

de um projeto semelhante ao levado a cabo no Sphan em seus primeiros anos, no qual 

Rodrigo Melo Franco advogava a necessidade de identificar a nação brasileira por meio de 

seu patrimônio. 

Os primeiros anos do governo de Mello Reis coincidem com o que talvez possa ser 

considerado do ‘ponto de vista nativo’ (GEERTZ, 1989), as perdas mais ‘traumáticas’ no 

cenário urbano da cidade. O anuncio da demolição do Colégio Stella Matutina, por 

exemplo, foi o stopim para o desencadeamento de um movimento em prol do patrimônio 

cultural da cidade liderado por intelectuais e artistas plásticos.  

 O Stella Matutina era considerado uma das mais tradicionais instituições de ensino 

juizforanas, responsável pela formação das “moças de boa família da cidade”
20

.  Segundo 

Luiz Passaglia, este evento provocou um “trauma coletivo”
21

, gerando o “despertar da 

consciência da sociedade juizforana para a proteção do patrimônio”, e da importância de 

tomar-se medidas objetivas nesta área (PASSAGLIA, 1982:08). A partir dele configurou-

se um embate polarizado entre os agentes do mercado imobiliário, pautados no discurso do 

progresso, e os ideólogos do patrimônio local, advogando que: “o povo, a imprensa, os 

grupos históricos, precisam lutar pelos prédios históricos para preserva-los”.
22

 De modo 

mais preciso, o povo e a sociedade eram os intelectuais, imprensa e ex-alunos oriundos, 

sobretudo, das elites juizforanas que se mobilizavam. O “trauma coletivo” e o “despertar 

da consciência”, consequentemente, era desses setores que assumiam para si, naquele 

momento, a tarefa de lutar por um patrimônio que, mais do que uma representação do 

passado da cidade, era uma representação desses grupos, ou da forma como estes 

interpretam o passado de Juiz de Fora. 

O anúncio da perda do edifício do colégio Stella Matutina impulsionou a 

publicação de vários textos nos jornais de circulação diária. Este debate sobre a 

historicidade dos edifícios e os valores que lhes poderiam ser imputados são reveladores do 

campo de possibilidades de classificação e narrativas sobre o passado, possíveis de serem 

                                            
20 JARDIM, Rachel. Entrevista concedida. Juiz de Fora, 2005. 
21 PASSAGLIA, L. A. P. Entrevista concedida, Juiz de Fora, 2005. 

22 Diário Mercantil. Juiz de Fora, 12 e 13 de fevereiro de 1978. P1. C2 
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encontradas entre os ideólogos do patrimônio local. As concepções de Almir de Oliveira
23

 

e Paulino de Oliveira
24

, por exemplo, colocaram em tela diferentes olhares sobre a história, 

atribuição de valores e autenticidade sobre o patrimônio juizforano. 

Um artigo publicado por Almir de Oliveira advogava que o prédio era uma 

imitação do gótico construído fora do tempo e do espaço e com materiais que nada tinham 

a ver com a arquitetura gótica. Quanto à este aspecto decretava: “por isso é que eu disse 

(...) que o prédio do Stella Matutina não tem autenticidade”.
25

 A qualidade de autentico em 

suas concepções remete a um purismo e originalidade do bem em relação à suas 

referencias estilísticas arquitetônicas de acordo com matrizes européias. No entanto, Almir 

advogava que outro valor poderia ser defendido, o histórico. Argumentou ser o prédio um 

dos marcos da história da educação de Juiz de Fora, fundado pelas irmãs da Congregação 

das Servas do Espírito Santo, de origem alemã nos primeiros anos do século XX. Almir 

argumenta que as propostas de preservação do prédio vinham tomando conotações 

próximas a uma memória afetiva, e que ele só poderia ser preservado se classificado como 

exemplar de relevância para a história da educação local. 

O argumento de Paulino Oliveira foi numa linha diferente. Disse lamentar a 

demolição, pois o prédio possuía uma bela fachada, mas “não é tão antigo nem tão 

histórico como se diz”.
26

 As colocações de Paulino revelam um certo apego à edificação ao 

lamentar uma perda estética. No entanto, racionaliza a questão quando se refere a seu valor 

histórico. A autenticidade histórica neste caso estaria associada a uma suposta antiguidade 

qubhe remetesse a um passado longínquo. A categoria ‘histórico’ parece estar associado a 

ancianidade (RIEGL, 2002).  Sob esta ótica, uma construção datada do início do século 

XX, e tendo quase a mesma idade dele – Paulino -, não poderia ser considerada histórica. 

A concepção de história de Paulino suprime o passado recente - vivenciado por sua 

geração - e se atrela a um mundo distante situado ad eternum. A atribuição de historicidade 

à um determinado bem estava associada a um distanciamento espaço-temporal como forma 

de sua ‘maturação’ enquanto testemunho autentico do passado. 

                                            
23 Almir Oliveira, jornalista e advogado é também autor de vários textos sobre a história de Juiz de Fora. 

24 Paulino de Oliveira foi jornalista e escritor. Escreveu vários trabalhos sobre a história de Juiz de Fora, 

além de inúmeros textos intitulados efemérides juizfornas veiculadas através da imprensa.  Faleceu em 

1992.  

25 OLIVEIRA, Almir. O caso do Stella matutina. Diário Mercantil. JF, 26 de jan, 1978. 
26 OLIVEIRA, Paulino. A Demolição do Stella Matutina. Diário Mercantil. Juiz de Fora, 27 de janeiro de 

1978. p.2 
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A “comoção” em torno do Stella não conseguiu evitar sua destruição, nem a de 

algumas outras edificações que se seguiram, e que geraram considerável polêmica - como a 

casa do Barão de Bertioga. Neste cenário de sucessivas perdas Paulino Oliveira publicou 

no ano seguinte, num jornal local, um artigo onde afirma que não havia mais nenhum 

prédio histórico em Juiz de Fora, a não ser em seus arredores. A tensão entre passado e 

progresso na região central da cidade teria acarretado no esvaziamento dos vestígios 

materiais da memória e história. Juiz de Fora não estava somente esquecendo seu passado, 

mas esquecendo que estava esquecendo; caminhava rumo ao risco de uma amnésia coletiva  

(ARENDT, 2000).  

Num contexto em que os vestígios do passado pareciam caminhar rumo ao 

desaparecimento alguns projetos e eventos surgiram caminhando num sentido oposto. Em 

1979, durante a Primeira Semana de História de Juiz de Fora, uma mesa foi dedicada a 

questão do patrimônio cultural; no ano seguinte, a exposição “Juiz de Fora Ontem. 

Aspectos físico, humano e social”, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão da UFJF, 

tinha como argumento a necessidade de olhar para os bens culturais da cidade, sob um viés 

cotidiano e em suas dimensões socioculturais, em lugar de um projeto monumentalista de 

preservação. Juiz de Fora contava também com um grupo de intelectuais ativos nesta causa 

que organizaram manifestações públicas em prol da defesa do patrimônio local. Cabe 

destacar por exemplo a atuação dos irmãos e artistas plásticos Nívea e Carlos Bracher. Ela, 

foi uma das mais ativas militantes da causa do patrimônio local; ele, do mesmo modo, 

desenvolveu também um interessante trabalho ao retratar em tela os casarões que estavam 

sendo demolidos, como forma de critica e protesto; Estes projetos, ainda que tenham 

fomentado a discussão sobre o patrimônio cultural local, não solucionavam, no entanto, a 

ausência de uma política local de preservação. 

A primeira iniciativa nesta área durante na gestão de Mello Reis, foi o “Projeto 

Casarão”. Desenvolvido em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de 

Fora - IHGJF - e do Centro de Estudos Sociológicos, seu objetivo era fazer o levantamento 

iconográfico dos considerados “antigos” edifícios da cidade. O título indica a orientação e 

classificação de que memória seria levantada, ratificada num artigo de jornal: “Juiz de Fora 

já foi conhecida em todo o país como a ‘cidade das mansões’”.
27

 Era então, a imagem de 

uma “cidade das mansões” que surgiu na passagem do séc. XIX para o XX decorrente dos 
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capitais do café e da industrialização que se buscava salvaguardar. Em verdade os 

chamados ‘antigos edifícios’ remetiam à um passado não tão distante, mas que 

desapareciam rapidamente do cenário urbano em detrimento da verticalização da cidade. O 

passado dos casarões tornava-se cada vez mais distante; fragmentos e ruínas do cenário 

urbano. A produção de uma documentação imagética era uma tentativa de amenizar esse 

processo. Era também o registro de uma cidade em rápido processo de transformação de 

sua visualidade urbana. 

O passo seguinte foi o desenvolvimento de um pré-inventário arquitetônico. 

Classificado como um trabalho “eminentemente técnico-cultural”, o inventário tinha o 

objetivo de mapear a “produção arquitetônica em Juiz de Fora, desde os seus primórdios 

até os nossos dias” (PASSAGLIA, 1982:20). Tinha caráter panorâmico e, por esta razão: 

“o pré-inventário não se restringiu a documentação de edifícios ou conjuntos 

arquitetônicos mais antigos ou interessantes, mas sim, através de um critério de 

amostragem, registrar a maior gama possível de épocas, estilos, camada social, etc.” 

(PASSAGLIA, 1982:20). Sua realização envolveu a criação de uma equipe constituída 

pelos arquitetos José Carlos Coutinho e Jorge Arbach então vinculados ao IPPLAN; Carlos 

Henrique Lopes da FUNALFA e a artista plástica Nívea Bracher. O recorte adotado levou 

em consideração cinco setores da cidade considerados cruciais em seu desenvolvimento 

histórico: “compreendido entre os bairros de São Mateus e Alto dos passos na zona sul, até 

o bairro Fábrica, no setor norte, limitados pelo Morro do Imperador e a avenida Sete de 

setembro, a Oeste e Leste respectivamente” (PASSAGLIA, 1982:20). Neste levantamento 

foram cadastrados mais de 500 imóveis. No entanto, o que trouxe de mais significativo foi 

uma mudança de olhar como assinala Passaglia: 

“Um dos fatores que limitou a abrangência de atuação que é necessária para esta 

área da cultura, deve-se ao conceito de valor até então defendido. Consistia na 

atitude de associar toda obra, local ou documento à sua antiguidade, a um fato 

‘histórico relevante’ ou, a um preconceito estilístico. Na medida em que um 
município, cidade ou comunidade não tivessem sido premiados pelas suas 

origens de terem sido sede ou passagem de algum evento ou ciclo consagrado 

pela historiografia oficial, ele estaria irredutivelmente renegado: “não há nada de 

valor a se conhecer e a se preservar””(PASSAGLIA, 1982). 

O pré-inventário procurava trazer um novo olhar para categorias como história, 

passado, memória. Visava ampliá-las. Adequá-las ao contexto local. Com essa perspectiva 

o inventário apresentava já algumas características para nortear uma futura política de 

                                                                                                                                    
27 Diário Mercantil. Juiz de Fora, 16 de março de 1980. p.1 e 9. 
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preservação; ele era urbano, arquitetônico, e tinha intuito de narrar a história da arquitetura 

na cidade, como forma de apreensão de seu passado numa dimensão ampla. Como 

destacava um artigo publicado em jornal, o que importava de fato “é que a pesquisa tende a 

manter vivo um passado arquitetônico da cidade” (PASSAGLIA, 1982). O “passado 

arquitetônico” é apontado como semióforo do passado da cidade (POMIAN, 2003). As 

demais produções culturais são colocadas num segundo plano. A discussão sobre a 

antiguidade, historicidade e as mansões são deslocadas para a de produção cultural – ainda 

que estivessem metonimicamente associadas ao aspecto arquitetônico. 

O principal desafio do pré-inventário era mostrar que Juiz de Fora tinha um 

patrimônio – e por consequência um passado objetificado – em seu espaço urbano e que 

precisava ser preservado. O critério de autenticidade deslocava-se de categorias como 

originalidade e ancianidade para a noção de referencia histórico-cultural. A identificação 

do patrimônio se pautaria em critérios científicos de análise, conjugados a categorias 

sensitivas e vivenciais, apontadas como indispensáveis para que se criasse uma relação 

afetiva da população com o patrimônio de sua cidade. Note-se que critérios técnicos e 

científicos, normalmente atribuídos à história, são conjugados com elementos sensitivos, 

normalmente associados à memória. Se aproxima de uma concepção antropológica; de um 

patrimônio calcado na experiência que, ao mesmo tempo em que procurava eternizá-la, 

expunha seu desaparecimento. Como sublinha Weinrich, se: “imaginarmos a memória 

como um armazém, estaremos tanto mais próximo do esquecimento quanto mais fundo 

descermos a esses porões.” (WEINRICH, 2001:21). Essa sensibilidade pode ser 

visualizada no depoimento do então prefeito Mello Reis comentando os motivos que o 

levaram a dinamizar uma preocupação com o patrimônio:  

“... primeiro porque eu acompanho o município desde menino de calça curta. 

Então a gente sempre gostou da cidade e... o aspecto físico da cidade faz parte da 

própria consciência nossa de cidade. Embora cidade seja uma coisa viva, a 

cidade é uma coisa que acontece não é? Constantemente; mas é possível que a 
cidade tenha memória. E o aspecto físico da cidade é muito importante ... [mas 

também] é claro que vc não vai conservar tudo não é. Mas aquilo que for mais 

importante. E às vezes não é só sob o aspecto arquitetônico não. Por outros 

motivos não é. Que também são importantes. O lado sentimental, não é?.”28 

O discurso de Mello Reis destaca a fisionomia da cidade, mas, sobretudo, o 

sentimento em relação a ela. O valor que está em jogo na discussão da construção do 

patrimônio juizforano é uma tensão entre o informacional, o subjetivo e a racionalidade 
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técnica; entre o moderno e o tradicional. É um patrimônio sensitivo, mas que, só seria 

possível de ser alcançado através de estudos sistemáticos e estratégias de ação. 

O trabalho desenvolvido deu origem no ano seguinte a uma publicação intitulada 

“Preservação do Patrimônio histórico de Juiz de Fora” (1982). Com autoria de Passaglia o 

livro tem por objetivo uma síntese do trabalho feito até aquele momento na área de 

preservação do patrimônio na cidade. O texto também apresenta a forma como, a partir do 

pré-inventário, havia sido classificado o patrimônio na cidade. Sua análise, e 

conseqüentemente a análise dos sistemas classificatórios e de atribuição de valor do 

patrimônio juizforano feita naquele momento, torna-se relevante, pois permite identificar 

como esses bens foram enquadrados dentro de uma narrativa coesa que buscava dar conta 

do passado local. 

A narrativa de Passaglia apresenta a área urbana dividida em cinco “setores”, onde 

presumivelmente se poderia identificar um núcleo histórico da cidade e algumas 

adjacências. Esboça uma gênese desse núcleo histórico sugerindo que ele teria se 

estruturado num período de meio século, entre 1836 e 1888, onde são destacados dois 

marcos. Respectivamente, a retificação do Caminho do Paraibuna
29

 e a instalação da Cia 

Têxtil Bernardo Mascarenhas, que sob o olhar do autor: “correspondeu a sua 

transformação [de Juiz de Fora] de um simples local de passagem para um parque 

industrial embrionário”, (PASSAGLIA, 1982:36); de povoado à uma cidade. Essa 

transformação, segundo o autor, foi marcada por alguns fatores como o geográfico, que 

influenciou o surgimento das duas principais avenidas da cidade a partir da sedimentação 

das enchentes do Rio Paraibuna - que corta a cidade - e teriam modelado uma planície e 

terraço, próprios à criação desses espaços, aliados à proximidade de cursos de água; a 

abertura de ruas e largos, carregados sempre de um caráter comemorativo; a projeção da 

cidade para além de seus limites com a Estrada de Ferro Central do Brasil e a construção 

da Rodovia União e Industria. 

                                                                                                                                    
28 MELLO REIS, Francisco de Mello. Entrevista concedida. Juiz de Fora, 2005. 

29 O Caminho do Paraibuna, ou Caminho Novo foi aberto para criar uma alternativa para conter o 

escoamento clandestino do ouro pelo Caminho Velho do Rio de Janeiro e pelo da Bahia.  Tendo menor 

extensão, tinha início em Parati e concentrava-se diretamente ao Rio de Janeiro, sem necessidade de 

viagem marítima entre a capital e Parati. O caminho foi retificado na década de 1830 pelo engenheiro 

Henrique Fernando Halfeld – nome associado as narrativas de fundação da cidade, viabilizando 
sobremaneira o trafego de tropeiros e circulação de mercadorias, para além de povoados vizinhos.  (VALE, 

2002; VARGAS E AGUIAR, 1993; OLIVEIRA, 1998; PEREIRA, 2004). 
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No argumento de Passaglia o momento de formação do núcleo histórico de Juiz de 

Fora corresponde à formação de um modo de vida urbano da cidade. Aos elementos 

citados pelo arquiteto poderiam ser acrescentados ainda: a chegada do teatro, do imigrante, 

o adensamento populacional e a presença cada vez mais evidente dos mecanismos de 

controle, por meio dos primórdios de uma estrutura burocrática na cidade. No relato de 

Vanda Vale,
30

 o período assinalado por Passaglia pode ser estendido, primeiramente, até 

1915. Coincidiria assim, com o processo de organização da cidade, ainda com muitas 

iniciativas ligadas aos nomes de alguns indivíduos cujos nomes possuem grande 

importância no contexto local por seus respectivos pioneirismos como Bernardo 

Mascarenhas,
31

 Pantaleoni Arcuri
32

 e Mariano Procópio.
33

 Ainda segundo Vanda Vale, o 

momento seguinte, entre 1915-1930, tem-se o ápice desse processo, cujo maior ícone 

apontado pela historiadora é o CTC. 

A presença de um suposto núcleo histórico é apontado por Passaglia em três dos 

cinco setores urbanos apresentados. Está localizado na região central da cidade, 

supostamente formando a figura geométrica de um triângulo constituído pelas Avenidas 

Rio Branco e Getúlio Vargas e Rua Espírito Santo. A escolha deste triângulo somado aos 

eixos constituídos pelas ruas Halfeld e Praça Marechal Deodoro é justificada por 

considerar que este espaço: “agrega um conjunto das únicas praças ainda hoje existentes” 

(PASSAGLIA, 1982:39). A categoria praça é então o elemento chave na delimitação desse 

núcleo. Não é por acaso que elas dão nome aos setores inclusos no núcleo triangular, a 

saber, setor Praça Antônio Carlos, setor Praça João Penido e setor Parque Halfeld. No 

argumento de Passaglia: “cada uma delas diz respeito a uma determinada etapa de 

formação da cidade, encontrando-se ainda os remanescentes construtivos que deram a sua 

                                            
30 VALE, Vanda Arantes. Entrevista concedida. Juiz de Fora, 2005 

31 Bernardo Mascarenhas. No intuito de substituir a iluminação a gás por energia elétrica, termina por 

projetar aquela que seria a primeira usina hidroelétrica da América do Sul, a Usina de Marmelos em 1896. 

Neste empreendimento Mascarenhas enfrentou não só as dificuldades técnicas para realização, mas também 

a reação popular, uma vez que a imprensa – o jornal Diário de Minas – publicava artigos alertando a 
população de possíveis perigos da mesma, cabendo ao próprio Mascarenhas prestar esclarecimentos no 

mesmo jornal aos reais riscos da eletricidade. (PEREIRA, 2004) 

32 Pantaleoni Arcuri. Dono da Cia Construtora Pantaleoni Arcuri que edificou a maioria dos grandes prédios 

do município do início do séc. XX até meados da década de 1950-60. De tal forma o espaço urbano 

juizforano – que anda possui muitas de suas construções -, pode-se dizer, leva a assinatura da construtora 

que inovou em muitas técnicas de construção, além da audácia de alguns projetos, como o Cine-Theatro 

Central, uma das primeiras obras de concreto armado da cidade e sem vigas de sustentação em seu interior, 

considerado de grande vulto até os dias atuais. 
33 Mariano Procópio. Proprietário da Companhia União e Industria. Seu nome é destacado como 

empreendedor, dinâmico e visionário com investimentos em diversos setores. (PEREIRA, 2004; VALE, 
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origem e função”. Sob esse olhar, as praças agregam em seus arredores os elementos 

arquitetônicos que representam uma síntese da dinâmica histórica local; elas são 

semióforos dessa história.  

 

 

                                             Figura 4. Centro Urbano constituinte do núcleo histórico. 

                                             Fte: PMJF, 2004 

 

 

 

 

1-Praça da Matriz 
2- Parque Halfeld 
3-Largo do Riachuelo 
4-Praça João Penido 
5-Praça Antonio Carlos 

Figura 5: O triângulo constituinte do núcleo histórico.Fte: 

UFJF, 2000 

Figura 6  Detalhe do triângulo do núcleo histórico. 

                                                                                                                                    
2002; OLIVERIA, 1998) 
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Processo de ocupação do núcleo histórico de Juiz de Fora 

    

Provável Núcleo 

Originário, 1888 

1
a
 etapa de ocupação. 

Década de 1890 

2
a
 etapa de ocupação. 

Década de 1900 

3
a
 etapa de ocupação. 

Década de 1920 

Figura 7  Processo de ocupação do núcleo histórico de Juiz de Fora.  Fte: Passaglia, 1982 

 

Os dois outros setores que compõe as chamadas adjacências do núcleo histórico são 

os bairros Mariano Procópio e Alto dos Passos.
34

 Quanto ao primeiro menciona ser uma 

região ocupada a partir da instalação da Cia União e Indústria, empresa criada por Mariano 

Procópio e destinada a implantação de um sistema de transportes na região. Um de seus 

principais feitos foi a construção da Estrada de Rodagem União e Industria. Inaugurada em 

1861 com 144KM de extensão, essa malha viária integrava Juiz de Fora à Petrópolis. Sua 

construção foi à época considerada a maior obra de engenharia da América Latina.  

O programa de implantação da Cia. União e Indústria trouxe junto uma série de 

elementos que são apresentados como propulsores do desenvolvimento local, criando as 

bases para a subseqüente industrialização. Entre eles Passaglia menciona a “estação, 

armazéns, oficinas, hotel, além da colônia de imigrantes D. Pedro II, a “Villagem”, a sua 

Escola Agrícola e a Chácara-parque Mariano Procópio”. Teria ainda propiciado a vinda e 

fixação de imigrantes, principalmente alemães, cujos artesãos, técnicos, operários e 

agricultores, tiveram importante participação nesse processo. Sendo assim conclui que: 

“Desta análise ligeira, fica uma forte impressão de que a Estrada União e 

Industria teve um papel muito particular dentro do quadro geral da primeira 

geração de “corredores de exportação”: diferenciava-se, na medida em que não 

causou os mesmos efeitos das outras estradas, que apenas limitavam-se a drenar 

os recursos e não deixaram nenhuma semente e solo em que pudessem germinar 

uma propriedade.”(PASSAGLIA, 1982).  

Um dos principais marcos arquitetônicos desse setor é a “Chácara de Mariano 

Procópio”. Ela é tida como uma “expressão plástica e arquitetônica de uma nova classe de 

dirigentes, então emergente no período do segundo reinado, que viria marcar o início do 

                                            
34 Atualmente tais setores são dois importantes bairros da cidade. 
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processo de modernização da Sociedade Brasileira”(PASSAGLIA, 1982). É destacado o 

projeto arquitetônico da Chácara de assinatura de Augusto Gambs, cuja passagem seguinte 

ajuda compreender: 

“Em 1861 foi inaugurada a vila que é residência do Mariano Procópio Ferreira Lage, 
e sede do museu que hoje tem o seu nome. O que tem essa vila, a construção dela. 

Ela é feita com tijolo aparente, de alvenaria. Ela foi projeto do engenheiro alemão 
Augusto Gambs e usa-se nela vidros industrializados e papéis de parede 

industrializados e água encanada. E ela tem um projeto de planta, ela revive a 
arquitetura renascentista de paládio. Mas usa-se material industrializado. Então, esse 

tipo de arquitetura, ele é oposto ao pau-a-pique que adentrou pelo império. Ele não é 
aquela arquitetura que você vai fazendo à medida de suas necessidades. Isso é coisa 

do mestre de obras. Ela é projeto  de um engenheiro. É o primado da teoria sobre a 
prática. Então, essa  arquitetura aqui, ela é um momento, um ícone daquele projeto, 

das elites brasileiras que começa nos anos de 1870, o processo de urbanização. É no 
momento que o capitalismo se estende mundialmente (PASSAGLIA, 1982). 

  No que tange ao setor alto dos passos, as descrições de Passaglia são mais 

econômicas. A essência de seu argumento pode ser sumarizada no trecho que segue: 

“Na segunda metade da década de 1830 quando foi traçada a Rua da Direita, 

atual Av. Rio Branco, ela atravessa uma região na qual podemos distinguir dois 

setores nitidamente diversos, tendo no córrego Independência o seu divisor 

comum. A parte compreendida a partir de sua margem direita, desde 1844 já 

existia (...) uma concentração de moradores e a sua denominação provincial do 

ano de 1857 determinara a criação de um hospital de caridade na então cidade do 
Paraibuna, “sob a direção da Irmandade e com o título de Hospital de Caridade 

do Senhor dos Passos” (...). o hospital da Santa Casa foi fundado “em 1859 pelo 

comendador José Antônio da Silva Pinto, de comum acordo com sua mulher, a 

sra. Dona Maria José Miquelina da Silva”, sendo doado à Irmandade de N. S. 

dos Passos (...) (PASSAGLIA, 1982). 

       

                   Figura 8 Setor histórico Alto dos Passos. Fte: Passaglia, 1982 

 

De modo geral, estes conjuntos urbanos apontam os pontos nodais do patrimônio 

local. Sob este olhar, cada setor é enquadrado na narrativa histórica local, representando 

cada qual, uma fase da história da cidade. Os argumentos utilizados para justificar este 

discurso são sintetizados na sequencia: 
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[Mariano Procópio] “Este setor histórico, abrange toda uma região que teve a sua 
ocupação decorrente da construção da estrada de rodagem executada pela Companhia 

União e Industria, que aí estabeleceu a sua estação central, oficina e todo serviço de 
apoio ao sistema então concebido. (...) A localidade Mariano Procópio, primitiva 

estação do Rio Novo representa e exemplifica a importância dos fatores de 
localização na constituição de um centro irradiador e de condensação em um centro 

de significado regional.” (PASSAGLIA, 1982:29) 

[Praça Antônio Carlos]“Essa praça foi a última a constituir-se no núcleo histórico de 

Juiz de Fora, cuja conformação espacial foi definida pelo pátio fronteiro da 
Alfândega Ferroviária, cuja construção iniciou-se em 1893. Anteriormente, foi com a 

construção da Estrada União e Indústria (1853-61) que este local transformou-se na 
“porta de entrada” da cidade, sendo aí construído um dos primeiros edifícios 

públicos, a Cadeia, bem na esquina da Rua Espírito Santo onde hoje está a Escola 
Normal” PASSAGLIA, 1982:47). 

[Praça João Penido] “Consideramos este setor como um dos mais expressivos 
resultados arquitetônico e plástico, fruto do período de implantação das ferrovias, 

época em que esta desempenhava  papel aglutinador do sistema de transportes, 
determinando assim, ocupação típica em torno de sua praça e nas ruas vizinhas a ela. 

Tendo em vista o seu estado de conservação e seu valor arquitetônico, a necessidade 
de preservação do conjunto é evidente e eminente. Tendo o nosso estudo inicial 

mostrado que há suficientes fundamentos sobre seu valor, temos certeza de que não 
se estringirá somente à dimensão de valor local mas assumindo uma proporção, no 

mínimo, regional.” (PASSAGLIA, 1982:67) 

[Parque Halfeld] “...o atual Parque Halfeld é o primeiro logradouro público criado , e 

passando a ser o local que, “quando apareciam na cidade as companhias de circo de 
cavalinhos, touradas ou cavalhadas” (Paulino de Oliveira, p.105), aí se instalavam, 

sendo só em 1880 que a Câmara encarregará o “arquiteto Miguel Antônio Lallemond 
de fazer a planta para o ajardinamento da praça” (Idem,p.105), cujas obras findaram 

neste mesmo ano, suprimindo assim a função que o local até então preenchia para a 

diversão pública, destinando outro espaço para tal fim. (...)  A dimensão social deste 
espaço (...) é enfatizada pelas edificações que o delimitou, tais como:  

A. O antigo Fórum foi o primeiro edifício feito pelo poder público, quando a 17 de 
novembro de 1876 o juiz de Direito da comarca então criada, dr Joaquim Barbosa 

Lima, comunicava à Câmara Municipal que: “tendo resolvido promover uma 
subscrição para o fim de erguer um edifício que possa servir para a Casa da Câmara 

Municipal e Júri nesta cidade e que esteja em relação à importância moral desta 
Comarca, vou rogar a VV.SS. que designem o terreno em que devo mandar fazer dito 

edifício, que por sua grandeza, elegância e magnificência deve, no meu humilde 
pensar, ocupar ou ser feito em uma praça, visto que já consegui uma avultada soma, 

superior a sessenta contos de réis, e tenho urgência de fazer contrato com as garantias 
necessárias e sem perda de tempo”. (Paulino Oliveira, pág. 95). A sua inauguração 

foi a 20 de março de 1878 com a presença do Imperador. 
 B. o prédio repartições municipais foi construído em 1916 por indicação do 

legislativo municipal a saber: “indicamos  que o agente do executivo faça construir o 
prédio destinado às repartições municipais de acordo com a planta e projeto 

elaborados pelo arquiteto Rafael Arcuri, datado de 30 de outubro último...” sendo 
inaugurado e 1918. a ampliação de mais uma ala em 1934 seguiu a mesma linha 

arquitetônica da construção anterior. Essa conduta com as obras de ampliação feitas 
pelo arquiteto Rafael Arcuri, já ocorrera no caso do Colégio Santa Catarina, projeot 

inicial de autoria de Salvador Notaroberto. 
C. A Igreja de São Sebastião que “foi construída em terreno doado pelo Comendador 

Halfeld, em 1872 ocupando uma área de 50 palmos de frente por 80 de fundos, e 
deixando terreno disponível, nos adornos laterais, para ajardinamento”. (Com. F. 

Max. De Oliv. P.38 Vol.I).” (PASSAGLIA, 1982:80-1) 

[Alto dos passos] “Considerando o processo de verticalização e uma taxa de 

ocupação permitida às construções na Av. Rio Branco, que a considero excessiva, o 
setor definido pelas atuais instalações da Santa casa de Misericórida, acrescida dos 
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edifícios da pró-reitoria, Grupo Escolar Duque de Caxias, o Círculo Militar e os 
demais, que são de propriedade privada como, por exemplo, a casa que foi do Barão 

de Stª. Helena, formam um conjunto arquitetônico-ambiental da maior importância 
para ser objeto de um plano de preservação.” (PASSAGLIA, 1982;93). 

Este repertório é que nortearia a construção da museografia do patrimônio local. 

Esta é uma constituída pelas várias temporalidades de formação do núcleo urbano da 

cidade. Definia de alguma maneira o tempo e espacialidade do projeto patrimonial da 

cidade. As categorias chaves seriam: as praças públicas, a formação do espaço urbano, a 

arquitetura e os bens públicos.  

 

1.2 Do Pré-inventário à uma preservação possível 

 
O conjunto de ações acima citadas somadas ao debate publico veiculado pela 

imprensa prepararam o terreno para implentação de um instrumento jurídico que permitia 

ao poder público local atuar de modo efetivo nesta área, expresso na Lei 6108. O ponto 

central do texto era a implantação do tombamento total ou parcial de bens móveis ou 

imóveis, públicos ou privados no município. Ele se faria independente de outras esferas, a 

partir da existência de alguns valores como histórico, arqueológico, etnográfico, 

paisagístico, paleográfico, bibliográfico, artístico, arquitetônico ou ambiental.  

A prática de tombamento no Brasil constitui-se, em termos jurídicos, numa medida 

de cunho preservacionista através da inscrição de um bem em um – ou mais de um - dos 

livros de tombo e suas implicações. Os livros de inscrição de bens tombados indicam a 

forma como é classificado o patrimônio do país, estado ou cidade, podendo variar de um 

lugar para outro, tanto o número de livros, quanto as categorias de que se utiliza. O sistema 

de classificação adotado no país em âmbito nacional pelo IPHAN apresenta quatro livros
35

: 

Histórico, Belas Artes, Artes Aplicadas e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Cada 

um deles indica uma diretriz de conservação e, caso um mesmo bem seja inscrito em mais 

de um livro, pode ser incluído, igualmente, em mais de uma dessas diretrizes. O 

tombamento pode incidir sobre bens públicos ou privados, sendo voluntário, quando 

constatado o valor e interesse coletivos, ou compulsório, quando há oposição por parte de 

seu detentor. Pode também ser provisório. Este caso ocorre durante a tramitação do 

processo, desde a notificação do proprietário até o desfecho e decisão sobre o tombamento 

                                            
35 O numero de Livros de tombo e os termos a que se referem podem variar de acordo com cada órgão em 

âmbito estadual ou municipal.  
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de fato. Trata-se de uma medida cautelar que visa garantir a proteção do bem enquanto 

durar o processo, prevendo assim a mesma proteção e mesmos mecanismos penais em caso 

de danos. O tombamento, uma vez efetivado, coloca algumas limitações em relação ao 

bem, como restrições a alienabilidade, modificações, visibilidade e vizinhança. Ao mesmo 

tempo, abre a possibilidade de que o bem possa ser explorado por meio seja do turismo, 

reivindicação política identitária, etc.
36 

No mundo Ocidental moderno a experiência francesa na prática do tombamento é 

constantemente citada como pioneira. Com a queda do antigo regime no fim do século 

XVIII, e a transferência dos bens da aristocracia e do clero para a nação, gerou-se a 

demanda por uma ação sistemática de preservação. Uma vez que estes bens simbolizavam 

princípios contrários aos ideais revolucionários tornaram-se alvo de assédio e vandalismo. 

Para dar conta dessa demanda criou-se a Comissão dos Monumentos. Sua primeira 

atividade foi tombar as diferentes categorias de bens apropriados pela nação, seguido de 

um inventário das mesmas. Esta medida visava, antes de mais nada, proteger estes bens e 

retirá-los de circulação; deslocá-los da esfera cotidiana, para o status de documentos da 

nação imbuídos de interesses culturais e também políticos (CHOAY, 2001; 

FONSECA1997).  

O trâmite de uma proposta de tombamento tem seu percurso descrito no texto da 

Lei 6108. O pedido poderia partir de cinco categorias de grupos, assim classificados: a 

Comissão permanente Técnico Cultural - CPTC37; pessoas de direito público; entidades 

culturais do município; proprietário do bem; qualquer do povo. Tais grupos expressariam 

uma forma de classificação da sociedade, onde figuram indivíduos e entidades, esferas 

pública e privada. As propostas – contendo informações sobre o bem em pauta e 

justificativa sobre sua importância cultural – deveriam ser encaminhadas à CPTC, que 

procederia à notificação do proprietário, estipulando um prazo de 15 dias para que este 

apresentasse argumentos para impugnação. Havendo argumento contrário, seria analisada a 

réplica, decidindo-se por uma tréplica ou arquivamento da proposta. O passo seguinte na 

tramitação seria a análise e deliberação por parte da CPTC, que, em seguida, o 

encaminharia ao prefeito que decretaria o tombamento ou não do bem, podendo antes, caso 

                                            
36 Esses elementos coincidem na maioria com órgãos locais e estaduais podendo ser encontrados algumas 

variações. 

37 Maiores dados acerca da CPTC serão explicitados à frente. 
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achasse necessário, ouvir o Conselho Consultivo. Uma vez decretado o tombamento, 

proceder-se-ia à sua averbação no registro de Imóveis da Comarca (em caso de 

edificações), e inscrição no livro de tombo do município. Este tombamento no entanto, 

poderia ser cancelado mediante apresentação de um motivo e justificativa relevante à 

CPTC e Conselho Consultivo, que avalia caso. A partir daí, e a elaboração de um parecer, 

o prefeito opina se decreta ou não o cancelamento. Durante a tramitação do processo 

incidiria sobre o bem a mesma proteção estipulada no tombamento.  

Aos proprietários de bens tombados, a lei deixa previsto o incentivo fiscal variando 

de 10% a 80% sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de acordo com 

avaliação da comissão enquanto vigorar o tombamento. Este, no entanto, poderia ser 

cancelado em “caso de qualquer violação aos preceitos legais relativos ao tombamento do 

imóvel”. Prevê ainda assistência técnica a ser prestada pela CPTC, que, somente “em casos 

especiais” poderá se estender ao financeiro. Os encargos de preservação caem então, sobre 

o proprietário do imóvel.  

A Lei 6108 cria também a já citada CPTC – Comissão Permanente Técnico 

Cultural -, subordinada ao IPPLAN, mas com regulamento próprio e mandato de dois anos. 

Tal Comissão seria composta por sete membros à livre escolha do prefeito, sendo: “6 (seis) 

cidadãos de nível universitário completo e um de notório saber histórico e cultural”. Sobre 

os primeiros, a lei especifica que deveriam ter formação nas áreas de humanas ou exatas. 

Cabe também ao prefeito a escolha de um dos membros para coordenar a comissão. Nota-

se que ela se compõe de elementos detentores de saber especializado com formação 

acadêmica. Uma única cadeira é concedida a um indivíduo classificado na alcunha 

“notório saber”. A finalidade da comissão fica expressa no art. 7º que menciona caber a 

ela: “exercer a proteção dos bens culturais, móveis e imóveis de propriedade do município 

ou particular que foram tombados na forma desta lei, bem como atuar integrado com os 

setores competentes que planejam e legislam sobre o uso do solo e edificações”. Suas 

demais atribuições aparecem expostas em 13 itens e podem ser agrupadas em termos de 

inventário, fiscalização e assistência técnica quanto a projetos de uso e reparo nos bens, 

atuação no âmbito de formulação de diretrizes e normas políticas de preservação, 
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realização de estudos e atividades que divulguem o patrimônio municipal.
38

A comissão 

tem então caráter ativo, ela protege os bens culturais.  

Um ponto a destacar é que a preocupação com a preservação do patrimônio cultural 

coincide com a discussão sobre a regulação do uso e ocupação do solo na cidade. naquele 

momento havia se constatado a necessidade de se criar mecanismos de ordemaneto global 

de ocupação dos espaços urbanos sob a justificativa de garantir “a melhoria da qualidade 

de vida”
39

 aos citadinos. Era uma tentativa de contenção do desenvolvimento 

descontrolado pelo qual tinha passado o município, sobretudo na região central. A 

elaboração de uma Lei de uso e ocupação do solo visava assim, dar conta não somente da 

preservação da fisionomia da cidade em seus aspectos arquitetônicos, mas também suas 

reservas naturais e aspectos culturais. A proteção ao patrimônio estaria assim, atrelada ao 

planejamento urbano da cidade. 

Além da CPTC, a Lei 6108 estipula a criação de um Conselho Consultivo. A este 

caberia a tarefa de “Opinar e emitir parecer sobre toda e qualquer questão pertinente ao 

tombamento se consultado pelo Prefeito Municipal”, regendo-se por regimento próprio. 

Seu exercício é considerado ‘munus’ público. Sua composição se faz “pelas diversas 

entidades representativas da comunidade”, com nove membros à escolha do prefeito. O 

mais interessante, no entanto, é que a própria lei apresenta o que vem a ser tais entidades, 

e, consequentemente quem representa a comunidade. Daí mencionar: “1. Associação 

Comercial; 2. Centro Industrial; 3. O.A.B – Sub-Seção de Juiz de Fora; 4. Clube de 

Engenharia; 5. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - JF; 6. Sindicato dos Jornalistas 

de Juiz de Fora; 7. Universidade Federal de Juiz Fora - UFJF; 8. Câmara Municipal de Juiz 

de Fora; 9. Comunidade.” É curioso notar que em meio às diversas entidades que 

representam a comunidade, aparece a própria comunidade, como entidade de si própria.
40

  

O sistema de classificação que norteou o processo de implantação da Lei 6108/82 

trazia uma concepção de valores cuja entrada principal era categoria ‘bens culturais’. Dela 

se subdividiam oito categorias – ou atribuições de valores – que seriam as constituintes 

desse sistema de patrimônio e cultura local, contemplados em um livro único de 

tombamento. 

                                            
38 Em março do mesmo ano é publicado o Decreto 2704 que traz as atribuições da CPTC. 

39 Diário mercantil, 01 e 02 de agosto de 1982. Caderno Juiz de Fora Novo Tempo. P.17. 
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Entrada 

Principal 

Categoria Livros do tombo 

 

 

Bens culturais 

Histórico  

 

Livro do tombo local 

Arqueológico 

Etnográfico 

Paisagístico 

Bibliográfico 

Artístico 

Arquitetônico 

Ambiental 

 

 Esse sistema se assemelha estruturalmente em alguns aspectos à classificação e 

valores sugeridos por Mário de Andrade no anteprojeto de lei que deu origem 

posteriormente – com alterações – ao Decreto 25 que cria o Sphan. A visão e valores 

andradianos tal qual indicado em relação à Juiz de Fora se desenha a partir de uma grande 

categoria e dela uma subdivisão octogonal. As semelhanças residem na proposta de fazer 

um amplo catálogo de valores utilizando termos abrangentes, que pudessem servir como 

um grande guarda-chuva. 

No projeto de Mário de Andrade a entrada principal é a categoria arte. A arte 

segundo ele “é uma palavra geral, que neste seu sentido geral significa a habilidade com 

que o engenho humano utiliza-se da ciência, das coisas e dos fatos”(Andrade, apud 

CHAGAS, 2003). Cabe chamar a atenção, que a forma como Mário de Andrade formula 

sua noção de arte remete a toda e qualquer forma de expressão humana; aproxima-se de 

uma concepção antropológica de cultura. Dela são designadas oito sub-categorias, que em 

termos de salvaguarda seriam agrupados em quatro livros. O quadro abaixo permite 

visualizar estas categorias.  

 

Entrada Principal Categoria Livros do tombo 

 Arqueologia Arqueológico e Etnográfico 

Ameríndia 

Popular 

                                                                                                                                    
40 O conselho Consultivo, embora criado, nunca chegou a ser acionado ativamente nas discussões sobre a 

preservação do patrimônio local.  
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Arte 

Histórica Histórico  

Erudita nacional Das belas artes 

Erudita Estrangeira 

Aplicada Nacional Das artes aplicadas 

Aplicada estrangeira 

 

 As proposições do projeto andradiano, no entanto, foram reclassificadas no projeto 

Lei n° 25 que de fato criava o Sphan. A entrada principal, a categoria arte, passou a dividir 

espaço com a história. Esta última foi colocada em pé de igualdade com a primeira. Assim, 

à ampliação das categorias de entrada, corresponde uma subtração da história do domínio 

da arte, e a partir de então: “constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 

dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja do interesse público, 

quer por seu valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico”.
41

 Observe-se que 

o patrimônio é ligado de um lado à memória nacional e de outro a valores excepcionais. Se 

a arte se aproxima de uma concepção de cultura, a história é posta como um sistema 

paralelo. Essa nova classificação parece sugerir duas temporalidades; uma “cultural” e 

outra “histórica”; uma preponderando uma concepção diacrônica e outra preponderando 

uma concepção sincrônica. 

 

Entrada Principal Categoria Livros do tombo  

 

 

Arte 

Arqueologia Arqueológico e etnográfico 

Ameríndia 

Popular 

Erudita nacional Das belas artes 

Erudita Estrangeira 

Aplicada Nacional Das artes aplicadas 

Aplicada estrangeira 

História História  Histórico 

Arte histórica 

 

Na proposta de Juiz de Fora a categoria utilizada para nortear o projeto patrimonial 

é bem cultural. Este termo começa a ganhar força nas discussões de patrimônio a partir da 

segunda metade do séc. XX. Reflete o esforço de uma ampliação das concepções de 

patrimônio até então vigentes, calcadas fortemente na idéia de monumento e monumento 

                                            
41 Decreto Lei, 25, 1937. 
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histórico. Nos documentos de referencia sobre o tema, uma das primeiras tentativas de 

definir o que é bem cultural foi elaborada na conferencia da Unesco de 1964.  No texto 

resultante desse encontro o bem cultural aparece descrito como:  

“os bens moveis e imóveis de grande importância para o patrimônio cultural de 

cada país, tais como as obras de arte e de arquitetura, os manuscritos, os livros e 
outros bens de interesse artístico, histórico ou arqueológico, os documentos 

etnológicos, os espécimes-tipo da flora e da fauna, as coleções cientificas e as 

coleções importantes de livros e arquivos, incluídos os arquivos musicais” 

(UNESCO, 1964).  

No inicio da década de 1980, Aloísio Magalhães advogava que o uso que se fazia 

da idéia de bem cultural no Brasil era um tanto restrito, em geral associado aos chamados 

bens moveis e imóveis. Recuperando as discussões do próprio Mario de Andrade sugere 

um uso mais amplo do termo: “Permeando essas duas categorias, existe vasta gama de 

bens (moveis e imóveis) - procedentes sobretudo, do fazer popular – que por estarem 

inseridos na dinâmica viva do cotidiano não são considerados como bens culturais nem 

utilizados na formulação das políticas econômica e tecnológica.” (MAGALHAES, 1985: 

42) 

 A concepção de bem cultural elaborada em Juiz de Fora pela Lei 6108 parece 

textualmente mais próxima da que foi proposta pela Unesco, cujo cerne situa-se ainda 

calcado entre os bens moveis e imóveis. Inova talvez ao sugerir o paisagístico como item 

integrante dessa definição. Sinaliza com isso o interesse em propor contornos um pouco 

mais amplos ao patrimônio local. Os elementos vividos cotidianamente no sentido 

proposto por Aloísio Magalhães, no entanto, não se fazem presentes a não ser enquanto 

parte do valor etnográfico, termo que aparece sem definições precisas. 

Algumas questões podem ser pontuadas na Lei 6108, ou nos princípios norteadores 

da política pública local. Em primeiro lugar, o discurso impresso no texto parece estar 

voltado, sobretudo para o patrimônio imóvel, embora mencione várias outras categorias 

passíveis de tombamento.
42

 Outro dado que se constata no texto é a presença de um 

prefeito absoluto quanto às suas decisões do que deve ou não ser tombado. É dele o 

veredicto final sobre o que vai ou não ser tombado, independente do material apresentado 

pela CPTC. Sua autoridade inconteste se revela mesmo no início de toda tramitação. Cabe 

a ele decidir quem vai compor a CPTC e o Conselho. Esse aspecto assume um caráter 

                                            
42 É a unia categoria, por exemplo, que possui algum tipo de incentivo com a isenção de IPTU. 
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ainda mais restritivo, já que a comissão se forma predominantemente de indivíduos com 

formação superior e, o Conselho Consultivo, de entidades muito bem delimitadas. É o 

prefeito então que configura o grupo dos ideólogos do patrimônio juizforano e, em última 

instancia, o que é este patrimônio.  

Outro ponto a destacar é o fato de que a discussão sobre o patrimônio em Juiz de 

Fora neste momento está ligada à um órgão que é o IPPLAN. O patrimônio seria então, um 

dos vários outros setores a serem pesquisados e planejados na cidade. Ele seria então 

passível de ser projetado, fenômeno característico da sociedade moderna,
43

 embora o que 

impulsione todo esse processo nesse momento seja o eminente risco de perda deste 

patrimônio. 

Para execução do projeto de preservação do patrimônio local um dos personagens 

centrais foi o arquiteto Luiz Alberto do Prado Passaglia. Natural de São Paulo, seu contato 

com as discussões sobre o patrimônio juizforano tiveram início quando o mesmo fora 

convidado a participar da semana de história em 1979, por indicação de Nívea Bracher. 

Logo após o evento Passaglia foi convidado por Melo Reis para dar norte ao 

desenvolvimento de tais práticas na cidade. Sua escolha advinha da experiência de 

Passaglia no campo tendo atuado na Secretaria de Cultura em São Paulo. Passaglia 

capitaneou o inicio dos trabalhos da CPTC buscando definir parâmetros e estratégias de 

atuação. De sua atuação resultou uma das poucas publicações sobre o tema na cidade, 

sobretudo a respeito do processo de implantação de sua política de patrimônio local 

(PASSAGLIA, 1982). 

Junto de Passaglia um conjunto de nomes se consolidou nos primeiros anos de 

atuação da CPTC. As primeiras reuniões da Comissão ocorreram em abril e maio de 1982 

e contavam ainda com um numero reduzido de membros, os arquitetos Luiz Pasaglia, 

Ignes Passaglia e Alvimar Machado, coordenados pelo engenheiro Luiz César Falabella. A 

comissão foi regulamentada somente dois anos depois por meio da portaria 975 de 20 de 

agosto de 1984. Esse relativo ostracismo da CPTC coincide com a mudança na 

administração municipal. Em 1983 assumiu a prefeitura Tarcisio Delgado, pelo PMDB. 

Tarcísio implementou alguns ajustes na administração municipal e a principal marca de seu 

                                            
43 Na análise de Gilberto Velho nas sociedades modernas “O projeto e a memória associam-se e articulam-se 

ao dar significado  à vida e às ações dos indivíduos, em outros termos, à própria identidade”. 

(VELHO,1994) 
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governo foi a criação do Conselho Comunitário, que seria acionado pelo prefeito em 

determinadas situações para decisões coletivas. 

Na terceira reunião da CPTC, nove dias após sua nomeação pode ser visto os 

nomes que se consolidariam nesta primeira fase da política local de patrimônio. Para além 

de Passaglia e Nívea Bracher, constavam os nomes da escritora Rachel Jardim, que possui 

várias obras publicadas sobre suas memórias da cidade de Juiz de Fora, além de ter atuado 

na secretaria de patrimônio cultural na cidade do Rio de Janeiro. Reginaldo Arcuri, 

historiador, tinha experiência com historiografia local; completava a equipe o jurista 

Antonio Medina e o coordenador o também advogado com formação também na área de 

ciências sociais e administração pública custodio Mattos, que mais tarde se tornaria 

prefeito da cidade.  

Esta configuração da comissão imprimiu um olhar diferenciado sobre o tema. Não 

se tratava dos “arquitetos da memória” como Chuva (1998) identifica em relação ao 

IPHAN, mas de um grupo de intelectuais com perfis, discursos e formações variados. Nas 

atas das reuniões é possível perceber a presença de distintas visões sobre o patrimônio 

local. Sua leitura leva a crer terem sido Passaglia, Rachel Jardim, Nívea Bracher, os 

principais articuladores de uma visão lírica do patrimônio local. A eles somaram-se neste 

momento Inês Passaglia e Reginaldo Arcuri personagens fortemente engajados com a 

causa do patrimônio. Este grupo torna-se defensor ativo da política local de tombamento e 

de um projeto patrimonialização local. Tratava-se de uma missão a ser levada a cabo em 

prol da preservação de uma determinada fisionomia da cidade e que correspondia com uma 

determinada visão de historia e passado. 

Não obstante, a CPTC foi desde o início uma arena permeada por disputas e 

conflitos com diferentes visões sobre a cidade e seu passado. Neste momento foram 

frequentes os embates com o jurista Antonio Medina. Este se posicionava recorrentemente 

contrário aos tombamentos discutidos, advogando os impactos de tal medida sobre a 

propriedade de bens particulares. Sob sua ótica deveria haver alguma medida de 

compensação já que o tombamento acarretava em prejuízos econômicos e restrições de uso 

ao proprietário. Para além de uma voz destoante no grupo Medina prenunciava uma as 

questões que se tornaria recorrente em meio aos embates da comissão ao longo de sua 

trajetória, o da antinomia dos direitos sobre o patrimônio.   
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A leitura das atas das reuniões da CPTC permite identificar que a implementação 

da política de preservação pública em Juiz de Fora partiu de algumas estratégias 

específicas. Para que se pudesse dar andamento no trâmite dos processos de tombamento, a 

CPTC adotou como principio privilegiar, num primeiro momento, os bens pertencentes à 

esfera pública. Os especialistas do órgão local de patrimônio justificaram essa preferência 

advogando a necessidade de consolidar o instrumento jurídico, então recém editado, para 

em seguida partir para maiores embates e desafios. Havia um expresso temor sobre os 

reflexos da patrimonialização em relação a proprietários e setores mercadológicos, 

sobretudo o imobiliário. O trabalho precisava ser feito com cautela, pois ele próprio 

poderia servir de mola propulsora de uma demolição em massa na cidade, como atestam as 

citações que seguem:  

Adotamos como critério inicial, a premente necessidade de conservação dos 
próprios do poder público – municipal, estadual e federal – que apresentavam 

interesse histórico, artístico ou ambiental, acrescida da urgência de uma ação 

objetiva diante de imóveis que encontram-se em estado avançado de abandono, 

como, por exemplo, o conjunto arquitetônico fabril Bernardo Mascarenhas. Num 

segundo momento, programamos as nossas atividades para estudos e propostas 

que englobassem os próprios declarados de utilidade pública ou de interesse 

social e cultural dominantes e, finalmente, os imóveis particulares. Este 

escalonamento do programa de trabalho veio como uma medida necessária, 

tendo em vista, o processo de implantação deste setor na administração 

municipal, que deveria desenvolver-se gradativamente nas áreas de pesquisa, 

projeto e de acumular experiência administrativa e jurídica. (PASSAGLIA, 

1982:27). 

Dr. Passaglia lê em síntese o histórico feito por ele sobre o que deve ser tombado 

e seus motivos, dizendo ter muito medo da ação e reação das partes, proprietários 

dos referidos imóveis. Receia que ao abrir estes processos haja demolição em 

massa, se não houver respaldo político forte diante do impasse.44  

A construção do patrimônio juizforano deveria ser feita sem chamar a atenção dos 

setores do mercado. Ao menos até que os mecanismos de atuação patrimonial local 

estivessem suficientemente consolidados; até que a CPTC tivesse o devido respaldo para as 

suas ações. Passaglia sugere a dinamização de um trabalho sem alardes, como estratégia 

para ganhar terreno. Dramatiza uma batalha que ocorreria entre setores apresentados como 

diametralmente opostos; patrimônio e mercado. Entretanto, a própria preocupação dos 

ideólogos do patrimônio local mostra o quanto os discursos do patrimônio cultural podem 

agir como motivador da perda e destruição de bens. Do mesmo modo, o quanto o dito 

mercado pode estar no seio da própria preocupação com o patrimônio e não 

necessariamente num plano oposto. 
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O primeiro conjunto de bens selecionados para tombamento em 1983 procurava 

seguir esta estratégia, enveredando-se pela propriedade pública. Apresentam como 

características comuns a localização na região central da cidade,
45

 e uma proximidade em 

suas datas construtivas – passagem do séc. XIX –XX.  Entre eles estão inclusos os prédios 

da (1) Câmara Municipal e Repartições Municipais; (2) o Cine Teatro Central. Museu 

Mariano Procópio e o edifício dos Grupos Centrais; (3) a edificação das antigas instalações 

da Cia. Bernardo Mascarenhas e o Castelinho da Cemig (Cia. De Energia de Minas 

Gerais). Esta escolha indica uma possível narrativa para o patrimônio local que se distende 

em um tripé estruturado da seguinte forma: (1) uma narrativa no plano político e 

administrativo; (2) uma narrativa no plano cultural e educacional e por fim (3) uma 

narrativa econômica voltada para a industrialização. O esquema que segue permite 

visualizar melhor tais sugestões: 

 

Museografia dos bens tombados, 1983 
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Grupos Centrais 

“Considerando que o edifício 

dos “Grupos Centrais” se 

constitui no referencial 

construtivo mais antigo  do 

núcleo histórico de Juiz de Fora, 
que permaneceu até os nossos 

dias, e o seu significado cultural, 

por ter sido, ai instalada a 

primeira Escola Normal, no 

início deste século;”46  

 

CTC 

“Considerando a importância 

do Cinema Central na vida 

cultural da comunidade 

juizforana e deste conservar 

um dos principais exemplares 
de pintura mural, feita sob 

responsabilidade do pintor 

Ângelo Biggi;”47 

Museu Mariano Procópio 

“Considerando que o conjunto 

arquitetônico e paisagístico 

formado pelo Parque e Museu 

Mariano Procópio, constituem 

em referênciais de natureza 
histórica, artística e ambiental, 

que demonstram plenamente 

condições de receber o amparo 

legal do tombamento.”48
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Câmara Municipal 

“Que o edifício do antigo Fórum é originário da 

época da criação da Comarca e compõem com o 

edifício das “Repartições  Municipais”, um 

conjunto arquitetônico que reporta à constituição 

do núcleo institucional da administração, do 

legislativo e da justiça em Juiz de Fora;”49 

Repartições Municipais 

“Considerando que o edifício das “Repartições 

Municipais” se constitui num referencial 

histórico do local aonde funcionou a Câmara 

Municipal a partir da elevação do povoado a 

Vila, então denominada “Santo Antônio do 

Paraibuna”, e o fato do atual edifício conservar 

                                                                                                                                    
44 Ata da 6ª reunião da CPTC. Juiz de Fora, de 7 do 12 de 1985  

45 As únicas exceções são o Museu Mariano Procópio e o edifício da Usina de Marmelos que foi incluso no 

decreto de tombamento das Antigas Instalações da Cia. Mineira de Eletricidade. 

46 Decreto 2864, de 19 de janeiro de 1983, Juiz de Fora, 1983. 

47 Decreto 2860, de 19 de janeiro de 1983, Juiz de Fora, 1983. 
48 Decreto 2861, de 19 de janeiro de 1983, Juiz de Fora, 1983. 

49 Decreto 2859, de 19 de janeiro de 1983, Juiz de Fora, 1983. 



 

 

48 

 

características arquitetônicas peculiares a sua 

época de construção.”50  
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Antigas instalações da Fábrica Bernardo 

Mascarenhas 

“Considerando a importância da antiga 

Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas no 

quadro geral do processo de industrialização  de 

Minas Gerais, e o fato de ser um referencial 

significativo do desenvolvimento do núcleo 

histórico de Juiz de Fora;”51 

 

Antigas instalações da Companhia Mineira de 

Eletricidade 

“Considerando que as instalações remanescentes 

da antiga Companhia Mineira de Eletricidade, 

nos remetem à lembrança de Bernardo 

Mascarenhas, e de seu pioneirismo na produção 

de energia elétrica em escala, vindo então a 

impulsionar o desenvolvimento industrial de Juiz 

de Fora;”52 

 

 

O quadro apresenta o esboço de uma primeira museografia do patrimônio 

juizforano caracterizando-se enquanto uma coleção dos bens e/ou do espaço público. Ela é 

subdividida em três sub-eixos: histórico cultural; político Institucional; econômico 

Industrial. Tais sub-temas se intercalam na medida em que os imóveis guardam em comum 

o fato de que foram construídos
53

 no período considerado de maior prestígio econômico, 

político e cultural. Desta conjuntura originaram-se denominações para a cidade como 

Manchester Mineira e Atenas Mineira. 

Se visto com um pouco mais de cuidado, no entanto, observa-se que esta narrativa 

dos bens públicos locais trazia uma exceção: o cine Teatro Central – CTC. Ainda que ao 

longo de sua história este tenha cumprido o papel de um‘teatro municipal’, tal qual o 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Municipal de São Paulo, o CTC era 

pertencente á iniciativa privada. De tal forma, o inicio da atuação da CPTC extrapola o 

projeto inicial de uma atuação silenciosa e discreta na direção dos bem públicos, sem fazer 

alardes junto a setores de mercado.  

O dado a sublinhar em relação à este conjunto de bens é que a expectativa dos 

ideólogos do patrimônio local de conduzirem os processos de maneira amena, não foi 

correspondida integralmente. Dois casos desencadearam reações cujo desenrolar são 

                                            
50 Decreto 2865, de 19 de janeiro de 1983, Juiz de Fora, 1983. 

51 Decreto 2866, de 19 de janeiro de 1983, Juiz de Fora, 1983. 

52 Decreto 2863, de 19 de janeiro de 1983, Juiz de Fora, 1983. O Decreto inclui também as instalações da 
Usina de Marmelos. 

53 Na sequência colocada no quadro: déc. de 1850, 1929, 1863, 1878, 1918, 1888 e 1889. 
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paradigmáticos no que tange ao deslocamento de bens de suas funções cotidianas para 

integrarem uma narrativa patrimonial, e sobre as formas de apagamento das disputas e 

conflitos em detrimento de um discurso coeso. O primeiro, o CTC, como já era de se 

esperar, gerou a reação de seus proprietários que se insurgiram contra a proposta de 

tombamento tomando-a como uma agressão ao direito de propriedade. O que surpreendeu 

o grupo da CPTC, no entanto, é que diferente do que talvez se poderia imaginar, não houve 

total consenso quanto às propostas de preservação dos bens públicos. Para além do embate 

com particulares surgiram, também outras modalidades de conflito, o desencadeado entre 

as hierarquias do setor público. Neste ponto, o caso das antigas instalações da Cia. 

Bernardo Mascarenhas é emblemático. 

O desenrolar das discussões para o tombamento desses dois bens citados são 

reveladores da idéia de patrimônio e mercado, passado e progresso na cidade de Juiz de 

Fora da década de 1980 e merecem detalhada menção. Mais do que isso, indicam para 

além da museografia que pode ser vista sob a ótica de um discurso patrimonial, o processo 

de apagamento de uma série de dissonâncias e ruídos avessos a este discurso. 

 

1.3 – Entre Cine-Teatro, o público, o privado e a alma da cidade 

 
O Central não mais poderá ser demolido e isto representa a consolidação de uma 

esperança do povo. O prédio será tombado mais pelo valor sentimental, por ser 

um imóvel expressivo dentro do contexto urbano. Representa muito para vida da 

cidade, mais do que seu valor arquitetônico e artístico.54 

A reportagem acima foi publicada no jornal Tribuna de Minas em 28 de janeiro de 

1983, quando do anúncio do decreto de tombamento do CTC. Por meio dela é possível 

sentir a atmosfera tensa que norteou o desenrolar da questão. É esse conjunto de discussões 

que se procura aqui resgatar, analiticamente, no intuito de captar os embates e tramitações 

do processo que deslocava o CTC de um Cine Teatro para a categoria de patrimônio. Tal 

análise será realizada de modo diacrônico, através dos discursos apresentados pelos 

principais atores envolvidos nestes trâmites. 

O CTC tem origens que remontam à década de 1920. Está situado num ponto 

recorrentemente citado como o “coração” de Juiz de Fora, entre as ruas Halfeld e São João. 

                                            
54 TRIBUNA DE MINAS. Prefeitura assina tombo do Central. In: Tribuna de Minas. Juiz de Fora, 28 de 

janeiro de 1983. p.7. 
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Sua edificação partiu de iniciativa particular, num momento em que a cidade se 

monumentalizava. A cidade despontava como um importante pólo na Zona da Mata 

Mineira, com uma significativa atividade industrial, comercial e política. O município 

crescia física e demograficamente. Nos termos de um intelectual local: “Juiz de Fora era a 

urbe. Era o centro das decisões políticas de Minas Gerais.”(OLIVEIRA, 1998). 

Os primeiros passos para construção do CTC datam de 1928. A responsável pela 

empreitada foi a Companhia Central de Diversões.
55

 A empresa foi criada com o objetivo 

de implantar no município uma rede de salas de cinema, constituída, dentre outros, pelo 

CTC, Cine Palace, Cine Rex e Cine São Mateus.
56

 O projeto de edificação da casa de 

espetáculos foi executado pela Cia. Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri. Esta firma 

registrada com o nome de seu proprietário, um imigrante italiano, teve significativa 

importância no cenário juizforano. Coube a ela a edificação da maioria dos considerados 

grandes prédios da cidade nas primeiras décadas do século XX. 

Ao longo de sua trajetória, o CTC desempenhou importante papel na dinâmica 

cultural juizforana. Nas décadas de 1930-40, foi palco da efervescência cinematográfica e 

de grandes companhias teatrais. Nas décadas de 1960-70, abrigou também programas de 

rádio, apresentações musicais e festivais de música, além de outras cerimônias solenes, 

como formaturas. Nos anos oitenta, diante de um suposto risco de degradação e 

descaracterização, foi tombado pela prefeitura que cogitou também a sua aquisição. A 

desapropriação, no entanto, foi postergada até a década de 1990 quando, então, passou às 

mãos da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. Em 1994 foi tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, logo em seguida, em 1996, 

restaurado. Atualmente abriga variados tipos de eventos, com exceção das exibições 

cinematográficas, que foram desativadas.  

                                            
55  A criação da Cia. Central de Diversões está ligada ao nome do então Deputado Francisco Valadares, 

Químico Corrêa – proprietário de uma empresa de mesmo nome que possuía um cinema na cidade, o 

Polytheama -, Diogo Rocha e Gomes Nogueira. No entanto, quando atribuíram à Rafael Arcuri a tarefa de 

projetar o CTC, o orçamento para construção do mesmo ficou acima da possibilidade de empreendimento 

dos quatro sócios. Foi então que a Cia Central recebeu um quinto acionista. No intuito de complementar o 

montante de capital suficiente para realização do projeto elaborado por seu filho, Rafael Arcuri, Pantaleoni 

Arcuri termina por se associar ao grupo. 

56 Dos quatro citados, somente o CTC e o Cine Palace continuam funcionando, sendo que o segundo ficou 
desativado de 1984 a 1999, quando foi revitalizado, passando a abrigar um espaço cultural. 

(FUNALFA/PJF, 2004:23). 
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Figura 9 - Fachada do CTC. Foto: Arquivo Noronha Santos 

           

 

O processo de tombamento do CTC foi aberto em 17 de junho de 1982, sob o 

número 3821-82.
57

 Possui 124 folhas – a maioria impressa e algumas manuscritas –, que 

podem ser classificadas em três tipologias. A primeira é a elementar. Refere-se à 

documentação padrão para expedição do processo de tombamento de um bem. A segunda é 

informativa, englobando estudos e demais materiais apresentados sobre o “objeto” em 

análise, que no caso em questão, inclui recortes de jornais, programação de eventos, 

certidões cartoriais, pareceres, catálogo comemorativo dos 70 anos do CTC e ficha do pré-

inventário. Por fim, a documentação administrativa, que indica os trâmites e circulação do 

processo ao longo de seu percurso.  

A autoria do ofício solicitando o tombamento do CTC coube ao arquiteto Luiz 

Alberto do Prado Passaglia. O pedido de tombamento se fez: “De acordo com os critérios e 

a relação dos bens culturais considerados como prioritários a receber medidas legais de 

tombamento”
58

. Junto com o pedido foi encaminhada uma justificativa e a documentação 

técnica correspondente para a abertura do processo de tombamento. A prerrogativa para 

dar início à futura preservação do bem envolveu critérios técnicos elaborados por uma 

equipe coordenada por um arquiteto, em decorrência da identificação de um conjunto 

prioritário de elementos a receber a tutela do tombamento. O patrimônio é, então, resultado 

de estudo e planejamento. Ao dar entrada com a documentação solicitando o tombamento, 

Passaglia afirmava: “com a abertura do processo de tombamento, está assegurada a 
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preservação do bem cultural até decisão do prefeito”.
59

 Essa passagem sublinha as 

implicações da preservação provisória que incidem sobre o patrimônio durante o 

desenrolar do processo de tombamento. Isso porque durante as tramitações ele está 

provisoriamente tombado segundo preceitos jurídicos. Denota também a preocupação do 

arquiteto com o risco e possibilidade do CTC sofrer algum tipo de dano que pudesse ser 

utilizado como subterfúgio para se tentar impugnar o seu tombamento. A “documentação 

técnica” apresentada engloba seis itens incluindo além da justificativa, ficha de pré-

inventário, programação do “Teatro Experimental de ópera”, informação do cadastro 

Técnico Municipal e três artigos de jornal do ano de 1981. A questão que se coloca é: que 

narrativas procurou-se atribuir ao CTC - e por extensão ao patrimônio local - a partir deste 

conjunto de dados? 

 

  Figura 10 - Justificativa do pedido de tombamento local. Fte: PJF, 1982 

 

É com essa frase de autoria do então superintendente da FUNALFA, Ismair 

Zagheto, que se inicia a justificativa do tombamento do CTC. Ela tem um argumento 

direto: precisa-se do CTC. O cine teatro assume nesse discurso um caráter aurático e se 

personifica, revelando a suposta necessidade da cidade preservar um bem de afeição 

popular e, por meio dele, suas raízes culturais. Estes termos, em verdade, autenticam a 

própria concepção de patrimônio que norteava a proposta. O patrimônio é aquele que 

revela raízes, ou que é uma expressão autêntica de um dado passado cultural. Ele suscita 

uma relação afetiva, além da utilidade prática; deixa de ser somente “prédio”, tornando-se 

um semióforo da cultura em Juiz de Fora; alegoriza um passado cuja constante busca é 

sempre incompleta, pois este passado em sua plenitude é inatingível; o CTC é então um 

fragmento catalizador/redentor desse processo. A dicotomia entre material e imaterial, que 
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recentemente se tornou comum nas classificações do patrimônio no país, se torna aqui 

precária, já que o CTC é pensado para além de edificação, como alma. 

Para Passaglia, autor da justificativa, com estes termos Zagheto “sintetizou a 

consciência e o sensível da comunidade juizforana diante do valor histórico e cultural”.
60

 

Vai adiante e explicita: “nele [o CTC] se concentra toda uma vivência no campo da 

música, teatro e cinema, que marcou profundamente várias gerações”.
61

 Destaca o cinema 

recorrendo ao trabalho memorialístico de Rachel Jardim
62

 “Os Anos 40”, e também a 

presença de concertos de óperas ressaltando o grupo local Cia. Exprimental de Ópera. 

Menciona o trabalho decorativo de Ângelo Biggi, assim como o projeto decorativo de 

Rafael Arcuri. E acrescenta ainda: “temos o valor artístico – o arquitetônico e o plástico”. 

O CTC, mais do que uma construção, revela-se uma obra de arte; é um lugar da memória 

de vários gêneros artísticos no município – musical, cênico, plástico – bem como é um 

lugar para se experienciar o contato com tais elementos, um lugar da moderna forma de 

sociabilidade urbana. Os termos de Passaglia ratificam e especificam o argumento de 

Zagheto. Sob a ótica desses intelectuais, o patrimônio é aquele que desperta a consciência e 

a sensibilidade quando posto diante de um determinado universo de valores como 

históricos, artísticos e/ou culturais. Note-se que “povo” e “comunidade” são categorias 

utilizadas indistintamente para qualificar determinados setores da sociedade como 

representantes do todo; por extensão as raízes culturais com as quais se identificam, seriam 

as raízes de Juiz de Fora como um todo. 

Essa constelação de elementos apresentadas na justificativa de Passaglia é 

suplementada pela documentação que segue junto com a justificativa. A ficha de pré-

inventário e a informação do Departamento de Cadastro Técnico Municipal apontam o 

tombamento como resultado de uma medida sistemática, de pesquisa e planejamento. O 

primeiro traz uma descrição do imóvel, situando-o no tempo e no espaço. O segundo 

contém informações técnicas, tais como: quem era o proprietário, a localização e o valor do 

bem. O patrimônio – além da consciência e sensibilidade – é então, aquele que se alcança 

segundo preceitos e métodos da investigação científica. Sugere demandar técnicas e 

conhecimentos específicos para identificá-lo. Somente aqueles dotados deste conjunto de 
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técnicas teriam know how para discernir o que é e o que torna algo outra coisa, casa em 

patrimônio. Aos leigos relega-se o papel de participarem de tais sistemas classificatórios 

como observadores; como alguém que visita uma coleção numa visita a um museu. 

A programação do Teatro Experimental de Ópera traz uma série de programas 

realizados no CTC na década de 1970, ressaltando que o grupo teve naquele espaço a sua 

principal casa de espetáculos. Procura destacar a vitalidade da programação teatral que 

ocorria no CTC naquele momento, buscando confirmá-la com artigos de jornal. Dois 

desses artigos referem-se a um debate que estava ocorrendo na cidade sobre a viabilidade 

da construção de um Teatro Municipal e a inserção do CTC nessa discussão. Assim, num 

dos textos é possível visualizar o argumento: 

A construção do Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno não vai resolver o 

problema de espaço físico cultural da cidade. Em primeiro lugar, porque a 
platéia, com apenas 400 lugares é considerada insuficiente. Assim, apesar de o 

teatro ser construído dentro dos moldes convencionais, Juiz de Fora, continuará 

não podendo contar com uma casa que abrigue grandes espetáculos. Por outro 

lado, o teatro também não atenderá às expectativas dos grupos locais que 

anseiam pela criação de uma casa modesta, mas que seja de fácil acesso e que 

tenha disponibilidade de recursos materiais e técnicos. 

Estas questões foram apontadas por pessoas que estão ligadas a atividades 

artísticas na cidade. E são também pessoas que defendem a utilização do Central 

embora admitindo que o problema do espaço físico não estará definitivamente 

solucionado. Lembram, no entanto, que o palco do Central é ideal para a 

apresentação de espetáculos de música, dança, óperas. E além disso, 

argumentam que estaria sendo preservado um patrimônio histórico da cidade.63  

 

O trecho acima revela que, para alguns grupos, a proposta de se preservar o CTC 

estava diretamente relacionada com uma proposta de uso, ou seja, de apropriação do bem 

como um espaço cultural que abrigasse manifestações variadas, uma vez que, naquele 

momento, estava supostamente ligado predominantemente ao cinema. O que estes grupos 

estavam propondo era a desapropriação do edifício - e não a construção de um novo -, 

como a alternativa mais viável por parte da prefeitura para solucionar tanto a necessidade 

de um teatro municipal, quanto de salvaguardar o CTC do risco de degradação. Deste 

modo, a concepção de patrimônio para esses grupos se evidencia. O patrimônio deveria ser 

um bem público articulado a uma proposta de uso. Parte desse argumento é apropriado por 

Passaglia e está presente na justificativa para o tombamento do CTC. O arquiteto destaca a 

importância, para a cidade, de um bem com aquelas características, que pudesse ser 
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utilizado de modos variados. Não menciona, no entanto, uma necessidade de 

desapropriação. O uso destes recortes também legitima a posição de Passaglia de estar 

atuando, mais do que como representante da administração pública, como um elemento 

mediador da “vontade da comunidade”. O que estava em jogo era o interesse na 

preservação - mais que de um prédio – de um valor imaterial; de preservar a memória de 

uma cidade. 

Um outro artigo de jornal chama atenção para a inexistência de uma faculdade de 

arquitetura no município – o que só foi implantado na década de 1990. A ausência dessa 

instituição e de seus profissionais teria contribuído para a “incompreensão que legitimou 

inúmeras demolições de edifícios e espaços que se constituíam verdadeiros patrimônios 

ambientais urbanos de Juiz de Fora”
64

. Esta posição é compartilhada por outros arquitetos 

na cidade. Antônio Carlos Duarte, que também fez parte da CPTC, aponta na mesma 

direção: “se houvesse uma faculdade de arquitetura décadas atrás, de repente havia uma 

maior conscientização de preservação arquitetônica”.
65

 Note-se então, que o profissional de 

arquitetura emerge como elemento redentor do patrimônio. Sua mediação teria 

possibilitado uma melhor compreensão da arquitetura do município e sua subseqüente 

preservação. São os “arquitetos da memória”(CHUVA, 1998) inserindo-se e criando os 

discursos do patrimônio juizforano. 

É desse conjunto documental e das vozes que dele emanam, que são extraídas as 

ferramentas para iniciar, juridicamente, o deslocamento do CTC da condição de um prédio 

para a de um bem cultural. Porém, o CTC era um bem de propriedade privada. Neste caso 

evidenciou-se a questão da “antinomia dos direitos”. Na análise de Izabela Tamaso, a 

relação entre grupos envolvidos com as políticas de patrimônio é, freqüentemente, 

conflituosa. Neste contexto: “[a] antinomia entre domínio público e posse exprime a 

dificuldade de pensar o patrimônio histórico como um bem coletivo numa sociedade que 

privilegia a propriedade privada” (TAMASO, 1998). Tamaso vai além e advoga a presença 

de dois sistemas de valor envoltos nessa discussão: o material e o imaterial. 

Assim, embora a tutela incida sobre as “coisas”, pois elas é que constituem o 

objeto de proteção jurídica, o objetivo da proteção legal é assegurar a 

permanência dos valores culturais identificados nas coisas. Novamente o bem 

tombado fica submetido a uma posição ambígua, na qual a “coisa” recebe a 
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tutela do Estado que pretende com isso proteger o “valor cultural” que a coisa 
expressa. O proprietário tem a posse da “coisa” e é a “coisa” que lhe interessa. O 

Estado se interessa pelo “valor cultural”, o qual somente pode ser protegido se a 

“coisa” estiver preservada (TAMASO, 1998). 

Tamaso sublinha a tensão público/privado, mediante uma dicotomização entre 

valores e coisas. No entanto, seria interessante olhar esta dicotomia também de um outro 

ângulo. No caso em questão, as diferenciações expressam tanto valor de mercado e valor 

cultural, quanto coisa de mercado e coisa cultural. Para os proprietários além da coisa há o 

valor; para o poder público para além do valor há também sua materialização que é a coisa. 

É um constante jogo entre visível/invisível/ presença/ausência; concreto/imaginário; 

razão/sensibilidade. Entre proprietários e poder público existe então um constante embate 

entre uma “imaterialidade material” e uma “materialidade imaterial”, pois de um lado só se 

consegue preservar o valor - de mercado ou cultural - mantendo a coisa, de outro, a coisa – 

cultural e mercadológica - só faz sentido se lhe for atribuído algum valor.  

Como as relações entre valor/coisa de mercado X valor/coisa cultural nem sempre 

são vistas como compatíveis, o então proprietário do CTC, a Cia. Central de Diversões, 

num pólo narrativo oposto a CPTC, não tardou num contragolpe ao pedido de 

tombamento. A crítica se fez em três direções: constitucional, da qualidade do instrumento 

do tombamento e econômica. Em 11 de novembro de 1982 a Cia Central encaminhou, por 

meio da justiça, uma carta de impugnação ao pedido de tombamento do CTC. Seu objetivo 

era claro: garantir seus direitos de propriedade e exploração dos valores comerciais do 

bem. O texto acusa a Lei e o pedido de tombo de ser inconstitucional. Para legitimar sua 

posição recorre ao artigo 172 da constituição de 1967, que se refere à proteção do poder 

público à “documentos, obras, locais de valor históricos ou artísticos, os monumentos e as 

paisagens culturais”. Diz ainda, que não pretende estender o significado àquilo que na 

constituinte de 1934 era indicado como “belezas naturais, e os monumentos de valor 

histórico ou artístico”. O texto acusa também a justificativa do pedido de tombamento de 

se divorciar da “verdadeira exegese constitucional” trazendo encargos e redução de receita 

fiscal, como a isenção do IPTU, o que “seria inadmissível segundo a sistemática da justiça 

tributária”.
66

 

Sob outro ângulo, o documento da Cia. Central critica o instrumento de 

tombamento alegando sua ineficácia, pois: “ao revés do que alguém afoitamente parece 
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entender, nem retira o bem da propriedade privada e nem assegura ao poder público o 

direito de dele se apossar definitivo ou transitoriamente”. O patrimônio, para Cia. Central, 

deveria ser um patrimônio público, e em concordância com os valores estipulados em lei. 

O tombamento é tomado como uma categoria desestabilizadora colocando o objeto numa 

situação liminar, na qual o direito de posse não é nem integralmente de seus proprietários, 

nem da coletividade. A categoria norteadora do argumento da Cia Central é então, “posse”. 

Somente a posse absoluta sobre um bem garantiria a eficácia pretendida para a 

preservação. Essa posse, no entanto, deveria ser pública: ter patrimônio é sinônimo de ter 

patrimônio público. Note-se a associação feita pela Cia Central entre 

público/cultural/histórico; privado/comercial/a-histórico. Se o mercado pode ser regulado 

por particulares, a gestão cultural deve estar sob a alçada do Estado. Se o modelo de 

política de preservação adotado no Brasil apresenta o Estado como principal gestor dos 

bens patrimonializáveis, a Cia Central estende essa gestão à aquisição desses bens, à sua 

expropriação. 

Por fim, os proprietários do CTC advogaram que a “construção e permanente 

manutenção do prédio parte da iniciativa privada, com destinação puramente comercial no 

ramo do cinema”. Argumentaram ainda que o edifício era destituído de qualquer valor 

artístico ou arquitetônico, dizendo: “não oferece o imóvel um estilo, ou escola quanto à sua 

arquitetura que se pode realmente qualificar de modesta, sem preocupações de classicismo 

ou tendências especiais”. Quanto à decoração, classifica-a como uma mera reprodução e 

indaga o fato do município jamais ter cogitado coletar as demais obras de seu autor, o 

pintor italiano Ângelo Biggi. A Cia Central toma como estratégia a desqualificação de sua 

propriedade no plano artístico, tentando assegurá-la no plano comercial. Apela ainda para a 

questão do custo de manutenção que recai sobre a iniciativa privada. 

Numa síntese, o que para a CPTC era descrito como um patrimônio cultural, para a 

Cia Central era uma fonte de empreendimento comercial e privado; para os primeiros 

tratava-se de um valor que remetia às raízes culturais e à alma da cidade, para os segundos 

um valor que remetia à uma fonte de lucro; os primeiros vislumbravam a possibilidade de 

uso associando às mais variadas formas artísticas, os outros centravam-se naquele 

momento no uso para projeções cinematográficas. 

A tentativa de impugnação da Cia. Central extrapolou o processo de tombamento e 
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ganhou as páginas dos jornais. Numa entrevista ao Diário Mercantil, o então presidente da 

CPTC, Luiz César Falabella, afirmava a legalidade do tombamento e tomava como ato 

falho o argumento dos proprietários do imóvel de que ele não era investido de valor 

histórico e/ou arquitetônico, e que o fato de ser explorado comercialmente não invalidaria 

o tombamento, uma vez que eram atividades situadas em diferentes planos. Uma nota 

publicada em 30 de dezembro de 1982 taxava como piada a atitude da Cia. Central como 

se pode visualizar:  

“Vivemos um tempo de piadas. Como a do ministro da Fazenda, Ernane Galvêas. 

De que ninguém deveria mesmo ter tomado conhecimento dos termos da Carta 

de Intenções ao FMI. Como a do presidente da CBF, Giullite Coutinho, 

advogando o patrocínio da Copa do mundo, com o País à beira da falência. 

E agora mais esta, da companhia Central de Diversões, opondo-se ao 
tombamento do Cinema Central e dizendo que ele não tem nenhum valor 

arquitetônico e artístico. 

Não se pode visualizar uma casa como o Central em seu sentido puramente 

físico. Ele transcende ao tijolo e cimento. Evoca toda uma época extraordinária 

para a cultura em Juiz de Fora. Inclusive temporadas internacionais de ópera que 

iniciavam o roteiro brasileiro por aqui. Ele pode não expressar nenhum 

ineditismo de formas ou melhor pureza artística em seus interiores, mas, no 

mínimo, é marco de uma época. Está enraizado na vida comunitária.  
A cidade espera que a administração municipal, que deixa uma herança cultural 

expressiva, não perca a oportunidade de tombar o Central. 

Todos esperamos isso.”67 

. 

A repercussão não parou por aí. Chegou-se a organizar uma passeata em prol do 

tombamento do CTC. Idealizada pelo jornalista Décio Lopes, a passeata tinha o objetivo de 

“conscientizar sobre a proeminência daquele instrumento jurídico”.
68

 Seus organizadores 

declaravam: “o ato não era apenas pelo tombamento do Central, mas um gesto mais amplo 

que, tomando aquela histórica e popular casa de espetáculos como símbolo, visava mostrar 

a urgência do tombamento dos nossos bens culturais, em prol da preservação da 

‘memória’juizforana”
 
.
69

 Décio Lopes dizia em tom de alerta: “o teatro por ser uma casa de 

espetáculos de propriedade particular, corre o risco de ser derrubado a qualquer momento 

sem aviso à praça”.
70

 O movimento tinha como slogan “O Central é nosso” e visava, a 

partir do CTC, ilustrar simbolicamente um processo mais amplo que envolvia a cidade no 

todo. No argumento de Décio Lopes, o CTC é tomado como uma janela para visualizar 
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fenômenos maiores, como da necessidade de preservação da memória através da 

implementação de uma política pública frente ao iminente risco de sua perda. A posse de 

bens culturais sob a tutela da propriedade privada sem nenhuma medida de proteção é vista 

como um risco. Seria necessário implantar medidas de controle para conter uma provável 

descaracterização desgovernada. Se a Cia Central advogava que o patrimônio deveria ser 

um bem do Estado, o movimento em prol do CTC dizia que o bem não poderia ser deixado 

livremente nas mãos de particulares. Se a Cia central atacava o tombamento como 

elemento desestabilizador de seu direito de propriedade, aqueles que advogavam em prol 

do mesmo viam nele uma forma de estabilização e de se apropriar do CTC. Embora o 

tombamento não lhes desse o direito de posse, ao menos garantia a permanência do bem e 

a possibilidade de uso. 

No argumento de Passaglia a impugnação da Cia Central estava envolta num 

contexto mais amplo, que dizia respeito ao modelo de preservação adotado no país.
71

 O 

Brasil optou por um paradigma de caráter centralizador, próximo do francês, recaindo sob 

a tutela do Estado as ações de cunho preservacionista. Este modelo é diferente do saxão, 

por exemplo, mais aberto à iniciativa privada. O problema da implementação desse modelo 

no país, segundo Passaglia, é que no Brasil a iniciativa privada se interessa somente pelos 

lucros. Não há investimento no âmbito cultural, pois este fenômeno é recente no país, 

gerado – em grande parte – pela demanda de incentivos legais, como leis de incentivo e de 

responsabilidade social. Neste sentido conclui: “O estado ou o setor público tem de intervir 

na ausência da pouca vitalidade do próprio setor privado e de reinvestir e conseguir 

preservar.”
72

  

Não obstante tais questões, a CPTC – por meio de Passaglia - elaborou um parecer 

em resposta à tentativa de impugnação da Cia. Central, datado de 29 de novembro de 1982. 

No documento o arquiteto destaca que a iniciativa do tombamento era “resultado de um 

trabalho sistemático que teve por objetivo levantar e pesquisar a cidade num todo, 

principalmente naquilo que diz respeito ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico, na 

qual temos inserido e avaliado a importância e o significado da presente casa de 

espetáculos na vida da sociedade juizforana”.
73

 O parecer declara que a proposta não se 
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constituía numa agressão ao direito de propriedade e que o “tombamento tem por fim, 

exclusivo, de agir no campo que lhe é próprio, ou seja, o de garantir a manutenção dos 

referenciais culturais significativos de Juiz de Fora”
74

. Para além da questão da 

propriedade, é destacado antes o interesse público, o fato do CTC ser um referente cultural 

de Juiz de Fora. Note-se que novamente o autor legitima sua posição e a existência de um 

patrimônio juizforano como resultado de um trabalho científico, de levantamento e 

pesquisa. Quanto ao direito de propriedade é ressaltado o interesse coletivo num campo 

específico, que é o cultural, o que supostamente não acarretaria ônus para o proprietário.
 75 

O parecer é também uma réplica à crítica feita pela Cia Central a respeito da 

inconstitucionalidade da Lei de 1982. Argumenta que segundo a constituição federal de 

1967, em seu artigo 162, o amparo à cultura é dever do Estado, ficando sob proteção do 

poder público os documentos, obras e locais de valor histórico ou artístico, os monumentos 

e as paisagens naturais notáveis. Prossegue explicitando que o texto constitucional “não 

limita em termos de função, os elementos que poderão ser objeto de valorização histórica 

ou artística”. Menciona que a própria constituição citada prevê um sentido descentralizador 

de tais competências, pois, no poder público estariam inclusos os níveis federal, estadual e 

municipal. Novamente a discussão recai no modelo político adotado no país. A tutela 

estatal aparece assegurada aqui constitucionalmente, de modo descentralizado, podendo ser 

empreendida pelo nível federal, estadual e/ou municipal.
76

 

Quanto à tensão entre valor cultural e valor de mercado, advoga que o fato da 

edificação ter destinação comercial não implica que ela não possa ter “seu valor histórico-

artistico reconhecidos, avaliados em relação às realidades também histórico ou artística da 

comunidade em que esteja inserida.” Suas significações transcendem suas formas de uso. 

Assim, argumenta que o CTC mais do que casa de comércio foi, durante longa data, um 

local que “teve a função de um verdadeiro centro de cultura.” Essa afirmação sublinha o 

quanto os dois pólos do discurso explicitados pelas categorias “casa de comércio” e 

“centro de cultura” – e por extensão patrimônio e mercado – estão permanentemente 

imbricadas. Na seqüência do texto Passaglia afirma que o CTC teria assumindo o papel de 

um teatro municipal inexistente no município, além de abrigar a efervescência do cinema 

                                            
74 Idem. 
75 DIPAC/PJF. Processo de Tombamento 3281, 1983. 

76 Idem. 
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nas décadas de 1930-40, que aparece descrito como “principal veiculo de aculturação e 

transmissor dos novos valores da sociedade ocidental.” Finaliza retrucando o 

questionamento do valor artístico feito pela Cia Central, dizendo que ao CTC estão 

associados dois importantes nomes do contexto local: Rafael Arcuri e Ângelo Biggi.
77

 

Neste contexto, as discussões em torno do CTC ilustram o quanto público e privado 

também não são totalmente excludentes. Podem ser compatíveis em determinadas formas 

de apropriação. 

A contra-argumentação de Passaglia em relação à tentativa de impugnação obteve 

êxito e, em 13 de janeiro de 1983, foi elaborada a síntese para expedição do tombamento. 

Em 19 do mesmo mês, por meio do Decreto 2860 publicado no Diário Mercantil, foi 

instituído o tombamento do CTC. A justificativa para a implementação do instrumento 

jurídico presente no Decreto se fez “considerando a importância do Cinema Central na 

vida cultural da comunidade juizforana e deste conservar um dos principais exemplares de 

pintura mural, feita sob a responsabilidade do pintor Angelo Bigi”. A partir daí instituiu: 

“a) manutenção e preservação das fachadas voltadas para praça João Pessoa, galeria 

Azarias Vilela, Galeria Ali Halfeld e R. São João. B) Preservação das pinturas murais 

existentes no seu interior, localizadas no teto da platéia e na “boca de cena”, e na face 

exterior do guarda-corpo dos dois níveis da galeria, além de detalhes decorativos que 

remetem à sua época de construção no hall de entrada pela praça João Pessoa”. 

 

1.4 Entre o municipal e o federal: embates sobre a Cia. Bernardo Mascarenhas 

 
Se o tombamento do CTC polarizou um eixo de discussão entre interesse público X 

propriedade privada, as discussões em torno tombamento das antigas instalações da Cia. 

Bernardo Mascarenhas seguiram um outro caminho não menos tenso. A edificação tem 

data construtiva que remonta aos últimos anos do séc. XIX. Em verdade o conjunto que se 

visualiza hoje foi construído em três etapas num período entre 1888 e 1920. Trata-se de 

edificação constituída por extensas alas horizontais com dois pavimentos “vazadas por 

uma seqüência ritmada de vãos e corpo central alteado, de planta quadrada, com o terceiro 

pavimento vazado, nas quatro faces, por vãos com vergas em arco pleno e relógio na sua 

face frontal” 

                                            
77 DIPAC/PJF. Processo de Tombamento 3281, 1983. 
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Figura 11 - Fachada das antigas instalações da Cia Bernardo Mascarenhas.  

 Foto: site da PJF 

 

 

Bernardo Mascarenhas foi um empresário de destacada importância no cenário 

local. Nascido em Taboeiro Grande, região central do estado de Minas Gerais, era filho de 

Antonio Gonçalves da Silva Mascarenhas – homem que começou sua vida como 

comerciante tornando-se fazendeiro e financista de grande influencia no cenário local. Fez 

o curso de Humanidades no Colégio do Caraça em São João Del Rey, além de cursos de 

Física e mecânica nos Estados Unidos, o que lhe rendeu conhecimentos sobre 

equipamentos industriais que mais tarde se refletiriam em suas fábricas.  

Chegou em Juiz de Fora em 1887, atraído pela possibilidade de alçar maiores vôos 

no campo industrial. Nesse momento já era um empresário bem sucedido. Começou sua 

vida no ramo de comércio como tropeiro. Com o capital acumulado construiu junto com 

seu irmão Caetano em 1872, uma fábrica de tecidos numa região naquela época conhecida 

como Cedro, próximo à cidade de Sete Lagoas. O êxito alcançado estimulou a criação de 

uma segunda fábrica, a Fabrica da Cachoeira, também com seus irmãos, até que em 1875 

decidiram fundir o empreendimento, nascendo assim em 1875 a Fábrica Cedro 

Cachoeira.
78

  

O capital acumulado com a FCC levou Mascarenhas a aspirar maiores 

empreendimentos que na região central de Minas lhe pareciam inviáveis. Juiz de Fora lhe 

pareceu o ponto ideal para um grande investimento. Estava próxima da capital Rio de 

                                            
78 CROCE, Marco Antonio. O encilhamento e a economia de Juiz de Fora: o balanço de uma conjuntura. 

RJ: 2006 (Dissertação de Mestrado).  
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Janeiro, com ligação fácil via união e indústria e dispunha de mão-de-obra adequada, 

advinda da imigração. Foi assim que, um ano depois, em 1888, inaugurava as primeiras 

instalações da Cia. Bernardo Macarenhas. O local para abrigar seu empreendimento foi 

criteriosamente escolhido. Devia ser de fácil acesso aos trabalhadores, estar próximo da 

malha ferroviária e do ponto central de fornecimento de luz e ser um terreno de baixo 

custo. Neste sentido a escolha do local atualmente av. Getulio Vargas se mostrava ideal por 

sua localização central, a cerca de pouco mais de cem metros da estação férrea e com baixo 

custo, já que próximo ao rio Paraibuna que não raro causava enchentes na cidade naquele 

momento (PASSAGLIA, 1982). 

A fábrica contava inicialmente com 60 teares e máquinas de origem inglesa, 

produzindo tecidos como zeferis, brins de algodão e linho com fios importados também da 

Inglaterra. Ganhara logo reputação pela qualidade de seus produtos e poucos anos depois 

em 1897, seu maquinário já era duplicado, contando já com 120 operários e uma produção 

de cerca de dois mil metros de tecido por dia. A expansão continuava e em 1914, o 

maquinário já havia expandido, abrigando 526 operários produzindo 188.000 metros de 

tecido por dia.  

 

Figura 12 - Juiz de Fora em 1893. Cia Bernardo Mascarenhas ao centro da foto. 

                    

 

Os empreendimentos de Bernardo Mascarenhas foram além. Atuou de forma 

decisiva na construção, em 1889, da Usina de Marmelos, considerada a primeira 



 

 

64 

 

hidrelétrica da América Latina, sete anos após a primeira do mundo, a Hidrelétrica de 

Appleton Wisconsis, nos EUA.
79

 O objetivo era o de trazer a eletricidade para sua fábrica, 

mas também fornecer iluminação pública e particular para a cidade e arredores, que 

porventura começassem a surgir. O acordo firmado com poder público local era o de que 

ele cederia os terrenos e a cachoeira de Marmelos para construção da usina e, em troca 

obteria 35 anos de energia elétrica gratuita para sua fábrica. A propriedade da usina seria 

da Cia Mineira de Eletricidade, da qual era um dos acionistas, mas cujas informações sobre 

sua posse e lucros não foram ainda mapeadas (CROCE, 2006). 

Bernardo Mascarenhas atuou também no setor bancário. Foi um dos maiores 

acinonistas do Banco de crédito real de Minas Gerais, segundo dados de 1889. De tal 

forma, o conjunto de suas atividades estava em consonância com o momento de 

prosperidade econômica política e cultural da cidade no entre séculos. Como sublinha o 

recorte de jornal: 

 A cidade de Juiz de Fora teve ontem motivos para se entregar às expansões de 

ruidosa alegria. Inaugurava-se a iluminação elétrica, devida à iniciativa ousada 

da Companhia Mineira de eletricidade, personificada em Bernardo Mascarenhas; 

instalava-se o banco de Crédito real de Minas gerais; aumentava-se o capital do 

Banco Territorial e Mercantil de Minas que também se constituiu em banco de 

emissão e finalmente aprovam-se as leis orgânicas da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia.80  

Se, como citado, o CTC era visto como ícone de uma cidade ilustrada na década de 

1930, o edifício da Cia. Bernardo Mascarenhas é o ícone de uma cidade tida com 

Manchester Mineira com forte importância no setor industrial têxtil. As narrativas em 

torno da Cia Bernardo Mascarenhas ressaltam-na sempre como marco do pioneirismo no 

campo industrial do país. Foi a primeira a utilizar motor elétrico Westhinghouse em 1898, 

a instalar música ambiente em 1932 e inserir alterações nas relações de trabalho ao propor 

o pagamento de prêmios anuais gradativos pagos a cada cinco anos (ARANTES, 2004). 

Demonstrava assim a preocupação com a produtividade tanto pela aquisição de 

equipamentos de ponta quanto com bem estar de seus funcionários como forma de 

estímulo à produção dos mesmos.  

Não obstante o caráter empreendedor e inovador que caracterizou a fábrica, assim 

como o setor têxtil e industrial de modo geral na cidade, entrou em declínio sobrevivendo 

                                            
79  A iluminação na cidade naquele momento era feita a gás. 

80 Diário de Minas 6 de setembro 1889 apud, CROCE, M. Op.cit. p.  235 
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cambaleante em suas atividades até 1979, quando fechou as portas. O terreno com cerca de 

10.450m² foi cedido ao Estado de Minas e à União, como parte de pagamento de dividas. 

Em 1984 a Cia. Encerrava oficialmente suas atividades.  

 

Figura 13 - Exposição da 3ª Festa das Etnias. Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. 2010.  

Foto do autor 

 
Em 1987 um projeto da prefeitura buscou transformar a então antiga fábrica num 

espaço cultural, instalado no prédio originário da tecelagem, e nas demais instalações, o 

Mercado Municipal e a Pronta Entrega das Fábricas. O projeto era inspirado na Fábrica 

Pompeia de São Paulo. A proposta foi interrompida em 1991 por um incêndio que destruiu 

grande parte da edificação. Somente em 1997 a edificação foi reaberta ao público - neste 

momento denominada Centro Cultura Bernardo Mascarenhas. A diferença em relação ao 

projeto anterior é que não abriga mais a Pronta Entrega das Fábricas, ocupando o espaço 

agora a Biblioteca Municipal.  

Não obstante esta digressão, interessam aqui as disputas que permearam o processo 

de tombamento das edificações da Cia. Bernardo Mascarenhas. No momento em que foi 

pleiteado o tombamento do prédio das antigas instalações da Cia. Bernardo Mascarenhas, o 

mesmo era propriedade da União em parceria com o Estado de Minas Gerais e com o 

IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência. A proposta de preservação 

encaminhada previa, mais do que o tombamento, uma proposta de uso, assim justificada: 

“perdido a sua dimensão econômica, na medida em que deixa de ser uma unidade fabril, 

propomos, e procuramos fundamentar de forma sumarizada, substituir este elemento pelo 
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cultural assistencial e administrativo.”
81

 A intenção era fazer uma “reciclagem daquele 

espaço edificado, criando ali o Museu da Cidade, dedicando uma de suas seções “ao 

processo de industrialização de Juiz de Fora para o qual propomos a denominação Museu 

Bernardo Mascarenhas, justamente localizado no seu núcleo embrionário”.
82

 A pretensão 

patrimonial local chocava-se, no entanto, com a das instituições detentoras da edificação. 

Uma vez encaminhada a notificação do pedido de tombamento aos órgãos estadual e 

federal, a reação contrária não tardou e – com exceção da Fazenda Estadual – veio nos 

seguintes termos: 

A União: 

Conforme se informa no processo (...) a administração fazendária pretende 

construir um prédio para abrigar a sede da delegacia da Receita Federal local, 

cujo projeto arquitetônico já foi desenvolvido. Como se vê, pois, o interesse da 

União Federal choca-se com o da municipalidade de Juiz de Fora, uma vez que a 

construção do edifício na área  da Fábrica Bernardo Mascarenhas pertencente ao 

governo Federal é incompatível com o tombamento do imóvel, que, como se 

sabe, não permite alterações das atuais instalações83 

O IAPAS: 

Quer o IAPAS, Exmo Prefeito Municipal, lembrar que, por força do que 

determina a Lei n 3.807 (Lei orgânica da Previdência Social) se constitui e 

autarquia de administração descentralizada, gozando, em toda plenitude, das 
imunidades, direitos e  ações, quanto aos seus bens, de que goza a União 

Federal. 

Logo, data vênia, falece competência legal, à um órgão da administração 
municipal para declarar desejar TOMBAR imóvel de propriedade do Governo 

Federal. 84 

As discussões colocaram em tela, para além das disparidades entre os interesses de 

diferentes setores do serviço público quanto a um mesmo bem, da competência legal de um 

órgão local tombar próprios públicos, pertencentes a setores estaduais e federais e de modo 

amplo, os limites e possibilidades das cidades na constituição de seu patrimônio diante de 

tais órgãos. Esta competência aparece fundamentada na réplica às tentativas de 

impugnação supra-citadas. Assinado por Passaglia, o documento parte de uma leitura dos 

textos constituintes de 1946 e 1967. Assim, cita em relação a primeira que esta previu em 

seu artigo 175 que: “as obras, monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de 

                                            
81 DIPAC/PJF. Processo 3649/82. 

82 Idem. 
83 Idem. 

84 Idem 
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particular beleza, ficam sob a proteção do Poder Público”.
85

 Em relação a segunda, no 

artigo 172 que: “o amparo a cultura é dever do estado.”
86

 Advoga que ambos os textos ao 

usar o termo Poder Público, deixam em aberto a competência para a União, Estados e 

Municípios atuarem neste campo, estabelecendo uma concorrência dos três níveis do Poder 

Público com finalidade comum de preservar o patrimônio. Deste modo, a especificidade de 

atuação de cada um seria estabelecida pela abordagem utilizada. Os tombamentos da União 

deveriam ter interesse e valor nacional, os estaduais com interesse Estadual, o mesmo 

valendo para os interesses municipais. Com base nesse argumento, menciona ainda: “as 

bases da produção cultural, a vamos encontrar no seio das comunidades que, através do 

tempo vieram a caracterizar regionalismos que devem ser considerados no contexto geral 

da cultura brasileira. A partir deste enfoque, cabe ao Estado e aos municípios o importante 

papel de não só reconhecer, avaliar, e atuar de forma criativa para o desenvolvimento 

nacional.”
87

 Vai adiante e defende a legitimidade da lei municipal afirmando que: “além de 

estar de acordo com os preceitos constitucionais, ela se orienta pelos conceitos primários 

do Decreto n° 25 de 1937”.
88

  Com base nesta argumentação conclui: 

a) (...) a competência para tombar é de todos os níveis da administração 

pública: município, Estado e União; 

b) o município pode, através de lei municipal, promover o tombamento de 

bens imóveis e móveis de valor  cultural, de importância local e também de 
áreas consideradas de interesse ecológico, ambiental, como parques reservas 

biológicas e vistas panorâmicas; 

c) O tombamento não se limita a incidir sobre bens privados; poderá recair 

sobre os bens públicos.89  

O IAPAS formula uma tréplica no intuito de impugnar as pretensões patrimoniais 

locais, por meio do parecer assinado por Paulo Roberto Medina. O documento foca dois 

pontos específicos, a saber, as limitações impostas pelo tombamento e o princípio da 

hierarquia entre as entidades federais. Quanto ao primeiro, reclama das limitações jurídicas 

impostas como a inalienabilidade, já que como bem público não poderia ser vendido e 

questões referentes à imodificabilidade, onde diz: “Ora, considerado o tombamento como 

uma limitação administrativa à propriedade, desde logo se manifestam evidentes 

                                            
85 Idem. 

86 Idem. 

87 Idem. 
88 Idem. 

89 Idem. 
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dificuldades para admitir-se o exercício da pretensão de tombar por parte do município em 

relação a bens da União ou do Estado.”
90

 

Quanto ao segundo, advoga que o “princípio da hierarquia entre as entidades 

federais impede que se criem direitos contra as entidades superiores em favor das 

inferiores. Isto é, na ordem hierárquica inversa”.
91

 Acrescenta: “podendo legislar sobre a 

matéria, a união cuidou apenas de prever a possibilidade de impor o regime de 

tombamento a bens públicos de propriedade tanto dos órgãos federais, como dos estaduais 

e municipais. Não autorizou, porém, que os estados e Municípios procedecem da mesma 

forma em relação aos bens federais.”
92

 Finaliza advogando que “não se trata de fazer 

tabula rasa de interesse do município ao tombamento.”
93

 No entanto, recomenda que tal 

pretensão seja encaminhada ao IPHAN a fim de que o órgão tome as providências 

necessárias, conforme advoga: 

por tudo isso, lamentamos dissentir, com a devida vênia, da opinião manifestada 

(...) pelo ilustre arquiteto Luiz Alberto do Prado Passaglia e concluir pela 

inviabilidade do pretendido tombamento feito pelo município sobre bem público 

federal. 

Nossa recomendação é no sentido de que se proceda conforme sugerido no item 

“8” deste, encaminhando-se ao Senhor  Diretor do Serviço do Patrimônio 

histórico e Artístico Nacional o adequado expediente, com vistas à adoção, por 

aquela autoridade, da medida de interesse do município. Para tanto, 

naturalmente, haverá de ouvir-se previamente o Senhor Prefeito, a quem 

competirá firmar o referido expediente.94 

 

Em 4 de janeiro de 1982 Passaglia encaminhou um documento ao então 

coordenador da CPTC Luiz César Falabella. Nele historiciza o processo, destacando o 

impasse gerado na tentativa de tombar as antigas instalações do edifício da Cia. Bernardo 

Mascarenhas ao nível de pareceres e que o mesmo “procede da ausência de uma 

normalização a respeito da matéria do tombamento ao nível constitucional, que poderia vir 

a coaduná-la ou não, com o espírito que norteia as outras matérias tais como a da 

tributação e o da desapropriação.” Menciona que a constituição não determina de modo 

implícito ou explicito o limite da ação dos três níveis do Poder Público nesta matéria, e que 

o Decreto 25 normatiza a proteção do patrimônio apenas no âmbito federal. Cabe aos 

                                            
90 Idem. 

91 Idem. 

92 Idem. 
93 Idem. 

94 Idem. 
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Estados e municípios “a tarefa de regulamentar esta matéria através de atos legais”. 

Encerra colocando não ver num caso particular de aplicação do tombamento motivo para 

que “se pretenda lançar impedimentos à presente iniciativa.”  

Em 1 de julho de 1982 a CPTC solicitou parecer jurídico ao Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal sobre o caso. De autoria de José Antunes de Carvalho, o texto 

versa que uma vez que um determinado bem é investido do instrumento jurídico do 

tombamento por qualquer das três entidades do Poder Público, ele implica na obrigação do 

exercício de preservação por parte de todas as outras, uma vez que “todas elas Poder 

Público, ficam obrigadas, tanto quanto a entidade tombadora, ao exercício da tutela.”
95

 

Noutros termos, um bem tombado pela União, Estado ou município, acarreta no dever de 

proteção também para as demais instâncias do Poder Público. Neste sentido, se um bem 

possui interesse local e não havendo interesse estadual ou da união, o município está 

autorizado a prover a tutela sobre tal bem, estendendo assim, às demais instâncias a 

obrigação da cooperação sobre tal. De tal modo conclui que: 

Sob essa consideração e como o interesse no tombamento pode variar de 

intensidade de uma para outra entidade política, é bem de se ver que situações 
poderão ocorrer em que a União, o Estado ou o Município se veja na 

contingência de proceder ao tombamento de bens uns dos outros. E é claro que 

do fato poderão advir conflitos de interesses. 

Na hipótese vertente, o município de Juiz de Fora cogita tombar bens da União e 
do Estado que, sob a ótica do interesse local, apresentam relevante valor 

histórico e artístico. Receia, de toda sorte, que a preponderância das entidades 

maiores possa ocasionar-lhe embaraço se discorrem elas do tombamento. 

Não haverá, porém, como se opor à União ou Estado à legítima pretensão do 

Município. Consoante a assertiva de Prudente de Moraes Neto, então 

conselheiro do IPHAN, citado por Cid Heráclito de Queiroz em parecer 

publicado na Revista de Direito público n 39/40, pág. 83 “... qualquer que seja o 

nível federativo em que seja efetuado o tombamento é ato soberano que se 

impõe ao respeito mesmo das pessoas jurídicas de direito público interno de 

nível hierarquicamente mais elevado na Federação. Assim, o tombamento em 

nível municipal impõe-se ao respeito do Estado e da União, pois que nem a 

União nem aquele – o Estado membro – poderiam rever, cancelar, ou tornar sem 

efeito ato legalmente praticado pela autoridade municipal, na esfera de sua 

competência”. Em suma, o tombamento feito pelo município está imune à 

interferência federal ou estadual, ainda quando recaia sobre bem pertencente à 

União ou ao Estado. 

(...) 

Se todos o fizerem [o tombamento] é evidente que o interesse do maior absorve 

o do menor, mas o tombamento pela entidade maio não exclui o havido pela 

entidade menor e assim é perfeitamente possível o tombamento paralelo ou 
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plúrimo (V. Pontes de Miranda, Comentários sobre a Constituição de 67, com a 

Emenda n 1 de 1969, 2a ed. tomo VI, p. 376)96 

O parecer alcança eficácia, e o grupo liderado por Passaglia consegue implementar 

o tombamento da edificação. O decreto foi expedido em 13 de janeiro de 1982 nos 

seguintes termos: “considerando a importância da antiga Companhia Textial Bernardo 

Mascarenhas no quadro geral do processo de industrialização de Minas Gerais, e o fato de 

ser um referencial significativo no desenvolvimento do núcleo histórico de Juiz de 

Fora(...).”
97

 O decreto punha fim a uma tensa discussão deslocando por fim a construção de 

seus status de eminente ruína industrial para ícone da memória do processo de 

industrialização local.  

 

1.5 O “fantasma” do tombamento: O palácio Episcopal 

 

Se o tombamento do CTC e da Cia Mascarenhas representaram significativas 

vitórias pelo grupo que atuava na preservação do patrimônio local, a política de 

preservação local estava longe se estabilizar enquanto prática comum. As discussões que 

envolveram as tentativas de tombamento do Palácio Episcopal, de algum modo sintetizam 

os embates e desafios da CPTC e contradições dentro da própria comissão.  

O tombamento do Palácio Episcopal foi aprovado na ata da segunda reunião da 

CPTC, em 29 de agosto de 1982, nos seguintes termos: “Iniciada a sessão foi discutida a 

possibilidade e desejo da proposta de tombamento do Palácio episcopal. A comissão 

aprovou e sugeriu que imediatamente fossem tomadas as devidas providencias.” À 

despeito da recomendação, parece não ter havido tempo hábil para conclusão dos tramites 

e publicação do decreto de tombamento. Por esta razão a discussão, em lugar de encerrar 

se arrastou pela administração seguinte. 

 As discussões que envolveram o tombamento do palácio episcopal só retornam à 

pauta da CPTC em sua quinta reunião, três anos depois, em 3 de dezembro de 1985. O 

jurista Antônio Medina abre a reunião apontando problemas jurídicos existentes no 

processo. Sua posição é ratificada pelo coordenador da Comissão, Custódio Matos que 

afirma falhas na tramitação como prazo longo de abertura do processo e concessão de um 

alvará de demolição concedido pelo prefeito da cidade. 
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Tais afirmações causaram uma imediata reação dos demais membros da comissão. 

Rachel jardim e Reginaldo Arcuri, declararam suspeitar que o alvará para demolição foi 

induzido a partir do surgimento de notícias nos jornais locais da retomada do processo de 

tombamento. Ratificam assim, o temor expresso por Passaglia de que os rumores quanto à 

ação da prefeitura neste campo poderia desencadear um processo de demolição em massa 

na cidade. Neste sentido, a divulgação do trabalho poderia servir como um detonador de 

um processo inverso ao que se propunha. 

A sequencia da reunião foi marcada por uma discussão que coloca em tela as 

diferentes visões sobre história, cultura e o papel do tombamento dentro da Comissão.  

Para Luiz Passaglia a importância do prédio estava calcada nas suas peculiaridades 

arquitetônicas, fora dos padrões tradicionais, em relação à história arquitetônica local. 

Além disso, o prédio teria importância também pela trajetória de seus antigos proprietários. 

Era ícone de uma determinada linhagem da burguesia local no período de seu 

desenvolvimento. A casa, afirma: “documenta um ciclo típico de burguesia juizforana e 

uma das primeiras que se implantou fora dos modelos tradicionais, com jardim fora do 

alinhamento (...)”. O prédio, em seu argumento, testemunha um momento áureo de uma 

burguesia local e é símbolo de uma estética arquitetônica e um modelo familiar burguês 

local; do contexto de formação dos diferentes grupos sociais da cidade ou, uma das que 

tiveram importância na sua constituição. A visão de história e patrimônio é uma calcada na 

ideia dos ciclos e a casa representaria um ciclo da história local; seria um documento da 

trajetória daquela família tomada como arquétipo de uma categoria social e desse ciclo de 

modo amplo.  

Rachel Jardim segue em defesa do tombamento do prédio, mas apresenta um olhar 

diferente. Parte do pressuposto da ancianidade; numa profundidade da memória e da 

história da casa que datava cem anos de sua construção, numa cidade que contava 130 de 

sua fundação. Para Rachel este fato era por si só suficiente para que ela fosse tombada.  

Em suas concepções o edifício intrinsecamente relacionado com a história local, sendo 

uma metáfora dela própria.  

Numa direção oposta, Antônio Medina se coloca contrário ao tombamento, 

baseando-se no que afirma serem as “implicações jurídicas afetas ao tombamento”. 

                                                                                                                                    
97 Decreto 2866. 19.01.1983. 
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Discorre que os argumentos apresentados não o convenciam. Afirma que o prédio não 

estava vinculado a nenhum dado histórico da cidade e do ponto de vista arquitetônico não 

apresentava estilo definido. Medina questiona também o argumento de Passaglia quanto ao 

vínculo familiar em relação ao prédio, afirmando que a mesma não teria se preocupado em 

fazer constar este tipo de dado quando fez a doação do imóvel à Mitra. Segue seu 

argumento advogando que “a finalidade do tombamento não pode e não é o de resolver 

pedidos da comunidade e sim do município”. Optar pelo tombamento do Palácio Episcopal 

seria então um desvio de finalidade. A figura do tombamento deveria se restringir então, à 

esfera da municipalidade, que parece ser entendida como a administração municipal. Sua 

concepção de história parece estar associada aos grandes feitos e o patrimônio algo que 

deve ser legitimado na instancia jurídica, não levando em conta a ressonância de 

determinados bens junto à população local. 

A discussão prossegue e Passaglia retoma a palavra advogando que a justificativa 

por ele apresentada não é só histórica. Ela se refere, como afirma: “[a]os fatos que a 

história faz referência como uma família, a referência como documento.” Passaglia sugere 

uma concepção de história que se aproxima de uma história social. De tal forma, o Palácio 

Episcopal teria importância não por uma razão ou fato isolado, mas por ser um 

documento/monumento, para usar os termos de Le Goff (1990), de um determinado modo 

de vida em um tempo e lugar específico. 

Nívea Bracher faz uma intervenção advogando uma nova mentalidade sobre a 

história, calcada no relativismo cultural. Advoga assim, a história local como elemento a 

ser levado a cabo como critério definidor sobre o que é ou não importante para a cidade. 

“No seu entender, tudo é de acordo com a cultura local, porque uma coisa pode ser 

importante para uma determinada comunidade e nada significar para outra.” 

Reginaldo Arcuri vai além e propõe mesmo que a lei seja alterada no sentido que 

exista um quadro mais favorável à política de tombamento na cidade, concluindo ser o que 

é mais necessário para a cidade. À este comentário o coordenador da CPTC Custódio 

Mattos afirma não ter consciência sobre a filosofia do tombamento, as razões que o 

motivam e questiona se “seriam razões intrínsecas ou apenas históricas”. Numa dimensão 

mais ampla, na medida em que a implementação do tombamento era o principal ponto da 

política de patrimônio cultural que vinha sendo levada a cabo pela cidade, Custódio Mattos 
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atesta com esta afirmação não compreender a própria filosofia da política de patrimônio 

cultural da cidade. 

A reunião mostra que, para além da convergência entre a maioria dos membros 

quanto a importância do tombamento do Palácio Episcopal, cada qual lhe atribui diferentes 

valores como justificativa. A nomeação de um bem como patrimônio cultural envolve um 

conjunto de leituras e valores mais amplos e complexos do que normalmente se pode 

visualizar nas normas e decretos públicos. Outro dado importante refere-se a autorização 

para demolição concedida pela prefeitura. Ela revela um descompasso entre os diferentes 

órgãos da administração e uma falta de unificação entre os sistemas de informação. De 

alguma maneira, esta brecha parece ter sido utilizada pelos proprietários do bem no intuito 

de brecar o tombamento. 

Na reunião seguinte, em 07 de dezembro de 1985, o tombamento do Palácio do 

Bispo foi novamente tema discutido. Cabe a observação de que esta reunião ocorre  menos 

de uma semana após a anterior, num período em que elas ocorriam com intervalos de 

meses. O relato de Inês Passaglia é crucial para entender a reunião ao lamentar a forma de 

condução daquele processo: “[Dr. Inês] Gostaria que as próximas reuniões não ocorressem 

sob pressão. Acha o aspecto jurídico muito importante, mas o aspecto sensível e o de 

interesse da comunidade devem ser analisadas e, particularmente, é a favor do 

tombamento.” Nesta mesma linha de argumento Nívea Bracher defende: “a postura das 

pessoas favoráveis ao tombamento, como indispensável...” O caso parece ter ganhado 

contornos de debate público com pressão da imprensa por noticiar o fato, uma suposta 

comunidade querendo o tombamento e os proprietários querendo a demolição. No meio 

deste fogo cruzado estavam a administração municipal e a CPTC.  

O coordenador sugere uma rodada de opiniões. Rachel Jardim faz uma comparação 

entre os impactos do tombamento com as leis de uso do solo. Afirma serem as segundas 

muito mais agressivas e às vezes restritivas que as primeiras. Usa um exemplo no Rio de 

janeiro com a construção de um túnel na Gávea resultando na queda da qualidade de vida 

de várias pessoas que moravam naquele local. Afirma que ainda assim, as leis de ocupação 

do solo não sofrem tantos ataques como o tombamento. Em Juiz de Fora, cita o morro de 

São Pedro, que em função de uma ocupação selvagem da Av. Rio Branco, deixou de ser 

visto em alguns pontos. Compara a Rio Branco à Av. Keller em Petrópolis, afirmando que 
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a primeira era uma das avenidas mais bonitas do mundo, hoje completamente desfigurada. 

O tombamento do Palácio Episcopal, situado na referida avenida, seria importante por 

salvaguardar um dos últimos vestígios desta paisagem na memória. O prédio seria os 

restos, as ruínas de um tempo que se perdeu junto com suas marcas na cidade. O Palácio 

Episcopal seria um dos poucos vestígios desta época e “das mais preciosas e mais 

importantes da arquitetura de Juiz de Fora”. Rachel menciona a política de tombamento da 

Inglaterra, ressaltando ser aquele um país conservador, e que lá existem diferentes graus de 

tombamento. Podem ser tombados um arco romano tanto quanto um cinema que resistiu à 

um bombardeio de guerra e afirma: 

“Assim, o tombamento é maleável. A Casa do Bispo faz parte da pequena 

história de Juiz de Fora e da arquitetura de uma cidade que nasceu urbana e que 

tinha neste tipo de casa uma de suas características diferenciais. Considera que a 

Casa do Bispo se insere dentro dos modernos conceitos de preservação do 

patrimônio e que um órgão municipal deve tombar exatamente isto: o que é de 

valor para uma cidade.” 

A citação de Rachel e sua menção a política inglesa de preservação, defende a 

presença de múltiplas temporalidades possíveis de serem abarcadas pelas políticas de 

patrimônio. O patrimônio poderia ser constituído por diferentes camadas da memória, ou 

diferentes regimes de historicidade.  Abre margem para pensar que a casa do Bispo pode 

ser tão importante quanto a casa de um morador na periferia.  

Na sequencia da reunião, Nívea Bracher explicita “sua mágoa com tantas 

demolições na cidade. Sugeriu que o Palácio fosse tombado até no estado em que se 

encontra, como forma de resistência.” Relembra a demolição do Stella Matutina pela falta 

de informação dos proprietários. A ata registra ainda que Nívea entregou um abaixo 

assinado da comunidade pedindo o tombamento, o que Custódio apoiou que fosse entregue 

ao prefeito. Chama a atenção em seu relato o fato de que a luta destes intelectuais pela 

construção de uma memória e patrimônio local se fazia em contraponto à frequente sombra 

das demolições.  

Passaglia limitou-se nesta ocasião a dizer que sua exposição estava contida no 

processo e que o que se conhecia sobre a história local estava contido em três ou quatro 

livros. Elege aí os lugares de memória da história da cidade: Albino Esteves, Paulino de 

Oliveira, Wilson Lima Bastos e Stheling. 
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Na sequencia o coordenador Custódio Mattos toma a palavra e afirma ter recebido a 

visita do arcebispo no Ipplan para conversar sobre o pedido de tombamento e que ele, 

Custódio, havia se comprometido “trazer à Comissão os argumentos discutidos capazes de 

fazê-los concluir pelo não tombamento.” O arcebispo afirmara ser sua vontade demolir o 

prédio e vender o terreno para, com os recursos obtidos, fazer obras sociais. Rachel afirma 

que o argumento do bispo não era uma questão da alçada da comissão, que se interessava 

em salvaguardar o prédio em função de seu valor cultural.  

No meio deste debate Reginaldo Arcuri afirma que a decisão sobre este processo 

deve levar em conta questões mais amplas. Cita as mudanças ocorridas na historiografia a 

partir da déc. 1930. Quanto a isto afirma: “Acha que como política do poder municipal 

deve ser preservados, prioritariamente os conjuntos arquitetônicos que ainda guardam 

razoável grande coerência e que portanto, são  as mais evidentes “marcas visuais” do 

conjunto de edificações da cidade.” Arcuri defendia uma visão de conjunto na preservação, 

que seria as marcas visuais do passado. 

Antônio Medina argumenta que: “Acha que o tombamento seria oneroso e fala, 

digo e que ele é um ato vinculado à medida que está adstrita À consideração do valor 

histórico ou cultural do bem a ser tombado.” Acrescenta ainda não ter vinculo como bispo 

e que sua presença na comissão se faz em função de sua formação na área jurídica. Sua 

visão juridicizada associada a uma concepção de história pautada nos grandes marcos e 

eventos parece se destoar dos demais membros da equipe. Essas dissonâncias parecem ter 

gerado um desgaste de Medina na comissão, pois na ata da reunião seguinte seu nome é 

dado como exonerado.  

Ao fim da reunião Custódio sugere que se a comissão optasse pelo tombamento que 

se pensasse numa forma de compensação do proprietário. O coordenador não se posiciona 

em relação ao mesmo deixando a cargo dos demais membros da comissão tal decisão. O 

processo foi encaminhado e contou ainda com uma nova mobilização dos intelectuais 

locais realizando manifestações publicas em prol de sua preservação.  

O tombamento do Palácio colocou a prefeitura numa situação liminar: se desgastar 

com a Mitra e setor imobiliário, ou, de alguma maneira, fragilizar um órgão da prefeitura, a 

CPTC. Diante deste impasse o então prefeito decide se esquivar também da decisão. A 

saída encontrada foi levar a decisão quanto ao tombamento do Palácio Episcopal para o 
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Conselho Comunitário. O Conselho vinha sendo acionado em algumas situações pelo 

prefeito, havendo rumores à época de que tinha grande influencia sobre ele. Desta forma 

transformava um embate entre os setores indicados numa suposta consulta pública com a 

participação comunitária, com ampla representação das associações de bairros.  

A reunião agendada para decidir o futuro do palácio Episcopal incluiu em sua pauta 

também a capela do colégio Stella Matutina. Um grande público esteve presente, segundo 

as memórias de Nívea Bracher, mais de 300 pessoas
98

. Ouvidas ambas as partes, a pauta 

foi posta em votação e ouve uma quase unanimidade em favor da demolição. De tal forma, 

em agosto de 1986 o edifício foi demolido. 

Toda essa discussão expôs a fragilidade do órgão regulador do patrimônio local 

naquele momento. Ainda que buscassem desenvolver um trabalho no campo da 

preservação do patrimônio na cidade, o alcance e impacto de suas decisões estavam 

condicionados à uma série de relações de força que iam das divergências dentro da própria 

até os conflitos com proprietários, passando pelas relações de poder que setores da 

sociedade civil mantinham com o poder público. Por outro lado, colocou a CPTC em 

evidencia chamando a atenção para a preservação de um passado local. Isto acarretou, no 

ano seguinte, na revisão do processo de encaminhamento de demolições na cidade. Ela 

impulsionou uma iniciativa da Câmara de Vereadores para a edição do Decreto 3621 de 17 

dezembro de 1986. Este estabelece que todos os pedidos de licença para demolição na 

cidade devem passar pela avaliação da CPTC, cabendo à esta a decisão de acordo com os 

interesses preservacionistas que eventualmente possam ser imputados ao bem em pauta. A 

sua edição talvez possa ser vista como um avanço em meio aos embates entre 

preservação/demolição na cidade até aquele momento. É também um reconhecimento 

favorável ao trabalho da Comissão dentro dos quadros da administração municipal numa 

conjuntura que parecia caminhar no sentido oposto. 

                                            
98 BRACHER, Nívea. Entrevista concedida. JF, 2012. 
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Figura 14 - Palácio Episcopal.  

Foto. Passaglia, 1982 

 

Figura 15 - Edificação construída no lugar do 

Palácio Episcopal. Foto do autor, 2012 

 

1.6 Reclassificando o patrimônio 

 
Aquele mandato da adminsitração municipal encerrou-se ainda com uma outra 

medida importante no campo do patrimônio local. Trata-se da promulgação em fevereiro 

de 1988 da Lei 7282, que substituía o texto anterior e procurava traçar novas diretrizes à 

preservação do patrimônio local. Reivindicações para criação de um novo texto legal já 

vinham sendo indicadas nas reuniões da CPTC desde 1985. Desde então, em função das 

dificuldades em poder levar adiante o trabalho de preservação na cidade, os membros da 

comissão reivindicavam a necessidade de sanar as brechas da Lei 6108 e dotar a cidade de 

um mecanismo mais preciso e eficaz de trabalho. Diante de um ágil setor imobiliário e 

proprietários de imóveis, tornava-se necessário precisar melhor os objetivos e finalidades 

da CPTC. 

A Lei 7282 foi promulgada meses antes da nova constituição, regendo-se ainda, em 

termos jurídicos pelo texto anterior. Nota-se na nova lei um refinamento textual e uma 

maior preocupação em especificar as questões em pauta. Ela apresenta também uma nova 

categoria de entrada. Se os valores e classificações da Lei 6108 se estruturam em torno da 

noção de bem cultural, o novo documento o faz a partir da idéia de patrimônio cultural. 
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Nesse deslocamento a busca por definições mais justas ficam claras no primeiro capítulo 

no qual se  se lê:  

“Art. 1 – O Patrimônio Cultural do Município de Juiz de Fora é integrado pelos 

bens móveis e imóveis, públicos ou privados, existentes em seu território, que 

devem merecer a proteção do poder público municipal pelo seu valor cultural, 

histórico, etnográfico, paleográfico, bibliográfico, artístico, arquitetônico, 

paisagístico ou cultural.”99  

 Para além da mudança retórica há também uma alteração no que tange aos valores e 

instrumentos de preservação deste patrimônio cultural. De um lado, é incluído um novo 

valor, o valor cultural.  Por outro lado, o valor arqueológico é excluído do texto e leva a 

indagar: Porque suprimir o valor arqueológico? Estaria-se negando a possível existência de 

sítios arqueológicos na cidade, ou relegando uma possível proteção a outras esferas do 

poder público?
100

 O valor ambiental, que anteriormente aparecia referindo-se à ambiência 

urbana ou natural, por sua vez é reconfigurado. Insere-se o valor paisagístico 

corresponderia à ideia de ambiência urbana, categoria recorrentemente citada por Passaglia 

nas Atas das reuniões da CPTC. Insere-se também um novo instrumento de proteção, as 

áreas de proteção ambiental, “zonas especiais assim consideradas por lei.” A lei traz ainda 

um terceiro instrumento de proteção, a Declaração de Interesse Cultural, assim definido: 

 “poderá ser declarado de interesse cultural da comunidade o bem a que não for 

adequada a proteção acarretada pelo tombamento, quer em razão de sua natureza, 

quer em razão de sua especificidade a despeito de seu valor cultural, histórico, 

etnográfico, paleográfico, artístico, arquitetônico ou paisagístico.”101 

 Embora a Declaração de Interesse Cultural seja incluída no texto legal com objetivo 

de dar conta dos casos em que não se aplique de modo adequado o tombamento, o texto 

não especifica de modo claro esta forma de classificação, assim como suas implicações e 

que tipo de proteção e restrições impõe aos bens a que for aplicada. De um modo geral, o 

documento não avança em descrever esses novos instrumentos de preservação. Explicita 

apenas que seriam regidos pelas mesmas normas do tombamento, prevendo-se restrições 

ou limitações quanto a suas utilizações de acordo com as necessidades de sua proteção. 

Como não há menção, fica subentendido que ambos seriam inscritos também no mesmo 

livro de tombo da cidade.  

                                            
99 PJF, Lei 7282, 25 de fevereiro de 1988. 

100 Cabe informar que pesquisas desenvolvidas pelo Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da UFJF 

a partir do projeto “Mapeamento Cultural e Arqueológico da Zona da Mata Mineira”, foram identificados 
alguns sítios arqueológicos na imediações da cidade. 

101 PJF, Lei 7282, 25 de fevereiro de 1988. 
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Com base nestes dados observa-se delinear um novo quadro no que tange aos 

valores do patrimônio juizforano com a lei 7282. O sistema criado em 1983 fôra revisto, 

para além de elaborações teóricas, em função dos reflexos dos primeiros embates 

desencadeados em torno da preservação patrimônio cultural na cidade. Os objetos em si, na 

prática permaneciam os mesmos, tal qual o Pré-Inventário, como a referencia conceitual. À 

despeito disto, delineava-se o novo quadro de valores deste “antigo” patrimônio nos 

seguintes termos: 

Entrada Principal Categoria Livros do tombo 

 

 

Patrimônio Cultural 

 

Cultural  

 

Livro do tombo local 

Histórico 

Paleográfico 

Etnográfico 

Paisagístico 

Bibliográfico 

Artístico 

Arquitetônico 

Declaração de Interesse Cultural 

Área de Proteção Ambiental 

 

O formato e funções da CPTC sofrem algumas mudanças. Esta passa a contar com 

um número maior de membros, onze (11) no total. Sua composição seria feita pelo Diretor 

do Ipplan como Coordenador, o Superintendente da FUNALFA como vice-coordenador, 

nove cidadãos de notório saber cultural ou portadores de curso superior. As formas de 

escolha, no entanto permanecem as mesmas com a figura do prefeito tendo direito absoluto 

nas decisões. No item dedicado às suas funções, diferente do texto anterior no qual a CPTC 

aparece encarregada da proteção de bens culturais móveis e imóveis, no artigo 3º é 

destacado: “A política de preservação do Patrimônio Cultural do Município de Juiz de Fora 

será estabelecida pela Comissão Permanente Técnico Cultural (...).”
102

 Este item reflete a 

preocupação dos membros da comissão quanto a necessidade de desenvolvimento de uma 

política de preservação na cidade em lugar do que chamavam de “política de 

tombamentos”. De tal forma, a proteção dos bens que integram o patrimônio cultural da 

cidade deixava de ser o objetivo geral da comissão e passa a ser uma de suas funções. 

Quanto à este ponto, quatro novas atribuições são elencadas: “Declarar de interesse 

cultural bem móvel ou imóvel”; “Articular a criação de áreas de proteção ambiental”; 

                                            
102 PJF, Lei 7282, 25 de fevereiro de 1988. 
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“fiscalizar a execução de obra em bem cultural tombado ou protegido”; “Comunicar o 

tombamento à União e ao Estado”. Estas novas funções referiam-se aos novos 

instrumentos de preservação implantados e textualizavam legalmente a função 

fiscalizadora da comissão. Além disso sinaliza a tentativa de maior diálogo com outros 

órgãos reguladores do patrimônio em nível estadual e federal. 

 A nova comissão foi nomeada pela portaria 1218 de 22 de abril de 1988. Na 

verdade trata-se de um ajuste e acréscimo para atingir o novo do número de membros 

estabelecidos.
103

 Duas reuniões depois o nome de Murilo Hingel seria substituído na 

coordenação por José Soter Figueirôa Neto. Como era um período de transição de governo 

esta composição perdurou por alguns poucos meses. Em 1989 assumiu a prefeitura Carlos 

Alberto Bejane, pelo Partido Jovem. Considerado por muitos – sobretudo as elites citadinas 

– político populista sua administração foi marcada por uma série de obras de infra-

estrutura nas regiões periféricas na cidade, além de denuncias de corrupção. 

 Ao longo de todo primeiro semestre de 1988 as atividades da CPTC ficaram em 

suspenso. Somente em 14 de julho voltaria a se reunir, com um grupo estruturado já no 

quadro da nova administração. Sua coordenação foi delegada ao arquiteto Antonio Carlos 

Duarte, que atuava no Ipplan. Era também arquiteto/sócio de uma construtora local, a 

Congel. Estava a frente da comissão então, um personagem que ao mesmo tempo em que 

mostrou sensibilidade à causa do patrimônio local, conhecia e era um agente ativo no 

campo do mercado imobiliário e da construção civil. Os demais membros da gestão 

passada da Comissão foram mantidos, o que leva a pensar numa continuidade do perfil e 

projeto da comissão. 

Um dado importante em relação ao período em que Antônio Carlos esteve à frente 

da comissão foi que conseguiu regularizar o período das reuniões. A partir deste momento, 

finalmente a CPTC consegue atingir a meta de se reunir mensalmente para debater os 

assuntos afeitos à preservação do patrimônio local. O direcionamento dos trabalhos foi 

colocado no primeiro encontro como expresso em ata: “Salientou que o trabalho na 

Comissão Permanente Técnico Cultural exige além de cultura, sentimento pela cidade e 

que a preservação está acima dos interesses políticos.”
104

 Antonio Carlos conclamava aos 

demais membros um olhar calcado a partir da experiência subjetiva de cada um para com a 

                                            
103 Ao quadro anterior somaram-se Arlindo Daibert Junior, Frederico Baeta e Lucy Brandão. 
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cidade; um olhar para além da erudição, racionalidade técnica e insteresses de grupos de 

pressão em torno da Comissão.  

Outra marca de sua atuação foi a sua empreitada em prol do tombamento do Parque 

Halfeld. O parque está localizado no que é considerado por muitos o ponto central da 

cidade, entre as ruas Halfeld, Marechal Deodoro e Avenida Rio Branco. Criado nas últimas 

décadas do séc. XIX e reformado nos primeiros anos do séc.XX, o Parque Halfeld é 

considerado por muitos um dos mais importantes símbolos do município, ponto de 

encontro, lazer e difusão cultural, abrigando diversas manifestações. Vinha passando por 

sucessivas reformas, cada qual atribuindo-lhe nova configuração estética e de uso. Por esta 

razão o coordenador da CPTC dá inicio ao processo de tombamento do parque sob a 

justificativa: “dada a sua importância para a cidade e as várias interferências a que está 

sujeito.”
105

  O aspecto afetivo foi fortemente enfatizado nos altos que instruem o processo 

e o parque, sendo próprio da prefeitura foi tombado com uma solenidade no local no dia 10 

de novembro de 1989. 

 

1.7 Preservar ou demolir? Dilemas de uma comissão cultural 

 
Este período seria marcado principalmente pelo intenso embate com proprietários e 

construtoras contra a demolição de imóveis. Com os pedidos de licença para demolição 

passando pela comissão os membros puderam visualizar melhor o impacto da questão. O 

quadro foi dado como alarmante. Ainda que houvesse a necessidade da aprovação da 

CPTC para concessão de demolição, estas ocorriam frequentemente de modo irregular e 

com imóveis inscritos no Pré-Inventário que servia de base para política de preservação. 

Muitas das vezes quando o processo chegava à comissão a demolição já estava em curso. 

Em alguns casos, já havia inclusive iniciado a venda dos apartamentos que comporiam a 

futura construção. Agravava o quadro o fato de que não havia uma uniformidade na 

documentação dos processos que chegavam com este assunto. Alguns vinham com dados 

do imóvel a ser demolido, outros com o projeto do que iria ser construído. Havia ainda 

aqueles que chegavam sem nenhuma justificativa aparente.  

                                                                                                                                    
104 CPTC, Ata da 22ª reunião, 14 jul 1988. 

105 CPTC, Ata da reunião de 14 de julho de 1988. 
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Neste cenário, o trabalho da comissão ficou a reboque das demolições. Tratou-se de 

um período em que buscou-se salvar aquilo que estava diante de um eminente processo de 

destruição. De certa forma, eram os pedidos de demolição que ditavam as ações da 

comissão e não o contrário. A indicação de que esta deveria encaminhar as diretrizes para 

política de preservação do patrimônio cultural da cidade ficaram a reboque de um trabalho 

emergencial; de tentar reverter o que parecia as beiras das ruínas.  

Mais do que uma questão de compatibilizar interesses da preservação do 

patrimônio cultural em oposição aos pedidos de demolições, tratava-se de um debate sobre 

a regulamentação dos usos e ocupações do solo da cidade. Precisamente, da ausência de 

um plano diretor urbano que orientasse e regulasse as áreas e potencial construtivo. De tal 

forma, instituiu-se em Juiz de Fora uma tradição de construir, demolir e construir um novo 

edifício no mesmo terreno a cada ciclo de tempo de cerca de 40 ou 50 anos. O princípio era 

recorrentemente de edificar segundo o que havia de mais modernos em termos 

arquitetônico no momento. Não havia, de modo geral, uma preocupação com a ambiência 

estética e/ou volumétrica do espaço. Não por acaso, uma anedota local é a de que Juiz de 

Fora transformou-se num paliteiro desorganizado. As ruínas da lembrança dos prédios 

demolidas apareciam em alguns casos, no nome das novas edificações. A edificação do 

antigo Colégio Stella Matutina, deu origem ao Edifício Stella Matutina; uma casa 

pertencente a uma dita família tradicional local na Av. dos Andradas, deu origem à um 

prédio chamado Edifício Emílio Abdala, nome do patriarca. A memória urbana da cidade 

era substituída pelas placas com nomes dos antigos imóveis, espécies de lápides funerárias 

a prestar homenagem aos mortos.  

Diante de uma engessada estrutura administrativa a lutar contra um dinâmico setor 

construtivo algumas alternativas foram discutidas pela CPTC. Uma das sugestões 

encaminhadas era a de que deveria haver uma compensação ao proprietário do imóvel, 

para além da (considerada mera) isenção do IPTU. Entre elas era recorrentemente citado o 

aumento ou transferência do potencial construtivo do terreno onde está situado o imóvel. O 

coordenador Antonio Carlos citou como exemplo a cidade de Curitiba, na qual os bens 

tombados encontravam-se em bom estado e havia uma experiência neste sentido, de 

transferência de potencial construtivo. Tal proposta era fortemente combatida por outra ala 

da Comissão, como Rachel Jardim que numa reunião afirma; 
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“Raquel (sic) esclareceu que não se deve preocupar com o proprietário do imóvel 
a ser preservado, (sic) deve-se pensar na sociedade como um todo. Explicou que 

ao se fazer um viaduto, um túnel, não dá relevância ao proprietário dos imóveis 

por onde passarão este viaduto ou túnel e sim sua necessidade para a 

comunidade. Nesses casos não é necessário a indenização dos imóveis devido ao 

fato de que esta medida desvaloriza bastante a área citou também o exemplo da 

construção do calçadão de Copacabana que serviu de valorização a diversos 

imóveis e que os donos destes não indenizaram a Prefeitura do Rio por isso.”106 

A visão de Rachel Jardim enfatiza a defesa do interesse público por parte da 

comissão, para além da propriedade particular. A preservação de um passado local por 

meio de suas edificações é considerado como um ato de interesse comum e social. Trata-se 

do momento exato em que a comunidade é imaginada e criada (ANDERSON, 1993). Por 

outro lado, o segmento que defendia a compensação dos proprietários de imóveis, entre 

eles o coordenador Antonio Carlos, partiam da visão da defesa da propriedade particular, 

do princípio da invenção do “eu” enquanto ser que detém algo e se define também pela 

ideia de posse. (CLIFFORD, 1994). 

Outro elemento discutido neste momento foi a questão do entorno. Rachel Jardim, 

na mesma reunião citada defendia a definição da área de entorno uma vez que esta visa 

proteger a visibilidade do bem tombado. A questão surgiu em meio ao debate quanto a um 

processo que apresentava uma proposta de construção de um prédio de 12 andares próximo 

ao núcleo da Praça da Estação, considerado dos mais importantes do ponto de vista da 

preservação segundo informa um dos membros: 

“O Sr. Frederico informou que ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil, 

assim como em toda a malha ferroviária brasileira, o centro da cidade era em 

torno da estação, era o centro comercial e financeiro e onde se concentravam os 

hotéis. Era ali que chegavam e saíam as cargas e passageiros. Foi na Praça da 

Estação que os primeiros movimentos ocorridos em decorrência da Revolução de 

30, portanto era o centro político também.”107  

 

Na tentativa criar alternativas conciliatórias uma solução adotada em alguns casos 

foi convidar o proprietário - ou empreiteiro/construtora - com interesse em demolir um 

imóvel de interesse cultural da cidade a comparecer na reunião da CPTC. O objetivo era o 

de poder ouvir com clareza as justificativas apresentadas pelos proprietários para os 

pedidos de demolição. Ao mesmo tempo para tentar sensibiliza-lo para questão da 

preservação. Se a iniciativa foi elucidativa para registrar o olhar dos “atingidos” pela 

                                            
106 Ata da reunião da CPTC de 21 de julho de 1989. 

107 CPTC, ata da 23ª reunião de 21 de julho de 1989. 



 

 

84 

 

política de preservação, seus resultados, do ponto de vista esperado pela comissão, foram 

em sua quase totalidade... nulos.  

Um dos casos mais contundentes talvez tenha sido o do imóvel situado na R. Santo 

Antonio, 998, uma das principais da cidade. Tratava-se de um casarão que, junto com o 

imóvel que situava-se ao lado, sob o olhar de Passaglia: “representam um pequeno 

conjunto urbano característico da ocupação urbana de Juiz de Fora”
108

. Junto desta havia 

sido encaminhado também, dois outros processos referentes ao já citado imóvel da Av. 

Andradas, 553 (que deu lugar ao edifício Emilio Abdala) e na R. Braz Bernardino, 105 – 

também região central da cidade – ambos com processo de demolição iniciado de modo 

irregular  

O imóvel da R. Santo Antônio era de propriedade da Construtora Acrópole. Um de 

seus proprietários – Paulo César Antônio - esteve na reunião com a CPTC para explicitar 

seu ponto de vista e averiguar a situação do processo referente ao seu imóvel. Afirmou que 

a construtora havia adquirido a casa havia cerca de três meses atrás. Inicialmente iriam 

transferir o escritório da empresa para a edificação. Como não se encontrava em bom 

estado decidiram demoli-la e pensar num projeto. Declararam que este ainda não estava 

definido em função das oscilações do mercado. No entanto, deliberaram tomar logo todas 

as providencias, pois surgindo uma oportunidade viável de negócio era necessário que o 

terreno já estivesse preparado. Nos seus termos: “ficou surpreso ao saber que está sendo 

estudada a possibilidade de sua preservação”
109

. Afirmou que desconhecia qualquer 

informação a respeito de iniciativas de preservação em relação ao imóvel e que sabiam que 

o antigo proprietário havia entrado entre fins de 1986 e inicio de 1987, na prefeitura, com 

um projeto para construção de um edifício no local. Daí afirmou: 

“Baseados nisso fizeram o negócio e quando já iam iniciar a demolição 

verificaram que não havia alvará de licença; entraram então com o pedido de 

licença na prefeitura e foram surpreendidos com o fato de que o processo estava 

sendo apreciado pela C.P.T.C., por a casa se encontrar no Pré-Inventário com o 

objetivo de ser preservada. Ressaltou que entende como um agravante o fato de 

que se a prefeitura liberou o imposto de transmissão esse imóvel não estaria 

sujeito a nenhum tipo de contestação, dentro da Prefeitura e em qualquer 

nível”.110 

                                            
108 CPTC, ata da 27ª reunião de 01 novembro de 1989. 
109 Idem. 

110 Idem. 
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 As declarações de Paulo César Antônio sintetizam em boa medida a perspectiva de 

muitos proprietários de imóveis na cidade naquele momento: a necessidade de ter o terreno 

à disposição para a realização de um empreendimento num momento oportuno, num 

mercado marcado por incertezas. Indica também o problema da difusão de informações à 

respeito dos bens cadastrados no Pré-Inventário. A falta de divulgação ampla destas 

informações foi usada como justificativa para que pudessem ter a autorização de demolição 

do imóvel. O mesmo argumento foi utilizado por Geraldo Rezende, que também esteve 

presente na reunião para conversar sobre o imóvel da Avenida dos Andradas 553: 

“O Sr. Geraldo reafirmou que jamais teve conhecimento que havia a intenção de 

se tombar a casa e se esta ainda estivesse “num lugar estratégico”, se nela tivesse 

“morado pessoas importantes”, se fosse um “estilo arrojado de época, saltando 

aos olhos”, as pessoas  que iniciaram a compra dos apartamentos iriam perceber, 

que poderia ter problema com o patrimônio.” 111 

O argumento defendido pela comissão, na figura de Pasasglia era o de que não 

havia ocorrido sonegação de dados e que o Pré-Inventário estava disponível para consulta 

pública no Ipplan. Destas discussões a Comissão sentiu a necessidade de tomar de fato o 

Pré-Inventário como norteador da política de preservação, já que este vinha sendo feito de 

modo informal. Além disso, de criar algum modo de disponibilização de seus dados. 

Passaglia ponderava no entanto, para o risco de uma divulgação ampla destas informações 

cujo risco seria uma corrida para demolição em massa na cidade. Defendeu a criação de 

algum mecanismo interno para divulgar estes dados.  

Sobre os imóveis em discussão para demolição, Passaglia afirmava que os três 

tinham como ponto em comum serem parte de conjuntos. O que fosse decidido em relação 

a eles, possivelmente se estenderia também aos demais. A sequencia de seu argumento 

procura justificar a importância de cada um destes blocos patrimoniais. Em relação ao 

imóvel na R. Brás Bernardino, afirma que era o mesmo parte de num conjunto de três 

imóveis em que teriam morado personagens de destacada importância para a história de 

Juiz de Fora: a família Assis Ribeiro de Oliveira ligadas ao setor industrial, agrícola e 

cultural. Tais imóveis representam o que havia de mais moderno em termos arquitetônico 

na época em que foram construídos: “destacando-se dentro do Patrimônio Cultural, o fato 

de estarem lado a lado, representando diferentes etapas da arquitetura da alta burguesia 

juizforana, em sequencia e perfeitamente ambientadas dentro das condições paisagísticas à 

                                            
111 Ata da reunião da CPTC de 01 de novembro de 1989. 
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cada época.” Ressaltam que compunham uma ambiência urbana de uso institucional 

naquele momento que harmonizava-se com uma região predominantemente residencial e 

de pequeno comércio. Sugeriu que os mesmos fossem preservados e que se criasse uma 

limitação de gabarito no entorno, criando uma zona especial de preservação em todo o 

quarteirão.  

Sobre o segundo conjunto, na Av. dos Andradas Passaglia argumentava que ainda 

que tivesse sido iniciada a sua demolição o mesmo permanecia em bom estado. Destacou o 

fato de se tratar de um imóvel adaptável a qualquer tipo de uso, o que poderia justificar sua 

inclusão no projeto construtivo que estava sendo apresentado já que o terreno era 

suficientemente amplo. Em relação ao imóvel da R. Santo Antônio 998 outro membro da 

Comissão afirmou que ele, junto do imóvel ao lado: “formam um dos poucos corredores de 

aeração e insolação da área em que estão inseridas na rua Santo Antônio. Sugeriu que se 

preserve a sua volumetria e não se permita o fechamento de um dos corredores de desafogo 

da rua.”
112

 

No intuito de sensibilizar os proprietários dos imóveis a Comissão enviou-lhes na 

sequencia uma carta explicitando os valores imputados do ponto de vista da preservação. 

No caso do imóvel da R. Santo Antônio a reação, no entanto veio de encontro aos anseios 

da comissão, como relatado em ata da reunião de 9 de fevereiro de 1990: 

“O Sr. Antônio Carlos informou que em resposta à carta enviada pela Comissão 

aos proprietários pedindo a sua preservação, teve como resposta que adquiriram 

o terreno por preço de mercado para ali serem construídas unidades comerciais e 

residenciais dentro do código de obras vigente. Argumentaram que houve gastos 

e mobilização de pessoas para a realização do projeto e que não houve 
divulgação dos imóveis a serem preservados.” (...) O Sr. Paulo disse não ser 

contrário a ideia de preservação, mas nesse caso não havia nada programado 

nesse sentido, o que traz prejuízo à empresa. Falou da situação do mercado que 

muda a todo momento e não se sabe qual será a filosofia do novo governo. 

Segundo o Sr. Paulo a preservação do imóvel se torna impossível porque envolve 

problemas de recursos e a empresa é de porte médio, e que a mesma vem 

sofrendo com vários planos econômicos do governo.”113 

O destino da edificação encontrava-se diante de um impasse. Embora os 

proprietários afirmassem que não eram contrários à ideia de preservação, não abriam mão 

do uso de todo o potencial construtivo do terreno, incompatibilizando o seu projeto com o 

proposto pela CPTC. Se a Comissão procurava sensibiliza-los para importância da 

preservação, os mesmos, em contrapartida, faziam o mesmo em relação à situação difícil 

                                            
112 CPTC, ata da 28ª reunião em 10 de novembro de 1989. 
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em que poderia ficar a empresa caso não pudesse executar seu projeto e angariar os 

recursos previstos. A conjuntura econômica instável associada ao porte da empresa eram 

os argumentos apresentados para não abrir das possibilidades plenas de uso do terreno.  

Diante do impasse Antônio Carlos, coordenador da CPTC apresenta um relatório no 

qual sugere o arquivamento do processo de tombamento. Afirma serem inegáveis os 

aspectos históricos e culturais da edificação. No entanto, dada dificuldade de 

compatibilização entre preservação e interesses empresariais e as implicações que gerariam 

ao proprietário, a situação tornava-se insustentável. Argumenta que o empenho que vinha 

sendo feito considerando imóveis isolados atrapalhava o desenvolvimento de uma política 

global de preservação de bens. Acrescenta neste quadro a falta de incentivo para a 

preservação – ou mesmo algum mecanismo de compensação. Sugere que o terreno em que 

estivesse inserido um imóvel de interesse preservacionista deveria ser analisado sob 

critérios diferenciados. Especificamente, propunha que se criassem regras que inibissem 

novas construções em áreas de interesse cultural como, por exemplo, a redução do 

potencial construtivo destes terrenos. Diante disso, propunha que fosse liberada a 

demolição do imóvel.
114

 Toda a comissão foi contra esta decisão. 

Esta foi a ultima participação de Antonio Carlos como coordenador, bem como de 

alguns membros na CPTC. Na mesma reunião anunciava-se a nomeação de uma nova 

Comissão. Ela seria coordenada por Carlos Policeni, com formação na área de engenharia 

e tinha predomínio de arquitetos, historiadores e engenheiros. Embora alguns membros 

tenham se mantido, este é o momento em que a “fase lírica” da preservação começa a 

declinar, com a perda dos nomes importantes na constituição deste olhar como Rachel 

Jardim e Nívea Bracher. O único que permanece desde o período inicial é Passaglia. Maria 

Ines Giffone é citada como uma espécie de colaboradora, mas seu nome não é relacionado 

como parte da comissão. A gestão de Policeni foi marcada por divergências internas na 

comissão e um progressivo desgaste dos remanescentes da visão lírica do patrimônio. 

A discussão em torno do imóvel na R. Santo Antonio prosseguiria. O novo 

coordenador ao analisar o processo afirmou também ser favorável pela liberação da 

demolição do imóvel, tais quais argumentos apresentados anteriormente. Novamente a 

maioria dos membros comissão posicionaram-se contrários à demolição. A historiadora 
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Sônia Miranda – recém nomeada a fazer parte da CPTC – argumentou que a comissão 

anterior já havia deliberado pela continuidade do processo e que acreditava serem 

insuficientes os argumentos apresentados pelo proprietário. Questionou principalmente a 

função da CPTC: preservar ou demolir? Afirmou ainda a necessidade de uma visão 

prospectiva de futuro e nos problemas decorrentes do uso e ocupação do solo naquela 

região. A preservação sob seu olhar era não só do passado, mas uma medida de contenção 

da explosão urbana na região central da cidade.
115

 

Na reunião seguinte o coordenador Carlos Policeni apresenta o resultado de uma 

consulta feita com a procuradoria jurídica da prefeitura. O procurador era Paulo Roberto 

Medina – que havia feito parte da CPTC em sua primeira formação e colocando-se 

recorrentemente contra as pretensões de tombamento da comissão.  Medina afirmara que 

quando a potencialidade econômica do bem fosse diminuta tornava-se passível de uma 

ação indenizatória por parte da prefeitura. Não era este o caso em pauta, pois tratava-se de 

imóvel de auto valor comercial. Novamente - e com base neste novo dado -, Carlos 

Policeni propôs o arquivamento do processo.  

Passaglia contestou o parecer colocando um outro olhar sob o argumento de 

Medina. Afirmou que aquela era uma tese defendida por uma ala jurídica de São Paulo - 

que tinha a frente nomes como Ely Lopes Meireles - de cunho privatista. Esta visão entrava 

em choque com um outro olhar dentro do próprio campo do direito defendida, segundo 

Passaglia, por um grupo de promotores, que voltavam-se para dimensão coletiva. 

Acrescentou que se a administração municipal pretendia adotar esta visão privatista era 

necessário ter claro os seus princípios e a condução técnica da CPTC deveria mudar e se 

adequar a este perfil de ação. Defendia então que a forma de atuação da CPTC até aquele 

momento procurava privilegiar a dimensão coletiva em detrimento do privado.  

As opiniões dos demais membros oscilaram entre o apoio às colocações de 

Passaglia e o questionamento da ideia do tombamento de propriedades particulares. Luiz 

César Falabella – que havia sido o primeiro coordenador da CPTC – argumentava 

discordar que um cidadão – no caso proprietário de imóvel – deva pagar sozinho o ônus da 

preservação. Seguindo a linha de raciocínio de Carlos Policeni, Luiz Falabella afirmava 

que o problema da preservação não era causado pelas construtoras “porque nenhuma delas 
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trabalha com estoque de terrenos, uma vez que não tem capital para isso, pois ela trabalha 

com um imóvel de cada vez e se determinado imóvel tem problema, ela apenas não faz o 

negócio.”
116

 Afirmava que as demolições foram feitas pelos próprios proprietários pois: “o 

que acontece é que os imóveis históricos pertencem a determinadas famílias, se tornaram 

disputa de herança, que acabam demolindo o imóvel para comercializar o terreno”.
117

 

Além disso, considerava a Lei de uso do solo muito restritiva, o que impedia a viabilidade 

econômica do loteamento. A presença de vários indivíduos representantes de construtoras 

nas reuniões da CPTC leva a questionar a hipótese de Falabella. Ademais, cabe sublinhar 

que em grande parte o interesse na demolição dos imóveis em casos de herança advinham 

também – senão primordialmente - do assédio do mercado da construção civil. Tratava-se 

na verdade de uma engrenagem que se complementa na maioria das vezes e não se exclui. 

A comissão encontrava-se dividida entre aqueles que justificavam a liberação da 

demolição do imóvel na R. Santo Antônio - pois haviam se esgotado as possibilidades de 

diálogo - e aqueles que acreditavam ser necessário continuar lutando pela preservação do 

bem.  

Diante do impasse a decisão foi encaminhada para o prefeito da cidade. Este por 

sua vez, decretou o arquivamento do processo e a liberação da demolição do imóvel. A 

justificativa apresentada foi a de que não teria havido unanimidade entre a comissão e ele – 

o prefeito – seguiu o parecer apresentado pelo coordenador. A decisão foi recebida com 

estarrecimento pelos membros da CPTC que eram favoráveis a continuidade do processo. 

Questionaram a justificativa apresentada, assim como o papel da Comissão num regimento 

que atribui poder absoluto ao prefeito nestas decisões. Ao fim, o prédio foi demolido. 

As discussões em torno dos processos de demolição/preservação sublinham duas 

formas de visualizar um mesmo espaço. Para os ideólogos do patrimônio local, importava 

o edifício construído como uma permanência e marca da passagem do tempo na cidade; 

dos diferentes modos como ela foi erigida em termos arquitetônicos. Para os proprietários 

dos imóveis quem nestes casos – muitas das vezes se confundiam com a figura jurídica de 

construtoras -, importava o terreno no qual estavam localizados como uma possibilidade de 

construção futura; de construir a próxima paisagem urbana da cidade que daria lugar a 

                                                                                                                                    
115 CPTC, 41ª reunião de 19 de outubro de 1990. 
116 CPTC, ata da 51ª reunião de 02 de julho de 1991. 

117 CPTC, ata da 52ª reunião de 22 de julho de 1991. 
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anterior, norteados pela ideia do empreendimento financeiro. Trata-se de pensar no “poder 

dos lugares” (HAYDEN, 1997) em duas dimensões: econômica e histórico-cultural. Estes 

lugares urbanos eram defendidos de um lado como espaços da história e cultura pública e, 

de outro, como espaços da modernização e progresso de iniciativas privadas que se 

projetavam no espaço públlico. 

O embate em torno dos pedidos de demolição trouxe de volta à pauta de discussão 

da CPTC a necessidade de se definir uma política de preservação que norteasse o trabalho 

da Comissão. Antônio Carlos afirmava que do contrário não se alcançaria grandes 

resultados. Ressaltou que esta medida evitaria o desgaste que a comissão vinha sofrendo 

tendo de resolver casos isolados de demolição.
118

 Passaglia argumentava na mesma 

direção, defendendo a criação de diretrizes para um programa de posicionamentos em 

relação a preservação do patrimônio na cidade, sugerindo também a necessidade de se criar 

níveis de compatibilização com a legislação urbanística. Afirmou ainda que o Pré-

Inventário, ainda que apresentasse diretrizes básicas de atuação, já não atingia a magnitude 

dos problemas que vinham enfrentando. Rachel Jardim, numa posição contrária, defendia 

continuar na linha de seguir fazendo os tombamentos do imóveis. Advogava que se 

definisse algumas diretrizes a partir do material que se dispunha, mas que era contraria ao 

estabelecimento de uma política de preservação, acreditando num possível risco de 

restrição olhar sobre o patrimônio. 

Um ponto forte nesta discussão referia-se a tensão entre preservação e uso e 

ocupação do solo. Antônio Carlos chamava a atenção para a necessidade de buscar 

instrumentos paralelos aos que dispunha a comissão para que se evitasse novas perdas de 

bens significativos para a cidade. Deveria-se utilizar todo instrumental regulatório 

disponível em favor desta causa, para além dos dispositivos especialmente criados para tal, 

a Lei 7282. Referia-se sobretudo à questão do uso e ocupação do solo, sugerindo criar 

restrições especiais para áreas de interesse na área de preservação, restringindo a área de 

ocupação.
119

 Acrescenta ainda que tentava naquele momento, via Ipplan, um estudo de 

expansão da cidade na direção de seu acesso norte e cidade alta, visando desafogar a região 

                                            
118 CPTC, ata da 29ª reunião de 01 de dezembro de 1989; CPTC, ata da 32ª reunião de 09 março de 1990. 

119 CPTC, Ata da 32ª reunião de 09 março de 1990. 
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central.
120

 Era uma estratégia para tentar descentralizar a cidade e reduzir a tensão 

preservação/demolição. 

No argumento de Passaglia, uma medida que procurasse restringir a ocupação no 

centro da cidade neste sentido seria alvo de forte pressão. Noutros termos, parece sugerir 

que poderia ser mais uma mola propulsora para demolições enquanto tramitasse tal 

proposta. Concordava no entanto, com a necessidade de se despolarizar o centro da cidade 

tendo em vista o crescimento populacional e físico da cidade. Postergar uma ação neste 

sentido poderia resultar no que denominava “problemas urbanísticos irreparáveis”.
121

 A 

preservação do patrimônio neste sentido estaria atrelada a um sistema de repolarização da 

cidade criando novas áreas de captação de investimentos e recursos. Além disso, sugere 

estreitar o diálogo com a Comissão de Uso do Solo para sugerir alterações na lei de 

ocupação do solo que permitia um uso - naquele momento - incompatível com propósitos 

de preservação. Afirma que trava-se de uma legislação cheia de vícios e interpretações 

pouco claras. Segundo afirma: “Esta, segundo o Sr. Passaglia, só vê uma face do problema 

urbano de Juiz de Fora. Para toda área central ela adotou um único padrão de 

assentamento.”
122

 A ocupação do solo era tratada do ponto de vista dos urbanistas como 

uma massa única de território, ao passo que a visão defendia por Passaglia identificava 

variadas formas de usos e apropriação destes locais. Eram várias representações de lugares 

no espaço urbano. A expografia patrimonial em disparidade com a dos construtores que 

buscavam reestruturar o setor na cidade; dos proprietários que tomavam o imóvel como 

próprio particular e dos urbanistas que liam a cidade de maneira homogênea. 

Em meio às divergências uma questão foi unanime neste momento na avaliação dos 

membros da comissão. Referia-se à necessidade de sensibilização da população com 

relação à preservação do patrimônio cultural na cidade. Mais do que definir e proteger um 

dado patrimônio era necessário apresentar para a cidade a existência deste patrimônio e sua 

importância. Antonio Carlos afirmava: “a comunidade não está preparada para esse 

trabalho de preservação cultural e há necessidade de se buscar esse apoio”.
123

 Algumas 

sugestões foram indicadas como um trabalho de conscientização pelos meios de 

comunicação, a edição de um roteiro deste patrimônio a ser impresso nas escolas ou 

                                            
120 CPTC, Ata da 29ª reunião de 01 de dezembro de 1989  

121 CPTC, Ata da 32ª reunião de 09 março de 1990. 
122 CPTC, Ata da 29ª reunião de 01 de dezembro de 1989  

123 Idem. 
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mesmo que se transformasse o pré-inventário numa publicação de linguagem acessível a 

ser distribuída. Um dos membros, Antonio Rufino, sublinhou a necessidade de sensiblizar 

o próprio prefeito. A sugestão de Rachel Jardim sintetiza o olhar lírico de parte deste 

grupo: “A Sra. Rachel sugeriu que diante de uma relação de prédios a serem preservados, 

ela está disposta a fazer um texto poético, apelativo, conclamando a população para a 

importância desses bens da cidade.”
124

 O patrimônio da cidade deveria ser identificado, 

apresentado em verso e prosa para uma cidade que se deslocava cotidianamente em meio à 

ele, mas que parecia desconhecer sua existência num sistema classificatório patrimonial. 

Em suma medidas que buscasse informar sobre a existência de uma expografia urbana do 

patrimônio cultural. Havia consenso também quanto à necessidade de atualizar o Pré-

Inventário. O trabalho na verdade já vinha sendo feito. Uma tentativa de averiguar, após 

quase uma década, o tamanho das perdas e as alterações na paisagem urbana da cidade.  

As divergências no entanto, seriam acentuadas com a gestão de Carlos Policeni que 

afirmava ser contrário a ideia de se tombar bens privados, a não ser que os mesmo fossem 

indenizados por tal ação. Considerava esta forma de preservação um ato de cerceamento de 

direitos do proprietário. Defendia também a ideia da transferência do potencial construtivo 

como forma de compensação. Cita o caso do tombamento do Morro do Imperador, 

afirmando ter sido uma decisão precipitada: “pois entende que toda vez que se tomba um 

bem, se cria uma situação específica, portanto deve-se criar uma legislação específica.” (22 

jul 91) Falabella seguia sua linha de raciocínio argumentando que ainda assim a 

implantação da transferência do potencial construtivo seria um tanto delicada dado a falta 

de conhecimento a respeito do assunto. 

A reunião de 22 de julho de 91 contou com a presença do prefeito da cidade, Carlos 

Alberto Bejane. A reivindicação de sua presença partiu da comissão após a deliberação do 

arquivamento do processo da R. Santo Antônio 998. De modo geral, os membros queriam 

ter clara a posição do prefeito com relação a preservação do patrimônio cultural da cidade 

e qual papel da CPTC neste processo, bem como dentro da administração pública. O 

prefeito esteve acompanhado do Secretário de Governo Geraldo Mendes e de Negócios 

Jurídicos Luiz Carlos Mazzocoli. Alberto Bejane afirmou que a reunião poderia ter 

ocorrido antes, de modo a alinhar projeto preservacionista com a administração pública. 
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Afirmou não ter interesse em prejudicar ninguém, nem proprietários nem o funcionamento 

da comissão que julgava de grande importância para cidade. No entanto: 

“Explicou que na Administração não há comprometimento com grupos e não 

acha justo Tombar um imóvel sem que haja uma recompensa ao proprietário 

devido a desvalorização do imóvel. Acha que deveria ser inconstitucional ir na 

propriedade particular e Tombar. Considera que a Prefeitura deveria ter caixa 

para ressarcir o proprietário, porém considerou que há exceção, como o caso em 

que há permissão da semi-demolição do imóvel, mantendo sua fachada e 

podendo construir no local. Explicou que a posição da administração não é 

prejudicar ninguém e nem desvalorizar a Comissão.”125  

O prefeito citou dois casos para deixar clara a sua posição. O primeiro do qual 

estava perfeitamente de acordo, referindo-se do edifício onde funcionava a Escola Normal 

– próprio do estado. O segundo, que considerava improcedente, referente à um imóvel na 

Av. dos Andradas, próprio particular cuja justificativa apresentada era sua volumetria 

dentro de um conjunto daquele logradouro e o fato de ter ali residido o mecânico George 

Grand, que havia construído a primeira linha de bonde da cidade. Afirmou que havia um 

investimento previsto para o local que traria benefício para a cidade, “de modernização”. 

Questionado por um dos membros sobre esta posição, devolveu-lhe a palavra nos seguintes 

termos: “e se o tombamento fosse da sua casa?” De modo amplo, o prefeito posicionava-se 

favorável ao tombamento de bens públicos e contrário às investidas à particulares sem que 

fosse apresentada alguma medida de compensação. Ao argumento dos membros da CPTC 

de tratava-se de defender um interesse coletivo – dos valores culturais da cidade -, rebatia 

que os empreendimentos que seriam realizados nestes terrenos eram também interesse 

coletivo ao trazer benefícios e modernização da cidade.  

O prefeito argumentou ainda, que seu objetivo era o de propiciar uma cidade 

melhor e que não queria obstruir o trabalho de ninguém sobreuto pelo fato de que a 

comissão estava discutindo a cidade sem qualquer envolvimento com partidos políticos. 

Procurou transparecer ser sensível a questão do patrimônio ao afirmar:  

“O Sr. Prefeito Carlos Alberto Bejane, citou como exemplo da vez que ele não 

permitiu a demolição de um imóvel, quando o proprietário do “castelinho da 

SEG” se manifestou em demoli-lo e lhe disse que se iniciasse a demolição ele 

Tombaria o imóvel. Afirmou que há interesse do imóvel em demolir o referido 

imóvel, argumentando que este trata-se de uma réplica. Considerou um crime a 

demolição do “Palácio do Bispo” e disse que está aguardando uma proposta da 

Comissão”. 126 

                                            
125 Ata da reunião da CPTC, de 22 de julho de 19 91. 

126 CPTC, ata da reunião de 22 julho de 1991. 
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Passaglia argumenta que o que estava em pauta era na verdade uma proposta 

urbanística. A preservação era uma forma de definir um determinado traçado e ambiência 

urbana da cidade. Explicitou que há uma visão economicista do espaço e potencial de sua 

ocupação “e seria um grande avanço haver um gerenciamento de uma política urbanística 

que venha atender não só o patrimônio cultural, mas também tratar da infraestrutura da 

cidade.”
127

 Em ocasião anterior havia afirmado ter participado de uma reunião com a 

comissão de uso e ocupação do solo e surpreendido com dados de uma nova mentalidade 

que começava a surgir que buscava explorar também o potencial econômico de bens 

históricos. O caminho a ser percorrido nessa direção era, no entanto, longo. 

 

                                            
127 Idem. 
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Uma nova museografia para o patrimônio local 
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2.1 – Estagnação  

No ano de 1993 Custódio Mattos – que havia sido um dos primeiros coordenadores 

da CPTC – assume a prefeitura da cidade eleito pelo PSDB. Este pode ser considerado o 

momento de ruptura com a fase lírica da preservação do patrimônio cultural na cidade que 

já vinha se configurando nos últimos dois anos. O início de sua gestão na prefeitura 

corresponde a uma estagnação nos trabalhos da CPTC. Tal qual havia ocorrido no período 

em que o mesmo era coordenador da Comissão, esta permaneceu por seis meses inativa, 

entre dezembro de 1992 e julho de 1993. O retorno de suas atividades foi motivado por 

uma iniciativa dos próprios membros. Eles convocaram uma reunião para discutir os rumos 

da CPTC diante do silêncio do poder público municipal em relação à questão da 

preservação do patrimônio cultural na cidade. Os mesmos redigiram uma representação 

encaminhada ao Prefeito em que externavam suas preocupações com a interrupção das 

atividades cujo um dos trechos afirma: “A presente representação tem como objetivo 

solicitar uma condução administrativa compatível e respeitosa em relação à legislação 

vigente, consequentemente com as atribuições da CPTC e as prerrogativas advindas dos 

mandatos de seus membros.”
128 

As atividades seriam retomadas somente em outubro do mesmo ano sendo nomeada 

uma nova composição que mantinha ainda alguns nomes do período anterior. Ainda assim, 

pode-se identificar uma relativa falta de regularidade dos encontros. Em alguns momentos 

os intervalos chegam a três meses como entre a 97ª de 5 de agosto de 1994 e a 98ª de 1 de 

novembro de 1994; e 99ª reunião de 30 de novembro de 1994 e a 100ª de 17 de março de 

1995. Percebe-se uma permanência quanto aos temas debatidos: uma comissão que seguia 

a reboque dos pedidos de demolição na cidade; rumores e conflitos internos quanto 

diferenças de orientações; reivindicações quanto à necessidade de elaboração de uma 

política de preservação que tivesse diretrizes delineadas para que se pudesse sair do 

modelo de tombamentos isolados, como a citação que segue: 

“O prof. Rodrigo Fonseca Barbosa apoiou as declarações dos profs Newton 

Barbosa de Castro e Sônia Regina Miranda, considerando também não ser 

praticável o trabalho da Comissão a partir de casos isolados sem diretrizes 

globais. Considerou a realidade em que este trabalho era desenvolvido, uma vez 

que havia a obrigação de se manter elos que definem a nossa identidade e a nossa 

qualidade de vida, ao mesmo tempo em que há o desafio de se considerar a 
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situação de um país que tem um crescimento urbano desordenado, concluindo 

pela importância das diretrizes para o trabalho que não devem ser exclusivas ao 

patrimônio, mas do planejamento urbano, registrando que além de cumprir a 

pauta de analise das questões submetidas à CPTC esta deveria fazer um esforço 

paralelo para o desenvolvimento destas diretrizes.”
129

  

Em janeiro de 1994 o nome de Passaglia aparece pela última vez nos registros da 

comissão. Seu afastamento decorreu de seu progressivo desgaste em função de uma visão 

de preservação de patrimônio cultural que naquele momento caminhava numa outra 

direção. O estopim para sua saída foi a discussão em torno da preservação do antigo 

Cortume Krambeck, no qual havia um pedido de demolição em andamento. Após algumas 

discussões o proprietário havia sinalizado ser favorável à manutenção de parte do imóvel. 

Na reunião de 24 de novembro de 1993, a grande maioria dos membros votaram a favor 

desta proposta sendo Passaglia e a professora Maria D’Agosto os únicos contrários – 

advogando à preservação integral do bem. Agravou a discussão neste caso o contato feito 

por Passaglia com a promotoria do município, no intuito de discutir o caso, justificando 

que o diálogo com aquele órgão era algo comum até então. O ato foi considerado pelo 

coordenador da comissão uma quebra de hierarquia e decoro para com os demais 

membros. A saída de Passaglia pode ser considerada para a periodização aqui proposta 

como fim da fase lírica da comissão de preservação do patrimônio na cidade; de uma visão 

de trabalho iniciada no princípio da década de 1980 e perdurou por pouco mais de uma 

década - ainda que com algumas alterações -; com uma visão que buscava uma 

compreensão do patrimônio a partir de uma experiência sensível da cidade. 

O período que segue durante a administração do prefeito Custódio Matos é marcado 

por uma certa morosidade dos trabalhos da Comissão. É possível notar também um 

aumento na flexibilidade das liberações de licença de demolição de imóveis. Tal 

perspectiva diferente do olhar anterior, cujo princípio era o de não permitir qualquer 

demolição de imóvel inscrito no Pré-Inventário e agir com cautela em relação aos demais. 

Neste caso os bens julgados em “mal estado” tinham a sua destruição autorizada, como o 

exemplo da r. Fonseca Hermes em reunião do dia 18 de março de 2006 

“Passou-se, em seguida ao item de nº1 da pauta, apreciação do requerimento de 

demolição de imóvel à Rua Fonseca Hermes, 73, Processo 2748/45, que após 

analisado foi aprovado por unanimidade pelo fato da interessada e nem a DIPAC 

ter apresentado proposta de preservação. O imóvel se encontra, também, em mal 

estado.” 
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Neste espaço de tempo foram praticamente nulas as proposições de novos 

tombamentos. Uma das poucas solicitações encaminhadas refere-se a um encaminhamento 

feito pela Câmara Municipal de Vereadores referente ao tombamento dos painéis de 

Portinari que poderiam ser vistos no Edifício Clube Juiz de Fora.
130

 A comissão foi 

favorável dando prosseguimento ao processo. Para além deste caso, os trabalhos 

concentraram-se basicamente nos tramites dos processos que já estavam em curso. Três 

deles foram concluídos: o tombamento do edifício que abrigava a sede do Diretório Central 

dos Estudantes, do edifício que abrigava o Fórum da Cultura – ambos propriedade da 

Universidade Federal de Juiz de Fora - e o Marco Comemorativo do Centenário da Cidade. 

Houve também neste período discussões sobre possibilidades de aperfeiçoamento 

do laboro de preservação. Duas delas merecem ser citadas, referem-se à sugestões quanto à 

visibilidade dos bens culturais. Uma delas data de 1994, por ocasião das discussões do 

tombamento de um imóvel na Av. Rio Branco, 3512. Foi apresentada uma proposta de 

alteração nas limitações construtivas na área entorno aos bens tombados. Sumariamente 

tratavam-se de três itens que diziam: a) recuo frontal a no mínimo sete metros e das laterais 

de 2,5m; b) taxa de ocupação máxima do solo de 50%; c) harmonização estética no caso de 

novas ou reformas construtivas.
131

 Não há registros no entanto, de que tal medida tenha 

sido levada adiante; outra, data de 1996 quando membros da comissão diante de uma 

solicitação de instalação de placa em imóvel tombado, sugerem que se estudasse uma 

forma padronizada a ser usada que não atrapalhasse a visibilidade do bem.
132 

 

2.2 – Sobre a instabilidade dos instrumentos de preservação 

 

 Para além, do ostracismo em relação ao desenvolvimento das ações da CPTC, outra 

questão surgia de modo candente: a conservação dos bens que haviam sido tombados. É 

recorrente a visão de que o tombamento de bens culturais constitui-se numa categoria 

estabilizadora. Supostamente, ele garante que um determinado bem está fora do risco de 

um processo de decadência e perda. Desloca-o de um sistema de usos e retóricas cotidianas 

e o insere numa temporalidade alheia à destruição do tempo ordinário, restringindo a sua 

circulação e instaurando sobre ele um poder de polícia. Os bens tombados tornam-se, 
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supostamente, bens inalienáveis. Annete Weiner (1992) destaca o quanto alguns objetos, 

em determinados contextos, têm a sua circulação controlada e restrita, configurando-se em 

possessões inalienáveis, bens cujo valor estão para além do uso e circulação cotidiana. No 

entanto, essa inalienabilidade pode ser um tanto quanto precária, uma vez que tais bens 

estão a todo o momento expostos a uma possibilidade de uso e/ou destruição. Noutros 

termos, a implementação do tombamento – e/ou medidas de preservação semelhantes – 

sobre um bem cultural não garante necessariamente sua inalienabilidade, a sua 

permanência. 

No que tange ao patrimônio de uma cidade o próprio prefeito de Juiz de Fora, 

Mello Reis, afirmava que: “no sistema capitalista é impossível controlar o destino de certos 

imóveis que constituem a memória histórica de uma cidade, estado ou nação (...).”
133

 A 

afirmação de Mello Reis indica o quanto determinados objetos, por mais que sejam 

protegidos por instâncias reguladoras podem ser eventualmente assediados e 

desestabilizados quanto à sua ‘aura’ patrimonial. Tal é o que parecia ocorrer, por exemplo, 

com o Cine Teatro Central. 

O tombamento do CTC foi encarado pela CPTC como uma grande conquista da 

comissão e para a cidade. Era a primeira vez que a administração municipal havia aplicado 

tal medida sobre um bem de propriedade privada. O efeito estabilizador quanto a 

manutenção do bem, no entanto, não correspondeu às expectativas. O tombamento não 

suscitou nenhuma mudança de atitude dos proprietários em relação ao CTC, no sentido de 

sua manutenção. O que para a CPTC havia tornado-se um bem cultural da cidade – e que 

deveria ser parte de um sistema de uso e circulação controlada – continuava a ser para os 

seus proprietários um bem de valor e uso econômico. O efeito da patrimonialização não 

alcançou ressonância entre os donos do CTC. Nenhuma medida paliativa e de conservação 

foi implementada. O resultado foi um paulatino processo de degradação do edifício, cuja 

preocupação foi estampada nos jornais locais.: 

“A situação do casarão do Cinema Central é hoje lastimável. Toda a sua pintura 

interior, realizada pelo artista Ângelo Bigi, pode ser perdida caso não se tome 

uma decisão urgente de restaurá-lo. Para se ter uma ideia, a abóbada está 

mofando; as paredes estão descascando; os lustres estão empoeirados e cheios de 

teias de aranha; as antigas cortinas de veludo verde foram substituídas por outras 

de pano amarelo, totalmente destoantes do ambiente; as entradas para os 

camarotes – constantemente fechadas para o público – os problemas são 

inúmeros, nos bebedouros, a marca do tempo se encontra presente com teias de 
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aranhas aumentando a cada dia; nos banheiros, já não dá mais para se sentir no 

seu interior – tudo foi modificado. Além disso, tanto o segundo andar quanto os 

camarotes estão completamente abandonados, com as cadeiras quebradas, sujas e 

com, inclusive, cheiro de mofo. 

Na verdade, a preservação do Central é precaríssima. Em suma, o marco de uma 

época de glórias da cidade está necessitando urgentemente passar por uma 

reforma. Entretanto, esse trabalho terá de ser realizado por gente especializada, 

sob pena de transformar a memória de um povo num monumento obsoleto. 

Outro detalhe importantíssimo, é que se o Cine Theatro Central continuar sendo 

usado para projeção de filmes de baixa qualidade como pornochanchadas e 
“kung-fus”, a sua condição de monumento histórico ficará perdida, colocando 

em risco sua preservação”134 

As reportagens acima ressaltam duas questões referentes à preservação do CTC. 

Em primeiro lugar, o estado de conservação do “marco de uma época de glórias da 

cidade”. É sublinhada a situação precária na qual se encontrava o imóvel. No texto citado, 

a degradação física é metonimicamente associada à uma degradação da memória. O autor 

advoga que a “memória de um povo” corria risco de se tornar um monumento obsoleto, 

caso não fosse restaurado por pessoal especializado. O texto promulga a necessidade de 

uma reforma no bem que garantisse sua integridade. A qualidade do CTC representar a 

memória de um povo estaria assegurada somente se ele continuasse a se representar 

integralmente. 

O outro aspecto associa a questão do uso às significações do CTC. A condição de 

“monumento histórico” estava atrelada a uma determinada forma de fruição daquele 

prédio, que remetia à época de “glórias da cidade”, ao teatro, aos grandes concertos, às 

grandes companhias líricas. Naquele momento, no entanto, o CTC era utilizado, sobretudo, 

para exibições cinematográficas e – de acordo com a citação – especialmente o que 

chamavam de “filmes de baixa qualidade”. Estes gêneros atraiam, contudo, um vasto 

público oriundo das camadas mais populares da sociedade. Como atesta José Luiz 

Ribeiro,
135

 uma certa popularização do CTC correspondeu, para alguns grupos, ao seu 

período de decadência. Tais narrativas sugerem que a memória e o caráter patrimonial do 

CTC estavam associadas à uma “sacralização” nostálgica – e também à manutenção de um 

certo elitismo – da memória juizforana.  

A questão do uso tinha ainda uma outra dimensão. Para os setores ligados ao meio 

artístico, principalmente, o movimento em prol do Central era não apenas voltado para 

preservar o bem. Mas a questão ia além, indicando uma forma de apropriação quanto a seu 
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uso. Não bastava a manutenção de um marco de uma época. Era preciso “remontar” esta 

época através das manifestações artísticas semelhantes. A eficácia do tombamento era 

colocada em cheque, pois ele não trazia junto a possibilidade de atualizar os valores a que 

se referia “a vida cultural”. Além disso, questionava-se a sua capacidade de estabilizar um 

inexorável processo de destruição. Malu Ribeiro
136

 afirmava: “o meu medo é tombar o 

Cine Central e deixá-lo cair, pois não precisa demoli-lo para derrubá-lo, basta abandoná-

lo”
137

.  

Deteriorado e à beira do caos, desta forma é que o CTC era anunciado em algumas 

manchetes como a que dizia: “Cine Teatro Central. Tombado, mas não conservado, o 

prédio pode ser comprado pela prefeitura e Ministério da Cultura.”
138

 Poucos anos após ter 

sido tombado e supostamente anunciada a sua preservação, era essa a condição proclamada 

em relação ao CTC. O ciclo de deslocamento do edifício para se tornar um bem cultural 

inalienável parecia não ter alcançado ainda o êxito esperado. Não bastava o tombamento. 

De modo amplo, este caso indica que o processo de deslocamento de “prédios” para 

patrimônios culturais demandam outros elementos para além da inscrição no livro de 

tombo. É necessário que este processo mobilize um conjunto de agentes e a implementação 

de algumas ações – que podem variar caso-a-caso – para que este ciclo se concretize. No 

caso do CTC Reginaldo Arcuri
139

 destacava que ele “é um patrimônio que necessariamente 

precisa estar sob o controle de alguma esfera do Poder Público”.
140

 A desapropriação do 

CTC era vista como único elemento capaz de garantir uma utilização mais dinâmica, bem 

como sua salvaguarda de fato.  

A compra do CTC vinha sendo cogitada desde a administração de Mello Reis. O 

ex-prefeito, no entanto, afirmava que as restrições orçamentarias impostas pelo 

comprometimento com várias obras impediam a aquisição. Além disso, as discussões em 

torno da desapropriação do CTC agregavam ainda um outro fator naquele momento, a 

saber, a construção do Teatro Municipal. Esta era uma reivindicação que vinha desde 

meados da década de 1970 por parte de grupos intelectuais e artísticos da cidade quanto à 

falta de um espaço cênico de médio porte na cidade. Ela dividia opiniões. Havia grupos 

que se opunham a esta ideia argumentando que um teatro municipal nos moldes em que 

                                            
136 Malu Ribeiro é professora da Faculdade de Comunicação da UFJF. 

137 DIARIO MERCANTIL. Tombar o Central. In: Diário Mercantil. Juiz de Fora, 5/09/1982. p.06. 

138 Tribuna de Minas, 01/02/86. 

139 Político e professor licenciado do departamento de História da UFJF. 
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eram discutidos não atenderia à demanda de grupos teatrais locais. O CTC era inserido 

nessa discussão, também com opiniões variadas. Arthur Arcuri afirmava que “futuramente” 

[o CTC] poderá suprir a necessidade de um teatro maior em Juiz de Fora” e 

complementava dizendo que “desapropriá-lo agora seria válido apenas para se aproveitar a 

oportunidade pois daqui há alguns anos Juiz de Fora precisará de um teatro deste nível”.
141

 

Mello Reis defendia a construção do teatro Municipal, advogando que o CTC era muito 

precário tecnicamente, e que os gastos com a sua recuperação equivaleriam quase ao 

mesmo montante da construção de um novo espaço. Ele “abandonava” aqui os valores da 

sensibilidade e recorria aos do mercado para legitimar sua posição. 

Foi Tarcísio Delgado, pouco antes do final do seu primeiro mandato, que decidiu 

desapropriar o CTC. O prédio passava às mãos da administração municipal. Neste 

momento, ainda que tenha se conseguido evitar que seu estado de conservação piorasse a 

prefeitura não dispunha de recursos para uma restauração. As instalações elétricas do CTC, 

por exemplo, encontravam-se em péssimo estado oferecendo risco de curto circuito. O caso 

não era exclusivo ao CTC e, numa reunião da CPTC chegou-se inclusive a discutir a 

interdição de alguns prédios tombados na cidade – como da Cia. Bernardo Mascarenhas - 

pela mesma razão.
142

 O patrimônio juizforano, poucos anos após os primeiros 

tombamentos serem implementados, estava à beira de suas ruínas. 

A situação do CTC se estabilizaria somente na década de 1990. Itamar Franco havia 

assumido a presidência do país após processo de impeachment de Fernando Collor. Ao 

restaurar o Ministério da Cultura, delegou o posto a Murilo Hingel – que havia sido 

coordenador da CPTC. Esta conjuntura política criou ambiente favorável para o 

tombamento do CTC pelo IPHAN em 1993 e a transferência de sua gestão para a UFJF. 

Pouco depois, em 1996 o edifício foi inteiramente restaurado. De modo esquemático, 

talvez seja correto afirmar que é neste momento que o CTC completava seu deslocamento 

de prédio à patrimônio cultural de Juiz de Fora, segundo as expectativas da CPTC e 

intelectuais locais – sobretudo artistas - que militavam por sua preservação. 

O processo de degradação ocorrido com o CTC não foi único na cidade. Vários 

edifícios foram deixados entregues à sua própria sorte após os seus proprietários terem 

seus pedidos de licença para demolição negado pela prefeitura, pelo fato de que o imóvel 

                                                                                                                                    
140 Tribuna de Minas, 23/07/91. 

141 Diário Mercantil, 09/09/1981, p.03 
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estaria inscrito no Pré-Inventário. Do mesmo modo, várias foram as demolições, ou os 

incêndios ocorridos propositadamente durante a madrugada. Deste quadro talvez se possa 

pensar que os processos de patrimonialização são também, processos de destruição. O 

mesmo instrumento que visa estimular a manutenção e salvaguarda pode impulsionar, por 

outro lado, a aceleração de sua ruína. 

Para além dessas situações a CPTC teve de contar ainda com sinistros causados por 

acidentes. Foi o caso da Cia. Bernardo Mascarenhas. Numa reunião da comissão de 1988, 

um técnico contratado para fazer obras no projeto elétrico do edifício alertava para o fato 

de que as instalações do prédio encontravam-se em estado precário correndo risco de 

curto-circuito
143

. Ao que parece, nenhuma medida foi tomada e, em 1991, em função de 

problemas com a rede elétrica o edifício ardeu em chamas, perdendo-se boa parte de sua 

estrutura. Neste momento o prédio era utilizado com várias funções, abrigava de um lado 

bares e o mercado municipal. Em outra parte a biblioteca pública municipal. Por fim, um 

setor destinado à pronta entrega das fábricas de roupas locais. Esta foi a parte mais atingida 

pelo incêndio. Num primeiro momento os comerciantes recusavam-se a deixar o imóvel, 

sendo organizado de modo improvisado a pronta entrega das fábricas junto ao mercado 

municipal, área menos atingida. O projeto de recuperação do prédio foi realizado somente 

em 1997. Neste momento a pronta entrega das fábricas cedeu lugar à um espaço cultural, 

com um anfiteatro e galerias de exposição. Também houve reformas na área do mercado e 

biblioteca.  

Com esta nova configuração as antigas instalações da Cia. Bernardo Mascarenhas 

fechavam (ou abriam) um ciclo de sua trajetória. O espaço foi requalificado e talvez possa 

ser pensado como dos mais bem sucedidos casos de readequação de uso de um bem na 

cidade; de deslocamento de suas funções para atender a um projeto de polimento que 

demandam os projetos clássicos de patrimonialização de bens culturais; de oferecer estes 

objetos para a fruição coletiva, mas de modo restrito e controlado segundo normas técnicas 

pré-estabelecidas. 

 

2.3 - Uma “era” dos tombamentos? 

 

                                                                                                                                    
142 Ata da reunião da CPTC, de 11 agosto de 1989. 

143 Idem. 
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Não obstante o ostracismo deste período, um trabalho importante foi desenvolvido. 

Trata-se do Inventário do Patrimônio Cultural de Juiz de Fora. Para sua realização foi 

contratada uma empresa de Belo Horizonte especializada na área a “Século 30 Arquitetura 

e Restauro”. O trabalho partiu de uma metodologia inspirada nos Inventários de Proteção 

do Acervo Cultural da Bahia e de Pernambuco, baseado na “Recomendação de Palma”, de 

1965, publicada pela Unesco. Partiu das informações contidas no pré-Inventário de 1982, 

seguindo-se para o levantamento documental e de campo. A partir dao seriam formuladas 

propostas, cujo objetivos que seguem descritos: 

“Os objetivos principais deste Inventário são o conhecimento dos bens culturais 

de Juiz de Fora, neste caso restritos à área de Arquitetura e Urbanismo, e à 
criação de condições para promoção da proteção desses bens. O Inventário tem a 

função de identifica-los, selecioná-los, classificá-los e cadastrá-los como bens de 

preservação desejável. Por sua características torna-se uma forma do indivíduo, 

que necessita de imagens, signos e referencias tão ameaçados pela metrópole, ter 

direito à cidade, à memória.” (PJF, 1996:7) 

O Inventário partiu da ideia de “sítio urbano” e uma classificação tipológica da 

arquitetura em seis itens: religiosa, funerária, militar, civil e de função pública, civil e de 

função particular, industrial. O Inventário cadastrou 1311 edificações, sendo excluídas 169 

num primeiro momento. Ao final constatou-se haver na cidade ainda um acervo 

arquitetônico que correspondia à trajetória de consolidação e desenvolvimento urbano, 

ligadas a expansão de sistemas ferroviário, rodoviário e à industrialização. Estes eram 

distribuídos em diferentes estilos arquitetônicos e datas construtivas. Do século XVIII – 

quando Juiz de Fora era ainda uma vila – pouco restava, sublinhando-se a Fazenda da 

Tapera, a de São Mateus e a Floresta do séc. XIX, no período do apogeu do café; do final 

do XIX destacavam-se as construções neoclássicas como a Academia de Comércio, 

Instituto Granbery e Mariano Procópio; da virada do séc. XIX para o XX identificaram-se 

outros padrões como os chalés de influência européia, e construções neoclássicas e a 

arquitetura industrial de tijolo aparente como a Cia Bernardo Mascarenhas e o Castelinho 

da Cemig; no campo religioso sobressaiam o neogótico e o neoromântico como igrejas de 

São Roque e São Sebastião; o ecletismo predominava no início do séc. XX atendendo ao 

projeto de higienização e modernização da cidade. É o período cuja exuberância era 

viabilizada pela participação de arquitetos e artífices imigrantes casos da Vila Iracema e do 

Circulo Militar; a partir da década de 1930 o neocolonial vem dividir espaço com art 

noveau, caminhando já para o art déco, que se firmou na década seguinte, como o Palace 

Hotel e o Cine Teatro Central; por fim a década de 1950 apresenta as primeiras grandes 
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experiências modernistas como o edifício Clube Juiz de Fora e o Banco do Brasil da rua 

Halfeld projetados por Francisco Bolonha e Niemeyer, respectivamente. Trata-se como se 

pode ver de um amplo prospecto que apresenta fragmentos desde o séc. XVIII, mas cuja 

grande concentração refere-se ao período entre fim do XIX e inicio do XX. É o eclético 

neoclássico e o art déco que vão marcar a cidade, o seu modo de vida urbano (PJF, 1996). 

O inventário apontou como indicativo de um núcleo histórico o eixo urbano 

delimitado no centro da cidade pelas Av. Getulio Vargas, Rio Branco e R. Espírito Santo.  

Nele são destacados do ponto de vista da formação da cidade as Praças João Penido, 

Antônio Carlos, o Parque Halfeld, o Largo do Riachuelo e as R. Halfeld e Marechal 

Deodoro (PJF, 1996:51). A característica deste núcleo, no entanto é de edificações 

isoladas. Entre um bem considerado patrimonial e outro encontram-se as marcas da 

modernização da cidade. Áreas já verticalizadas e de grande valor comercial no centro da 

cidade. Outros locais também foram ressaltados, porém com menor densidade de imóveis 

identificados, caso dos bairros Alto dos Passos e Granbery. 

O inventário partiu de um sistema de valores que levou em conta os elementos 

históricos e arquitetônicos; “Os critérios adotados para a definição dos níveis de 

representatividade foram apoiados na avaliação da qualidade da expressão arquitetônica e 

no significado histórico dos elementos componentes do acervo.” (PJF, 1996: 51). O 

embasamento conceitual vinha de uma noção de monumento expressa na Carta de Veneza 

de 1964, que afirma: 

“A noção de monumento compreende não só a criação isolada, mas também a 

moldura em que ela é inserida. O monumento  é inseparável do meio onde se 

encontra situado e, bem assim, da história da qual é testemunha. Reconhece-se, 

consequentemente, um valor monumental tanto aos grandes conjuntos 

arquitetônicos quanto às obras modestas que adquiriram, no decorrer do tempo, 

significação cultural e humana.” (CARTA DE VENEZA, 1974) 

Munido deste arcabouço, o Inventário definiu quatro categorias de relevância do 

ponto de visa da preservação. Foram identificados 14 bens de valor excepcional, ao qual se 

recomendava o tombamento integral; outros 217 foram classificados como de valor 

relevante indicando-se o tombamento da fachada e volumetria; outros 47, enquadrados no 

valor ambiental permitindo-se sua demolição ou alteração desde que respeitada a 

ambiência e visualidade do entorno; por fim, 873, foram considerados de valor 

documental, que poderiam ser demolidos, alterados de acordo com lei de uso do solo.  
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O texto de base do Inventário destacava ainda o fato de que ainda que a Lei 7282 

não apresenta a amplitude da constituição federal e estadual, representa um esforço 

preservacionista a ser levado em conta “que se alicerça sobre novos conceitos, os quais têm 

direcionado nos últimos anos todos os debates e ações pertinentes ao tema”. Por fim, faz 

algumas recomendações como: a revisão da Lei 7282; a criação de um conselho 

deliberativo do patrimônio no município; a revisão de atual lei de uso do solo e uma 

ampliação do inventário para abarcar bens tangíveis e intangíveis (PJF, 1996).
144

 

Recomenda ainda a inclusão de medidas complementares ao tombamento como forma de 

garantir a sua eficácia: O texto sublinha ainda o caráter instável das ações de tombamento 

quanto a sua efetiva eficácia na preservação de bens culturais:  

“A prática, no entanto, tem mostrado que o mecanismo do tombamento, por si 

só, não garante a preservação. Outros instrumentos, jurídicos, financeiros, de 

planejamento e de informação devem ser somados, porém a preservação do 

patrimônio cultural de um município só terá significação verdadeira e só poderá 

estar assegurada com o envolvimento efetivo da comunidade, legítima guardião 

dos seus bens culturais.” (PJF, 1996:7) 

O texto sublinha o caráter instável do tombamento enquanto recurso único para 

preservação de bens culturais. Esta instabilidade já foi indicada tendo como exemplo o 

CTC. O conjunto das recomendações destaca ainda as limitações da legislação local. 

Quanto a este ponto cabe sublinhar que o inventário também não abarca a própria 

amplitude da noção de patrimônio cultural expressa na Lei 7282. Tal como o Pré-

Inventário de 1982, ele restringe-se a arquitetura e urbanismo.  

O enquadramento espacial do inventário também é semelhante em grande parte ao 

elaborado no Pré-Inventário. Duas diferenças referem-se a inclusão do bairro Granbery 

enquanto núcleo histórico da cidade e exclusão do bairro Mariano Procópio. Estas 

diferenças refletem, por um lado, o investimento de um discurso do passado sobre um 

lugar que não havia sido englobado anteriormente; por outro, a retirada deste mesmo 

discurso de outro lugar. Possivelmente esta reclassificação ocorreu em decorrência da 

própria alteração da paisagem urbana naquele bairro, tendo-se demolido edificações e 

outras já com tombamento efetivado ou em curso. 

A finalização do Inventário coincide com o término da gestão municipal. No ano 

seguinte voltava à prefeitura Tarcísio Delgado, que seria reeleito em 2000, permanecendo 

                                            
144 Cabe ressaltar esta ultima recomendação, indicando uma preocupação embrionária em relação aos bens 

intangíveis na cidade.  
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até 2004 à frente da prefeitura. A nova comissão nomeada trazia como coordenador o 

arquiteto Jean Kamil e membros como o antigo coordenador Antonio Carlos. A 

coordenação de Kamil foi fundamental para uma dinamização da comissão diante da 

morosidade anterior. Já na primeira reunião mostrou-se favorável à questão da preservação 

de bens culturais na cidade. Destacou a importância daquela comissão e do inventário que 

acabara de ser concluído. Sugeriu que se realizem reuniões quinzenais de modo a agilizar 

os trabalhos, pois considerava de suma importância “tombar os imóveis de aspecto cultural 

e com valor arquitetônico e, também, sobre a importância de se revitalizar as áreas e 

reciclar o uso destes imóveis.”
145

  

Uma das questões que Jean Kamil buscou desenvolver foi a da transferência do 

potencial construtivo como uma eventual medida de compensação de particulares. Uma 

proposta foi elaborada e discutida na reunião de 18 de agosto de 1997, cujo §2º definia: “A 

partir do tombamento, os imóveis terão o direito a transferência do potencial construtivo”. 

Definiram-se alguns critérios específicos como porcentagem de transferência de acordo 

com as várias regiões da cidade e alguns pontos em que não seria concedida a transferência 

como: “A área compreendida pela Av. Rio Branco, Av. Francisco Bernardino e Av. 

independência, bem como o entorno do Morro do Imperador, não poderá receber 

transferência do potencial construtivo”. Com alguns vetos e pequenas alterações, a lei foi 

sancionada no ano seguinte.
146

  

Para além de Juiz de Fora, várias cidades começaram a adotar a transferência do 

potencial construtivo, como alternativa de compensação de particulares em casos de 

tombamento. Curitiba, Porto alegre e João Pessoa são alguns exemplos. A transferência do 

potencial construtivo tornou-se um mecanismo formalmente difundido pelo país a partir de 

2001 com o Estatuto das cidades.
147

 O objetivo era o de superar as limitações das 

legislações vigentes, operando com a lógica do mercado e do direito à propriedade 

particular. Trata-se de uma iniciativa em que somente os municípios podem autorizar e 

estabelecer suas regras (COMPANS, 2004:95). Em Juiz de Fora, no entanto, não foram 

encontrados registros de que tal medida tenha sido utilizada até o presente momento. 

                                            
145 CPTC, ata da reunião de 27 de fevereiro de 1997. 

146 LEI N.º 9.327 - de 27 de julho de 1998. 

147 Lei Federal 10257, de 10/7/2001. 
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Enquanto esteve à frente da comissão, Jean Kamil criou também o projeto 

‘Patrimônio Vivo’, que tinha por objetivo apresentar propostas de restauração aos 

proprietários de bens tombados e conscientizá-los da importância do bem. É também na 

sua gestão que se identificou o primeiro registro de uma punição por danos ao patrimônio 

cultural, por meio de decisão judicial que condenou o proprietário do imóvel situado na R. 

Halfeld, 407 “a fazer a reconstrução do imóvel em questão no prazo de seis meses, nas 

mesmas características do original e no mesmo padrão, com técnica e fiscalização do 

IPPLAN, pena de multa diária equivalente a quinhentos salários mínimos.”
148

 A punição 

parece ter caráter exemplar. Cabe notar que a questão da autenticidade não foi considerada 

um dado relevante – a unicidade “daquele” prédio que foi perdido –, importando mais a 

reconstituição de um imóvel que pudesse compor a ambiência urbana da cidade. Foi um 

tipo de decisão diferente do que normalmente é aplicado em órgãos reguladores que 

determinam o pagamento de uma multa. 

No momento em que o Inventário foi finalizado – e que a nova comissão foi 

constituída – a cidade contava com 32 bens tombados e 117 processos abertos de 

tombamento e declaração de interesse cultural. Alguns se arrastavam havia anos. Uma das 

primeiras medidas tomadas foi dar andamento ao trabalho feito no Inventário. Foi nomeada 

uma comissão especial para aprovar o Inventário ficando decidido dar prosseguimento a 

abertura dos processos de tombamento. Antes disso, no entanto, surgiram as primeiras 

reações adversas ao inventário. Alguns proprietários, ao solicitarem o alvará de demolição 

de seus imóveis tiveram o pedido negado, pois o imóvel constava no Inventário de 

Patrimônio Cultural da cidade. O resultado foi um novo embate jurídico envolvendo a 

comissão e setores particulares, nomeadamente donos de imóveis e construtoras. As 

contestações vieram como em um dos processos cujo proprietário apresenta o seguinte 

argumento:  

“O IPPLAN não tem poderes para intervir no direito de propriedade dos cidadãos, 

que cumprem com todas as suas obrigações de contribuintes junto ao poder 

público municipal e são surpreendidos com absurdas violações em seus direitos 

oriundas do mesmo poder público. Meros estudos realizados pelos servidores em 

um instituto vinculado ao Poder Público Municipal não têm força para onerar um 

inexistente Inventário de Patrimônio Cultural, que jamais foi publicamente 

demonstrado à sociedade (...) esta negativa de autorização para demolição sem 
respaldo legal e jurídico é ilegal e fere o princípio constitucional do direito de 

propriedade.” (PJF, 1996:4, apud AZEVEDO, 2007:135) 

                                            
148 CPTC, ata da reunião de 2 fevereiro de 1997. 



 

 

109 
 

A prefeitura apresentou sua argumentação com base na lei 7282, advogando que o 

estatuto do inventário constitui por si só uma forma de proteção de bens culturais, ainda 

que em caráter provisório, até que se tenha o desfecho do processo de tombamento. Para 

além disso, defendiam novamente, tal qual havia feito em relação ao Pré-Inventário, que o 

Inventário era um documento público cuja consulta poderia ser feita por qualquer cidadão 

no IPPLAN. 

A questão foi encaminhada para o Ministério Público, que por sua vez, se 

posicionou também contra a prefeitura. O argumento apresentado era o de que uma medida 

restritiva de preservação calcada somente em um inventário constituía-se em medida 

abusiva, cerceando de direito de propriedade por prazo indeterminado. O caso foi 

encaminhado ao Poder judiciário que acolheu o argumento do Ministério Público 

(AZEVEDO, 1997:135-7). 

As antinomias dos direitos que envolveram as discussões em torno do inventário 

deixaram clara a necessidade de agir com urgência quanto aos pedidos de tombamento dos 

imóveis listados no Inventário. Foi exatamente este o procedimento adotado pela comissão. 

A ficha do inventário, bem como a ata da reunião realizada em 26 de agosto de 1997 – em 

que se discutiu e decidiu pela abertura dos processos – seriam consideradas como a 

documentação base para o procedimento. Assim é que foram abertos, de uma só vez, 149 

processos de tombamento de fachada e volumetria, passando a partir daquele momento 

estes imóveis a estarem protegidos pela tutela da Lei 7282.
149

  

A medida era inédita e pode ser considerada um marco na trajetória da preservação 

do patrimônio de Juiz de Fora. Era a primeira investida massiva em relação à prédios 

particulares, assim como procurava colocar em prática uma diretriz sobre o patrimônio 

cultural da cidade. O caráter de urgência no andamento dos processos era reforçado por 

Jean Kamil que distribuiu os mesmos entre os membros para que fizessem a instrução e 

relatoria num prazo máximo de quatro meses.
150

 O trabalho da CPTC ganhara ritmo 

intenso e buscava recuperar um certo atraso no andamento das questões afeitas à 

preservação do patrimônio cultural. O impacto e a reação a tal medida, no entanto, veio na 

mesma proporção. Os proprietários começaram num primeiro momento a procurar as 

pessoas que faziam parte da comissão individualmente: “diversos membros expuseram a 

                                            
149 CPTC, ata da reunião de 2 de outubro de 1997. 

150 CPTC, ata da reunião de 18 de março de 1998. 
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dificuldade de atendimento que estão tendo devido ao número de proprietários que estão 

entrando em contato com os mesmos, com referência à imóveis com processos de 

tombamento abertos (...).”
151

 A decisão foi de que não se envolvessem pessoalmente na 

questão solicitando o encaminhamento para a comissão, para que se tomassem 

providências cabíveis. 

Se o argumento quanto à precariedade do inventário como instrumento de 

preservação e investida contra a propriedade havia sido resolvido, outra questão passou a 

ser levantada. Não obtendo êxito nos contatos com membros da comissão com relação à 

notificação recebida de tombamento de seus próprios, muitos proprietários buscaram 

impugnar os processos no âmbito jurídico. O foco do argumento passara a ser uma suposta 

inconstitucionalidade da Lei 7282 (com base no art. 24, VII, CF, 88), visto que fora 

promulgada alguns meses antes da Constituinte de 1988. Nesse momento o Juiz da 

comarca não só acatou os argumentos, como também passou ele mesmo à embargar o 

processo de tombamento e fornecer a liminar de demolição aos proprietários requerentes 

(AZEVEDO, 1997:136; JABOUR JUNIOR, 2005). 

A CPTC buscou novos argumentos pautando-se na Lei 7282, visando defender a 

sua constitucionalidade, bem como da competência dos municípios de atuarem no campo 

da preservação do patrimônio cultural. A situação foi contornada por meio de um parecer 

expedido pela procuradoria da prefeitura por Roberto Medina, que advogava as 

competências de atuação do município, bem como o fato de que a Lei 7282 era 

considerada valida por meio de um dispositivo de texto que constava na própria 

Constituição.  Valeu-se também da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e 

decisão do Supremo Tribunal Federal, argumentando que o dever de atuação no campo 

cultural  e urbanístico não competiria ao judiciário. (AZEVEDO, 1997:136; JABOUR 

JUNIOR, 2012). 

Neste intervalo de tempo em meio à disputas judiciais pelo “direito” ao patrimônio 

em oposição ao direito à propriedade privada, decorreram algumas perdas. Alguns 

proprietários se valeram desta brecha para colocar abaixo imóveis que haviam sido 

classificados no Inventário como de relevância para a cidade. Alguns demolidos, outros 

incendiados. No entanto, pode-se notar que com o arrefecimento dos obstáculos ao 

tombamento a coleção de bens preservados na cidade cresce consideravelmente nos anos 

                                            
151 CPTC, ata da reunião de 03 de dezembro de 1997. 
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que seguem. Se o leitor atentar para uma cronologia dos tombamentos irá identificar que a 

exceção do ano de 1983, ano em que foram expedidos os primeiros grupos de 

tombamentos, num total de oito, os anos que se seguem até 1996 caracterizam-se por um 

baixo índice de tombamentos. Isso se explica pelas razões já colocadas que faziam com 

que os pedidos se arrastassem por anos a fio. Entre 1996 e 1998, período marcado por 

conflitos, ocorrem 10 tombamentos. É no período entre 1999 e 2004 que este conjunto se 

expande, totalizando 122 tombamentos, de um conjunto que, em 2004 contava 159 bens 

tombados. Nem todos os processos abertos foram aprovados para tombamento como os 

edifícios da Av. Getúlio Vargas, cujo relator, ao aprofundar estudos sobre o bem emitiu 

parecer contrário ao seu tombamento sendo acatado pelos demais.
152
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O gráfico acima permite identificar que nos anos que seguem, o número de 

tombamentos cai consideravelmente. Percebe-se no entanto, uma continuidade deste 

                                            
152 CPTC, Ata da reunião de 27 de abril de 1998. 
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trabalho. Talvez seja correto afirmar que o período que se estende de 1997 até 2004
153

 

corresponda à consolidação da política de preservação do patrimônio cultural na cidade. 

Este discurso patrimonial se consolida com os 24 tombamentos que seguem até o ano de 

2008, ano em que se encerra o governo de Tarcísio Delgado na cidade, tomado como 

período final do recorte desta análise. O inventário dá a tônica dos trabalhos resolvendo o 

antigo problema da falta de direcionamento da CPTC, agindo sempre à reboque dos 

pedidos de demolição. Expande-se também neste período o papel do órgão como gestor e 

regulador do patrimônio cultural local. O número de solicitações de uso de áreas 

preservadas aumenta, o mesmo para solicitações de isenção de IPTU, para além da 

fiscalização e controle sobre estado de conservação e projetos de reforma do bem. 

Uma análise da série de tombamentos desencadeados a partir de 2007 permite 

identificar um amplo predomínio da arquitetura sobre os demais bens culturais 

preservados. Os bens arquitetônicos apresentam uma subdivisão estipulada pelo Inventário, 

dentro da qual sobressai a arquitetura civil privada, com mais de 80 tombamentos. São 

representativos também, embora em menor número, o tombamento de construções de 

arquitetura civil pública; arquitetura industrial; arquitetura religiosa. A arquitetura militar e 

funerária apresentam apenas uma inscrição no livro de tombo de cada uma destas 

categorias. 

 

                                            
153 O baixo número de tombamentos no ano de 2003 – comparado com os anos que antecedem e sucedem –  

possivelmente tem ligação com as discussões sobre a necessidade de atualização da Lei 7282, que ocorreria 

no ano seguinte.  
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Estes dados – dispostos no gráfico – indicam uma mudança de perfil em relação às 

características dos bens tombados na fase lírica da preservação do patrimônio local. O 

principal foco desloca-se dos então chamados bens públicos para a arquitetura civil 

privada, que corresponde a 68% dos edifícios tombados. Entre estas construções destacam-

se os chamados “casarões apalacetados” que teriam sido comuns na cidade até meados do 

séc. XX. O ecletismo e o art déco são predominantes. O primeiro, ícone do processo de 

industrialização local; o segundo, a etapa de consolidação de um projeto moderno urbano, 

da higiene, racionalidade e sobriedade das fachadas. Nas ‘memórias locais’ é recorrente a 

menção de que a Av. Rio Branco era a “avenida das mansões” sendo comparada com a Av. 

Koeller da cidade de Petrópolis. Estas construções estavam presentes também em outras 

partes do centro da cidade e alguns bairros arredores ao centro. Sobre este tipo de 

construção descreve a historiadora Vanda Vale (1995) 

“Nos dois palacetes que escolhemos para exemplo, pertencentes a grandes 

proprietários, pessoas ligadas à industrialização, vemos o propósito de usar o que 
de mais novo existia em tecnologia, junto ao maior número possível de 

referencias a estilos passados. É de se observar que a burguesia sempre teve 

como valor maior a ideia de privacidade, afastando=se da rua, espaço público, 

onde a convivência entre as classes acontece. Todo este pensar se traduzirá em 

arquitetura. Não somente a construção palacete, abrigo do grande burguês, mas 

em todos os níveis, a ordem industrial se fará presente; a classe média em lotes 

espremidos imitará as grandes construções; a fábrica terá sua arquitetura 

obviamente escolhida pelo proprietário; a vila operária será construída a seu 

mando. Vemos então que a arquitetura de Juiz de Fora, como de outras cidades, 

que se desenvolveram sob a industrialização, será como o emblema de uma nova 

ordem.  Quando usamos o termo “Emblema” (do grego: ornato em relevo) o 
fazemos para lembrar que ele identifica quem o usa ou adota como elemento de 

um grupo, de uma associação, etc. O Ecletismo é o emblema da industrialização 

em Juiz de Fora, usado por toda a cidade entre 1880 a 1930.” (VALE, 1995:85-

6). 

Na análise de Vanda Vale a arquitetura eclética reflete para além de um padrão 

estético um ethos de determinados grupos sociais da cidade sob a luz do progresso e no 

intuito de dar mostras de sofisticação e erudição: “Aqui às margens do [rio] Paraibuna, esta 

burguesia construirá seus palacetes olhando para a Europa, de onde vem o progresso que é 

moderno, mas sobre uma estrutura que resiste – escravocrata.” (VALES, 1995:85). No 

argumento de Vale a emergência de uma burguesia local é formada pelo que denomina 

“fazendeiros-industriais”. São os descendentes dos antigos fazendeiros - e por vezes os 

próprios - os atores que propiciam a industrialização local. A mudança de atividade não 

corresponderia assim, uma mudança na mentalidade. O espaço e significados da senzala 

estariam agora nos porões construídos abaixo do nível da rua desses palacetes, espaços nos 

quais habitavam, em alguns casos, a criadagem.  
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Um elemento importante neste processo é o imigrante. Este é um período em que 

Juiz de Fora recebe considerável número de italianos e germânicos (para além dos 

portugueses, sírio libaneses e africanos que compõem a maior parte do mosaico étnico da 

cidade). Não dispondo de arquitetos, são os mestres-de-obras italianos os responsáveis por 

grande parte destas construções. Os imigrantes criaram também outro perfil construtivo, o 

das edificações de dois pavimentos que mesclam a habitação no andar superior com a 

atividade mercantil no piso inferior. Trata-se de um tipo de construção conjugando num 

mesmo edifício o lugar do trabalho e uma determinada forma de morar. Este tipo de 

edificação também é expressiva na lista dos bens tombados. 

Para além destes há ainda uma massa de imigrantes que acabam nas fábricas 

trabalhando como operários. A importância e força do movimento operário em Juiz de 

Fora são bastante expressivos nas primeiras décadas do séc.XX, como descritos por 

Andrade (1987). Estas pessoas no entanto, vão se estabelecer num outro padrão de 

moradia, muitos deles nas chamadas vilas operárias. Diferente dos palacetes podiam ser 

vistas em dois tipos: As de tijolo aparente ao longo de algumas ruas do centro com ao 

Surerus, r. 31 de Maio, r. dos Artistas, a Vila da Usina de Marmelos; as de caiação na 

região periférica do bairro São Mateus – considerado um bairro de classe média – como as 

vilas Célia, Ferreira Leite e travessa Nossa Senhora do Amparo; e as Vila das viúvas (r. 

Mario Evangelista), Vila da r. Benjamim Guimarães no bairro Fábrica, Vila Caruso, na R. 

batista de Oliveira. Desta categoria de habitação pouco resistiu ao tempo e foi incluso na 

lista do patrimônio local. O único decreto que apresenta o termo vila operária é o que se 

refere ao tombamento da vila da usina de marmelos. 

Se estes bens remetem ao período da industrialização da cidade, os bens 

classificados pelo termo ‘arquitetura industrial’ correspondem a 13% do total de bens. São 

outra categoria de fragmentos remanescentes do período áureo da industrialização local 

como as chaminés e fachadas do antigo Curtume krambeck, os galpões da Cia têxtil 

ferreira Guimarães, a Usina de Marmelos. É significativo nesta categoria de bens a 

preservação das estações ferroviárias, um dos elementos mais marcantes deste período na 

cidade, além de constituírem o pequeno conjunto de bens tombados situados 

geograficamente fora da área central da cidade.  

A preocupação com o chamado patrimônio industrial – cujos estudos podem muitas 

vezes ser encontrados sob a classificação “arqueologia industrial” – é algo que vem 
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ganhando fôlego nos últimos anos. As discussões em torno desta tipologia de bens 

surgiram como uma reação à crescente perda de um legado que até então não era 

contemplado pelas agencias reguladoras do patrimônio cultural de modo significativo, mas 

que contavam um importante capítulo histórico-cultural, merecendo assim, uma ação 

sistemática.  

É recorrente atribuir ao ano de 1955 como marco inicial dos debates em torno da 

questão a partir de um estudo desenvolvido por Michael Rix
154

 sobre a necessidade de 

inventariar e preservar os vestígios da industrialização antes que desaparecessem (KUHL, 

2008; MENEGUELO, 2012). Este talvez possa ser considerado a mola propulsora de uma 

série de investigações sobre possibilidades de preservação e necessidade de definição sobre 

este campo. O patrimônio industrial atraiu – e vem atraindo - interessados de diversas áreas 

de conhecimento. Em 1978 foi criado um organismo dedicado a esta questão - TICCIH 

(International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). As preocupações 

destes pesquisadores foram sintetizadas em 2003 na “Carta de Nizhny Tagil Sobre o 

Patrimônio Industrial”. No documento o patrimônio industrial passa a ser definido da 

seguinte forma: 

“O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que 

possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes 

vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de 

processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, 

transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas 
e infra-estruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades 

sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de 

educação.”
155

 

Os ecos da preocupação com o patrimônio industrial no Brasil podem ser 

percebidos já na década de 1960, com o tombamento do conjunto arquitetônico 

remanescente da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, no município de Iperó.
156

 No 

entanto, como aponta Beatriz Khul (2008), as iniciativas permaneceram por longo tempo 

isoladas. É possível notar, no entanto, a crescente discussão sobre o tema, refletida por 

encontros e produção literária. Em 2004 foi criado por um grupo de pesquisadores ligados 

a academia e também a outras instâncias, o Comitê Brasileiro pela Preservação do 

Patrimônio Industrial no Brasil (MENEGUELLO, 2012). No que tange a processos de 

                                            
154 A expressão arqueologia industrial é encontrada pela primeira vez no artigo The Amateur Historician, de 

Michael Mis, na época docente na Universidade de Birmingham 

155 Carta de Nizhnry Tagil sobre a proteção do patrimônio industrial. 2003 Disponível em: 

http://www.mnactec.cat/ticcih/pdf/NTagilPortuguese.pdf. acesso em 20 de agosto de 2012. 

http://www.mnactec.cat/ticcih/pdf/NTagilPortuguese.pdf
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patrimonialização, ainda que o número de tombamentos seja relativamente pequeno, ele 

pode ser considerado em expansão. Há que se considerar ainda, as iniciativas nesta serão 

(conferir) realizadas sem a presença da categoria patrimônio industrial. É o caso, por 

exemplo, do tombamento em 1938 das ruínas da Fábrica de Ferro Patriótica de São Julião, 

distrito de Ouro Preto. Embora este tombamento se refira a um bem e arquitetura 

industrial, não foi feito tendo por base uma discussão sobre a categoria patrimônio 

industrial. Sua inscrição no Livro Histórico de bens tombados está associada à 

excepcionalidade do fato de ter ela sido a primeira fábrica de ferro do Brasil – além de sua 

localização.
157

 A primeira vez que esta categoria aparece nos livros de tombo do Iphan 

talvez seja em 1964 com o tombamento da Real Fábrica  de Ferro São João de Ipanema, na 

cidade de Iperó/SP. Nos termos que justificam o tombamento lê-se tratar de: 

“remanescentes de arqueologia industrial do primeiro complexo funcionante para 

exploração e fabricação do ferro no Brasil”.
158

 Atualmente funciona neste local o Museu 

Nacional do Ferro. 

Um dado a sublinhar é que se por um lado, a definição proposta pela carta de 

Nizhny Tagil ao incluir como patrimônio industrial os “locais onde se desenvolveram 

atividades sociais relacionadas com a indústria” pode ser considerada um tanto vaga; por 

outro, abre um leque de possibilidades. Sob este olhar a categoria patrimônio industrial 

pode incluir não apenas bens específicos como o edifício de uma fábrica ou uma estação 

ferroviária. A categoria patrimônio industrial pode abarcar um conjunto de bens culturais 

que se refiram a um determinado contexto, neste caso industrial. Sob este viés a categoria 

patrimônio industrial se tornaria altamente relevante para discussão sobre patrimônio 

cultural de Juiz de Fora. Retomando o argumento de Vanda Vale de que foi o emblema da 

industrialização da cidade (VALE, 1995:85-6) - o que pode se estender em alguma medida 

ao art déco - construções como o conjunto arquitetônico em torno da Praça da Estação 

estão integradas a esta rede de sociabilidade industrial; da chegada de produtos e 

mercadorias armazenadas e vendidos nos imóveis ao redor da Praça da Estação; dos 

passageiros que vinham a passeio ou negócio; dos hospedes que se dirigiam ao então 

luxuoso Hotel Renascença construído para hospedar mercadores e figuras importantes 

como as grandes Cias Teatrais - que vinham do Rio de Janeiro por trem se apresentar na 

                                                                                                                                    
156 Arquivo Noronha Santos. Processo 0727 – T – 64. Arquivo.  

157 IPHAN, Processo 0031 – T – 38. 

158 IPHAN, Processo 0727 – T - 64 
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cidade; as vilas operárias e os locais em que estes circulavam, se divertiam; ou mesmo os 

citados palacetes. As fábricas e a ferrovia exerciam um importante papel não apenas 

econômico, mas numa determinada forma de sociabilidade que se desenvolvia na cidade 

até meados da década de 1940, quando começa a perder força. De tal forma caberia 

indagar: seriam todos estes outros bens também parte da arquitetura industrial? Qual o real 

alcance desta categoria enquanto instrumento de analise sobre patrimônios culturais? 

Esses edifícios dialogam com outra categoria que aparece com alguma 

representatividade, as igrejas. Como cita Rachel Jardim (2003), Juiz de Fora era antítese da 

Minas do barroco, não sendo por isso, menos mineira. A cidade que buscava construir uma 

imagem moderna não excluía a forte presença religiosa. O catolicismo e o protestantismo 

tinham espaços bastante demarcados na cidade que se refletiam também nos modos de 

educar. Os filhos das famílias católicas em geral estudavam no colégio Academia de 

Comércio; os filhos das famílias protestantes no Instituto Granbery. A cidade pode ser 

pensada nos termos de Da Matta entre a casa e a rua (1997), quanto à espaços em que se 

desenrolam diferentes tipos de atitudes. Nas memórias de Rachel Jardim (2003), a Juiz de 

Fora que se projetava para o exterior era moderna e progressista, a que existia no interior 

das casas era tal qual a mais conservadora das Minas Gerais. 

Sobre as medidas de proteção implementadas neste período abordado, elas incidem 

sobre a fachada e a volumetria – mais de 100 indicações – dos bens tombados. Alguns 

decretos indicam a proteção dos elementos constituintes da cena frontal da edificação 

como jardins, muros e grades. São quase inexistentes os decretos que recomendam o 

tombamento integral do bem. Esse dado indica a preocupação com a preservação de uma 

determinada ambiência urbana, mais do que uma preocupação com o bem em sua 

integralidade. É uma preservação feita do ponto de vista da rua, do espaço público. Do 

ponto de vista interno é facultado ao proprietário o direito de usufruir e eventualmente 

alterar as características do bem.  

Há um considerável debate ao modelo de preservação de fachadas (KHUL, 2008). 

Se para alguns esta é uma solução que permite a manutenção de uma visibilidade da 

historicidade de um bem, para outros trata-se de um processo de preservação acrítica e  que 

desvirtua. Seu resultado – para os criticos desta proposta – é recorrentemente a 

descaracterização e perda de substancialidade histórica irrecuperável. A preocupação com 

o tema foi expressa pelos órgãos internacionais reguladores do patrimônio em documentos 
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como a carta redigida e aprovada na 14ª reunião do ICOMOS, em 2003 no Zimbabue. 

Num de seus parágrafos lê-se: 

“1.3 La valeur d’um édifice historique n’est pás limitée à la perception que l’on a 

de celui-si. Elle dépend de l’intégrité de toutes lês parties qui Le composent. Par 

conséquent la supression de structures internes pour ne maintenir que lês façades 

devra toujours être évitée.
159 

 

Por trás das críticas ao fachadismo parecem concorrer dois elementos. Em primeiro 

lugar a defesa da noção de preservação integral. De que, para além da imagem da fachada 

o valor patrimonial de um bem reside também em suas formas e técnicas construtivas, que 

implicam num saber fazer e numa determinada tecnologia de um tempo. Para além desta 

questão, parece haver também uma discussão de fundo pautada na ideia de autenticidade. 

O fachadismo como um risco a autenticidade do bem. Deste modo a preservação de 

fachadas seria a preservação da própria noção de ruína. É a ruína de um passado que se 

preserva, escondendo por trás dela os novos projetos construtivos urbanos.  

Em Juiz de Fora uma situação modelo desse tipo de intervenção é o edifício da 

antiga garagem da Cemig (Cia Mineira de Eletricidade). O edifício fora construído 

originalmente em tijolos aparentes para ser galpão da Cia Industrial e Construtora 

Pantaleoni Arcuri, no início do séc. XX.  Após a falência da empresa passou às mãos da 

Cemig. Num primeiro momento o edifício foi utilizado como garagem. Na sequência, no 

entanto, dada necessidade de um novo espaço para abrigar sua sede administrativa, a 

Cemig consegue - após discussão com CPTC - a autorização para demolição do interior do 

edifício preservando sua fachada. O 

resultado atual é uma espécie de 

muro que guarda uma edificação 

moderna poucos metros atrás dele. 

Neste caso pode-se argumentar por 

um lado, a perda contextual do 

edifício e suas características 

construtivas; por outro, o diálogo 

entre o projeto de preservação do 

patrimônio cultural e adequações 

                                            
159 Charte ICOMOS – principles pour l’analyse, la conservation et la restauration des structures du 

patrimoine architectural. XIV Assembléia Geral do ICOMOS. Zimbabue, 2003. Disponível em: 

http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/struct1_fre.htm. Acesso em 20 de agosto de 2012. 

 Figura 16 Sede administrativa da Cemig.  

Foto do autor, 2012 

http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/struct1_fre.htm
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contemporâneas de uso de um determinado espaço.  

Observadas as justificativas e decretos para o tombamento desta nova coleção de 

bens que passa a integrar a lista do patrimônio local identifica-se um deslocamento 

discursivo. Não são utilizados mais termos que remetem à uma visão sensitiva da cidade 

como “alma da cidade”, “valor sentimental”. A grande categoria que vai estruturar os 

tombamentos realizados a partir de 1997 é o “valor histórico e cultural”, que se faz 

presente em quase todos os processos. A este termo segue-se um detalhamento de seus 

significados. Corresponde - na grande maioria dos casos - à uma descrição técnica dos 

elementos arquitetônicos que compõem uma edificação, como o que se refere a um imóvel 

na  Rua Marechal Deodoro: “II - que o imóvel, construído no segundo quartel do século 

XX, constitui importante exemplar do estilo art déco, apresentando desenhos de recorte e 

ornamentação na racionalidade e geometrismo do estilo”.
160

 Em alguns casos, no entanto, 

essa especificação apresenta informações sobre o contexto em que o bem foi construído - 

recorrente em relação às estações ferroviárias, por exemplo –, ou ainda em relação a outros 

imóveis que o circunda como pode ser lido respectivamente na sequência:  

“II - que a construção da Estação Ferroviária de Dias Tavares, inaugurada em 

1894, contribuiu decisivamente para a ocupação da Região de Benfica, Chapéu 

D’Uvas e Dias Tavares; III - que a sua preservação é fator de relevância para a 
história da formação e do desenvolvimento de Juiz de Fora e para a memória 

ferroviária;”
161

 

“II - que o imóvel, tipo palacete comercial e residencial, com linhas sóbrias e 

elegantes, dominadas pela verticalidade, tem características formais que denotam 

traços da fase eclética de Juiz de Fora; III - a localização do imóvel, que se 
encontra inserido em área de grande valor histórico e arquitetônico, que reúne 

um conjunto singular de edifícios, notadamente os localizados nos importantes 

setores do Bairro Grambery e da Praça Antônio Carlos;”
162

 

Os elementos históricos e culturais utilizados para conferir valor patrimonial a este 

conjunto de bens configuram a história da arquitetura como história da cidade. É dada 

grande importância para a caracterização e classificação destes imóveis segundo as 

correntes e estilos da história da arquitetura. De tal modo, o patrimônio juizforano 

constitui-se de um compendio sobre quatro estilos arquitetônicos com suas variações e 

adaptações locais. O ecletismo e o art déco predominam. Se fazem presentes também o 

modernismo e algumas poucas referências remontam ao séc. XVIII – quando Juiz de Fora 

ainda era uma vila – com o tombamento das fazendas que restaram. Por outro lado, estes 

                                            
160PJF, Decreto Nº 9055 – de 1º de dezembro de 2006. 

161 Estação Ferroviária de Dias Tavares. PJF, Decreto 9038, de 14 de novembro de 2006. 
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estilos arquitetônicos são apresentados como fases da implantação e do desenvolvimento 

urbano da cidade, que se estende desde um período já quase esquecido com as fazendas até 

seu ponto mais pulsante, entre as últimas décadas do séc XIX e início do séc. XX, período 

que corresponde à sua fase de maior vitalidade industrial.  

Quanto às demais categorias apresentadas para classificar o patrimônio cultural 

local, poucas são as variações. Em geral traduzem, utilizando outros termos, a ideia do 

valor histórico e cultural. Uma delas refere-se a categoria “valor histórico, arquitetônico e 

urbanístico” aplicada a um imóvel na Av. Rio Branco (atual CES); outra o “valor histórico, 

artístico e cultural” aplicada aos painéis do gravurista italiano Alfredo Mucci.   

Algumas iniciativas fora do âmbito arquitetônico surgiram por intermédio dos 

membros da comissão. A primeira delas data do final da década de 1980. Trata-se do 

pedido de tombamento de dois bondes que haviam restado da linha que circulou na cidade 

entre 1881 e 1969. Este foi um dos raros casos em que foi aplicado o instrumento da 

Declaração de Interesse Cultural, logo após a publicação da Lei 7282.
163

 Também no 

segmento de meios de transporte foi tombado o “avião monomotor PP-GAN” em 2002. 

Trata-se de um avião fabricado nos  EUA em 1939, que foi encomendado com o objetivo 

de treinar pilotos brasileiros, até aquele momento muito raros.
164

  

Foram tombados também os monumentos de praças públicas, englobando 29 bens 

entre bustos, esculturas e painéis distribuídos pela cidade e que curiosamente, eram 

frequentemente trocados de lugar. O tombamento era uma medida não só de conservá-los, 

mas de estabilizar estas mudanças. 

Completa esta lista “não arquitetônica” do patrimônio local o tombamento de cinco 

conjuntos documentais. São eles: o acervo cinematográfico João Carriço, composto por 

236 cinejornais produzidos por João Gonçalves Carriço, personagem pioneiro no campo do 

cinema em Minas Gerais; o fundo documental da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que 

abrange documentos do período entre 1853/1998; o fundo da Câmara Municipal de Juiz de 

Fora na primeira república, abrangendo documentos entre 1889 e 1930; o fundo criminal 

do Fórum Benjamim Collucci, período imperial, 1829 e 1891; o fundo criminal do Fórum 

Benjamim Collucci período republicano com documentos entre 1892 e 1945; o fundo 

                                                                                                                                    
162 Imóvel situado na R. Osório de Almeida, 124/128. PJF, Decreto 8979, 21 de agosto de 2006. 

163 PJF, Decreto 3966 de 03 de junho de 1988 

164 PJF, Decreto 7608 de 01 de novembro de 2002. 
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Tabelionato do 1º Ofício de Notas da cidade com livros de escrituras e procurações 

abrangendo um período entre 1853 a 1955. Estes acervos estão depositados no Arquivo 

Histórico da Prefeitura de Juiz de Fora. A única exceção é o acervo cinematográfico João 

Carriço, depositado na cinemateca de São Paulo. Seu tombamento torna-se assim curioso, 

pois trata-se de uma cidade decretando tombamento de um bem que diz respeito a história 

do cinema local, mas cuja posse é de uma instituição localizada em outro estado do país. O 

tombamento parece configurar-se numa espécie de repatriação simbólica deste acervo.
165

  

A classificação de valores que apresenta maior diferença neste cenário está presente 

no tombamento de três fundos documentais a partir da categoria “memória histórica”. 

Quanto a estes bens é ressaltado a sua importância para construção da cidadania, assim 

como o fato de que “a preservação é meio de possibilitar o acesso amplo e irrestrito tanto à 

comunidade escolar quanto aos cidadãos de sua memória coletiva”.
166

 Este dado sugere 

uma distinção: se a patrimonialização da arquitetura e monumentos de praças públicas 

estão ligados às categorias história e cultura local, os documentos o são à categoria  

memória histórica. No entanto, se em princípio a noção de memória histórica ou memória 

coletiva parece ser um caminho para classificação de fundos documentais 

patrimonializados na cidade, o tombamento dos fundos criminais do período republicano 

apontam outro caminho, tombados a partir do critério histórico e cultural, especificado da 

seguinte forma:  “- a importância do acervo para o estudo do cotidiano da cidade, sua 

evolução e suas crises, do espaço geopolítico e da evolução das relações interpessoais e 

intergrupais na sociedade de Juiz de Fora;”
167

  

Com base nestes dados é possível notar que a museografia do patrimônio como 

memória sentimental do lugar é sobreposta por uma museografia do histórico e cultural. 

Esse deslocamento discursivo, no entanto, não implica na perda da essência da narrativa 

patrimonial local. Ambos se referem a formação de um modo de vida urbano citadino. O 

cerne do discurso continua centrado no que passa neste momento a ser traduzido pelas 

marcas do ecletismo e do art déco. 

                                            
165 Uma análise aprofundada sobre o desenrolar deste processo de tombamento é um investimento de 

pesquisa futuro. 

166 PJF, Decreto 6210 de 28 de abril de 1998 (Tombamento do Acervo Documental do "Fundo Câmara 

Municipal de Juiz de Fora na 1.ª República); PJF, Decreto 6209 de 28 de abril de 1998 (Tombamento do 

Fundo Câmara Municipal de Juiz de Fora no Império); PJF, Decreto 7492 de 09 de agosto de 2002 

(Tombamento o acervo documental do Fundo Tabelionato do Cartório do 1.° Ofício de Notas da Comarca 

de Juiz de Fora, atual Cartório Maninho Faria). 
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Em 2002 com a reforma estrutural da prefeitura foi extinto o IPPLAN. Suas 

funções foram desmembradas e criados novos departamentos e secretarias. Com a nova 

estrutura a Comissão Permanente Técnico Cultural foi deslocada para os domínios da 

FUNALFA, passando o seu diretor a ocupar o cargo de coordenador da Comissão. É esta a 

estrutura que perdura ainda hoje. O dado a salientar nesta mudança é que a comissão passa 

inteiramente à esfera da cultura. Até o momento havia permanecido numa coparticipação 

com o órgão destinado a planejar a cidade. 

Em alguma medida, o trabalho da comissão começava a ter uma maior aceitação 

por parte dos atingidos pelo tombamento. Luiz Fernando Veiga, proprietário de imóvel na 

Av. Rio Branco 3036, por exemplo, ao ser notificado do tombamento do imóvel citado, 

entrou em contato com o IPPLAN, no sentido de mediar um acordo com os demais 

herdeiros do imóvel que haviam entrado com pedido de impugnação do processo. 

Fernando Veiga era favorável ao tombamento desde que englobasse as fachadas voltadas 

para a Av. Rio Branco e a R. Oswaldo Aranha, na qual fazia esquina. 

Outro elemento que também estimulou uma melhor aceitação dentro da própria 

administração pública municipal foi a “Lei Robin Hood”, também conhecida como lei do 

ICMS cultural. A lei foi criada em 28 de dezembro de 1995 (nº 12.040) com objetivo de 

descentralizar a concentração de verbas oriundas do ICMS, visando reduzir a 

heterogeneidade socioeconômica entre municípios e regiões. Procurava beneficiar as 

cidades que aplicassem estes recursos em áreas de interesses sociais, induzindo-os a 

aumentar a sua arrecadação e utilizarem-na com maior eficiência, para além de estreitar o 

diálogo entre estado e municípios. A distribuição dos recursos envolve um cálculo feito a 

partir de um conjunto de indicadores. Segundo analise de Júnior e Almeida (2009), pelo 

menos no período entre 2001-2005, a lei não conseguiu atingir seus objetivos plenamente. 

Uma das causas apontadas para a questão era a própria complexidade de variáveis, cujo 

resultado acabava por ainda manter alguma concentração em áreas centrais do Estado.  

Em dezembro de 2006 foi publicada a Lei 12428 que alterava o texto anterior. Na 

nova Lei uma maior importância era dada a um conjunto de critérios: área geográfica, 

população, população dos cinquenta mais populosos, educação, saúde, meio ambiente, 

produção de alimentos, receita própria e patrimônio cultural. Em 2009 ela é novamente 

                                                                                                                                    
167 PJF, Decreto 7459 de julho de 2002 (Acervo formado pelos processos criminais produzidos no período 

de 1892 a 1945 e que constituem o Fundo Criminal do Foro Benjamin Collucci - Período República). 
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alterada, incluindo seis novos critérios para o cálculo de repasse da cota-parte do ICMS: 

turismo, esportes, municípios sede de estabelecimentos penitenciários, recursos hídricos, 

ICMS solidário e mínimo per capita. Este novo texto entrou em vigor em 2010 

(Lei18.030), sendo que a distribuição nestes critérios somente a partir de 2011. Nele ficou 

regulamentado também, o repasse ao campo do patrimônio imaterial. 

Os repasses referentes ao campo do patrimônio cultural são feitos considerando um 

índice de ações desenvolvidas pelo município e sua relação com as demais cidades do 

estado conforme art. 1º, VII (Lei 18.030, 2009), totalizando 1% dos valores (do total de 

25% da cota-parte de ICMS a ser distribuído pela lei). Este índice leva em conta itens 

como: Cidade ou distrito com seu núcleo histórico urbano tombado no nível estadual ou 

federal; Cidade ou distrito com seu núcleo histórico urbano tombado no nível estadual ou 

federal; Somatório dos conjuntos urbanos ou paisagísticos, localizados em zonas urbanas 

ou rurais, tombados no nível estadual ou federal; Bens imóveis tombados isoladamente no 

nível estadual ou federal, incluídos seus respectivos acervos de bens móveis, quando 

houver; Bens móveis tombados isoladamente no nível estadual ou federal; Cidade ou 

distrito com seu núcleo histórico urbano tombado no nível municipal; Somatório dos 

conjuntos urbanos ou paisagísticos, localizados em zonas urbanas ou rurais, tombados no 

nível municipal;  Bens imóveis tombados isoladamente no nível municipal, incluídos seus 

respectivos acervos de bens móveis, quando houver; Bens móveis tombados isoladamente 

no nível municipal; Registro de bens imateriais em nível federal, estadual e municipal; 

Educação patrimonial municipal; Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural elaborado 

pelo Município; Criação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural; 

Existência de planejamento e de política municipal de proteção do patrimônio cultural e 

outras ações. 

 A regulamentação dos repasses do ICMS cultural no campo do patrimônio cultural 

coube ao IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Num primeiro 

momento o órgão atuou com a intenção de aparelhar gradativamente os municípios para 

atuarem no campo do patrimônio cultural, construindo leis, consehos locais de patrimônio 

e desenvolver um conjunto de ações que seriam consideradas para pontuação dentro dos 

indicadores para fns de repasse. À medida que o trabalho foi caminhando estas diretrizes 

foram sendo ajustadas com intuito de dinamizar o trabalho. Um dado importante é que a 

regulação do IEPHA destes repasses possibilitou um diálogo com este órgão e os 
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organismos locais. Mais do que isso uma padronização quanto a metodologia de trabalho 

entre os municípios que começou a ser implementada como destaca Rangel: 

 

“Seguindo a legislação, metodologia e os critérios adotados pelo IEPHA/MG, os 

munícipios estão implantando, de maneira gradual, uma política de preservação 

do Patrimônio Cultural adequada às características de cada comunidade, 

compartilhando as responsabilidades com o Estado e a União. Esta padronização 

da metodologia da proteção dos acervos do Estado se por um lado facilita a 

análise do material apresentado ao IEPHA/MG, por outro inibe a tendência 

(bastante incipiente existente anteriormente nos poucos municípios que possuíam  
proteção local) de simplificarem a legislação e os trabalhos técnicos, quando 

existiam. O IEPHA/MG passou, de fato a atuar em todo o Estado, alcance 

inimaginável nos anos anteirores a 1995 – divulgando, ensinando seus trabalhos 

e dividindo sua experiência. 

 

Se antes o atrativo era o recurso que o município iria receber se participassem do 

ICMS Patrimônio Cultural, percebeu-se que gradativamente os Conselhos e as 

Equipes Técnicas começaram a atuar com determinação na valorização e 

proteção do seu acervo cultural,criando um marketing próprio de divulgação: 

cartilhas, folders, banners, cartões postais, leis de incentivos, fundos do 

patrimônio, visitas orientada, promoção de cursos, palestras e seminários.” 

(RANGEL; GUIMARÃES, 2011) 
 

Algumas questões importantes são sublinhadas no trecho. Entre elas o alcane de 

atuação obtidos pelo Iepha a partir do ICMS cultural; a abertura de um dialogo e gradual 

padronização na metodologia e documentação sobre os bens patrimonializados criando 

uma base comum de informações dentro do estado; o deslocamento de um interesse inicial 

nos recursos financeiros vi patrimonio para uma ação cada vez mais efetiva. É ressaltado 

também uma complexificação dos trabalhos. A inserção no circuito da Lei Robbin Hood 

demanda a tendimento de uma série de critérios que, anteriormente eram relegados a um 

segundo plano em função de uma proposta mais simlificada de ação. Outro elemento 

importante a salientar é que estas medidas fomentaram um mercado de profissionais e 

empresas especializados para atuar neste campo junto às prefeituras.  

Os dados dos repasses ocorridos entre 2002 e 2012 permitem identificar que Juiz de 

Fora ocupa uma posição destacada no que tange ao patrimônio cultural, posicionando-se 

no grupo dos 15 municípios que mais recebem verbas neste campo pela Lei Robbin Hood. 

Os recursos recebidos pela cidade são próximos aos de algumas das chamadas “cidades 

históricas” de Minas Gerais (como Sabará, São João Del Reis e Tiradentes), sendo 

frequentemente maior do que a capital, Belo Horizonte, como indica o Gráfico 2. Para 

além da questão financeira, a Lei impulsionou também uma maior aproximação com o 

órgão regulador estadual o IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico). 
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Data do ano de 2005 os primeiros tombamentos feitos pelo IEPHAN de bens culturais da 

cidade de Juiz de Fora.
168

 O órgão tem também ocupando nos processos encaminhados 

como ao solicitar complementação de documentação do processo de registro do pão 

alemão. (verificar esta frase) 
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Grafico 2: Repasses da lei Robbin Hood

    Fte: Fundação João Pinheiro: http://www.fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/transferencias 

 

2.4 Minha casa, nosso patrimônio 

 

Em 2003 a política de patrimônio dava sinais, para além de uma relativa 

estabilização, de começar a obter alguma ressonância junto a população. Desde o início da 

década de 1980 os pedidos de tombamento partiram dos ideólogos do patrimônio local 

justificando sua iniciativa em nome de uma comunidade imaginada, justificada sob o 

discurso de uma memória sensível urbana ou de uma importância histórico/arquitetônica. 

Este é um dado recorrente nos vários projetos de preservação do patrimonio cultural. Em 

âmbito nacional Cecíla Londres sublinha que o inicio de uma participação social nos 

pedidos de tombamentos junto ao IPHAN data da década de 1980 (FONSECA, 1987).  

                                            
168 São eles o conjunto arquitetônico paisagístico e o acervo do Museu Mariano Procópio; o conjunto 

arquitetônico e paisagístico das estações Central do Brasil, da Estrada de Ferro Leopoldina e o acervo do 

Núcleo Histórico Ferroviário; a sede do antigo Banco de Crédito Real e acervo do Museu do Crédito Real; 

Usina de Marmelos. Cabe notar que, a exceção deste último item, os demais bens englobam conjuntos que 

envolvem arquitetura, paisagem urbana e coleções museológicas. 

http://www.fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/transferencias
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Juiz de Fora não fugia a esta regra. Raras haviam sido iniciativas feitas por pessoas 

externas, da chamada comunidade. A primeira delas parece datar ainda de 1986. Refere-se 

ao pedido de tombamento da Igreja do distrito de Caeté. Foi encaminhado por meio de um 

abaixo assinado feito pelos moradores locais, destacando sua importância e centralidade 

para a comunidade local.
169

  A indicação foi acatada tendo sido o bem tombado em 1987. 

No ano seguinte identifica-se o pedido de tombamento do edifício do Hotel Rocha, 

na esquina da R. Marechal com Rio Branco.
170

 O pedido havia sido enviado para a 

Comissão via vereador Julio Camargo. Partiu, no entanto dos locatários do imóvel, as lojas 

de comércio do térreo e o hotel. O prédio era propriedade da Cia de Seguros Aliança da 

Bahia. Esta havia pedido licença de demolição tendo sido a mesma autorizada pela 

prefeitura. Os citados locadores do imóvel, diante do risco de perder seus pontos 

comerciais, viram no pleito de tombamento, uma alternativa possível para que não 

ocorresse a demolição. A proposta não logrou êxito. 

Em 1990 um novo pedido chega até a CPTC tratava-se do Presidente das 

Congregações Marianas, Sr. João Adário, solicitando o tombamento de uma espécie de 

cedro que teria significado simbólico, uma referência bíblica e que poderia se estender ao 

bosque onde estava situada a federação. Foi solicitado um levantamento para um biólogo 

sobre o caso, Márcio Brugger que afirmou em parecer: “a árvore nada tem a ver com o 

cedro-do-líbano, um gimnosperma muito citado na Bíblia, não sendo, portanto o cedro das 

escrituras.”
171

 O biólogo no entanto, recomendava o tombamento do bosque já que o 

mesmo já havia sofrido considerável desmatamento. A iniciativa, no entanto chocava-se 

com um projeto de loteamento feito pela própria federação. Ao final tratou-se de outra 

iniciativa que não logrou êxito. 

Também em 1990 foi encaminhado um processo de tombamento da estação 

ferroviária de Valadares. Foi feito a partir de um abaixo assinado da comunidade local com 

950 assinaturas recolhidas. O projeto foi organizado pela então presidente da Associação 

de Bairro, Maura Lucia de Oliveira. Segundo a mesma “o prédio é muito importante para a 

comunidade, porque foi através da linha férrea que Valadares cresceu, sendo assim, faz 

parte da história do povoado.”
172

 Mais do que o tombamento, encaminhavam uma proposta 

                                            
169 CPTC, ata da reunião de 12 de dezembro de 1986. 

170 CPTC, ata da reunião de 12 de dezembro de 1988. 

171 CPTC, ata da reunião de 7 de dezembro de 1990. 

172 Idem. 
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de utilização do imóvel. Reivindicavam a instalação de um posto telefônico, a construção 

de uma praça na área em torno e que o prédio fosse utilizado como um centro cultural 

local. A proposta desencadeou a sugestão de um dos membros da CPTC que se tombasse 

não somente a estação de trem de Valadares, mas todas as estações da cidade. O 

levantamento foi feito e a proposta logrou êxito tendo sido tombada a estação de Valadares 

e as demais na sequência. A proposta de uso no entanto, não obteve o mesmo sucesso, pois 

o proprietário, à época a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, afirmava ter outros 

planos para o local. 

Dois anos depois chegava a proposta de tombamento do edifício que abrigava o 

Fórum da Cultura, de propriedade da Universidade Federal de Juiz de Fora. Partiu de uma 

funcionária da UFJF e, tal qual o caso da Cia. Bernardo Mascarenhas, envolveu uma 

discussão sobre a competência de o município tombar próprios da União. Ao fim, depois 

de longo diálogo, foi expedido decreto de tombamento do edifício do fórum da cultura. 

Não obstante, em 2003 Neuza 

Marques – advogada e professora - 

encaminhou a solicitação de 

tombamento de sua própria casa na 

R. Santos Dumont, 85. Se os casos 

acima citados de encaminhamentos 

partindo da “sociedade”, referiam-se 

à um próprio de terceiros com 

intenções de uso social ou questões 

político-econômicas, esta era a 

primeira vez que identifica-se a 

‘invenção” do patrimônio local a 

partir de sua própria propriedade. O 

pedido foi encaminhado no dia 21 de 

março nos seguintes termos, em carta 

redigida por seu filho: 

“Eu, Leonardo Nunes Cruz Gouvêa, venho através desta carta requerer o 

tombamento do imóvel localizado na rua Santos Dumont, nº85, Granbery, em 

virtude da importância de sua arquitetura e do seu valor para o município de Juiz 

Figura 17 - Residência de Neuza Marques na r. Santos Dumont, 

85. Foto do autor, 2012. 
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de Fora. A garantia da preservação constitui interesse público, pois representa 

uma tutela ao patrimônio cultura desta cidade.”
173

  

O argumento apresentado pelo proprietário como justificativa ao tombamento 

ressalta o valor arquitetônico e estético do imóvel para a cidade. O edifício citado é uma 

casa de estilo arquitetônico eclético construída em 1932. Possui planta construtiva de 

centro de terreno, dois pisos, com seis cômodos em cada um deles e um jardim frontal. 

Havia sido incluída no Inventário do Patrimônio Cultural de 1996, porém não sendo 

recomendado o seu tombamento, indicando apenas a documentação do imóvel. Diante de 

um pedido partindo do próprio dono do imóvel a CPTC abriu um precedente contrário a 

indicação do Inventário. Este dado indica que se o Inventário era o norte da política de 

preservação local, não era uma ferramenta ortodoxa de trabalho. Quando o proprietário foi 

notificado da abertura do processo de tombamento, respondeu prontamente ressaltando 

novamente a importância do edifício: “esclarecemos que concordamos com a proposta de 

tombamento, pois Juiz de Fora tem que preservar características arquitetônicas especiais 

para que as futuras gerações possam conhece-las”.
174

 A justificativa destaca um projeto 

pedagógico para o futuro. Para que os que virão pudessem conhecer a história da cidade 

(também) por meio daquele imóvel. 

Visando complementar a documentação sobre o tombamento da casa, foi realizada 

uma entrevista com a proponente. As 22 questões colocadas à Neuza Marques ocupam três 

páginas do processo, divididas entre dados de identificação da mesma, informações sobre o 

imóvel e sobre a proposta de patrimonialização em pauta. Mais do que uma entrevista, 

trata-se de um diálogo entre dois sistemas de classificação sobre a preservação de bens 

culturais. Nos termos de Levi-Strauss (1989), o olhar do engenheiro e o do bricoleur; a do 

arquiteto que pergunta segundo normas aprendidas na academia e exercício de seu trabalho 

numa repartição pública e a de uma advogada e professora que opera com uma visão 

subjetiva e particular, formada a partir dos fragmentos que foi reunindo em suas viagens 

por cidades do mundo e que lhe permitiram organizar um pensamento sobre o que é 

preservação. No transcorrer da entrevista é possível notar o caráter técnico das perguntas e 

o aspecto sentimental de boa parte das respostas.
175

 Três delas valem a pena ser transcritas: 

                                            
173PJF, processo 01238, folha 3 

174(PJF, processo 01238, fla 6. 

175 De algum modo pode-se afirmar que o olhar sobre o patrimônio cultural de Neuza Marque se assemelha 

ao de figuras como Nívea Bracher e Rachel Jardim desenvolvido na fase lírica da preservação do 

patrimônio local. 
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“17 - Manteve a casa igualzinha à época da construção ou houve 

reformas que mudaram a característica da casa? 

Resp: na fachada [não] houve alteração, somente na parte dos fundos da 
casa foram necessárias algumas adaptações para os sanitários e a cozinha. Na 

parte de dentro da casa também não houve alterações, pois conservei até as 

lajotas da varanda de entrada e o do banheiro do primeiro piso que são da 

Companhia Pantaleoni Arcuri. No quintal, preservei a característica de chácara 

de casas antigas conservando o pomar que já existia, como o pé de manga rosa, 

amora, além de laranja da terra, abacate, limão cravo, pés de urucum e 

posteriormente plantei pés de açaí, de cacau e cana caiana. Há também várias 

plantas como a planta ornamental rara cetro imperador. Mudei também a cor da 

casa bege para salmom para realçar melhor os seus bonitos detalhes.” 

“19 – Como é morar numa casa que tem importância histórica para a 

sociedade, sendo bem diferente das atuais? 

Resp: A casa antiga preserva um tempo importante da história da 

cidade. Ela parece ter alma. Há uma sensação de “retorno ao tempo perdido”, 

como dizia Proust, o grande escritor Frances. Morar numa casa que está fincada 

no passado é um desafio, pois é preciso assumir que é importante preservá-la 

para as outras gerações desfrutarem desse inefável bem-estar, conforto, 

amplitude e privacidade, e o ar que vem do vasto quintal de árvores frutíferas 

raras e os espaços laterais que mantém a distancia das propriedades vizinhas 

asseguram a luminosidade e a corrente de ar livre indispensável à salubridade de 

uma residência.” 

22 “E porque a senhora acha que o seu imóvel deva ser tombado? 

Resp: Porque há uma certa amargura cidadã quando vejo o 

desaparecimento de casas e mansões representativas de um tempo histórico 

importante de Juiz de Fora. Poder-se-ia caracterizar como ato de vandalismo 

oficial a permissão para as demolições de prédios que marcaram uma importante 

fase da arquitetura da cidade. Testemunhei significativas construções virem 

abaixo para se transformarem em garagens cuja utilização precária e descuidada 
é bastante discutível tanto em termos sociais como urbanísticos. Muitos antigos 

sobrados e casarões são hoje estacionamentos que agridem a estética das ruas e 

incomodam os pedestres nas calçadas. É desalentador ter assistido a demolição 

do sobrado da rua Espírito Santo datado de mais ou menos de 1870 (junto ao 

Instituto de Educação) para tornar-se abrigo de carros! (...) Por isso quando se 

pleiteia o tombamento do sobrado da Rua Santos Dumont, 85 o que se tem em 

foco é a preservação de alguns significativos exemplos arquitetônicos da Juiz de 

Fora, pulsante das primeiras décadas do século passado quando, por sua industria 

têxtil crescente e vigorosa, recebeu o nome de Manchester Mineira. Estes 

casarões abrigaram a elite industrial dessa época relevante da história da cidade. 

Juiz de Fora merece esta homenagem!”
176 

A primeira pergunta transcrita esboça a preocupação do técnico de patrimônio com 

a questão da autenticidade do bem, sua aura singular e imutável. Para Richard Handler 

(1986) a noção de autenticidade está vinculada ao moderno ocidente e emergência do 

individualismo a partir do séc. XVIII. A ideologia do individualismo possessivo, associada 

a existência de uma coletividade imaginada como nacional – ou no caso, como citadino – 

depende da possessão de uma cultura autêntica. Neste caso ser Juiz de Fora estaria 

associada a ideia do ter um patrimônio cultural que lhes distingue enquanto tal. Ter a casa 
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tal qual era, adquire o sentido chancelar, de que aquele é um ícone do verdadeiro passado 

da cidade e uma dada forma de ser juizforano. 

É interessante notar, no entanto, que a visão de Neuza indica um outro olhar sobre o 

ser juizforano e forma de ter este patrimônio. Em suas concepções estes elementos estão 

associados à uma formulação estética, do belo. O patrimônio é uma experiência autêntica 

na medida em que se pode melhor desfrutar de sua materialidade estética e de sua 

ambiência. Daí a preocupação em ressaltar o jardim e suas árvores frutíferas. É o olhar de 

quem compreende o patrimônio a partir do imóvel – de uma experiência cotidiana e 

biográfica com este bem – e não a partir de sistemas narrativos nos quais os imóveis são 

enquadrados para fazer parte. 

Sobre morar numa casa histórica, o olhar de Neuza recorre à visão literária de 

Marcel Proust. Habitar naquele lugar é uma forma de subtrair-se a lei do tempo; 

presentifica-lo. É a sua “alma” – mesmo argumento utilizado para justificar o tombamento 

do CTC, “ a alma da cidade” – que torna possível essa operação. A casa objetifica o tempo, 

o passado, a história (HANDLER, 1985). Morar nela é uma forma de acessar esse passado; 

narrá-la uma forma de atualizar tais categorias. Trata-se da possibilidade de a cada olhar 

sobre um de seus cômodos vir a tona uma memória de sua vida, tal qual afirma Proust 

numa passagem: 

E essas ruas de Combray existem em uma parte tão recuada de minha memória, 

adornada de cores tão diversas das que agora revestem o mundo para mim, que 

na verdade me parecem todas, bem como a igreja que as dominava da Praça, 
mais irreais ainda que as projeções da lanterna mágica; e em certos instantes, 

parece-me que poder ainda cruzar a rua de Saint-Hilaire, poder alugar um quarto 

na rua de I'Oiseau -a velha hospedaria do Oiseau Flesché, de cujos respiradouros 

subia um cheiro de cozinha que, intermitente e cálido, se ergue ainda em mim, 

em alguns momentos seria entrar em contato com o Além de modo mais 

maravilhoso e sobrenatural do que travar conhecimento com Golo e de conversar 

com Genevieve de Brabant. (PROUST, 2003:29) 

Quando Neuza é perguntada sobre por que sua casa deveria ser tombada, apresenta 

um outro discurso. A resposta se assemelha ao mais racional dos arquitetos - e também 

jurista. É um contexto interessante para identificar como modelos teóricos, a despeito de 

serem “bons para pensar”, quando confrontados com situações específicas, tornam-se 

instáveis. Retomando Levi-Strauss (1989), neste momento Neuza faz uma apropriação do 

discurso do engenheiro em sua bricolagem sobre patrimônio cultural. 

                                                                                                                                    
176 Idem. Folhas 32-34.  



 

 

131 
 

De posse deste conjunto de informações o jurista e membro da CPTC Wilson 

Jabour Júnior redige o relato de instrução do processo.  No documento, o jurista ressalta 

que o imóvel encontra-se localizado em meio a um importante núcleo histórico da cidade, 

no bairro Granbery: ‘bem próximo à secular Igreja do Rosário e a apenas uma quadra do 

singular conjunto, hoje tombado, dos imóveis de propriedade da “Sociedade Beneficente 

de Juiz de Fora.”, situados na Rua Barão de Santa Helena, entre as ruas Antônio Dias e 

Sampaio.”
177

 Com base neste argumento opina favorável ao tombamento do imóvel. A 

justificativa reside em sua localização somando-se a um conjunto de um bairro que possuía 

já alguns imóveis tombados. Não há menção, no entanto, quanto à origem do pedido e seus 

argumentos. A minuta do decreto é redigida advogando: “I – o valor histórico e cultural 

que envolve o bem; II – ser o referido bem imóvel integrante da história e formação do 

bairro Granbery; III – as características construtivas com elementos da arquitetura 

neocolonial; V (sic) – os termos e a documentação constantes ao processo da PJF Nº 

1238/2003”
178

. No dia 12 de agosto de 2003 a casa era decretada tombada pelo município. 

 Se o processo é elucidativo quanto aos aspectos indicados administrativamente para 

o tombamento, é omisso quanto ao fato de que o encaminhamento havia sido feito por 

Neuza. Para além de suas relações arquitetônicas para com a cidade o pedido se fazia 

sobretudo, em função de sua biografia e história familiar. Neuza, atualmente com 80 anos 

de idade, nasceu no norte do Rio de Janeiro em Santa Clara: “uma cidadezinha que tinha 

123 casas”.
179

 É a ‘caçula’ de quatro irmãs e mais velha do que os dois outros irmãos, 

numa família de seis filhos. Na cidade em que nasceu os pais encontravam-se numa 

situação econômica difícil e decidiram se mudar, a convite de uma tia e seu marido para 

uma pequena cidade no Espírito Santo, acreditando ter melhores oportunidades. Lá 

montaram uma padaria, passando posteriormente a adquirir um pedaço de terra e trabalhar 

com café e depois comércio de madeira. 

A ida para Juiz de Fora foi parte de um projeto familiar elaborado sobretudo pelo 

pai. No intuito de garantir um futuro e independência de suas filhas, queria que as mesmas 

estudassem e fizessem curso superior. Segundo Neuza essa era uma atitude pouco comum 

para a época, por volta da década de 1940, sobretudo numa cidade como a que viviam. 

Afirma que o pai não queria que ela e as irmãs fossem dependentes de possíveis maridos 

                                            
177 PJF, Processo de tombamento 01238, flha 42. 

178 IDEM. FOLHA 48. 

179 MARQUES, Neusa. Neuza Marques. Entrevista. JF, 2012 
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ou mesmo fossem professoras, pois tratava-se de um cargo político. Eram os políticos 

locais que indicavam as vagas e nomes a ocupa-las no município. Em suas lembranças o 

pai, apesar de pouco ter estudado lia muito e gostava muito de economia: “papai era um 

visionário. Veja isso, nesse tempo, mulher estudando e ele gastando com menina, com 

mulher. Isso, absolutamente nessa época, não era prioridade de nenhuma família.”
180 

Em 1948 as mulheres da família – a matriarca Alaíde e as quatro filhas – partem 

para Juiz de Fora. Era a cidade mais próxima que dispunha de ensino superior. O pai havia 

conseguido informações sobre um casarão próximo à região central da cidade, das 

faculdades e do colégio Granbery. A intenção era alugar uma casa grande que servisse 

como residência da família e ao mesmo tempo, forma de sustento: “E então o papai 

mudou-se para aqui, alugou um casarão - esse casarão da Antônio Dias – e a mamãe dava 

pensão para estudantes universitários, pra poder nos sustentar.”
181

 O pai retorna para o 

Espírito Santo para cuidar das terras da família e somente alguns anos depois vem se juntar 

com os filhos ao restante da família em Juiz de Fora.  

Foi neste casarão na rua Antonio Dias que Neuza passou toda a sua adolescência e 

juventude. Lá viu sua mãe trabalhar na oferta de quartos de pensionato; suas irmãs se 

formarem; lá terminou o colegial e o curso de direito. Foi também nesta casa que conheceu 

Newton, seu esposo. Havia vindo para cursar a faculdade de farmácia. Recorda o início do 

namoro, o flerte pela janela de 

madeira, com pé direito alto e a 

calçada de pedras e o 

encantamento pelo rapaz que 

havia a pouco conhecido. 

Com as formaturas 

vieram as separações. Cada 

uma das irmãs foi trabalhar 

numa cidade diferente. Neuza 

foi advogar no Rio de Janeiro. 

O namorado foi ser 

farmacêutico em Caratinga. 

                                            
180 Idem. 

181 Idem. 

Figura 18 - Casa de Neuza Marques na r. Antônio Dias. 
 Foto do autor, 2012 
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Algum tempo depois Neuza foi para a mesma cidade, passou a lecionar Português e se 

casaram. Foi no período em que ainda estava no Rio que Neuza começou, junto com suas 

irmãs, a cogitar a possibilidade de comprar a casa em que habitaram e que ainda moravam 

os seus pais.  Recorda que o seu então proprietário encontrava-se doente e precisava 

vender o imóvel. Se cotizaram e adquiriram o imóvel. Com a morte dos pais, preocupada 

com destino que eventualmente poderia ser dado a casa, Neuza foi aos poucos comprando 

a parte de cada um dos irmãos: 

... porque eu tinha medo exatamente que eles não tivessem a mesma visão que eu 

queria, não só porque sou apaixonada por monumentos históricos, porque eu os 

vejo como pegadas humanas de um tempo. Então essa casa nossa lá, ela registra 

uma época de Juiz de Fora e eu acho pra mim extremamente importante, não só 

o aspecto arquitetônico que você vai ver como ela é interessante – a lá da 

Antonio Dias – não só sob aspecto arquitetônico, como também sentimental. Foi 

ali que mamãe fez de nós todas mulheres independentes, mulheres capaz de 

realizar um futuro, mas de maneira absolutamente independente, sabe. Quer 

social, quer sentimentalmente falando. Então a visão do papai era uma coisa 

linda. E eu via a mamãe ali aquela mulher brava, guerreira ajudando a fazer o 

futuro dos filhos, através do trabalho. Então foi uma coisa linda.
182

 

Em meados da década de 1970 Neuza já mãe de seus três filhos retorna para Juiz de 

Fora. Recorda ter saído quase às pressas de Caratinga. Soube de um amigo que seu nome 

estava na lista daqueles considerados perigosos pelo regime militar. Na época organizava 

diversas atividades com os alunos da escola na qual lecionava, como uma banda de música 

que chegou a ter 80 membros. Essas atividades foram consideradas subversivas. Diante 

deste quadro e visando preservar sua família decide partir. Neste retorno começou sua 

história com a casa em que 

vive. 

No início da década de 

1980 Neuza descobre uma 

casa para venda e se encanta 

com ela. A casa no entanto, 

estava praticamente em ruínas. 

Relembra a reprovação de seus 

familiares em fazer o negócio, 

em função do estado de 

conservação do imóvel, ao 

                                            
182 Idem. 

Figura 19- Neuza marques. Foto do autor, 2012 
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que respondia: “gente é uma casa bonita demais.”
183

 O apelo estético da casa convenceram 

Neuza de sua compra. O imóvel foi formalmente adquirido em 16 de fevereiro de 1984. A 

partir daí foram quatro anos gastos com reformas. Neste processo destaca o cuidado que 

teve em manter os ladrilhos da casa, que eram feitos pela Cia Pantaleoni Arcuri, uma 

importante empresa de imigrantes italianos no campo de construção, responsável por erigir 

por parte dos prédios públicos da cidade. Por isso, não quis trocá-los. Afirma que os 

mesmos são uma marca deste período da história da cidade. Outro elemento que teve 

atenção foram as partes em madeira. Conseguiu restaurar janelas e portas, mas seu carinho 

especial é a escada que acessa ao segundo piso da casa. Feita em peroba rosa, sem estrutura 

de sustentação, fixada somente por duas vigas de ferro na espessa parede, com dois botões 

de acabamento. Havia sido pintada de preto quando comprou a casa, mas conseguiu raspar 

toda a tinta e trazer a tona o brilho da madeira.  

Para Neuza morar naquela casa é algo dotado de significado especial. É como 

morar nas próprias ‘pegadas humanas de um tempo’, segundo seus termos. Ela é descrita 

como um organismo vivo, sendo cada cômodo um lugar com um significado específico. 

Alguns estudos já sinalizaram os vários sentidos atribuídos à casa em diversas culturas. 

Roxana Waterson sublinha, por exemplo, como a noção de casa e arquitetura no sudoeste 

asiático é por vezes pensada em associação com as partes do corpo, sendo sua construção e 

usos de espaços dotados de ritos e regras específicas (WATERSON, 2009). As 

ritualizações de Neuza em relação a sua casa vem de sua postura de reverência ao passado. 

As partes onde estão os ladrilhos originais da Cia Pantaleoni Arcuri na copa e lavabo; as 

paredes e janelas da sala. Ao mesmo tempo a casa é espaço de trabalho, em uma sala, 

funciona o curso de redação preparatório para o vestibular que ministra junto com o irmão 

já há vários anos. A manutenção é feita por ela e seu marido. Afirma que para ele cuidar da 

casa e do jardim é uma terapia nos seus 88 anos de idade.  

Neuza se declara apaixonada pela casa que habita. Afirma ser recorrente ver do 

outro lado do portão passantes parados a admira-la. Assegura que um imóvel como aquele 

não pertence só a ela mas à toda cidade. Por isso ratifica: “A gente tem que ver que uma 

cidade, isso aqui, esse imóvel não é só meu. É de todo mundo, não é?”.
184

 Sua casa nesses 

termos é também um patrimônio público. É propriedade das pessoas que a habitam, mas 
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também das que a visitam ou observam sua fachada. Afirma que devemos o que somos a 

cidade em que vivemos. Não por acaso se revela uma aficionada por arquitetura e pelas 

cidades. Suas concepções sobre a necessidade de se preservar patrimônios culturais advém, 

em grande medida de sua compulsiva necessidade de visitar as cidades e usufruir dessa 

estética do belo que deve ser partilhada por todos. Daí afirmar sobre a preservação de seu 

próprio imóvel: 

“Mas exatamente o meu objetivo é esse. É poder colaborar com a cidade pra ter 

essas características, bem presente essas características, que mostram o tempo da 

cidade. Eu sou uma viajante, uma nômade assim, sabe, enlouquecida. Eu não sou 

de comprar roupa, de andar chique, nada disso. O meu negócio é viajar. Então 

quando a gente viaja nessas cidades antigas desses países todos como França, 

Itália.. é Praga e tal, você vê cada coisa linda. A cidade ela principalmente ela é 

visitada justamente por ser uma, um atestado evidente de um tempo histórico. E 

nós estamos perdendo esses tempos históricos através da arquitetura, não é 
verdade. A pessoa não precisa nem de ler sobre Juiz de Fora. Quando a pessoa 

andava aqui vendo os prédios, a gente tinha justamente a história contada através 

dos prédios, da arquitetura e infelizmente isso está desaparecendo e isso me dá 

uma tristeza porque eu conheci Juiz de Fora em 1948, quando a mamãe mudou-

se para aqui.”
185 

Ao longo dos 64 anos em que manteve contato com Juiz de Fora, entre idas e 

vindas, relata as mudanças que viu na cidade. Foi perdendo sua beleza: “todas as vezes que 

eu sabia que um prédio bonito, importante, histórico ia ser demolido eu tive sempre muita 

tristeza.”
186

 Defende a necessidade de estruturação de um plano urbano que defina padrões 

estéticos e limites construtivos para cada área da cidade. Considera um crime demolir uma 

cidade e construir outra por cima. Um apagamento da história. Ao lembrar-se do caso do 

Stella Matutina afirma que a prefeitura não deveria ter permitido em hipótese alguma a sua 

demolição: 

Cada coisa que vai embora eu fico muito triste. Tanto que quando eu pedi o 

tombamento dessa aqui, dessa casa, veio um rapaz aqui me entrevistar, [eu disse] 

porque simplesmente o que eu quero que esta casa seja testemunho de um tempo 

lindo, maravilhoso de Juiz de Fora de uma arquitetura que realmente é única. E 

cada uma das casas, cada uma mais bonita que a outra, maravilhosa e 

interessante. E justamente ela dizendo da cidade, falando da cidade, da 

arquitetura e, inclusive, de uma vida financeira. A coisa mais interessante, 

quando eu pedi e saiu no jornal, um senhor que era desembargador em Belho 

Horizonte me escreve uma carta e me agradecendo por eu ter feito isso e que eu 
era também filha da mãe dele, que é quem fez essa casa. e ele me agradecendo 

por eu ter preservado.
187

  

 Neuza tomou conhecimento da existência de uma política local de preservação por 

meio do imóvel da R. Antônio Dias. Este havia sido inventariado e indicado para 
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tombamento. Quando recebeu a notificação sobre o processo, procurou agilizar o que pode 

na sua tramitação. Tendo em vista esta possibilidade encaminhou logo depois o pedido de 

tombamento de sua atual moradia.  

A biografia de Neuza e de sua família é interessante para se pensar nos modos de 

construção dos patrimônios culturais. Das narrativas que são apagadas desse processo. 

Neste caso identifica-se que para além do discurso elaborado pela prefeitura no Inventário 

e mesmo depois na revisão de sua recomendação quanto à casa de Neuza, outras questões 

perpassaram sua patrimonialização. O que se observa é uma micro-museografia urbana do 

patrimônio cultural elaborada por Neuza, como forma de preservar suas próprias 

narrativas. Tal como a Madeleine de Proust, que remete às suas memórias de infância, as 

casas remetem ao conjunto de lembranças e sentimentos de parte de sua vida, sobretudo a 

memória materna.  A casa é um relampejo, ruína e fragmento destas lembranças 

incrustadas no tecido urbano da cidade. É a museografia particular construída por Neuza. 

De tal forma, para além da narrativa coesa elaborada pela prefeitura, concorrem várias 

narrativas outras, subterrâneas, alheias ao processo de construção patrimonial, mas que dão 

vida a estes bens.  

Ao aceitar e solicitar o tombamento dos imóveis de sua propriedade Neuza 

procurava estabilizar este passado da eventual possibilidade de perda, via 

patrimonialização. Ao mesmo tempo, sua visão proustiana das casas e das ruas, 

deslocavam-se também para um outro sistema de classificação, o dos lugares de memória 

da cidade.  

A biografia de Neuza soma-se à de várias outras mulheres que atuam enquanto 

‘guardiãs da memória e patrimônio’, nos mais diversos sentidos. São recorrentes as 

narrativas sobre acervos e memórias que sobrepuseram-se ao tempo em função da atuação 

feminina, que muitas vezes passa quase despercebida, porém crucial na construção de 

narrativas culturais identitárias. Em Goiás Velho, Izabela Tamaso (2007) identificou a 

importância do papel da mulher – sobretudo a solteira – na preservação de bens culturais 

da cidade e construção da identidade vilaboense após a capital ter sido transferida para 

Goiânia. A importância feminina na proteção de patrimônios já foi reconhecida, por 

exemplo, na “Carta do Rio”, sobre o meio ambiente e desenvolvimento: “As mulheres 

desempenham um papel fundamental no planejamento do meio ambiente e no 
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desenvolvimento. É, portanto, imprescindível contar com sua plena participação para 

conseguir o desenvolvimento sustentável.” (CARTA do Rio, 1992). 

Nestes termos Neuza pode ser pensada como uma guardiã da memória urbana de 

Juiz de Fora. Transforma parte de sua história de vida num projeto público de preservação 

do patrimônio. Ela cria um legado, categoria que pode ser pensada nos seguintes termos: 

“Cabe assinalar que a produção de um legado e a fundação de um lugar de 

memória dedicado a recuperá-lo estão submetidas a condições diversas, tal como 

ocorre no processo de produção de arquivos pessoais. Em primeiro lugar, 

dependerão da ação de sujeitos que expressam a “necessidade” de recuperação 

desses legados, que sejam os porta-vozes do risco do esquecimento, da “dívida” 

com a “memória nacional”, categoria na qual cumpre  incluir os legados e os 

objetos que os simbolizam. Alguns elementos determinantes para os processos 

de produção e institucionalização de legados são o lugar ocupado por esses 

sujeitos, os recursos e as adesões que consigam mobilizar a partir de suas 
estratégias discursivas e políticas. As estratégias discursivas podem variar da 

importância desse resgate para a pesquisa – argumento acadêmico -, à idéia de 

homenagem ou de preservação de ideais cívicos e políticos desses agentes, por 

seus contatos na esfera  governamental, junto a agencias de financiamento etc.” 

(HEYMANN, 2005:2) 

 No caso em questão Neuza é a porta voz do risco de esquecimento de uma 

configuração urbana da cidade, sobretudo numa parte de Juiz de Fora cuja circulação 

marca sua própria trajetória. Além disso, ela atua como porta voz do risco de 

esquecimento de sua própria memória familiar. Neuza ocupa um papel pioneiro na 

trajetória da preservação do patrimônio cultural atuando na contramão (de uma tradição?) 

de proprietários e construtoras cujo olhar sobre o patrimônio cultural é sinônimo de 

perdas econômicas.  
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Capítulo 3 

A Cidade imaterial:      

 novas elaborações sobre patrimônio cultural 
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3.1 Novas adequações sobre discursos do patrimônio local 

 
Em 2002 a Comissão – naquele momento coordenada pelo artista plástico José 

Alberto Pinho Neves – começa a realizar um novo inventário. Desta vez pela própria 

equipe da Divisão de Patrimônio Cultural da prefeitura - DIPAC. O trabalho se desenrolou 

até 2005 e pela primeira vez mostrou uma maior preocupação em incluir os bairros um 

pouco mais afastados da região central da cidade. Data deste ano também a entrada na 

Comissão de Paulo Gawriszewski, arquiteto que a partir de então assumiria papel 

destacado nos trabalhos sobre o patrimônio no DIPAC e na Comissão. 

Para além de uma atualização e ampliação do inventário do patrimônio cultural, o 

coordenador defendia no ano seguinte a revisão da Lei 7282. Afirmava a necessidade de 

uma adequação aos termos da lei federal sobre patrimônio cultural, bem como da 

regulamentação de um regimento interno da CPTC. Os membros da comissão destacaram a 

necessidade de se explicitar melhor alguns termos como a figura da Declaração de 

Interesse Cultural, um novo prazo para reabertura de tombamento de um mesmo objeto, 

etc. O principal ponto, no entanto foi levantado por Paulo Gawrizewski ao defender o 

caráter deliberativo da comissão. A proposta era uma tentativa de concentrar o poder de 

avaliação do que deveria ou não ser classificado como patrimônio nas mãos da CPTC, não 

ficando esta a reboque de uma decisão do prefeito da cidade. 

A primeira proposta do novo texto foi apresentado em maio de 2003. Havia sido 

elaborado pela Divisão de Patrimônio com o auxílio do jurista Conselheiro Wilson Jabour 

Júnior. Para tal o grupo reuniu referência e legislações de vários países e cidades no Brasil 

que atuavam no campo do patrimônio cultural e vinham incorporando já a noção de 

patrimônio imaterial.  

No ano de 2004 a política de preservação do patrimônio local ganharia novos 

contornos. A Lei 7282 foi revogada implantando-se um novo texto jurídico, a Lei 10777 de 

15 de julho de 2004. O documento buscava aprimorar os termos do anterior, para além de 

uma atualização e adequação em relação a um novo cenário da categoria patrimônio que 

emergiu nos últimos anos, expresso no Brasil pelo Decreto Federal 3551 de 04 de agosto 

de 2000, o patrimônio imaterial. O “surgimento” e sucesso desta categoria reflete uma 

série de processos ocorridos a partir da segunda metade do século XX, como a 
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disseminação do uso antropológico da noção de cultura e as demandas de um mundo pós-

colonial. Segundo kirshenblat-Gimblett: 

“Over several decades of trying to define intangible heritage, previously and 

sometimes still called folklore, there has been an important shift in the concept 

of intangible heritage to include not only the masterpieces, but also the masters. 

The earlier folcklore model supported scholars and institutions to document and 

preserve a record of disappearing traditions. The most recent model seeks to 

sustain a living, if endangered, tradition by supporting the conditions necessary 
for a cultural reproduction. This meaning according value to the ‘carriers’ and 

‘transmiters’ of traditions, as well as to their habitus and habitat.” (kirshenblat-

Gimblett, 2004:53) 

No Brasil o patrimônio imaterial enquanto objeto de política pública desloca em 

última instância as categorias de arte e história do posto de entradas principais para se 

pensar o patrimônio brasileiro para o segundo plano. Agora, colocou-se antes a dicotomia 

material/imaterial. Acredita-se que a confluência destas duas categorias darão conta da 

diversidade brasileira, encampando terrenos que até então não haviam sido tocados de 

modo adequado pela agência. De tal forma, a diferença entre tangíveis e intangíveis é 

menos entre o fato de algo ser ou não palpável, mas de modelos de apresentar a nação. A 

uma nação construída discursivamente sobre a pedra e cal e que representava, sobretudo as 

elites, caminha agora com uma outra caráter supostamente amplo, agregando os mais 

variados elementos, sobretudo aqueles outrora denominados por categorias como folclore e 

cultura popular.  

Bens tangíveis 
Bens móveis e imóveis  

Livro do tombo 
Conjuntos urbanos 

Bens Intangíveis 
Formas de expressão  

Livro de registro Ofícios 

Saberes 

Lugares  

 

Tornou-se lugar comum afirmar que a preocupação com os bens imateriais no país 

remontam a um período anterior ao Decreto 3551/2000. De fato, paulatinamente foi-se 

construindo uma biografia para esta categoria no Brasil. Num primeiro momento trçes 

referências foram utilizadas na construção desta historicidade. A primeira é o pré-projeto 

de lei formulado por Mário de Andrade, e adotado com algumas mudanças no Decreto Lei 
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25 de 1937. Em seu pré-projeto Mario Andrade esboça uma concepção de patrimônio 

octogonal, onde a entrada principal é a arte. No sentido andradiano a categoria arte se 

aproxima de uma noção de cultura, como toda e qualquer manifestação humana. Sob sua 

ótica as manifestações populares seriam uma das formas de arte, ou das manifestações 

humanas, e consequentemente o que se convencionou hoje chamar de patrimônio imaterial 

se fazia presente neste projeto como uma das categorias de pensar o patrimônio nacional.  

A segunda referencia utilizada na construção da trajetória do patrimonio imaterial 

do país é Aloísio Magalhães. No período em que esteve à frente do Centro Nacional de 

Referencia Cultural – e em seguida pela Fundação Cultural Pró-Memória -, o discurso 

impresso por Aloísio Magalhães tinha por objetivo a superação de um modelo de nação, 

apresentando um Brasil diverso e culturalmente heterogêneo. Em sua proposta, a 

autenticidade da cultura brasileira seria o resultado de um processo histórico, que liga 

presente, passado e futuro. A autenticação é feita por meio de noções como referência e 

produção cultural. A nação é visualizada como uma pluralidade de grupos e segmentos 

sociais. Neste viés, haveriam tantos passados quanto grupos sociais ligados, entretanto, por 

um elemento unificador que é a nação. Os bens culturais seriam os meios pelos quais os 

diferentes setores da nação se expressariam no fluxo histórico. Amplia-se assim, o leque de 

bens passíveis de serem deslocados de seu contexto cotidiano para se tornarem também 

patrimônio cultural. Os principais pontos de embate na proposta de Aloísio Magalhães se 

revelam na superação da visão tradicional de Rodrigo Mello Franco, no reconhecimento da 

diversidade e nos próprios conflitos que essa pluralidade suscita na criação de uma coesão 

social. 

Outra referência, até então pouco citada no que se refere às reflexões sobre 

patrimônios culturais, é a constituição de 1988. O artigo 216 apresenta o patrimônio 

cultural brasileiro constituído por “bens de natureza material, imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Perceba-se que a concepção de 

patrimônio presente na documentação é um tanto quanto abrangente, buscando abarcar a 

totalidade de grupos constituintes da nação. Seus efeitos em termos de ação, no entanto, 

não foram significativos a ponto de alterar o quadro vigente. 

Não obstante estes termos, a preocupação com o patrimônio cultural já havia sido 

expressa em textos constitucionais anteriores. A primeira referencia neste âmbito é a 
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Constituição de 1934. Em seu artigo 10, item III consta que compete à União e Estados: 

“proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo 

impedir a evasão de obras de arte;”. Tais termos são complementado no artigo 148 onde se 

lê que caberia além das instancias governamentais citadas, também aos municípios: 

“favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em 

geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, bem como 

prestar assistência ao trabalhador intelectual.”  O texto seguinte, de 1937 possui redação 

semelhante. No entanto nota-se uma ampliação da definição sobre o que é este patrimônio 

entendido agora como os monumentos históricos, artísticos e naturais, além das paisagens 

ou lugares particularmente dotados pela natureza,,gozariam da proteção das três instancias 

do podwer federal, estadual e municipal. Uma inovação é a insersão de uma pena contra 

infrações: “Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o 

patrimônio nacional.” O texto posterior de 1946 segue o mesmo raciocínio apresentado. 

Possui uma redação mais breve e não fala em punições. Apresenta, por outro lado, uma 

maior especificidade quanto ao uso dos termos histórico e artístico ao afirmar que: “As 

obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos 

naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do 

Poder Público.” O estilo de escrita perdura no texto posterior de 1967, surgindo a ideia de 

paisagem natural e incluindo o arqueológico: “Ficam sob a proteção especial do Poder 

Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos 

e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas.”  

A diferença essencial entre estas redações e a elaborada na Constituição de 1988 

dialoga com a ampliação conceitual que ela apresenta. Se os textos anteriores são regidos 

pelos monumentos e exuberâncias naturais, a atual constituição abre margem para os 

aspectos cotidianos e intangíveis da cultura como objeto de patrimônio. Para além disso 

este texto discorre de maneira mais detalhada sobre o que pretende definir. 

A quarta referencia desta historiografia é a Carta de Fortaleza, de 1997. O 

documento resultou de um seminário realizado na cidade homonima com objetivo de 

discutir estratpegias de proteção do patrimônio imaterial. Foram discutidas experiencias 

nacinais e internacionais voltadas para as culturas tradicionais e populares, possiveis 

formas de atuação insitucional, para além da propria categoria patrimonio imaterial. O 

documento final recomendava o aprofundamento das discussões e estudos paa a criação de 
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um instrumento legal de proteção, sendo indicado o ‘registro’ como principal mecanismo 

de preservação (IPHAN, 2012). 

Para além deste conjunto de elementos foi incorporado na biografia da categoria 

patrimonio imaterial, logo em seguida, o que se convencionou chamar de movimento 

folclórico. O período que se estende de 1947 até 1964 é recorrentemente apresentado como 

um momento de efervescência, ou “de uma grande mobilização em torno desse tema [no 

Brasil], que foi identificada pelos seus próprios integrantes na época como um ‘movimento 

folclórico’.” (VILHENA, 1997). Este movimento obteve significativo êxito realizando 

diversas reuniões destinadas a debater o assunto em âmbito nacional e internacional. 

Foram criadas agências estatais, entre elas o atual Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular, como reflexo da expressividade do movimento. 

Menos citados nesta trajetória que culmina na elaboração da categoria do 

patrimônio imaterial são os movimentos sociais – de defesa dos direitos dos negros, 

indígenas, imigrantes, entre tantos outros. Pode ser mencionado também a atuação de 

departamentos de pesquisa das universidades e outras instituições, bem como a 

multiplicação de órgãos estaduais e municiais de preservação chamando a atenção para 

novos elementos passíveis de serem patrimonializados. A atuação destes agentes teve um 

papel importante na redefinição do cenário e elaboração discursiva sobre patrimônios 

culturais no país (LONDRES, 2001:189). 

Este conjunto de referencias dialoga com uma panorama internacional, no mundo 

ocidental, regulado pela Unesco. A preocupação deste órgão com estes segmentos culturais 

remontam a segunda metade da década de 1940. Após a Segunda Guerra Mundial o órgão 

recomenda aos países signatários a criação de comissões destinadas a documentação e 

salvaguarda das manifestações folclóricas. Daí o surgimento da Campanha de Defesa de 

Folclore no Brasil e organismos diversos outros países. Na década de 1970, esta 

preocupação é novamente colocada a partir de uma reação de países do cone sul ao texto 

da Convenção da Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Capitaneados 

pela Bolívia este conjunto de países postulavam a necesidade de preservação das 

expressões da chamada cultura tradicional e popular e não só os bens móveis e imóveis, 

conjuntos arquitetônicos e sítios urbanos ou naturais. Reivindicaram a realização de 

estudos para dar forma a uma proteção jurídica a esta categoria de bens. O resultao desta 

movimentação foi a Recomendação  sobre a salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, 
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de 1989. O desenrolar das discussões sobre o tema culmiraram em 2003 com a Convenção 

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial durante a 32ª Conferência Geral da 

Organização das Nações Unidas. 

Estes marcos legais criam uma historicidade para o Decreto 3551 de 4 de agosto de 

2000, que institui o registro de bens imateriais no país. O documento é narrado como o 

culminar de um processo e inicio de uma ação sistemática do estado brasileiro em ambito 

feredal na salvaguarda destes bens. O que ele trás de novo em relação à inciativas 

anteirores, para além de reformulações conceituais é a instituição de um instrumento 

jurídico para dar suporte a um projeto de ação, que é o registro.  

O registro é um instrumento de preservação, formulado no intuito de dar conta do 

caráter dinâmico em permanente reconstrução dos considerados bens de caráter intangível. 

Em linhas gerais, ele assegura o compromisso por parte do Estado em salvaguardar estes 

bens, documentando-os, apoiando-os e acompanhando suas transformações. Em âmbito 

federal, sob a orientação do IPHAN, prevê a produção de conhecimento sobre os bens 

registrados através de dossiês de registro que resultam de um levantamento exaustivo, a 

partir de uma metodologia específica de inventário.
188

 Este objetiva uma espécie de 

radiografia dos bens culturais que considere sua trajetória, elementos contextuais, os atores 

que participam do processo, suas permanências, mudanças e apropriações. Deve fornecer 

um leque variado de fontes, incluindo textos, imagens, vídeos e outros elementos que 

acharem convenientes, de modo a possibilitarem a apresentação do objeto em pauta. 

Em comparação com o tombamento, os trâmites para encaminhar um pedido de 

registro são mais complexos – considerando as orientações estipuladas pelo IPHAN. A 

documentação mínima exigida – tal qual estipulada pelo Iphan – demanda o auxílio e 

envolvimento de uma rede de especialistas como fotógrafos, filmadores, etnógrafos, etc. O 

intuito neste caso é o de gerar uma rede de informações de modo uniforme, que possam 

estar acessíveis em futuro banco de dados. No caso de tombamentos, esse processo é mais 

simples e num certo sentido democrático. Os encaminhamentos de solicitações de 

tombamento não estipulam uma documentação mínima tão elaborada como o registro. Em 

                                            
188 A metodologia de inventário adotada pelo IPHAN para o patrimônio imaterial é INRC – Inventário 

Nacional de Referencias Culturais, cujo objetivo é “produzir conhecimento sobre os domínios da vida 

social aos quais são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e referencias de 

identidade para determinado grupo social.” (IPHAN. Disponível em 

www.portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=13493&retorno=paginaiphan. Acesso em 

http://www.portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=13493&retorno=paginaiphan
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princípio, do ponto de vista burocrático, um breve dossiê que contenha dados sobre o bem 

e uma justificativa para seu tombamento são suficientes. A contradição neste caso é o dado 

de que um instrumento que sempre foi acusado de ser utilizado para privilegiar patrimônio 

das elites tem suas formas de uso mais democráticas que aquela dita para privilegiar as 

camadas populares. 

Ambos, tombamento e registro preveem a inscrição em livros. Criam listas 

patrimoniais. Estes livros constituem-se em espécies de relíquias que guardam o inventário 

de todo o acervo patrimonial produzido por um grupo. A inscrição de um bem nesses livros 

é ato simbólico, mas também resultado de uma série de disputas. O momento de inscrição 

no livro é o referendar de sua suposta estabilização como patrimônio e de eliminação 

retórica das ambivalências. No livro não são contempladas as contestações do proprietário 

de algum imóvel ou as queixas de um grupo rival a um que tenha tido seu patrimônio 

registrado. A inscrição no livro é o momento final da limpeza já apresentada no decreto de 

um bem. Eles determinam ainda o destino destes bens, pois que cada livro de registro ou 

tombo influencia nas diretrizes de sua salvaguarda e o tipo específico de coleção da qual 

faz parte. 

O registro de bens imateriais trouxe também uma nova agenda de questões para o 

campo do patrimônio. O registro é muitas vezes entendido e apropriado por parte de seus 

detentores como uma janela de diálogo com o estado. Neste sentido as ações de 

salvaguarda do Iphan acabam por ter de dialogar com questões relativas a estratégias de 

cidadania e inclusão social. Numa reunião para discutir ações de salvaguardar para a 

capoeira em 2010, por exemplo, as reivindicações iam dos embates entre mestres de 

capoeira e profissionais de educação física pela autoridade e direito de ensinar capoeira até 

reivindicações de um sistema previdenciário para mestres de capoeira. O patrimônio 

imaterial trouxe a necessidade de um diálogo entre os diversos ministérios do governo para 

propor ações que de fato atendam aos anseios destes grupos. Este diálogo interministerial 

é, no entanto, um desafio a ser enfrentado. 

Para além disso, uma nova categoria profissional ganhou centralidade nas 

discussões sobre o patrimônio. O campo outrora com predomínio de atuação de 

historiadores, arquitetos,  museólogos, passou a ter uma forte atuação de antropólogos. 

Noutros termos, a autoridade para atuar na seara do atrimônio imaterial tornou-se um 

                                                                                                                                    
10/08/2012. 
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atributo preferencial de profissionais com formação em antropologia, em função das 

questões que demandam associadas recorrentemente a temas como diversidade, dinamicas 

culturais, entre outros.  

Se o desenvolvimento de iniciativas de preservação do patrimônio no âmbito local 

continuam se expandindo, um novo quadro também se delineou recentemente. Trata-se da 

incorporação do discurso do patrimônio imaterial por parte destas políticas locais de 

patrimônio. Este processo vem ocorrendo de modo rápido e vertiginoso. Segundo dados do 

IBGE do ano de 2009 (vide gráfico), um número de 401 municípios no país dispunha de 

legislação que contemplava o registro do patrimônio imaterial. A região sudeste concentra 

mais da metade destes municípios. Movimento semelhante ocorre em âmbito estadual. Um 

levantamento feito em 2008 indicava a presença de legislação sobre o patrimônio imaterial 

em 12 estados do país (CAVALCANTI; FONSECA, 2008). Hoje, três anos depois, este 

seguramente aumentou. No Estado de Minas Gerais, por exemplo, segundo dados do 

IEPHA, cerca de 700 municípios dispõem de legislação própria sobre patrimônio cultural, 

boa parte deles contemplando a dimensão imaterial.
189

 Neste caso a lei Hobin Hood foi um 

grande motivador deste processo. 

Grandes Regiões 

e 

Unidades da Federação 

Municípios 

 

Total 

Com legislação municipal de proteção ao patrimônio cultural 

Total (1) Natureza do bem tombado (2) 

Patrimônio material Patrimônio imaterial 

Brasil 5565 1618 1559 401 

Norte 

Rondônia 

Acre 

Amazonas 

Roraima 

Pará 

Amapá 

Tocantins 

449 

52 

22 

62 

15 

143 

16 

139 

65 

11 

1 

12 

3 

25 

3 

10 

65 

11 

1 

12 

3 

25 

3 

10 

29 

5 

3 

4 

2 

12 

1 

2 

Nordeste 

Maranhão 

Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

1794 

217 

224 

184 

167 

223 

185 

102 

75 

417 

239 

21 

15 

39 

21 

24 

38 

10 

9 

62 

239 

21 

15 

39 

21 

24 

38 

10 

9 

62 

85 

14 

5 

7 

3 

7 

14 

6 

4 

25 

Sudeste 

Minas Gerais 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

1668 

853 

78 

92 

645 

  920 

676 

30 

51 

163 

920 

676 

30 

51 

163 

222 

147 

12 

15 

48 

                                            
189 RANGEL, Carlos. Entrevista concedida. Belo Horizonte, 2012. 
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Sul 

Paraná 

Santa Catarina 

Rio Grande do Sul 

1188 

399 

293 

496 

248 

47 

75 

126 

248 

47 

75 

126 

43 

15 

12 

16 

Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso 

Goiás 

Distrito Federal 

466 

78 

141 

246 

1 

87 

17 

27 

42 

1 

87 

17 

27 

42 

1 

22 

6 

7 

8 

1 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais 2009. 

(1) A mesma legislação municipal de proteção ao patrimônio cultural pode tratar dos patrimônios material e imaterial. (2) O 

mesmo município pode ter mais de um tipo de bem tombado. 

 

 

Esta ampliação pode ser entendida como mais um indício da explosão patrimonial 

das últimas décadas. A patrimonialização se ramifica e cria uma multiplicidade de 

discursos única na história. Resta averiguar se a existência de um aparato legal sobre o 

patrimônio imaterial corresponde a um conjunto de ações efetivas desenvolvidas por 

cidades e estados.  

Em Juiz de Fora, o momento em que o patrimônio imaterial foi inserido na agenda 

da política pública de preservação coincide com uma nova administração municipal. Tal 

qual ocorrido em 1989, Alberto Bejane fora novamente eleito prefeito da cidade, 

sucedendo Tarcísio Delgado. Em 2008 foi afastado e preso por denuncias de corrupção. De 

sua gestão cabe indicar uma relativa continuidade ao trabalho que vinha se desenvolvendo. 

Não ocorreram por exemplo, mudanças significativas na CPTC. 

A nova Lei trouxe diferentes propostas para se pensar o patrimônio juizforano, a 

começar pela própria definição do que é esse patrimônio. Ele aparece constituído agora 

“pelos bens materiais – imóveis, móveis e integrados -, públicos ou privados e bens 

imateriais existentes em seu território”.
190

 Junto dessa nova definição surge também um 

novo critério de atribuição cognitivo para esses bens. Não se fala mais em valores, mas no 

fato de serem “portadores de referência a identidade juizforana”
191

, embora estes mesmos 

possam ser considerados como valores. Nessas referências incluem-se: 

“I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos e edificações cuja conservação 

seja do interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis 

da história do município, do estado ou do país, quer por seu valor 

                                            
190 Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. LEI 10777, de 15 de Julho de 2004.  

191 Idem. 
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cultural, histórico, etnológico, paleontológico, bibliográfico, artístico, 

arquitetônico, paisagístico; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, arquitetônico, 

paisagístico, artístico, paleontológico, ecológico e científico.”
192

 

 

Segundo o documento, é então esse conjunto de elementos, que varia das formas de 

expressão à ciência e tecnologia, que possibilitaria ao juizforano criar sua identidade; é este   

o cjunto de elementos passível de ser considerado um patrimônio cultural. Essa nova 

formulação faz uma associação entre as noções de patrimônio cultural e identidade – ou, o 

patrimônio é uma referência à essa identidade. A proteção dele é uma estratégia de se criar 

um ‘recorte’ do que constitui essa identidade, salvaguardando-o da perda e objetificando-o 

através da aplicação dos instrumentos de proteção. A noção de cultura, que aparece num 

primeiro plano nos textos anteriores, perde fôlego na nova lei para a categoria identidade.  

Talvez seja correto afirmar que o novo sistema de classificação do patrimônio 

juizforano procure se ajustar ao novo cenário desta categoria em âmbito maior. É uma 

atualização em relação às novas demandas surgidas em função da expansão do termo 

patrimônio num cenário internacional. Neste momento, as formas de patrimonialização de 

Juiz de Fora passam a ter duas entradas principais, material e imaterial, divididas agora em 

dois livros: do tombo e de registro. Delineia-se o quadro: 

 

Bens tangíveis 
Bens móveis e imóveis   

Livros do tombo Conjuntos urbanos e sítios  

Bens Intangíveis 
Formas de expressão  

Livros de registro 
Ofícios 

Saberes 

 

 

No novo documento altera-se novamente os atributos da CPTC. Altera-se inclusive 

sua denominação, passando agora a ser o Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Cultural – COMPPAC. Dada extinção do IPPLAN o Conselho passou a ser 

                                            
192 Idem. 
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vinculado à FUNALFA – comprometendo-a a oferecer apoio técnico e administrativo na 

forma de pessoal – e subordinado à Diretoria de Política Social. Seu número de membros é 

novamente ampliado, agora para treze. Nesta nova composição ao Superintendente da 

FUNALFA é atribuída a presidência; a vice-presidência é atribuída a qualquer um dos 

demais membros escolhidos pela comissão na primeira reunião anual; um vereador 

representa a Câmara Municipal; cinco membros são indicação do prefeito e os seis 

restantes indicados por entidades, associações ou organismos da sociedade civil, 

designadas pelo prefeito e que tenham afinidade com a questão do patrimônio, 

planejamento urbano e áreas afins. Com exceção do presidente, o exercício dos membros é 

de dois anos, prorrogáveis por mesmo prazo. Não consta referência deste período em 

relação ao presidente. Quanto à suas atribuições, há um enxugamento quanto ao número 

de itens permanecendo o conteúdo anterior de um modo reformulado. Não aparece 

também nenhuma nova função, e, mesmo nenhuma atribuição com referência direta e 

específica à questão do registro imaterial. Permaneceu, no entanto, com caráter consultivo. 

A Lei 10777 trouxe também algumas mudanças em relação aos instrumentos de 

proteção. Agora são eles o tombamento; o registro imaterial – a grande novidade desse 

instrumento legal – e a Declaração de Interesse Cultural. Esta última - à despeito de seu 

caráter vago - e questionamentos quanto a sua eventual exclusão - continuou pouco 

explicitada. As áreas de proteção ambiental, no entanto, foram eliminadas. 

 Destarte, a lei coloca como passíveis de serem tombados os “bens materiais – 

imóveis, móveis e integrados e de declaração de interesse cultural do bem”. O dado 

curioso que aparece é o fato de um bem declarado de interesse cultural, o que ocorre nos 

casos em que não é adequado o tombamento, também estar passível ao tombamento. No 

novo texto ele – declaração de interesse cultural – aparece com a mesma estrutura 

discursiva da lei anterior. Entretanto, há neste ponto outro dado curioso que é a 

manutenção do uso da noção de valores – diferente do que aparece em toda a formulação 

da nova lei pautada nas referências à identidade – para justificá-lo. Esses valores por sua 

vez, se comparado com a lei anterior, são reduzidos ao cultural, histórico, arquitetônico ou 

paisagístico. Estes elementos reforçam a ambiguidade deste instrumento de preservação e 

sua falta de especificidade. 

A Lei 10777 tornou mais clara a identificação dos atores que podem entrar com 

pedido de tombamento: “I- membros do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio 
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Cultural; II – pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado”. Prevê também que o 

subscritor da proposta poderá se utilizar de apoio técnico-administrativo da FUNALFA. 

Permanece o prazo de um mês para impugnação, especificando-se as formas de 

notificação ao proprietário – carta registrada; edital; pessoalmente. Altera-se o prazo para 

que o presidente dê vistas dos altos aos membros para cinco dias por membro, e ainda que 

após votação no Conselho e encaminhamento do processo ao prefeito, o proprietário do 

bem poderá encaminhar um memorial no prazo de 15 dias. Quanto ao destombamento, 

mantém-se a formulação anterior. 

No que compete ao registro imaterial: 

“O registro será feito no livro próprio, onde serão inscritos conhecimentos e 

modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, rituais e festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 

outras práticas da vida social, manifestações literárias, musicais, plásticas, 

cênicas e lúdicas, mercados, férias, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e reproduzem práticas culturais brasileiras e não se enquadram nas 

definições acima”
193

 

Um novo item é também inserido. Trata-se das penalidades. É tanto quanto curioso 

que esta questão não tenha aparecido nas leis anteriores. Neste sentido, a Lei 10777 prevê 

a aplicação de multas em caso de dano ao bem tombado de 50% do valor venal em caso de 

perda total; ao respectivo valor em caso de perda parcial, custo da manutenção em caso de 

deterioração ocasionado pela falta da mesma. Constatado o dano a COMPPAC deverá 

avaliar sua dimensão, aprovar critérios técnicos de reparo e arbitrar o seu valor ou custo de 

manutenção. 

Por fim, a nova lei delega à FUNALFA a incumbência de assegurar ao bem 

registrado a disponibilização de documentação para formulação de um banco de dados e 

ampla divulgação de suas informações. O procedimento para o registro imaterial segue os 

mesmos procedimentos do tombamento, com a exceção de que não menciona a 

possibilidade de impugnação.  

 

3.2 A linguagem sonora, o tempo e os novos patrimônios 

 
Ainda em 2004 foi realizado o primeiro registro de bem imaterial da cidade. Trata-

se do ‘apito do meio-dia’. Em setembro de 1927 um relojoeiro, Arthur Vieira, instalou em 

sua joalheria – Meridiano – uma sirene, que quando tocada, podia-se ouvi-la a grande 
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distância. Era uma época em que se dispunha de poucos recursos de comunicação. Assim, 

o sinal sonoro servia não só para comunicar a hora, mas despertar atenção e ação 

comunitária para auxiliar no combate à incêndios ou acidentes. Foi acionada também em 

momentos festivos como ocorreu no término da segunda Guerra Mundial e conquista de 

copas do mundo (FUNALFA/PJF, 2004). O apito do meio-dia reforçava também o caráter 

fabril da cidade, sobrepondo-se ao sino das igrejas de outras cidades mineiras. Indica o 

tempo do trabalho, a hora da pausa para o almoço.  

O Apito do Meio-Dia está instalado no ultimo andar do edifício da Galeria Pio X, 

que liga as ruas Halfeld e Marechal Deodoro. O equipamento foi adquirido da General 

Electric, à um custo de 3 contos de réis. Diariamente, um funcionário da Joalheria se 

dirige até a caixa do apito cerca de 10 minutos antes do meio dia. Quando restam 30 

segundos para a hora exata a sirene é acionada, ecoando por um minuto.  

O registro foi encaminhado por Wilson Cid, jornalista e membro da Comissão. O 

relato em que justifica tal iniciativa destaca: 

“Quer a lei municipal 10.777, de 15 de julho de 2004, que se ampliem, no 

campo da preservação do patrimônio cultural de Juiz de Fora, as preocupações e 

os cuidados com bens imateriais, aqueles que, mesmo não sendo bens físicos ou 

visíveis, e são inúmeros, têm importância significativa para as tradições da 
cidade. É o que nos anima a propor a essa presidência e aos demais conselheiros 

que se examine a inclusão entre os bens tombados, do chamado Apito do Meio-

Dia da Galeria Pio X, seguramente um dos nossos símbolos tradicionais, muito 

mais que um sinal destinado a informar a hora certa às pessoas que se encontram 

nas imediações. Na verdade, há 77 anos é parte da vida urbana dos juizforanos, 

o que há muito dói reconhecido, tanto que na sua sessão de 23 de maio de 1961, 

acolhendo proposta do vereador Pedro de Castro, a Câmara Municipal já lhe 

conferia o diploma de Utilidade Pública.”
194

 

A justificativa destaca a iniciativa de ampliação dos discursos patrimoniais da 

cidade. O apito é apresentado como parte da tradição de um determinado modo de vida 

urbano da cidade, de seus mecanismos de sociabilidade. É mencionado como um elemento 

parte da vida local. Na análise de Wirth (1973) a formação da cidade moderna configura 

também a formação de um modo de vida particular, um “modo de vida urbano”. Este modo 

de vida emerge a partir da imbricação de uma série de elementos como o crescimento dos 

grandes centros urbanos, seus adensamentos populacionais e sincretismos ocasionados: 

“em torno dos quais está aglomerado um número menor de centros e de onde irradiam 

práticas que chamamos de civilização”. Embora o urbanismo tenha seu lócus principal 

                                                                                                                                    
193 Idem.  

194 PJF, Processo 03462, 2004. Flha 5. 
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calcado nas cidades, ele não se limita a elas, 

pois: “os desenvolvimentos tecnológicos no 

transporte e na comunicação (...) estenderam 

enormemente o modo de vida urbano para 

além dos limites da própria cidade”. Ele cria 

uma rede de interação e sedução a partir de 

uma série de equipamentos urbanos como 

industrias, comércio, sistemas de 

comunicação - jornais e rádios -, 

equipamentos culturais - teatros e cinemas -, 

redes institucionais - hospitais, educação e 

centros de pesquisa -, além de outros, como 

organizações profissionais e religiosas.  

O registro do sino é sintomático de 

uma sociabilidade característica de Juiz de 

Fora distinta do estereótipo da mineiridade. 

Se durante longa data o Iphan reconheceu 

no barroco mineiro a maior expressão do patrimônio nacional, em 2009 foi registrado no 

Livro das Formas de Expressão, o “Toque dos Sinos em Minas Gerais”, tendo como 

referência São João Del-Rei e cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do 

Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes. Note-se que, grosso modo, trata-se do 

conjunto das chamadas cidades históricas mineiras. O toque dos sinos foi classificado 

como uma forma de expressão produzida pela percussão sonora dos sinos das igrejas 

católicas, anunciando rituais religiosos, sociais, marcando as horas, entre outros. A certidão 

de registro do Iphan ressalta a continuidade histórica desta linguagem sustentada, 

sobretudo por irmandades religiosas e os significados atrelados à esta linguagem. Chama 

atenção a afirmação: “Em minas Gerais o barroco permanece, não apenas como estilo e 

expressão artística dominante no patrimônio cultural do estado, mas, ainda, como uma 

espécie de ethos ou visão de mundo que marca as cidades do ciclo do ouro e a expressão 

contemporânea do toque dos sinos.”
195

 Em última instância, fala-se do registro do barroco; 

                                            
195 IPHAN, Certidão de registro no Livro de Registro das Formas de Expressão, do Toque dos Sinos em 

Minas Gerais. Brasília, 2009. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/folProcessoRegistroE.jsf 

Figura 20 -  Darlan, funcionário da Joalheria 

Meridiano prestes a soar o Apito do Meio-Dia.  

Foto do autor, 2012 

http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/folProcessoRegistroE.jsf
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de uma atualização desse discurso deslocando-se da arquitetura para um “ethos ou visão” 

de mundo. 

Em Juiz de Fora o apito é parte do ethos de uma cidade que se pretende moderna. 

Sua linguagem é laica. Os ritos a que conclama estão ligados ao mundo do trabalho, das 

festas públicas e das redes de solidariedade entre cidadãos. Não apresenta a diversidade 

sensorial dos sinos das citadas cidades, cujo número, ritmo e forma de badalar 

corresponde a um determinado rito, um saber e técnica de execução. O apito é “retilíneo” 

como o art déco das paredes dos edifícios da cidade. Possui um único acorde cujas 

variantes podem ser apenas a hora e o tempo em que é tocado – em função de alguma 

circunstância especial, o que vem sendo feito a mais de três quartos de século.  

Um mês após ter sido sancionada a Lei 10777 e menos que isso para o pedido de 

registro, Juiz de Fora contava já com seu primeiro bem registrado. O decreto foi assinado 

em solenidade no dia 17 de agosto em frente à Joalheria Meridiano com presença do 

prefeito. Ao meio-dia a sirene soou, desta vez para indicar além da hora, o dia do 

patrimônio
196

 e também seu processo de patrimonialização. 

Recentemente a Joalheria Meridiano mudou de endereço. Está situada agora duas 

quadras de distância da sirene que dispara o apito. Diariamente um funcionário continua se 

deslocando para fazer soar o apito. No entanto, tal mudança gera alguns percalços e há 

uma certa apreensão com relação à continuidade por parte dos proprietários da joalheria 

em continuar a responsabilidade com este patrimônio. Nenhuma discussão sobre o 

assunto, no entanto, foi realizada até o momento.  

 

3.3 A Banda Daki e a patrimonialização do carnaval de rua 

 
 Ainda em 2004, foi encaminhado o segundo pedido de registro de bem imaterial da 

cidade, o bloco carnavalesco Banda Daki. O pedido partiu da Funalfa, por meio de seu 

superintendente e coordenador da Comppac, José Alberto Pinho Neves. Para embasar o 

seu encaminhamento foi anexada uma revista publicada como suplemento numa edição 

especial de um jornal local. A publicação apresentava a trajetória da banda e seus 

principais personagens. Uma etnografia deste documento é interessante para perceber não 

                                            
196 No Brasil o Dia do patrimônio foi instituído no dia 17 de agosto, em homenagem ao nascimento de 

Rodrigo Mello Franco de Andrade. 



 

 

154 
 

só uma forma de narrar a história da banda, como também que narrativa interessava ao 

proponente ao sugerir o registro como bem imaterial. 

 “Banda Daki em Revista” foi publicada pelo extinto Jornal Panorama, no carnaval 

de 2004, em Juiz de Fora. Consta de mais de 56 páginas ilustradas com fotos vários anos 

de desfile de carnaval da Banda e textos, que segundo o autor, o jornalista Ivanir yasbeck, 

compõem “um mosaico da alegria da qual a cidade é possuída nos sábados de carnaval 

(...)”  Logo na terceira página duas fotos ilustram a Banda ao longo do tempo. A primeira 

é uma foto do primeiro desfile, com umas poucas dezenas de pessoas fantasiadas na rua; a 

segunda, uma foto do último desfile (do ano de 2003), com uma multidão tomando a rua. 

naquele ano havia sido registrado um público de cerca de 50 mil pessoas. 

O primeiro personagem apresentado pela revista é “O General”, ou José Carlos 

Passos. Conhecido na cidade como o “Zé Kodak”, o comerciante dono de uma loja de 

artigos de fotográficos recebeu o apelido de general após assumir a coordenação da banda 

em 1979. Segundo a revista ele teria descoberto a banda dentro de seu local de trabalho. 

Em 1972, ano em que foi fundada, enquanto atendia clientes no balcão da loja de artigos 

fotográficos, José Carlos teria ouvido o som de “Ai se eu fosse feliz”, música considerada 

hino carnavalesco da cidade. Decidiu sair até a rua: “sentiu um arrepio de emoção com o 

que via e ouvia: um bando de foliões descendo a rua Halfeld, o centro da rua reservada 

somente para eles”. Entre os foliões alguns conhecidos, da chamada Turma do São Roque. 

O evento era inédito na cidade cuja tradição dos chamados ‘blocos de sujos’ desfilava 

sempre entre o domingo e a terça-feira. Nunca num sábado e cada qual fantasiado da 

maneira que quisesse. Um maestro chamado ‘Tim’ comandava uma orquestra de cerca de 

dez músicos sambas e marchinhas. Completava o cenário uma Kombi que abastecia os 

seguidores com bebidas. O episódio é narrado como uma espécie de mito de origem de Zé 

Kodak enquanto General da Banda. Conta que é o momento decisivo para que se 

envolvesse com a banda já no ano seguinte e assumisse sua coordenação a partir de 1978. 

Zé Kodak, natural de Bicas – cidade próxima de Juiz de Fora – é filho de um dono 

de armazém de secos e molhados que se mudara ainda criança para Juiz de Fora. 

Penúltimo de sete filhos é narrado como alguém que desde criança já se revelava 

apaixonado pelo carnaval. Aos 13 anos teria se encantado ao ver no carnaval um desfile da 

escola de samba Turunas do Riachuelo, escola que passou a ter devoção. Paixão 

semelhante era devotada a fotografia. Começa a trabalhar como balconista numa loja e, 
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em 1974 decide abrir sua própria loja de artigos fotográficos, inicialmente chamada Focus 

Filmes, depois adotando seu apelido Zé Kodak. 

Zé Kodak assume a banda no momento em que seus fundadores, começam a se 

dispersar em função de casamentos e oportunidades de emprego em outras cidades. Neste 

momento já atuava no carnaval local junto da direção da escola de samba Turunas do 

Riachuelo. Em 1978 teria sido ele o responsável por circular um livro de ouro entre 

comerciantes e indústrias de Juiz de Fora, arrecadando dinheiro para despesas da banda. 

Na sequência, destaca o elemento que teria sido decisivo para manutenção da banda e 

expansão de seu público: 

“Participar da banda é uma alegria contagiante que se 

espalha a cada ano. Ela já não é apenas uma brincadeira 

das turmas do São Roque e do Bar do Bolão. Diferente 

das Domésticas de Luxo, por exemplo, o bloco de São 
Mateus, que desfilava nos dias de carnaval, na Rua 

Halfeld, ou abrindo o desfile das Escolas de Samba, com 

uma fantasia uniformizada -, a Banda Daki era acessível 

a todos.” 

O sucesso da banda está associado ao 

“custo zero” para se divertir. Trata-se de uma 

construção da imagem da banda como 

democrática e ao mesmo tempo anárquica, 

afirmando que a banda não tem dono, 

presidente, diretor, sendo de todos. Para 

participar basta fantasiar-se e ir para rua: “A 

fantasia está em casa, dentro de um armário de 

roupas. É por a imaginação a funcionar e o 

resto fica por conta do estado de espírito..” 

Segundo o texto a seriedade com que Zé 

Kodak passou a conduzir a organização da 

banda reverberou na administração pública e a partir da administração de Tarcísio 

Delgado (1983/1989), que passou a financiar os custos com músicos da banda, 

entendendo-a como de interesse municipal, parte do calendário carnavalesco. 

A banda é considerada também uma atração turística da cidade. Inúmeros foliões 

que se destinam ao carnaval de cidades como São Joao Del Rei, Ouro Preto e Mariana, 

incluem em seu roteiro o desfile da banda. Atrai ainda toda região da Zona da Mata 

Figura 21 - Zé Kodak, na Banda Daki. Foto do 

autor,  2012 
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mineira. Os principais beneficiados com o evento são comerciantes ao longo do trajeto que 

circula a banda. 

Por seu trabalho com a banda Zé Kodak já recebeu o título de cidadão honorário, 

em 1979 e uma Comenda em 1995. Surgiram também assédios para que se credenciasse a 

partidos políticos, algo que sempre recusou argumentando que “o afastaria do seu ideal 

mais nobre: atrair todos para a banda, sem discriminação de sexo, cor, idade ou corrente 

política.” Completa a construção do personagem sua devoção católica, presente 

diariamente nas missas da catedral juizforana. O texto se encerra relatando as expectativas 

de Zé Kodak, estar a frente da banda quando ela completar 50 anos.  

 O surgimento da banda é narrado a partir de uma conversa entre amigos num final 

de noite do réveillon de 1971/72. O grupo era composto por jovens estudantes conhecidos 

também como turma do São Roque, referência ao local em que se reuniam com 

frequência.
197

 O saldo da conversa foi o de tentar criar 

algo novo para o carnaval que se aproximava. 

Naquele momento a Banda de Ipanema, que já 

arrastava um grande público no Rio de Janeiro tendo 

como musa Leila Diniz, serviu como referência
198

. 

Criar uma banda de carnaval que fosse livre, em que 

as pessoas fossem fantasiadas da maneira que bem 

entendessem com único objetivo de se divertir. Assim 

é que foi criada a Banda do São Roque. À medida que 

foi conquistando o público, gerou uma discussão 

interna com seus fundadores quanto ao nome e 

objetivos da banda. Já não se tratava mais da banda de 

um grupo, mas sim de algo que havia sido 

incorporado pela cidade. Após longas discussões 

chegou-se ao consenso de alterar o nome para Banda 

Daki, referência a ideia de algo “nosso”, de Juiz de 

                                            
197 Entre os presentes estava também Ivanir Yasbeck, que redige o texto da revista, afirmando ser, naquele 

momento o único que ainda não residia em Juiz de Fora. 

198 O texto tem uma breve introdução em que discute a origem do modelo das bandas de carnaval. Ele teria 

surgido na cidade mineira de Ubá, nas décadas de 1050-60, como uma parodia às  tradicionais bandas de 

músicas. Segundo o texto, um dos fundadores da Banda de Ipanema era natural de Ubá e teria levado a 

ideia para o Rio de Janeiro. 

Figura 22 -  Folião na concentração da Banda 
Daki. Foto do autor, 2012 
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Fora. algumas regras no entanto ficaram estabelecidas. Não abririam mão do local, data e 

hora de concentração.  No largo São Roque, próximo ao casarão da família Abdala - 

demolido para dar origem ao edifício  Emilio Abdala.  

Outro elemento destacado pela revista é o samba “Ai seu eu fosse feliz” (1948), 

escrito por Djalma Carvalho, Juquita e B.O (Barbeiro Olber), classificado pelo autor do 

texto como o hino do carnaval de Juiz de Fora. Sua criação é narrada a partir das 

memórias de João Batista Assis, o Monsualdo. Foi cantor e passista da escola de Samba 

Feliz Lembrança e amigo dos autores citados. Recorda que as escolas de samba não 

tinham samba enredo. Desfilavam cantando sambas canção escolhidos pela diretoria. O 

desfile ocorria na rua Halfeld e um palco era instalado para acomodar os cantores 

enquanto desfilava a escola. Monsualdo passava o tempo livre na barbearia de B.O, no 

qual os amigos se reuniam para conversar. Ali viu nascer o samba como afirma: “justiça 

seja feita, o Olber só entrou com o ‘ai...’do ‘se eu fosse feliz’ e emprestou o lápis com que 

Juquita rabiscou a letra num  papel de embrulho.” Djalma teria feito a composição, 

“empolgante e impecável", segundo o texto, que tornou-se uma marca da festa na cidade 

desde que foi apresentado no carnaval de 1948.  

Dois outros personagens são lembrados como integrantes da narrativa da Banda 

Daki. A primeira é a figura momesca. O personagem era encarnado por Júlio Guedes, que 

cumpria o papel havia dez anos em 1994. O outro era o maestro Walter Tim que 

comandou esse primeiro grupo e esteve a frente da orquestra até 1996, aos 77 anos. Ainda 

hoje, comparece na banda como folião. Guarda uma coleção de objetos da banda, bonés, 

camisetas, memórias de um tempo. Tim tocou por 55 anos nos bailes carnavalescos de 

Juiz de Fora. Era também alfaiate, profissão que exerceu por 40 anos. Começou na música 

por curiosidade e para agradar o pai que a adorava. Procurou a igreja São Mateus e com 11 

anos de idade queria tocar o terceiro clarinete. Começou, no entanto pelo bumbo passando 

depois para o trombone e então, o trompete.  

Um dos textos, chama a atenção pelo título – num texto publicado em fevereiro, 

cinco meses antes da edição da Lei 10777: “O mais alegre patrimônio de JF pode ser 

tombado.”  A narrativa começa por mencionar o investimento que vinha sendo feito pela 

prefeitura no evento, injetando cerca de R$ 30 mil para sua realização. Os encargos 

incluíam, pagamento de banda, trios elétricos, entre outros custos como os com confete, 
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serpentina e a confecção da bandeira da banda. Um trecho de uma entrevista realizada com 

José Alberto Pinho Neves é citado, onde afirma:  

“É intenção da Funalfa tombar também manifestações imateriais. A Banda 

Daki merece ser tombada  não só pela tradição, mas para resguardá-la visando 

questões futuras. Hoje ela é financiada, e amanha?”  

“Acompanho a Banda Daki desde 1975, mas só comecei a desfilar todo o 

percurso desde 1995. Gosto muito das festas que dão oportunidade a tida a 

população de participar, sem preconceitos de classe. É bom sermos nivelados 

pelo mesmo propósito. Por ISS, no sábado de carnaval, das dez da manhã às 

dez da noite, eu não tenho nada a ver com Prefeitura, não coordeno  o carnaval 

de Juiz de Fora. sou um folião comum. Ali, esqueço todas as minhas 

responsabilidades.”
199

 

A revista apresenta a Banda Daki a partir de seus elementos icônicos, seus lugares 

de memória (NORA, 1993), o primeiro samba, o primeiro maestro, a figura do guardião, a 

eminente patrimonialização. São formas de monumentalização discursiva da banda, 

deslocando-a do caráter meramente festivo e inscrevendo-a no panteão das grandes 

narrativas locais. Não é dada grande importância aos aspectos mais ordinários da festa.  

A figura de Zé Kodak é apresentada como elemento que praticamente se confunde 

com a história da banda. De fato, ele é o guardião das memórias da banda. Ao longo dos 

quase 40 anos à frente do bloco, mais do que a festa constituiu também um acervo de 

objetos que contam parte da história da banda. O segundo piso de sua loja guarda, para 

além de material fotográfico, uma espécie de memorial da Banda Daki. Trata-se de uma 

coleção formada por fotografias, cartazes, camisetas, bonés, bandeiras e até um lança 

perfume.  

Em 2012, quando foi celebrado o quadragésimo aniversário da Banda, Zé Kodak 

em parceria com a Funalfa realizou uma exposição deste material nas dependências do 

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Na exposição era possível ver numa ordem 

cronológica as camisetas produzidas pela banda a cada ano. A partir de 2004 o desenho 

das mesmas passou a incluir a referência “patrimônio cultural de Juiz de Fora”. Numa das 

vitrines estava exposto o texto do decreto da Banda como patrimônio imaterial, junto de 

um recorte da revista acima analisada.  

Outro ponto pouco abordado pela revista refere-se às características do desfile 

atualmente. A concentração continua a ser no mesmo local de sua origem, Largo de São 

Roque. Pela manhã aglomera-se um grande número de pessoas fantasiadas, muitas delas 
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altamente elaboradas. 

Homens vestidos de mulher, 

pierrôs, colombinas, a morte, 

palhaços, um bolo, são 

algumas das possibilidades de 

um repertório variado que cria 

um grande colorido na festa. 

Na concentração há um clima 

familiar, onde podem ser 

vistos os mais diversos perfis 

de pessoas.  

Ao meio-dia a banda 

começa a tocar e anuncia a partida do cortejo. Há alguns anos é a banda Realce, uma 

conhecida banda de bailes local, que para a ocasião adapta um repertório carnavalesco 

com ênfase nas marchinhas e sambas. Zé Kodak parte sobre um carro mais baixo 

carregando a chave da cidade e trajando uma farda laranja que denomina como a “Farda 

do General”.  

À medida que o trio avança, o cortejo vai enchendo e mudando o seu perfil. O 

público inicial é engolido por uma massa de pessoas que em alguns anos chegou a 80 mil. 

Em meio à multidão há muita animação e brincadeira. No entanto, também há um 

considerável índice de violência. Em alguns anos foram recorrentes as brigas no meio da 

multidão. Para minimizar estes incidentes Zé Kodak usou o espaço de mídia para divulgar 

o evento e pedir para que as pessoas viessem com intuito somente de brincar. Para além 

disso, a partir do momento que a prefeitura passou a custear a produção da banda, os 

recursos obtidos com a venda de camisetas, e outras arrecadações são revertidos na 

contratação de seguranças. Em 2012 o desfile contou com a presença de 200 policiais e 

400 seguranças contratados.
200

  

Não obstante estes dados, o pedido de registro da Banda Daki orientava-se pelo 

discurso publicado pela “Banda Daki em Revista.” O jurista e membro da Comissão 

Wilson Coury foi nomeado para relatar o processo. Seu parecer baseou-se em várias 

                                                                                                                                    
199 PJF, Processo nº 04871/04, folha 30  

Figura 23 -  Exposição sobre a Banda Daki no Centro Cultural Bernardo 
Mascarenhas. Foto do autor, 2012 
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passagens da revista. Ao final concluía ser favorável ao registro da Banda Daki nos 

seguintes termos: “A Banda Daki é uma tradição incorporada ao cotidiano da cidade que 

há 32 anos renova o espírito de alegria de milhões de pessoas de Juiz de Fora e visitantes 

no período carnavalesco.”
201

 Com base nesta argumentação a Banda Daki foi decretada 

patrimônio imaterial de Juiz de Fora, nos seguintes termos: 

I – o valor histórico e cultural que envolve a tradicional “Banda Daki”, criada 

por um grupo de jovens desta cidade. 

II – que desde 1972, ou seja, há 32 anos, a “Banda Daki” renova o espírito de 

alegria de milhares de pessoas de Juiz de Fora e visitantes nos sábados de 

Carnaval; 

III – Ser uma tradição incorporada ao cotidiano desta cidade e abraçada por 

milhares de foliões.
202

 

O texto do decreto inseria a Banda Daki na lista do patrimônio juizforano 

pautando-se nas categorias tradicional, cotidiano e renovação. É considerada como festa 

carnavalesca que renova o espírito de alegria na cidade. Segundo Backtin (1993) a visão 

grotesca do mundo carnavalizado calcado no riso produzem o efeito de desestabilização 

momentânea e renovação do mundo cotidiano. A patrimonialização da Banda Daki era 

também, num certo sentido uma patrimonialização do riso, da alegria e de uma 

possibilidade de renovação do espírito. 

A patrimonialização do carnaval de rua é algo que vem tomando fôlego no país. O 

Rio de Janeiro é um caso interessante neste cenário. O registro de bens imateriais foi 

instituído no âmbito local por meio do Decreto 23162 de 21 de julho de 2003.
203

 No ano 

seguinte, por meio do Decreto 23926, de 23 de janeiro, César Maia prefeito do Rio de 

Janeiro, decretava a Banda de Ipanema patrimônio cultural carioca. A proposta era 

fundamentada em três argumentos: sua importância cultural para a cidade do Rio de 

Janeiro; o fato de ter ela se tornado referência cultural do carnaval carioca para o país; “a 

necessidade de preservar a memória imaterial a cultura carioca.” A medida gerou 

polêmica, aceita por uns e odiada por outros. O cartunista Jaguar, um dos fundadores da 

Banda, anunciava numa reportagem publicada no jornal O Globo: “Não se pode tombar 

uma molecagem, torná-la uma coisa séria, institucionalizá-la. Isso é totalmente anti-Banda 

                                                                                                                                    
200 PASSOS, José Carlos. José Carlos Passos. Entrevista. JF, 2012. 

201 PJF, Processo nº 04871/04, folha 53 

202 Iem, folha 63. 

203 O órgão que regulamenta o patrimônio cultural na cidade do Rio de Janeiro é a Subsecretaria de 

Patrimônio Cultural. 
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de Ipanema. Fico deprimido, a banda acabou.”
204

 A critica de Jaguar é boa para pensar nos 

limites dos processos de patrimonialização. Há um limite, afinal? A patrimonialização do 

carnaval no olhar de Jaguar é vista como a morte de seu potencial renovador pelo riso, a 

brincadeira e a ‘molecagem’; deixava de ser uma brincadeira e passava a ser um 

compromisso. A partir de então ficavam todos “condenados” a ter de “brincar” o carnaval 

da Banda de Ipanema.  

Três anos depois da polêmica em torno da Banda de Ipanema, a prefeitura 

anunciava a declaração do bloco Cordão do Bola Preta como patrimônio cultural carioca, 

por meio do Decreto 27594 de 14 de fevereiro de 2007. O argumento utilizado foi o 

mesmo apresentado em relação à Banda de Ipanema. A diferença é que neste caso foi 

ressaltado a questão do tempo, de um bloco que se consolidou no carnaval da cidade 

“através de várias gerações.”
205

A patrimonialização englobava para além da instituição do 

bloco a música “Quem não chora não mama”, de autoria de Nelson Barbosa e Vicente 

Paiva, registrada na voz de Carmen Costa, considerando o fato de ter se tornado ela o hino 

bloco. 

O decreto de 2007 não foi a primeira investida no campo do patrimônio em relação 

ao Bola Preta. Iniciativa anterior realizada em 2003, por meio da Lei 3551/2003, de 

autoria do vereador Otavio Leite. O documento declarava em seus termos: “Fica declarado 

“Patrimônio Cultural do Povo Carioca” o Cordão do Bola Preta, tradicional instituição de 

educação artística e cultural sem fins lucrativos.” Ainda que o objeto da lei seja vago, o 

art. 2;º fornece pistas sobre seus objetivos. O texto declarava ainda aplicar-se ao Cordão 

do Bola Preta art. 61, VIII, da Lei Nº 691, de 24 de dezembro de 1984, que isenta de IPTU 

os “imóveis utilizados exclusivamente como museus.” O Cordão do Bola Preta é visto sob 

este olhar como uma instituição de memória. O objeto da patrimonialização refere-se, para 

além do carnaval a um conjunto de atividades que se desenvolve dentro de um 

determinado espaço. 

A Lei foi alvo de contestação. O então prefeito César Maia – o mesmo a endossar a 

proposta de declaração do bloco como patrimônio em 2007 – entrou com uma 

representação alegando ser inconstitucional a Lei 3551/2003. Segundo reportagem 

                                            
204 O Globo, 21 de janeiro de 2004. Cabe destacar que a critica de Jaguar neste artigo refere-se não só á 

patrimonialização, mas se estende também ao formato que a banda havia adquirido nos últimos anos. 

205 Além desta identifica-se também que no Decreto de Declaração de patrimônio cultural carioca do Cordão 

do Bola Preta, o termo imaterial é substituído pelo termo intangível. 
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publicada na época, o seu argumento era o de que para além do reconhecimento como 

patrimônio a lei concedia isenção de IPTU, o que deveria ser avaliado com muita cautela 

em função do ônus causado ao município. O Tribunal de Justiça do Rio, no entanto, 

declarou ser improcedente a iniciativa de César Maia.
206

 A prerrogativa quanto a isenção 

no entanto parece não ter sido considera em 2008, quando após uma divida de mais 1,5 

milhão de reais relativos á IPTU e taxas municipais, o bloco teve seu imóvel leiloado e, na 

sequência, foi despejado. 

 A Lei 3551/03 - ainda que suas características se aproximem do tombamento – 

chama a atenção para um circuito de certificação de patrimônios imateriais que parece 

correr paralelo ao desenvolvido pelos órgãos oficiais de preservação do patrimônio 

cultural. Uma vez que o registro de bens imateriais não gerem os mesmos embates e 

polêmicas que o tombamento de um edifício, tem crescido o número de decretos e leis 

sancionadas por políticos, fazendo uso de seu poder parlamentar, sem ter que submeter 

tais propostas à apreciação de conselhos e/ou câmaras técnicas culturais, ou mesmo ter a 

anuência dos detentores do bem. Assim é que foram registrados o bloco Galo da 

Madrugada, em Recife
207

, o bloco Berbigão do Boca em Florianópolis
208

 e o Cacique de 

Ramos
209

 no Rio de Janeiro, para citar alguns exemplos. Eles têm em comum o fato de 

terem sido patrimonializados via projetos de lei redigidas por vereadores e deputados. 

Estes registros não se restringem ao universo do carnaval. Seguiram o mesmo caminho a 

“terminologia manezinho”, em Florianópolis
210

, o Teatro Escola de Pelotas.
211

 

 À despeito do maior reconhecimento que tais medidas possam oferecer aos ditos 

bens imateriais, contribuindo para sua promoção e continuidade, ao menos duas questões 

merecem ser pontuadas nestes projetos. Em primeiro lugar, o oportunismo político. O 

patrimônio imaterial tornou-se uma nova seara para parlamentares encaixarem projetos 

cujas finalidades carecem ser discutidas. Tais iniciativas teriam fim exclusivamente 

cultural? Em que medida pode se tornar mais um mecanismo na maquina eleitoreira? Em 

segundo lugar, o risco que iniciativas como estas podem oferecer à estabilidade dos – 

                                            
206 “Cordão do Bola Preta vira patrimônio cultural do Rio. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,cordao-da-bola-preta-vira-patrimonio-cultural-do-

rio,574360,0.htm. Acesso em 23 de agosto de 2012. 

207 Registrado por meio de Lei sancionada pelo Governador de Pernambuco Eduardo Campos. 

208 Registrado por iniciativa do vereador Mário de Souza (PT), por meio da Lei 1122/2011 

209 Registrado pela Lei 4068 de 244 de maio de 2005, elaborada pelo vereador Edson Santos,nos mesmos 

termos da Lei 3551/03, ou seja, prevendo também isenção de IPTU para o bloco. 

210 Lei 8763 de 12 de dezembro de 2011. 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,cordao-da-bola-preta-vira-patrimonio-cultural-do-rio,574360,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,cordao-da-bola-preta-vira-patrimonio-cultural-do-rio,574360,0.htm
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muitas vezes frágeis – órgãos reguladores do patrimônio nas cidades e estados. Como 

pôde ser notado até aqui a consolidação do processo em Juiz de Fora, que se assemelha 

com diversos outros contextos citadinos, foi fruto de um processo longo e conturbado. A 

ação paralela de políticos propondo e decretando patrimônios pode levar a uma 

banalização destes instrumentos de preservação e desestabilização e enfraquecimento 

destes órgãos. Acresce ainda a confusão conceitual na qual tombamento é aplicado aos 

bens imateriais, com intuito de prover os efeitos dos registros.  

Esta é atualmente uma questão a ser enfrentada pelo Comppac. Algumas iniciativas 

neste sentido tem surgido na Câmara Municipal de Vereadores. No caso da Banda Daki, 

por exemplo, o então presidente da Câmara Isauro Calais propôs a Lei 10.789 que dizia: 

“Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a decretar, nos termos da Legislação 

vigente, o Tombamento da Banda DAKI, entidade carnavalesca sediada nesta cidade.” A 

lei foi publicada no dia 9 de agosto de 2004, alguns meses antes do decreto de registro que 

data de 28 de dezembro do mesmo ano. De tal forma, incidem hoje sobre a Banda Daki, 

duas medidas de preservação desencadeadas por duas agências distintas dentro da 

estrutura da administração municipal. Os reais impactos dessas medidas e as formas de 

administrar a questão por parte do Comppac ainda estão em abertos. 

 

3.4 Miss, Gay e Patrimônio imaterial 

 
O mais polêmico registro realizado em Juiz de Fora até o momento foi o do 

Concurso Miss Brasil Gay, em 2007. Trata-se, como diz o nome, de um concurso de beleza 

idealizado e produzido para o publico gay. Suas origens remontam à década de 1970 

atreladas à confluência de elementos como: a emergência do movimento homossexual no 

Brasil no final da década de 1960; o grande sucesso dos concursos de beleza nas décadas 

de 1970-80; o impacto midiático da glamourização de atrizes, cantoras e outros segmentos 

do universo feminino; a existência em juiz de Fora de um articulado segmento 

homossexual. 

Foi neste contexto que um grupo de amigos que praticava o transformismo 

começou a se reunir e realizar concursos de beleza, num primeiro momento, dentro de suas 

próprias casas. Muitos deles ocorreram na residência de Francisco Mota (o Chiquinho 

                                                                                                                                    
211 Lei 552 de 15 de dezembro de 2008. 



 

 

164 
 

Mota), que se tornaria mais tarde o produtor e diretor geral do Miss Brasil Gay.
212

 

(RODRIGUES, 2008:63-64). A opção pelo espaço fechado e domiciliar se fazia em receio 

às possíveis reações da “sociedade”. Essa categoria de evento parece ter paralelos em 

várias partes do país. Em Maceió, o decorador e artista plástico Gil Lopes recorda também 

na segunda metade da década de 1970 e início dos anos 1980 da realização de concursos, 

sempre com um grupo de amigos em espaços fechados. Quando muito combinavam com 

um determinado bar ou restaurante sendo o mesmo fechado naquela data para a realização 

do evento. 

Uma história do concurso ainda está por ser escrita e as referências históricas à seu 

respeito são parcas e dispersas. Em geral as fontes de pesquisa sobre o concurso são o 

material de divulgação do evento, as memórias dos participantes e os recortes divulgados 

pela imprensa local. Quanto à este último, a dissertação de Marcelo Rodrigues (2008). É 

interessante notar que as formas de ver e dizer sobre o evento na cidade caminhou de um 

discurso que vai do exotismo à glamourização. Ainda que a aparente mudança de olhar 

indique a progressiva aceitação e incorporação do evento  à cidade, as formas descritivas 

presentes na imprensa local não perderam o seu conteúdo estereotipado.  

A primeira edição do Miss Brasil Gay foi realizada em 1976. Na ocasião tratava-se 

de uma ação entre amigos no intuito de ajudar uma escola de samba local – G.R.E.S. 

Juventude Imperial – que se encontrava em dificuldades financeiras. A ideia do evento era 

a de arrecadar fundos para a escola. Ao mesmo tempo sinalizava um primeiro passo na 

direção da organização sistemática e profissionalizada voltada para o grande público, de 

um tipo de ‘brincadeira’ que ocorria no espaço doméstico (RODRIGUES, 2008: 64). O 

relato de um dos personagens fundadores para a pesquisa de Marcelo Rodrigues do 

concurso permite melhor visualizar a ideia: 

“A ideia do Concurso partiu da cabeça do maravilhoso Francisco Motta, 

que participava dos concursos de Miss Brasil no maracanãzinho (Rio de 

Janeiro). Então, com o apoio da Escola de Samba Juventude Imperial o 

Chiquinho resolveu realizar o concurso com gays no Ginásio do Sport. No 

primeiro ano, tínhamos medo da repercussão do concurso, não sabíamos 

como a sociedade da época iria reagir. Não fui vestido de mulher, mas 

usei uma roupa meio andrógina, feita para noite em tecido jeans. Me 

lembro que usava uma bota preta até a altura do joelho e uma carteira 

enorme feita de pele de coelho. Também vendia ingressos e ajudava as 
estrelas Chiquinho, Mallu, Samantha entre outras amigas a se vestirem. 

                                            
212 Em 2006 Francisco Mota sofreu um derrame cerebral que deixou sequelas na fala e locomoção. Ainda 

assim, continua suas atividades, participando da equipe e coordenação do evento. 



 

 

165 
 

Meu nome só apareceu mais tarde: STELA MARIS CALDAS.” 

(CALDAS, apud RODRIGUES, 2008:64) 

A partir de então o concurso passou a ser realizado anualmente, tornando-se uma 

marca no calendário anual de eventos da cidade. Aos poucos foi se consolidando e 

profissionalizando. Uma das mudanças importantes no seu formato refere-se a forma como 

as misses são indicadas. Inicialmente a participação no concurso era um convite, sendo 

alguns nomes recorrentes no desfile. Num dado momento, quando Marcelo Rodrigues 

passou a prestar assessoria ao evento, identificou a necessidade de criação de edições 

regionais para que cada estado tivesse sua candidata indicada por meio de um concurso 

regional: 

“... eu pensei para que esse evento deixasse de ser uma festa, esse concurso 

deixasse de ser uma festa e fosse um evento sério, era fundamental que as 

seletivas ocorressem nos estados, e isso foi uma mudança radical com muita 

polêmica, muita gente não concordou e não concorda com isso, mas a gente quer 
dar seriedade no evento. É fundamental que as misses venham dos respectivos 

estados. Hoje, no total de 26 Estados e um Distrito Federal no mínimo 22 

Estados tem a sua seletiva, algumas poucas ainda não tem, porque o Estado não 

tem um movimento gay organizado, ou não tem esse tipo de evento. Então a 

gente vai aos poucos acertando essas arestas, mas ano passado, esse ano de 2010 

haviam 27 inscritas, mas vieram 25, e das 25 que vieram, no mínimo 22 foram 

eleitas das respectivas [seletivas] dos seus estados.”
213

 

O processo de profissionalização do evento desencadeou o surgimento e/ou melhor 

estruturação de eventos do mesmo perfil em âmbito estadual. Criou uma rede de eventos 

disseminada pelo país cujo ponto alto é o concurso nacional realizado em Juiz de Fora, 

normalmente no mês de agosto. Essa rede ampliou também o trabalho de produção. 

Tornou-se necessário ao longo de todo o ano acompanhar estes eventos. Há um cuidado 

com o calendário para que as datas não se sobreponham de modo a viabilizar melhor esse 

acompanhamento. Atualmente alguns estados não possuem representação própria, caso do 

Rio Grande do Sul, segundo Rodrigues, porque não houve nenhum órgão, entidade ou 

similar que tenha entrado em contato reivindicando essa representatividade no evento. De 

tal forma, uma seletiva em São Paulo é feita para indicar um candidato que represente o 

Rio Grande do Sul. O objetivo, segundo Rodrigues, é que aos poucos essa questão 

desapareça e cada estado tenha de fato sua seletiva e seu representante. Em alguns locais, 

no entanto, a seleção é altamente disputada como um ano no estado do Pará no qual havia 

168 candidatas.
214

 

                                            
213 RODRIGUES, M. Marcelo Rodrigues. Entrevista. JF, 2010 

214 Em entrevista Rodrigues argumenta que o grande número de candidatas na região Norte talvez dialogue 
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A realização da etapa nacional, ou, do Miss Brasil Gay, em Juiz de Fora 

compreende um período de produção entre abril e setembro. Neste período é montado um 

escritório para regularizar as candidaturas, montar a programação, divulgação etc. Uma 

parte que vem recebendo bastante atenção refere-se à acessória de comunicação do evento: 

manter um site atualizado, formatar release para a imprensa, pensar num tema anual para o 

evento, contratação de artistas, estão no repertório de preocupações centrais. 

Para além do evento, o Miss Gay – forma como é mencionado – foi um elemento 

importante para alguns desdobramentos no campo político na cidade, especificamente no 

que tange as políticas voltadas para diversidade cultural. Dentre os quais vale citar a 

criação do Centro de Convivência do Cidadão Homossexual de Juiz de Fora, cujo objetivo 

é atuar no campo das políticas de valorização dos homossexuais e defesa de seus direitos. 

No campo legislativo, conseguiram aprovação da lei 9791, ou Lei Rosa, que pune 

discriminação por orientação sexual em âmbito municipal.  

Hoje o Miss Gay é o pivô de uma série de eventos do que se tornou conhecido 

como o a “semana gay” da cidade. O concurso aglutina em torno dele uma série de 

atividades festivas e de cunho político, como a Rainbow Fest e a Parada do Orgulho 

Gay.
215

 Este conjunto coloca Juiz de Fora no roteiro das cidades gay friendly, lugares que 

atuam no sentido de desenvolver ações em beneficio dos homossexuais e bem recebe-los. 

Com isto tornou-se o evento que atrai o maior público em termos turísticos para a cidade, 

chegando a receber cerca de dez mil pessoas.  

No calendário que acopla cada vez mais atividades, o sábado talvez seja o dia mais 

festivo. Já pela manhã é possível ver um “desfile” de transformistas na r. Halfeld – 

principalmente. Várias são os gays que se fantasiam para sair à rua a desfilar e posar para 

fotos junto de turistas e população local. Atraem um público variado que inclui de grupos 

de jovens até famílias inteiras que vão para o local ver as fantasias, fotografar e ser 

fotografado junto com os “personagens”. O clima é festivo, carnavalizado de um certo 

modo. Nota-se uma mistura de glamour, irreverência, comicidade e grotesco nos trajes 

exibidos. Ursinhos, policiais, uma distinta senhora, Marylin Monroe, tigrezas, gatinhas são 

                                                                                                                                    
com questões culturais, herdada de costumes indígenas nas quais muitos meninos eram criados como 

meninas. Para Rodrigues talvez esta herança tenha gerado algum legado fazendo com que o trnasformismo 

na região norte seja melhor aceito que em outras partes do país. RODRIGUES, M. Marcelo Rodrigues. 

Entrevista. JF, 2010. 

215 Para além da iniciativa do grupo que produz o Miss Gay, soma-se, nesta atuação, sobretudo num plano 
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algumas possibilidades que podem compor este repertório. As fantasias são 

complementadas por adereços de mão como uma cesta, um leque, um cacetete, um bicho 

de pelúcia. Uma ‘personagem’ vestida de galinha carregava um frango de borracha na mão 

e perguntava a todos que o paravam: “segura meu pinto?” oferecendo o adereço e deixando 

no ar a duplicidade da brincadeira.
216

 Estes indivíduos se vestem e estão ali para serem as 

estrelas daquele momento, transformando a rua numa espécie de palco. 

A partir de 2003 este desfile pelas ruas da cidade se somaram a um outro evento 

que ocorre no período da tarde, a Parada Gay de Juiz de Fora.
217

 Em 2010 sua programação 

contou com três trios elétricos que arrastaram uma multidão na Av. Rio Branco. Ao chegar 

na esquina entre Rio Branco com a R. Halfeld, de frente ao prédio da Câmara Municipal, o 

cortejo parou e foi feito um ato político. Num dos trios elétricos haviam vários 

personagens de liderança do movimento gay, como Osvaldo Braga e Luiz Mott, 

carregando a bandeira do Movimento Gay da Bahia. Neste momento interromperam o som, 

tomaram a palavra e fizeram discursos cujo conteúdo de maneira geral relacionava-se com 

a luta contra a homofobia e o momento eleitoral que se aproximava – em outubro de 2010 

foi realizado o primeiro turno das eleições municipais. Era uma mensagem aos eleitores 

para que não votassem em candidatos que simpatizassem com qualquer forma de 

homofobia. Foi realizado também uma menção em comemoração aos dez anos da “lei 

Rosa” em  Juiz de Fora.  

                                                                                                                                    
político, o MGM – Movimento Gay Mineiro. 

216 Estes dados referem-se a uma etnografia do evento realizada no ano de 2010. 

217 Em 2010 ele teve seu percurso alterado e reduzido, por questões de segurança. Antes o trajeto saia do 

largo do Riachuelo, percorria a Av. Rio Brando até a AV. Independência e desci por esta até a Praça 

Antônio Carlos. A partir daquele momento terminaria no cruzamento da Av. Rio Branco com a Av. 

Independência.  



 

 

168 
 

 

Figura 24 - Desfile de drags no centro de Juiz de Fora que antecede o Concurso Miss brasil Gay.  
Foto do autor, 2010 

 

Figura 25 - Desfile de drags no centro de Juiz de Fora que antecede o Concurso Miss brasil Gay. Foto do 

autor, 2012 

           

Figura 26 - Desfile de drags no centro de Juiz de Fora que antecede o Concurso Miss brasil Gay.  

Foto do autor, 2010 
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Figura 27 - Parada Gay de Juiz de Fora. Foto do autor, 2010 

 

 
Figura 28 - Parada Gay de Juiz de Fora. Foto do autor, 2010 

 

O ato foi carregado de simbolismo pelo local em que foi realizado. Mais do que um 

prédio público associado ao centro de poder político local, aquele é considerado por muitos 

como o principal cruzamento urbano da cidade e ápice da marcha. Dali o cortejo seguiu até 

o final por volta das 19h, cumprindo cronograma previamente previsto.  

A multidão que seguia os trios elétricos era bastante diversificada. O público 

extrapolava consideravelmente a comunidade gay e transformava a parada numa espécie 

de micareta. Em meio ao cortejo podiam ser identificadas algumas cenas de violência. 

Brigas entre grupos, que segundo Marcelo Rodrigues não é o público gay, mas um público 
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mais amplo que se junta a festividade. Havia um forte aparato policial que conseguia agir e 

conter os tumultos rapidamente. A questão da segurança foi um elemento ressaltado em 

várias chamadas e anúncios da festa. De fato, em relação a 2008, havia uma ação policial 

mais efetiva, ou mais eficiente. Apesar disso, no dia seguinte o jornal local noticiava uma 

pessoa baleada nas imediações do evento. Sendo evento público, grupos rivais de regiões 

periféricas da cidade acabam se cruzando.  

Outro ponto da festa foi a Praça Antônio Carlos. Em 2010 havia sido montada uma 

espécie de boate no estacionamento do local. A entrada era R$25. Havia tendas e ao fundo 

um palco. Em 2008 havia uma grande estrutura montada na própria praça e aberta a todos, 

exceto um camarote. De qualquer forma esses lugares do patrimônio material da cidade 

continuam sendo os mesmos quando se trata dos circuitos do patrimônio imaterial. Halfeld, 

Rio Branco, Espaço Mascarenhas, no caso do Miss gay e também da Banda Daki e mesmo 

do festival de música colonial que tem seus palcos espalhados pela cidade. 

O ponto alto é o Concurso que elege a Miss Brasil Gay. O apresentador está prestes 

a anunciar o resultado final do concurso miss Brasil gay 2010. Incita a platéia. “o vencedor 

é...” Faz suspense.  Chama pelo grito das torcidas. O Pará trouxe uma comitiva; São Paulo 

tem algum apelo, Minas Gerais causa  frenesi da torcida, majoritariamente local. “E o 

vencedor do concurso é....” enfim anuncia: “São Paulo, Carol Zwick!” Estava eleita a nova 

miss naquele momento. A torcida aplaude em meio a empolgação e decepção por não ter 

sido a sua candidata preferida escolhida. A ganhadora se emociona com o resultado. 

Recebe a faixa da miss do ano anterior, Ava Simões, do estado do Rio de Janeiro. Recebe o 

troféu, desce do palco e desfila pela passarela pela última vez naquela noite confirmando 

sua vitória, agradecendo ao público, jurados e exibindo sua faixa e troféu. Seu prêmio uma 

joia com ouro e brilhantes e uma bicicleta. 

A cerimônia do concurso miss Brasil gay 2010 aconteceu como de costume no 

ginásio do Sport Club. Os portões segundo programação seriam abertos 20h.  Entre 21h e 

23h estava previsto a atividade denominada galeria de beleza. O público foi chegando aos 

poucos. O espaço era divido entre mesas e arquibancada. Os que chegavam recebiam um 

brinde do evento, uma sacola e uma garrafa plástica personalizada. Já na entrada havia um 

telão com projeções de imagens sobre o concurso. Fotos e trechos de vídeos das edições 

anteriores. Os ingressos para as mesas haviam sido quase todos vendidos. A arquibancada 
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também estava quase tomada. O público era diverso. Apesar de majoritariamente gay, 

havia também pessoas com suas famílias e heterossexuais acompanhando o evento.  

O local havia sido decorado com instalações de tecido próximas ao palco em 

formato cônico e um conjunto de balões infláveis em formato de estrela de 8 pontas. A 

passarela se estendia do palco até pouco mais da metade do ginásio onde se encerrava no 

formato de um “T”. De frente para a passarela estava a bancada dos jurados composta por 

um número de cerca de 10 a 12 pessoas. Neste ano o júri era composto por personalidades 

do mundo gay como Isabelita dos Patins, Luiz Mott e Chiquinho Mota; personalidades 

locais, como uma senhora apresentada como esposa de um político local; personalidades 

midiáticas e do mundo da indústria cultural.
218

  

A programação oficial tem início com a galeria de beleza. Um grupo de gays 

previamente inscritos ganharam a produção de um look que foi apresentado a plateia 

desfilando pela passarela. Neste momento, desfilaram também personagens de dois 

programas televisivos parodiando participantes homossexuais da edição do Big Brother 

Brasil. Logo em seguida o júri foi convidado a tomar assento. Para aquecer o público, um 

conjunto de performances antecede o concurso de misses propriamente dito. Em geral são 

apresentações curtas, com a duração de uma música. Transformistas cantam fazendo 

dublagem, encenam uma coreografia, imitam algum personagem ou criam o seu próprio. 

Entre essas performances estava Ava Simões que ganhou o Concurso em 2009. Uma das 

apresentações foi inspirada na coreografia da Comissão de Frente da escola de Samba 

Unidos da Tijuca, elaborada pelo carnavalesco Paulo Barros. Duas pessoas com um tubo 

auxiliavam a “mágica” do artista que trocava de roupa no palco em poucos segundos, 

enquanto fazia uma performance dublando uma música.  

A estrutura do concurso compõe-se de duas partes. Na primeira os participantes 

desfilam exibindo um traje típico. A proposta é que suas fantasias tragam elementos que 

dialoguem com a cultura de seu estado. Os trajes apresentaram soluções criativas sendo 

alguns verdadeiras instalações. A indumentária da candidata de Minas Gerais trazia uma 

capela. Uma estrutura em madeira, da qual saia de dentro trajando uma capa. No meio da 

passarela se desfez desta capa e revelou um vestido em dourado, uma referência ao barroco 

e ao ouro das igrejas. A candidata do Piauí foi a que causou maior furor no público. Sua 

                                            
218 -Estava cotada a presença do ator da Rede Globo Miguel Falabela que não pode estar presente em função 

da sua participação na realização do programa de TV Criança Esperança na mesma hora e data. 
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entrada foi apoteótica. O traje era também uma instalação. A estrutura de uma grande 

rocha, que foi se rompendo, junto de uma ambientação e sonoplastia sincronizada. Num 

dado momento a rocha se partiu por completo. Abriu-se revelando espécies de cristais em 

tons azulados, como se de dentro da rocha saísse um diamante e a miss caminhava para a 

passarela com um traje em tons esverdeados e dourados. O traje, segundo a candidata, 

remetia à antiguidade das rochas do Piauí e suas riquezas. A candidata do Alagoas trazia 

uma alegoria às artes populares e artesanato local. Do Rio de Janeiro, novamente o impacto 

da coreografia de Paulo Barros refletida no desfile. A candidata entrava vestida de 

malandro e após um assistente passar sobre ela um tecido que simbolizava o calçadão de 

Copacabana, transformava-se numa mulata.  

Estes trajes permitem observar uma leitura do que constitui o que pode ser chamado 

de característico de cada estado do país. É uma forma de leitura do mesmo metaforizado 

numa indumentária. O farol da Barra na Bahia, a Cunhaporã do boi de Parintins no 

Amazonas, o mamulengo no Rio Grande do Norte. É o próprio estado sintetizado num 

traje. Ao final desta parte do desfile tem inicio um novo conjunto de performances. Cerca 

de 30 minutos de apresentações que procuravam distrair e empolgar o público, enquanto as 

misses preparavam o próximo desfile.  

O desfile dos trajes de gala causa maior euforia no público. Uma característica era o 

tom de mistério em relação aos vestidos quando as candidatas entravam na passarela. A 

maioria delas usavam o recurso de encobri-los com algum tipo de sobretudo. Logo nos 

primeiros passos este era jogado ao chão e o traje de gala revelado. De modo geral, 

tratavam-se de peças luxuosas, com alto requinte e sofisticação. Ao anunciar as misses o 

locutor destacava detalhes como o criador da peça e os materiais de sua composição. 

Muitas delas com cristais, encrustações de brilhantes, entre outros detalhes. O valor destas 

peças chegava a R$15 mil.  

Ao final do desfile ocorre a apuração dos votos.  O publico aguarda assistindo a 

mais uma sessão de performances. As categorias de prêmio são “Miss Juri Popular”, 

categoria criada em 2010 e feita através do voto do público pelo site do evento;
219

a 

segunda categoria era “Miss Simpatia”
220

. Na sequência premia-se as três primeiras 

                                            
219 Esta categoria foi vencida pela candidata do Rio Grande do Sul com 722 votos.. 

220 Em 2010 esta categoria foi vencida pela candidata de São Paulo. 
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colocadas na categoria de traje típico e traje de gala.
221

 Por fim, o grande prêmio da noite, 

de Miss Brasil Gay. A eleição começa com uma semifinal onde 12 candidatas são 

selecionadas. A partir daí vão sendo anunciadas cinco candidatas que recebem prêmio até o 

anuncio da grande vencedora.
222

 

O prêmio pela conquista consistia numa joia e uma bicicleta para a Miss Brasil 

eleita, além da faixa e do troféu. As demais vencedoras recebiam somente faixa e troféu. A 

maior premiação, no entanto é simbólica. Dialoga com o que Marcelo Rodrigues denomina 

“mercado de faixas de miss”
223

. Atualmente existe um circuito pouco conhecido do grande 

público de concursos de beleza gay no país. Seu grau de organização e sofisticação varia 

desde o Miss Brasil Gay, no qual a produção de uma candidata pode chegar a soma de 

R$60.000
224

, até os ainda menos elaborados como o Miss Gay Barca Rio-Niterói. No caso 

do primeiro, o perfil das candidatas constitui-se, em geral, de jovens com faixa etária 

média de 25, 26 anos de idade. A participação no concurso demanda um trabalho 

sofisticado e de alto custo. Para além de vestidos, sapatos, maquiagem, perucas, pode 

incluir também cirurgias plásticas, não sendo permitido pelo regulamento do concurso, por 

exemplo próteses de silicone
225

. 

Para além do concurso do Miss Brasil Gay, este circuito de faixas de miss objetifica 

um ideal de beleza. Mais do que o prêmio de um concurso, muitas vezes é um projeto de 

vida levado a cabo pelas candidatas. A faixa simboliza a conquista deste ideal; ela é o 

reconhecimento de uma determinada estética feminina produzida por estes indivíduos. Por 

outro lado, ela é também um elemento de distinção. Num universo em que não são raros os 

casos em que estas candidatas se tornam travestis e/ou enveredam pelo mundo da 

prostituição, a faixa as qualifica em um outro patamar, permitindo preços mais elevados 

para fazer shows e/ou programas.
226

 

                                            
221 Em 2010 venceram respectivamente no quesito traje típico: 3° Acre, 2° Piauí e 1° Para. No quesito traje 

de gala: 3°RS, 2°MG, 1°SP. 

222 Em 2010 a candidata de São Paulo foi eleita Miss Brasil Gay. A plateia reagiu mostrando clara 

preferência pela candidata de Minas Gerais que ficou em segundo lugar.  

223 RODRGUES, Marcelo. Entrevista concedida. Juiz de Fora, 2010. 
224 A Miss Brasil Gay 2009 Ava Simões, afirmou segundo entrevista a um site ter sido aproximadamente 

esta a soma gasta em sua produção para participar do concurso. O custo envolveu a confecção dos vestidos 

(um delas avaliado em R$30.000), além de ajustes no rosto com um cirurgião plástico. Disponível em: 

http://olharhumorado.blogspot.com.br/2009/11/miss-brasil-gay-2009.html 

225 Segundo o regulamento o candidato deve ser do sexo masculino e não pode ter feito operações para 

mudança de sexo. 

226 RODRIGUES, M. Marcelo Rodrigues. Entrevista. JF, 2010. 

http://olharhumorado.blogspot.com.br/2009/11/miss-brasil-gay-2009.html
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Figura 29 -   Concurso Miss Brasil Gay, 2010. Foto do autor, 2010 

 

 

Figura 30 -  Concurso Miss Brasil Gay, 2010. Foto do autor, 2010 
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Figura 31 -  Concurso Miss Brasil Gay, 2010. Foto do autor, 2010 

 

                                         

Figura 32 - Concurso Miss Brasil Gay, 2010. Foto do autor, 2010 

 

 Como se pode notar o Miss Gay, mais do que um concurso está associado hoje a 

um conjunto de questões que envolvem além do evento, implicações no plano político e de 

cidadania – referindo-se as discussões contra a homofobia –, estético – tornando-se uma 
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referência de um certo ideal de beleza por um segmento do universo gay –; turístico – já 

que é o principal evento a trazer visitantes para Juiz de Fora.  De modo geral o evento é 

hoje um caleidoscópio para compreender várias questões que se colocam na discussão 

sobre os movimentos homossexuais. 

O Miss Gay foi inserido na lista do patrimônio cultural juizforano em 15 de agosto 

de 2007. O pedido foi encaminhado por um ofício assinado por Mariluce Araújo Ferreira, 

então Superintendente da FUNALFA, e por consequência Presidente do COMPPAC. O 

documento justifica a proposta nos seguintes termos: 

“Justifico tal atitude em virtude da importância da celebração como um 

movimento cultural já tradicional em Juiz de Fora, realizado por mais de trinta 

anos na cidade. O evento, conhecido nacionalmente, recebeu um público de 

cerca de dez mil pessoas no ultimo ano, podendo ser considerado um dos 

maiores eventos gays do mundo, levando Juiz de Fora a ser conhecida como uma 

cidade sem preconceitos e inclusiva da causa homossexual.” (Processo 

03780/07). 

 

No argumento da proponente a importância do concurso Miss Brasil Gay residia no 

fato de ter ele se tornado a maior festa do gênero em âmbito local e nacional. Este feito 

teria projetado a imagem da cidade nacionalmente como inclusiva e de vanguarda, visto 

que está situada em um dos estados considerados mais conservadores do país. Ressalta 

ainda o fator econômico, a partir do turismo que lota a cidade principalmente nos dias que 

acontecem o evento. O processo apresenta um breve estudo que procura apresentar o bem 

em pauta e sua importância para a cidade. Nele os termos da proponente são reafirmados e 

acrescenta ainda argumentos como: 

“O Miss Brasil Gay extrapolou as fronteiras do mundo homossexual por ser um 
evento aberto, nas ruas e praças. Não se sabe bem o início, mas já é tradição a 

população se encontrar no centro da cidade, especificamente no calçadão da Rua 

Halfeld para ver o desfile das drag queens. Neste dia, pode-se presenciar 

crianças, adultos, homens e mulheres, sendo heterossexuais ou não, convivendo 

no mesmo espaço, deixando de lado as diferenças e dizendo não ao preconceito.” 

(Processo 03780/07). 

“Há de se ressaltar o paradigma deste evento para Juiz de Fora. Uma cidade 

localizada em um dos estados mais conservadores do país, que hoje, é exemplo 

de cidadania. Alem disso, os desdobramentos advindos do concurso colocam a 

cidade como referência de responsabilidade e inclusão social.”(Processo 

03780/07). 

O argumento amplia a discussão do concurso em si para os eventos que surgiram 

em torno dele como o desfile das drag queens nas ruas da cidade na manhã de sábado. 

Sublinha a aceitação por parte da população local que se faz presente nos termos do texto 
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“dizendo não ao preconceito”. A sequência afirma o caráter de vanguarda de Juiz de Fora 

ao incorporar por meio do evento a causa homossexual, mesmo estando situada num dos 

mais conservadores estados do país. O registro envolve assim, de modo tangencial o 

reconhecimento de uma cidade cidadã, aberta à diversidade cultural e de orientações 

individuais e sócio-culturais. No relato feito por uma integrante do Comppac, Maria 

Aparecida Barison: 

“Não podendo deixar de ser destacado (sic) também, a questão econômica, haja 

vista que de acordo com os dados estatísticos, os turistas em sua maioria, chegam 

à cidade na véspera do desfile e somente viajam no domingo, não podendo 

desprezar também, os que chegam no início da semana e permanecem na cidade 

por alguns dias após o evento, aumentando em muito o movimento no centro 

comercial da cidade, com hotéis e restaurantes superlotados, por conseguinte, um 

giro monetário significativo na economia de Juiz de Fora.” (Processo 03780/07). 

 

O aspecto econômico, durante longa data indicado como um dos principais 

empecilhos ao desenvolvimento de uma política de preservação – vide os constantes 

embates com o setor imobiliário –  local surge neste momento como um dos motivadores 

do pedido de registro. A conselheira ressalta a importância do pink money para a economia 

local.  

De modo sintético, ainda que se identifique a presença de argumentos como o 

caráter tradicional da festa e sua importância para o público gay, o elemento que mais 

sobressalta em termos retóricos no processo de registro do Concurso Miss Brasil gay é o 

fato de que ele projeta a cidade nacionalmente como lugar inclusivo. É este argumento que 

vai constar na redação do decreto de registro:  

“I – que por mais de trinta anos, realiza-se a celebração do “Concurso Miss 

Brasil Gay”, um movimento cultura que já tornou-se uma tradição incorporada a 

historia da cidade;  

II – que é um dos maiores eventos na sua modalidade, levando Juiz de Fora a ser 

reconhecida como uma cidade sem preconceitos; 

III – os termos e a documentação constantes no processo administrativo da PJF 

nº 3780/2007.”(Processo 03780/07). 

 Em 15 de agosto de 2007 o Concurso Miss Brasil Gay passava a fazer parte da lista 

dos bens culturais registrados na cidade de Juiz de Fora, segundo os argumentos e valores 

indicados no processo. Para a organização do evento, no entanto, mais do que a 

importância cultural do concurso, o seu registro foi permeado por interesses político-

econômicos, desencadeado pelo prefeito municipal, na época, Alberto Bejane. Tratou-se de 
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uma medida no sentido de assegurar a permanência do evento em Juiz de Fora; de 

assegurar a permanência do evento de maior impacto turístico na cidade. 

A iniciativa do poder público local foi recebida com surpresa e euforia. 

Acreditavam que o reconhecimento como um patrimônio cultural local era o indicativo de 

um quadro mais favorável à continuidade do evento. Segundo Marcelo Rodrigues – que 

participa da organização do evento – há uma luta dos organizadores por maior incentivo 

para realização do concurso na cidade que é de longa data.  Refere-se a um maior diálogo 

com o poder público local e – principalmente – de um maior envolvimento do setor 

privado - a rede de serviços em torno do turismo, como hotéis, restaurantes, etc. Em 2007 

estudava-se inclusive a proposta de transferência do evento para Vitória/Es, que sinalizava 

melhores possibilidades de apoio. Iniciativa desta natureza já havia sido experimentada, 

como um ano em que o Miss Gay foi realizado no Rio de Janeiro, porém sendo 

considerado pelos organizadores um fracasso. Se em Juiz de Fora o concurso é o grande 

evento da cidade, no Rio, tornou-se somente mais um em meio à uma extensa programação 

da cidade. Os impactos da patrimonialização do concurso, no entanto apontaram para outro 

caminho: 

“Claro, num primeiro momento até nós ficamos feliz, nós acreditávamos que a 

realidade fosse mudar e isso, efetivamente, não aconteceu. E hoje passado 4 anos 

eu percebo que aquilo era uma manobra política para que o evento não pudesse 

mais sair da cidade, era esse o objetivo dele, mas efetivamente a realidade do 

evento mudou? Não, não mudou, eu não consigo, apesar de eu já tentar subsídio 
financeiro, recurso financeiro pelos órgãos de patrimônio porque eu achei que 

era uma coisa mais ou menos automática eu defendo um evento, eu trabalho num 

evento, eu presto consultoria para um evento que é registrado como patrimônio 

imaterial da minha cidade, então eu imaginei que isso fosse viabilizar a nossa 

chegada nos órgãos de fomento que são os órgãos que cuidam do patrimônio seja 

no nível estadual, seja em nível municipal, estadual e mesmo federal e isso não 

acontece.”
227

 

De acordo com o depoimento de Marcelo Rodrigues o reconhecimento do Miss 

Gay como patrimônio cultural pouco – ou nada – alterou em seu desenvolvimento. 

Diferente da política nacional coordenada pelo Iphan, o registro de bens imateriais em Juiz 

de Fora não conta com a possibilidade de um plano de salvaguarda e fomento dos bens. A 

partir do momento em que receberam a titulação esta passou a ser utilizada pelos 

organizadores como estratégia de marketing para o evento. Uma chancela do poder público 

que atribuía credibilidade à marca Concurso Miss Brasil Gay. A informação passou a 

constar nos materiais gráficos do evento e difundida nos espaços em que seus realizadores 
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tinham na mídia. No entanto, segundo Marcelo Rodrigues, a titulação pouco tem ajudado 

no sentido de abrir portas aos organizadores no sentido de buscar recursos para produzirem 

o concurso, ou mesmo alguma alteração quanto ao reconhecimento da importância do 

evento para a cidade. 

O depoimento de Rodrigues indica as formas de compreensão da política de 

patrimônio imaterial na cidade e o horizonte de expectativas que ela desencadeia. Para o 

Comppac, trata-se do reconhecimento de determinadas práticas feitas por meio de uma 

titulação e inserção numa lista que reconhece um conjunto de bens como patrimônio 

cultural local. Para a organização do evento indicava uma medida de fixação e 

eternalização do evento em Juiz de Fora. Sinalizava, portanto, a abertura de um canal de 

diálogo com o poder público local não concretizado, conforme se pode ler na sequência: 

“...esse evento é registrado como... registrado como patrimônio imaterial da 

cidade. Isso é muito importante. Esse evento teoricamente nunca mais vai 

acabar. O que se espera de resgatar um patrimônio imaterial é que ele não acabe, 
que ele se mantenha, se mantenha vivo. Pelo Comppac o evento não teve 

nenhum apoio financeiro. As vezes parece que essa minha luta é só pelo 

financeiro. Não é. O Comppac não nos apoia, ponto. A gente tem um mega apoio 

da prefeitura, um mega apoio da Funalfa mas o Comppac nós  nunca sentamos 

com o Compac para discutirmos, que isso é legal, o que podemos fazer, se vocês 

não tem recursos para nos apoiarem vamos juntos aos órgãos estaduais, aos 

órgãos federais, isso não  há. Essa é a minha critica. Parece que é uma luta só por 

dinheiro, não é uma luta só por dinheiro. Até porque eu entendo outro caminho e 

isso é muito claro na minha cabeça. O que acontece, nos pleiteamos o recuso 

financeiro do setor privado. O setor privado é difícil  colocar a logomarca na 

barra no flyer, no nosso cartaz. Nós precisamos fazer o caminho mais longo, nos 
precisamos ter a chancela de órgãos que  apóiem os eventos nos mais diferentes 

âmbitos. No nível municipal, estadual e federal. Aqui é um processo de educação 

para que possa com a chancela desses órgãos na barra do nosso material, as 

empresas privadas: “opa, se até o governamental ta apoiando isso é uma coisa 

legal, é uma coisa seria, posso me envolver.” Acredito que vá caminhar assim, 

num primeiro momento a importância da chancela. Por isso estou falando da 

chancela, porque não é só uma questão de recurso financeiro, da chancela desses 

órgãos para que aos poucos eles possam ir saindo, uma vez que isso, vai 

demandar muito tempo, mas uma vez que esse processo de educação vá 

caminhando, os órgãos de fomento saiam e o setor privado entre cada vez mais, 

entendeu. Então, eu acho que é muito um processo de educação e nesse processo 

de educação é fundamental a chancela desses órgãos de apoio de fomento, 

relacionados ao patrimônio.”
228

 

A crítica da organização do evento refere-se a uma falta de diálogo com o órgão 

regulador do patrimônio cultural na cidade. Diferente das recomendações pelo Decreto 

3551/2000 que norteia o registro de bens imateriais em nível nacional pelo Iphan e da 

Resolução 001/2006 que determina os procedimentos para instauração de processo de 

                                                                                                                                    
227 RODRIGUES, M. Marcelo Rodrigues. Entrevista. JF, 2010 

228 RODRIGUES, M. Marcelo Rodrigues. Entrevista. JF: 2008 
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registro que afirma em seu artigo IV, iten VII: “declaração formal de representante de 

comunidade produtora do bem, ou de seus membros, expressando o interesse e anuência 

com a instauração do processo de Registro”, os processos de registro de patrimônio 

imaterial em Juiz de Fora, independem da anuência de seus produtores. São feitos, 

portanto, alhures uma participação e/ou envolvimento com os mesmos. Segundo a crítica 

acima apresentada, o acesso ao diálogo com o Comppac permanece ainda por ser feito. O 

projeto patrimonial local continua a ser feito sob a ótica dos ideólogos do órgão público de 

patrimônio, não se constituindo num espaço de debate sobre a construção do mesmo. Para 

acrescentar, sobre a pretensa ideia da eternalização do evento, a edição 2012 do evento não 

foi realizada em função de dificuldades de captação de recursos. 

O resultado desta ausência de um canal de diálogo entre Comppac e agentes 

envolvidos com produção dos bens imateriais – no caso o Miss Gay – é uma disparidade de 

olhares quanto ao foco de importância do registro e dos bens registrados. Para o Compacc 

trata-se, nos termos do Decreto de registro, de patrimonializar um bem de importância 

histórica para local e que por suas dimensões inseria Juiz de Fora no roteiro das cidades 

sem preconceitos. Para os realizadores do evento, o registro ainda que destaque a 

importância do evento na construção de uma cidade gay friendly, relega outras dimensões 

consideradas por eles relevantes para um segundo plano. Uma delas é a possibilidade de 

uma atuação conjunta com o próprio Comppac na busca pela manutenção do evento. 

Outra questão refere-se ao plano político. O Miss Gay - mais do que um evento – 

vem se consolidando também enquanto um espaço de mobilização e visibilidade de 

movimentos homossexuais. Uma das metas atuais da organização do evento é trabalhar 

para que todos os estados realizem uma seletiva de candidatas, como estratégia de 

organização dos espaços gay no país. O evento deixa de ser somente um concurso de 

beleza, para se tornar também uma mola propulsora, um elemento de militância pelo 

estimulo, reconhecimento e consolidação de movimentos homossexuais no país, questão 

eta, pouco enfatizada no registro como bem imaterial de Juiz de Fora. 

 Outra questão refere-se ao papel do evento na elaboração de um plano turístico da 

cidade. Atualmente Juiz de Fora vem buscando se inserir nesta seara pela categoria turismo 

de eventos. Segundo dados do Ministério do Turismo esta é uma das modalidades que mais 

tem crescido nos últimos anos, propiciando demanda de produtos e serviços, 
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desenvolvimento de infra-estrutura e gerando receita de modo direto e indireto.
229

 Uma vez 

que Juiz de Fora está fora do roteiro de praias e não emplaca um turismo de sítios 

históricos – já que fora do circuito das chamadas cidades mineiras – o turismo de eventos 

tornou-se um caminho viável. Nos últimos dez anos é notável o crescimento do número de 

eventos ocorridos na cidade, ultrapassando a marca de 300 cadastrados, segundo dados do 

‘Juiz de Fora Convention’
230

 

 

Gráfico 3 Estatística do crescimento do número de eventos em Juiz de Fora 

Fte: Juiz de Fora Convention.  

Disponível em: www.juizdeforaconvention.com.br. acesso em 21/08/2012 

 

Apesar deste crescimento e mesmo da implantação de uma Secretaria de Turismo, 

Industria e Comércio na administração municipal, os avanços quanto a infra-estrutura e  

organização de um calendário ainda estão aquém das expectativas dos organizadores do 

evento. Uma das razões indicadas é uma limitada visão de empreendedorismo da iniciativa 

provada local, que pouco investe nestes eventos. Apesar da localização geográfica 

estratégica entre três importantes capitais: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, este 

potencial é ainda hoje pouco explorado.
231

 

                                            
229 EMBRATUR/FGV. Pesquisa do impacto econômico dos eeventos internacionais realizados no Brasil 

2007/2008. Disponível em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Downlo

ad_eventos/Relatxrio_Final_-

_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf 

230 Trata-se de uma associação privada criada em 2001 com objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

turístico e sustentável em Juiz de Fora em região. 

231 RODRIGUES, Marcelo. Entrevista concedida. Juiz de Fora, 2010. 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Relatxrio_Final_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Relatxrio_Final_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Relatxrio_Final_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf
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Atualmente a maioria dos eventos da cidade possui cunho local e regional. 

Coincidência ou não, seus maiores eventos são registrados como patrimônio imaterial. São 

eles, além do Miss Gay,  o Festival Internacional de Música Colonial e Música Antiga e o 

carnaval da Banda Daki. Talvez seja possível pensar que uma das narrativas impressas pelo 

patrimônio imaterial de Juiz de Fora é exatamente a do calendário do turismo de eventos. É 

uma museografia composta pelo ciclo anual de festividades que colocam a cidade em 

evidência em âmbito nacional e internacional. A cidade a ser vista sob este viés 

patrimonial é aquela que congrega pessoas das mais variadas partes e com distintas 

orientações quanto a construção de suas subjetividades. 

O questionamento de Castells (2008) sobre as possibilidades do patrimônio 

imaterial como acesso a cidadania, no caso juizforano, sob o olhar dos realizadores do 

Miss Gay são nulos. Em muitos inventários de registro realizados em âmbito nacional pelo 

IPHAN a discussão sobre a patrimonialização acaba por incluir no debate formas de 

inclusão social e diálogo com estado por grupos até então marginais à esta estrutura. Em 

Juiz de Fora a discussão – ou não discussão – mantém os bens considerados imateriais sob 

uma ótica (talvez) clássica (ou, para alguns, conservadora) de lidar com patrimônio. De tal 

forma, os pedidos de registro em Juiz de Fora, podem ser pensados metaforicamente como 

semelhante ao tombamento de fachadas de edifícios. Preserva-se parte da forma visual não 

alcançando a totalidade desses bens. Esses registros surgem então, como uma espécie de 

homenagem, uma celebração daquele bem, ou à figura que está a frente daquela 

manifestação.  

Ao discutir a construção das listas sobre patrimônio imaterial elaboradas pela 

Unesco, Kirshenblat-Gimblett (2004) argumenta que as mesmas - antes que um sistema de 

atuação que privilegie seu suporte e reprodução – constituem-se numa produção 

metacultural. Trata-se da criação de um novo produto sobre um determinado bem. Esta 

sugestão talvez seja adequada para pensar sobre o modelo de registro de patrimônio 

imaterial desenvolvido em Juiz de Fora. Trata-se antes da produção de um outro 

patrimônio – os processos e documentos  sobre o bem registrados que se transformam num 

arquivo institucional – que demanda ele próprio medidas de preservação – não por acaso 

alguns fundos documentais são tombados. Kirshenblat-Gimblett não considera no entanto, 

o efeito que tais listas podem produzir sobre tais patrimônios. É o que ocorre por exemplo 
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com alguns bens registrados pelo IPHAN, cuja certidão de registro torna-se quase 

sinônimo de uma certidão de possibilidade de cidadania. 

O número de registros na cidade vem crescendo gradativamente. Após o Miss Gay 

já foram reconhecidos o Batuque Afro Nelson Freitas, o Festival Internacional de Música 

Colonial e Música Antiga e a receita do pão alemão. No entanto, as ampliações e 

mudanças propostas pela Lei 10777 - no que tange às classificações do patrimônio 

juizforano – parecem ainda não ter se concretizado de fato. À despeito do que já havia 

ocorrido com as propostas anteriores, embora tenham sido elencadas uma série de 

categorias de valores e bens passíveis de serem protegidos, há um predomínio amplo o viés 

arquitetônico. Aos poucos os registros do patrimônio imaterial vão surgindo. No entanto, 

enquanto pauta de discussão e alvo de política de preservação por parte do Comppac, as 

iniciativas são consideravelmente modestas. Observa-se nas atas de reuniões a 

permanência de um perfil de discussão, que salvo variações, se delineou a partir da 

segunda metade da década de 1990. Os temas recorrentes são os pedidos de demolição, de 

uso espaço que envolvem bens tombados, isenção do IPTU, projetos de reforma ou 

restauro de bens e eventualmente alguma polêmica sobre algum processo de tombamento. 

A relativa morosidade de discussões a respeito do patrimônio imaterial talvez esteja 

atrelada a um ethos discursivo que não se alterou: o discurso arquitetônico, como discurso 

do patrimônio. É possível notar quanto a este ponto que a emergência do patrimônio 

imaterial correspondeu à emergência, como anteriormente citado, de uma categoria de 

profissional em algumas agências reguladoras do patrimônio, como o IPHAN. O 

antropólogo e o discurso antropológico de cultura entraram em cena neste campo balizando 

suas discussões. Essa inserção corresponde a uma quase divisão institucional no IPHAN, 

por exemplo, entre o IPHAN dos arquitetos a cuidar do patrimônio material; e o IPHAN 

dos antropólogos a cuidar do patrimônio imaterial. A ausência desse tipo de profissional, 

ou da incorporação de olhar antropológico na discussão do Comppac talvez seja um dos 

fatores a explicar a permanência de um determinado olhar sobre o patrimônio da cidade. 

Os dados apresentados levam a indagar sobre um cenário mais amplo da 

proliferação da implementação de mecanismos de registro de bens imateriais no país. De 

acordo com os dados já indicados do IBGE, o país contava em 2009 com 401 municípios 

que possuem legislação sobre bens imateriais – número que certamente se ampliou. Qual 

será de fato o impacto de tais medidas nos discursos e ações voltadas para o patrimônio 
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cultural nestes municípios? O caso juizforano leva a crer que a existência de registros de 

bens imateriais não implicam, necessariamente, numa mudança de “mentalidade” dos 

órgãos reguladores do patrimônio. Por consequência, não significa a elaboração de uma 

política minimamente estruturada de trabalho neste campo. A mudança na lei, com 

ampliação do discurso, pode não corresponder a uma reestruturação na prática destes 

órgãos. 

A construção do patrimônio de Juiz de Fora continua também fortemente centrada 

nos ideólogos do patrimônio local. De um modo geral, os encaminhamentos – seja de 

tombamento ou registro - alheios aos membros da Comppac, continuam sendo mínimas. A 

discussão proposta pelo Decreto 3551 sobre a necessidade de anuência dos detentores dos 

bens a serem registrados e da construção de um discurso horizontalizado com os mesmos 

não foi implementada no modelo juizforano. Os encaminhamentos para o registro de um 

bem seguem a mesma lógica dos processos de tombamento. Não há a necessidade de 

elaboração de um complexo dossiê, com imagens, textos e vídeos. Isso torna a 

possibilidade de proposição, por outro lado, mais democrática e simplificada não 

demandando a presença de mediadores e especialistas para elaborar a documentação 

necessária para se propor um registro. Uma das diferenças no entanto, refere-se à agilidade 

de registro de bens imateriais em relação aos de tombamento. Menos de um mês foi 

necessário para que a cidade tivesse seu primeiro bem registrado. Este é um dado 

significativo considerando que os processos de tombamento se estendem por vezes, ao 

longo de anos.  

O ponto a destacar em meio a estes argumentos e classificações é o caráter peculiar 

que adquire a política de patrimônio imaterial na cidade. Diferente dos modelos que o 

tomam a partir de uma requalificação de noções de folclore e cultura popular, o patrimônio 

imaterial que pode ser visualizado na cidade mantém uma coerência discursiva com o 

discurso arquitetônico, ou, com o projeto exibicionário do patrimônio que já vinha sendo 

construído desde a década de 1980 com a implementação do tombamento como 

instrumento de preservação. Se os bens podem ser considerados populares – no sentido de 

que são amplamente conhecidos pela população local – não dialogam efetivamente com a 

categoria ‘cultura popular’. Se progresso e modernidade são bons termos para pensar nos 

discursos do patrimônio arquitetônico da cidade, a vanguarda como tradição talvez seja 
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elemento adequado para descrever, neste momento o projeto sobre patrimônio imaterial da 

cidade.  

O dado a salientar quanto a este ponto é que se os processos de tombamento 

destacavam um caráter moderno e progressista da cidade – que remete ao período de 

grande vulto industrial e cultural na passagem do séc. XIX para o séc. XX – os processos 

de registro atualizam este discurso, porém mantém a mesma retórica. Nesse momento, 

categorias como modernidade e progresso são traduzidas por vanguarda, inclusão e 

diversidade cultural. Por meio dos discursos de seu patrimônio imaterial, Juiz de Fora se 

coloca como uma cidade que reconhece a diversidade cultural e incorpora todos os seus 

elementos na construção de seu passado e sua cultura. A nova museografia do patrimônio 

local é calcada num discurso de uma cidade essencialmente moderna e aberta a essa 

pluralidade cultural. 

Há ainda a questão espacial a sublinhar. Se a grande maioria dos tombamentos 

delineavam uma centralidade urbana, os registros de certa forma mantém essa mancha 

geográfica. A grande maioria dos bens tem sua materialidade representada na região 

central da cidade. Ela é um locus para se ver uma museografia urbana da modernidade e 

vanguarda da cidade. Ainda que em algumas situações se surpreenda com a presença da 

idéia de tradição - como se faz em relação ao Miss gay quando se justifica seu registro por 

ser ele uma festa já tradicional na cidade - ele o é na medida que reflete – paradoxalmente 

– a tradição local de se mostrar como não tradicional e não conservadora.  

O patrimônio imaterial deslocou um eixo de embate entre solicitantes e atingidos, 

que refere-se a relação cultura X mercado. Durante as duas décadas de trajetória pautadas 

pelo tombamento, o mercado era visto como elemento tirânico e oposto aos ideais de 

preservação. Seu agente maior era expresso pelo setor imobiliário – materializado na figura 

jurídica das construtoras, tido como agente devastador da memória local, por meio da 

promoção de reformas e fomento da renovação do mobiliário urbano. Neste momento, o 

mercado surge como ingrediente ativo e integrado ao patrimônio. Seu ícone maior agora é 

o turismo, visto como importante elemento no desenvolvimento da cidade e da diversidade 

cultural. Deste modo, se por um lado a centralidade urbana de Juiz de Fora era vista como 

sinônimo de tensão permanente entre patrimônio e mercado, por outro eles convivem em 

certa harmonia. Uma oposição patrimônio X mercado comum no discurso sobre 

patrimônio local durante muito tempo, sede agora espaço para uma visão que tende a 
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conciliação, senão a própria imbricação de ambas as categorias. Se patrimônio era visto 

pelo mercado como símbolo de estagnação, agora ele o é como forma de fomento 

econômico. 

Se a tensão cultura X mercado é amenizada nas políticas do patrimônio imaterial, 

cabe notar que os espaços de exibição desta museografia permanecem praticamente os 

mesmos. A maioria dos bens registrados até o momento se materializam também na região 

central da cidade. Trata-se da sobreposição da museografia material e da imaterial. O Apito 

do Meio-dia, por exemplo, está situado dentro de um imóvel tombado. É parte daquela 

estrutura. O Miss Gay e a Banda Daki desencadeiam uma série de eventos que desfilam 

pelas ruas centrais da cidade que são consideradas os núcleos históricos da cidade; o 

Festival de Música Colonial e Música Antiga e o Grupo Divulgação realizam 

apresentações em espaços tombados como o Fórum da Cultura, o Cine-Teatro Central ou 

mesmo espaços públicos como o Parque Halfeld. As formas de materialização do 

patrimônio imaterial em Juiz de Fora estão sempre sujeitas às normatizações do patrimônio 

material. Os bens imateriais, “fazem uso” dos bens materiais, de modo que a sua realização 

depende frequentemente da autorização do Comppac. Muitas vezes isto é alvo de 

preocupação como no ano de 2008 em que a organização do Concurso Miss Gay optou por 

fazê-lo no Cine Teatro Central: 

“A finalidade da reunião extraordinária, foi para uma análise mais detalhada do 

evento “Concurso Miss Brasil Gay”, a ser realizado pela primeira vez, no Cine 

Teatro Central e entorno – a Praça João Pessoa – onde existem outros imóveis 

tombados, sendo que o imóvel em questão é tombado à nível Federal e 

Municipal. Tendo em vista que o concurso supra referido também é objeto de  

Registro Imaterial através do Decreto nº 9275/2207, os Conselheiros decidiram 

precaver-se, tendo em vista o grande número de público previsto para o evento e 

o pequeno espaço da Praça João Pessoa, onde estão localizados diversos imóveis 

tombados pelo Município.”
232

 

A ata ressalta o possível risco que um patrimônio poderia causar ao outro e deixa 

transparecer a maior preocupação com relação ao imóvel. Após a prestação de alguns 

esclarecimentos sobre o projeto, o Comppac concedeu autorização e a 32ª edição do evento 

foi realizada no CTC. A mudança de espaço demandou algumas alterações no formato. No 

CTC ganhou ares mais sofisticados e glamour. Um dos artigos da imprensa local noticiava: 

“Miss Brasil Gay, com direito a tapete vermelho na porta.”
233

 O objetivo dos organizadores 

era o de levar o concurso para um dos principais espaços da cidade e desenvolver o 

                                            
232 COMPACC, Ata da reunião de 18 de julho de 2008. 

233 TRIBUNA DE MINAS, 10 de abril de 2008. 
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profissionalismo da produção. No entanto, em função do alto custo do local e da reação 

morna do público diante deste novo formato – que excluía por exemplo a venda de bebidas 

durante o evento – o evento retornou ao seu espaço habitual no Sport Club (RODRIGUES, 

2008). 

Outro dado a destacar refere-se a questão da temporalidade. Se o patrimônio 

tombado registra a presentificação de um passado, o imaterial representa o tempo cíclico 

anual apresentado como tradicional. É o tempo da fábrica e do calendário de eventos. A 

produção do elemento tradicional varia sua temporalidade. Pode ser desde a receita do Pão 

Alemão, que praticamente coincide com a fundação da cidade; apito do Meio-Dia com 

quase um século, ou eventos como o Miss Gay, a Banda Daki, datados da década de 1970, 

ou o Festival de Música Colonial e Música Antiga, ainda mais recente.  

 

3.5 – Novos patrimônios, velhos embates 

 
 A ampliação dos discursos do patrimônio na cidade de Juiz de Fora, não 

corresponde à superação de velhas questões. A tensão entre patrimônio e centralidade 

urbana permanece a ‘assombrar’ as iniciativas de patrimonialização local. Um dos 

embates mais recentes talvez tenha sido o que girou em torno do edifício do Colégio 

Magister. O edifício, situado na R. Braz Bernardino, n 155 – ao lado do edifício demolido 

na década de 1990 cuja menção foi feita anteriormente – era considerado pelos intelectuais 

locais como um dos mais representativos edifícios de arquitetura moderna da cidade. Seu 

projeto foi assinado pelo arquiteto Arthur Arcuri, considerado um dos expoentes do 

modernismo na cidade e irmão de Raphael Arcuri, autor do projeto do CTC. Era 

considerada um exemplo de integração entre arquitetura e natureza com belo jardim. 

Rumores quanto a sua possível venda despertaram a atenção para o risco de demolição do 

imóvel, como relatado num jornal local, “Exemplar da arquitetura modernista em Juiz de 

Fora e uma das últimas áreas verdes do centro da cidade pode ser vendido por R$1,8 

milhão, preocupando moradores que se mobilizam para o tombamento do imóvel.”
234

 

 O risco de perda do Magister trouxe de volta para a cidade a mobilização militante 

em torno do patrimônio que havia ocorrido em algumas situações nas décadas de 1970-80. 

No entanto, se alguns moradores da região fizeram listas de assinaturas em prol da 
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preservação do edifício, a reação contrária veio no mesmo sentido. O prédio foi de fato 

vendido e um grupo de empresários que o adquiriram anunciaram a intenção em demoli-lo 

para implementação de um empreendimento de grande porte comercial no local. Os 

comerciantes da r. Brás Bernardino organizaram-se contra o tombamento por meio de 

abaixo-assinado que afirma: “Em nossa opinião, um possível tombamento irá acarretar 

enormes prejuízo para todos nós que investimos no desenvolvimento de Juiz de Fora.”
235

 

Os comerciantes acrescentam ainda o seguinte dado: “Sem este empreendimento, será 

impossível investir no crescimento do comércio na rua Bráz Bernardino, que não possui 

outra área para expansão.”
236

 

 A reação dos comerciantes foi também algo inédito na trajetória da preservação do 

patrimônio cultural da cidade. Pela primeira vez um grupo se organizava para se 

posicionar contra o tombamento de um bem – até então tais iniciativas estavam restritas 

aos proprietários de imóveis. Neste caso o tombamento do edifício do colégio Magister era 

visto como um prejuízo financeiro, não apenas para seu proprietário, mas pra toda uma 

rede de comércio no seu entorno. O dado a notar é que sendo  a rua Bráz Bernadino de uso 

misto (residencial, sede de instituições e pequeno comércio) os diferentes olhares sobre o 

tombamento do edifício remetem a dois projetos de uso daquele espaço. Aos moradores 

interessava aquela paisagem urbana, e por consequência um determinado perfil e 

intensidade de circulação de pessoas e tráfego de veículos. Para os comerciantes 

interessava a implementação de novos empreendimentos, de expandir o caráter comercial 

da área e atrair para ali um maior fluxo de pessoas interessadas em bens de serviço e 

consumo. O embate em torno do patrimônio o era, novamente, em torno de uma 

determinada forma uso e ocupação do espaço. 

 Entre 2002 e 2003 foram abertos não um, mas três processos de tombamento da 

edificação. Os debates envolveram sobretudo o proprietário e a prefeitura. Os argumentos 

seguiram a mesma lógica já apresentada em casos anteriores. A CPTC advogava valores 

culturais do bem; os proprietários os valores comerciais. As discussões se arrastaram até 

2005. Diante do impasse em torno do imóvel, o proprietário decidiu demoli-lo, de modo 

irregular, durante a madrugada. Não foram localizados dados quanto a aplicação de algum 

tipo de multa ao mesmo. 

                                            
235 PJF, Processo 01124/2003. 
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 Atualmente caminha uma nova tensão de mesma natureza na pauta de discussões 

do Comppac. Refere-se ao pedido de tombamento do edifício do antigo Cine Excelsior. Se 

as discussões em torno do edifício do Colégio Magister se estenderam por três anos, o 

caso do Excelsior remonta à 1997. Foi neste ano que o vereador Flávio Checker 

encaminhou o primeiro pedido de tombamento do imóvel, justificando pela importância 

que o mesmo teria à memória do cinema na cidade. A proposta na ocasião foi recusada 

pelos membros advogando o referido o imóvel não constituir um bem relevante para 

tombamento. Desde então o mesmo Flávio Checker faz sistemáticas investidas na tentativa 

de tombar o imóvel. Cada vez que o prazo de impugnação de um pedido de tombamento 

expira, um novo encaminhamento é feito. A última data de 2010. Desta vez, o pedido 

ganhou apoio de um grupo de pessoas militantes em torno do cinema na cidade. Isso 

porque foi anunciado o projeto de construção de um estacionamento no local, implicando 

assim, a demolição do imóvel. Os debates neste momento encontram-se em ritmo 

acalorado.
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Capítulo 4 

A cidade e as classificações patrimoniais 
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4.1 Patrimônios culturais como sistemas de valor 

 
A construção de discursos patrimoniais é sempre permeada por construções de 

valores: valor histórico, valor cultural, valor artístico, etc. Tais adjetivações transformam o 

termo valor numa categoria de pensamento construída socialmente – por grupos, agências, 

lideranças ou intelectuais – e carregam por traz uma série de relações de força. O valor 

seleciona; inclui e/ou exclui; afirma e/ou nega e em determinados casos pode ser ambíguo 

e pejorativo, uma coisa no intuito de significar outra.  

Os valores que adjetivam o patrimônio não são estanques. No mundo ocidental 

moderno eles se reconfiguram a cada instante, segundo as relações contextuais de cada 

momento histórico. Os valores que classificavam o patrimônio na Europa no início do séc. 

XIX apresentavam uma escala hierarquizada aparecendo em primeiro lugar o valor 

cognitivo, seguido do econômico e artístico. Essa estrutura esta relacionada aos usos 

discursivos do patrimônio, dentre outros, como meio de reforçar a idéia de nação; o 

patrimônio como forma de educar e disciplinar o povo. Já no fim do citado século com o 

advento do romantismo, a revolução industrial, transformações do meio ambiente, a 

hierarquia havia se reconfigurado, onde pela primeira vez foram privilegiados os valores 

de sensibilidade - principalmente estético (CHOAY, 2001). 

Não obstante, o fato de um bem ter sido classificado como patrimônio por uma 

determinada agencia, não exclui a possibilidade de reclassificações por parte desta mesma 

agencia segundo outros sistemas de valor. Do mesmo modo, da possibilidde agregar e 

sobrepor valores e classificações de várias agencias reguladoras. A cidade de Cachoeira, na 

Bahia é um bom exemplo para pensar esta questão. Os primeiros tombamentos realizados 

nesta cidade pelo Iphan datam do final da década de 1930 e início dos anos 1940. Nesses 

processos é recorrente a presença de uma retórica da perda (GONÇALVES, 1996) de que 

estavam prestes a desaparecer. O tombamento é tomado como um elemento redentor destes 

possíveis processos irreversíveis de destruição. A noção de patrimônio que norteia tais 

práticas está associada à construção de um passado acionado por categorias como ‘período 

canavieiro’, ‘engenhos’, ‘religiosidade’, assim como as ideias de documento, testemunho, 

acervo. De modo geral, remetia a um passado datado no séc. XVIII.  

Na década de 1970, Cachoeira seria revisitada pelo Iphan a luz de novas propostas 

de preservação. Tratava-se neste momento de pensar Cachoeira enquanto um sítio urbano e 
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não mais a partir de imóveis isolados. O decreto 68045 de 18 de janeiro de 1971 que eleva 

cachoeira à condição de Monumento Nacional mantém o discurso da retórica da perda 

(GONÇALVES, 1996). No entanto, destaca a necessidade urgente de assegurar a proteção 

daquele acervo arquitetônico e natural, que remetia às tradições cívicas da cidade e às lutas 

pela independência. A justificativa para seu tombamento apresenta uma nova concepção de 

passado associado agora ao papel da cidade nas lutas pela independência no séc. XIX: 

“considerando a necessidade urgente de ser assegurada a proteção especial ao 

acervo arquitetônico e natural da tricentenária cidade de Cachoeira, no Estado do 

da Bahia; considerando, outrossim, que essa salvaguarda atende às tradições 

cívicas da cidade, capital da Província durante lutas pela independência da Pátria 

ali iniciadas a 23 de junho de 1822, e que culminaram a 2 de julho de 1823, com 

a entrada triunfante do Exército Patriótico Libertador na Bahia”.237 

Com ampliação da discussão sobre patrimônio cultural, sobretudo com as 

experiências de inventários de sítios urbanos e de patrimônio imaterial, Cachoeira seria 

alvo de uma nova iniciativa em 2004/2005. O projeto “Rotas da Alforria” tinha por 

objetivo um amplo levantamento cultural do local e a partir daí propor ações específicas 

visando a salvaguarda do patrimônio cultural. Ainda em 2004 a cidade estaria também 

incluída no inventário que gerou o registro do samba de roda da região do Recôncavo 

bahiano no livro das Formas de Expressão. 

 Os sistemas de valor e classificação aplicados a cidade de Cachoeira indicam uma 

nova orientação quanto a modelos de pensar história, patrimônio e nação elaborados pelo 

Iphan a cada período que oscila entre três e quatro décadas. Estes sistemas, e por 

consequência, os patrimônios culturais, talvez possam ser pensados enquanto modelos 

reduzidos (LEVI-STRAUSS, 1989:38). São formas de tentar conhecer uma totalidade, no 

caso, passado, identidade, cultura, a partir de partes que renunciam a certas dimensões de 

seu conteúdo. Os bens patrimonializados de cachoeira, neste sentido são modelos 

reduzidos do passado colonial, das lutas pelo processo de independência ou do samba. 

 

4.2 Memória da urbe: História da arquitetura como história da cidade 

 
Uma vez apontado os critérios de valores pelos quais os especialistas do órgão de 

preservação local vêm classificando o que deve ou não ser considerado o patrimônio 

juizforano, cabe colocar alguns pontos do resultado desse processo para o município, ou, 
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quais as suas narrativas e possíveis conseqüências. À despeito das mudanças de critérios de 

valores e instrumentos de preservação é possível identificar a permanência de alguns 

elementos que permitem uma síntese do patrimônio juizforano. Com uma biografia de 

pouco mais de duas décadas no campo da preservação, Juiz de Fora conta hoje com mais 

de cento e cinqüenta bens preservados. Nesta trajetória o tombamento se coloca como 

instrumento de excelência. O registro de bens imateriais é ainda algo recente. As áreas de 

proteção ambiental não foram utilizadas e A declaração de interesse cultural foi aplicada 

somente em uma situação – na preservação dos bondes. Uma análise da aplicação dos 

instrumentos de preservação permite identificar um amplo predomínio da arquitetura sobre 

os demais bens culturais preservados. Dentro da arquitetura, a grande maioria dos 

tombamentos foi feito decretando a preservação somente das fachadas dos edifícios.  

 

Uma radigrafia desse processo e suas relações com o espaço urbano da cidade pode 

ser visualizada por meio de uma publicação feita pela prefeitura em 2004.“Memória da 

Urbe. Bens tombados” é um pequeno catálogo que oferece alguns dados sobre os bens 

preservados acompanhado de fotografia. Alguns pontos chamam atenção neste material. O 

título indica anuncia que a narrativa do patrimônio construído em Juiz de Fora é o da 

memória do espaço urbano. O design da capa procura reforçar esta imagem. Na parte 

superior apresenta um recorte do painel do Marco Comemorativo do Centenário da Cidade. 

Na parte inferior, uma bricolagem dos mais imponentes edifícios preservados na cidade.  
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A capa do catálogo indica uma característica da construção do patrimônio 

juizforano. Unidades fragmentadas dispersas em um espaço urbano entrecortadas com 

construções recentes e uma volumetria que não necessariamente dialoga com o projeto 

anterior. Alguns edifícios, no entanto, se destacam na museografia patrimonial pela sua 

imponência e colocam ao olhar como se fossem eles próprios a presença do passado no 

momento atual. É o caso de prédios como da Camara Municipal, do edifício da Cia. 

Bernardo Mascarenhas, do edifício do Museu mariano Procópio. Todos eles estão 

presentes na capa do catálogo, o recorte de um suposto patrimônio mais evidente, que 

aparentam maior densidade histórica. 

O conteúdo do catálogo apresenta a lista do patrimônio local, numa ordem 

alfabética, sendo ao final apresentados os tombamentos dos monumentos, acervos 

documentais e registros imateriais (no momento em que foi editado, somente o apito do 

meio-dia havia sido registrado). Presença discreta diante de um numeroso conjunto de 

edifícios. Na publicação o patrimônio cultural juizforano é apresentado de modo 

homogêneo, uma sequencia de bens, datas de tombamento e breve descrição de sua 

importância. Ele gera o efeito dos meta-patrimônios mencionados de kirshenblat-Gimblett 

(2004). O modo como esta lista pretende incidir sobre a preservação do patrimônio de fato 

está ligada a possibilidade de divulgação deste projeto, por vezes pouco conhecido mesmo 

pela população local. Tal qual afirmava Rodrigo Mello Franco em relação ao Iphan, e 

mesmo Antônio Carlos Duarte, quando coordenador da CPTC, era necessário educar a 

população quanto a existência de um patrimônio cultural. 

A museografia urbana de juiz de fora é visitada diariamente por milhares de 

pessoas que habitam em bairros mais ou menos periféricos em relação ao centro e outros 

pontos patrimoniais da cidade. O é também eventualmente por turistas atraídos em geral 

por algum tipo de evento. Estas pessoas deslocam-se para o trabalho, para ir ao colégio, 

pagar uma conta em um banco, ir para um congresso, uma festa, emitir uma certidão no 

cartório., ou simplesmente para passear. Trata-se de uma massa de pessoas que habitam 

“outras cidades” também chamadas Juiz de Fora – e outras que não são Juiz de Fora no 

caso dos turistas - e que não estão listadas e exibidas como patrimônio cultural.  

Para estes transeuntes que passam apressados pelas ruas muitas vezes a 

sobreposição de temporalidades da cidade vista da linha da altura dos olhos é embaçada 
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pelos usos e dinâmicas contemporâneas da cidade. As fachadas por vezes encobertas por 

placas e letreiros anunciam a diversidade de uma rede de comércio contemporânea 

característica da cidade cujo centro é uma espécie de shopping a céu aberto. A linha do 

olhar vê uma rede de lojas cujas portadas e marcas do tempo ficam encobertas frente ao 

apelo de produtos e estratégias de markentig.
238

 

É necessário mudar de plano, a direção do olhar, para melhor se perceber as 

sobreposições do tempo na cidade. Um olhar mais distanciado, para cima, que procure 

apreender os edifícios num todo, para além do que se vê no chão. Ali está a museografia 

patrimonial da cidade. Ali está o projeto curatorial levado a cabo pelos intelectuais locais 

do patrimônio cultural.  

Esta exposição, no entanto, mesmo vista sob este ponto de vista alargado, nem 

sempre é clara. Não existem muitas indicações sobre suas delimitações. Os “objetos 

semióforos” desta exposição estão misturados à outros ainda considerados espúrios, que 

não foram alcançados pela lógica patrimonial. Que não foram recortados do tempo 

cotidiano para adentrarem num suposto tempo eterno da conservação (ainda que este seja, 

na prática, tão vulgar quanto qualquer outro regime de tempo). Que por alguma razão, seja 

sua “pouca idade”, seja suas características não foram selecionados pelos 

curadores/gestores do patrimônio. Isso não quer dizer que não façam parte de outros 

projetos curatoriais e modos de ver a cidade. A cidade é um campo múltiplo de 

possibilidades museográficas. A museografia ferroviária, da arquitetura de ferro e vidro, 

das moradias de encosta, dos camelos, das galerias, do circuito das festas, entre outros. Do 

mesmo modo tais museografias servem aos mais diferenciados públicos. Como menciona 

Bella Dicks: “Heritage and ethnic displays provide representations for tourists, consumers 

and visitors, but these representations also address those whose culture is on display.” 

(2004;13) 

No caso do patrimônio imaterial, o apito do meio-dia continua a soar anônimo para 

grande parte da população quanto a seu novo estatuto. Os eventos como a Banda Daki e o 

Miss Gay por sua vez, estampam o “patrimônio” em seus materiais visuais, como forma de 

celebração do reconhecimento do evento e estratégia para ganhar mais credibilidade no 

diálogo com parceiros no momento de sua produção. 

                                            
238 Uma análise detalhada sobre os usos dos bens tombados de Juiz de Fora é um projeto de pesquisa para 
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A museografia elaborada pelos ideólogos do patrimônio local apresenta uma certa 

“quebra” no recorte. Ao mesmo tempo que são uma presença na cidade destacados pela 

lógica patrimonial, para grande parte da população que por ali circula, não o são. Não há 

na cidade uma separação clara entre centro histórico/centro contemporâneo. Eles estão 

juntos, imbricados. Uma tentativa de suturar essa quebra foi um decreto publicado em 11 

de abril de 2003 que afirmava criar o Núcleo Histórico Urbano da cidade. nos termos do 

decreto ele seria delimitado pelas Ruas Santo Antônio entre Ruas Halfeld e Marechal 

Deodoro, Halfeld entre Ruas Gilberto de Alencar e João Pessoa Resende, Marechal 

Deodoro entre as Ruas Gilberto Alencar e Francisco Bernardino, Batista de Oliveira entre 

as ruas Halfeld e Marechal Deodoro, Av. Getúlio Vargas entre as Ruas Espirito Santo e 

Marechal Deodoro, Rua Paulo de Frontim entre a Rua Halfeld e Praça Antônio Carlos, o 

Parque Halfeld, a Praça Dr. João Penido, a Praça Antônio Carlos e a Praça João Pessoa. A 

justificativa trazia o argumento que segue:  

- o valor histórico e cultural que envolve o bem; 

- que o Núcleo Histórico expressa a ocupação urbana da área central de Juiz de 

Fora; 

- que o Núcleo Histórico é o "coração urbano da cidade" onde foi instalado os 

principais centros de poder: a Igreja, as Repartições Municipais, a Câmara e as 

Praças Centrais da cidade; 

- que os imóveis que compõe o Núcleo Histórico representam exemplares 

significativos do ecletismo, art-déco, arquitetura industrial do início do século e 

modernismo; 

- os termos e documentação dos processos dos imóveis tombados localizados no 

Núcleo Histórico Urbano de Juiz de Fora. 

O núcleo histórico da cidade é formado a partir de noções de história e cultura 

entendidas como ocupação urbana, centralidade urbana, centros de poder, ecletismo, art-

deco e modernismo. É um recorte dentro do mesmo centro urbano, de diferentes poderes 

que dividem o mesmo espaço. Se o decreto é interessante enquanto um instrumento que 

procura pensar o patrimônio cultural da cidade a partir de um conjunto de objetos numa 

delimitação espacial, não retira a nebulosidade das formas de ver as várias narrativas 

expostas neste espaço. 

Outro ponto a destacar, à despeito das tensões na centralidade urbana da cidade 

onde se situa o patrimônio, é que embora se tenha feito um inventário, um planejamento 

sistemático do que deveria ser preservado ou não de acordo com estratégias de ação pré-

definidas não foi levado adiante de modo sistemático. Mais do que isso, a questão do 

                                                                                                                                    
um futuro próximo. 
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patrimônio não entrou na pauta de discussão do planejamento urbano da cidade de modo 

concreto, embora durante algum tempo ligado ao IPPLAN. Nesse sentido as ações 

tomadas, principalmente as iniciais pautadas na Lei 6108, norteavam-se por um discurso da 

perda. Os ideólogos do patrimônio juizforano procuravam dar vistas ao tombamento dos 

bens, pois se não o fizessem naquele momento eles poderiam ser destruídos.  

Cabe notar ainda nos processos de tombamento que o critério para atribuição destes 

valores é, não raro, o da excepcionalidade. O valor histórico, por exemplo, é normalmente 

o fato de ter algum personagem ilustre morado ou construído um imóvel. O discurso prima 

pela monumentalidade, relegando ao segundo plano aspectos cotidianos. A narrativa 

histórica prima também por um certo distanciamento espaço-temporal. Em uma das 

reuniões do Conselho Consultivo, constava na pauta a decisão quanto a demolição ou não 

de uma casa situada na zona norte da cidade. O pedido de demolição foi aceito por 

unanimidade, tendo como justificativa o fato de que aquela região de Juiz de Fora é recente 

e não teria história. A questão que se coloca é: se tudo naquele local é demolido por não ter 

história, como ele poderá algum dia ter uma historia? Qual a responsabilidade de um órgão 

público de preservação ao lidar com essas questões?  

O que as discussões do conselho retratam é a existência de um recorte dentro do 

próprio sistema de valores quanto ao que pode ou não ser considerado patrimônio. Para 

além da presença de um valor histórico, um bem é considerado patrimônio se é parte de 

uma dada visão de história; para além de artístico, de uma dada visão do que é arte.  

 

4.3 A cidade e os discursos do patrimônio nacional 

 
 Se as formas de classificação de uma agência mudam ao longo do tempo segundo 

diferentes orientações teóricas e políticas, diferentes agências reguladoras do patrimônio 

apresentam distintos sistemas de valores de patrimonialização num mesmo momento. O 

processo de enquadramento varia de acordo com o projeto de construção de uma cidade, 

estado, nação ou grupo imaginários. 

 É tímida a presença de Juiz de Fora nas listas dos bens patrimonializados do órgão 

estadual – IEPHA -, e nacional – o IPHAN, sendo pouco numerosa e esparsa no tempo. 

Quanto ao primeiro data de 2005 o tombamento de quatro bens. É provável que os 

mesmos tenham ligação com o diálogo iniciado com o órgão local a partir da Lei Robbin 
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Hood. Estes processos de tombamento tem como característica a ideia de conjunto 

associados a museus. Três deles patrimonializam conjuntos arquitetônicos e paisagístico 

que abrigam museus e suas coleções – do Museu Mariano Procópio e Estações da Central 

do Brasil e Estrada de Ferro Leopoldina e Espaço Cultural Usina de Marmelos. O quarto 

segue também este perfil com o tombamento da sede do antigo bando de Crédito Real e o 

acervo do Museu do Crédito Real que abriga.
239

 

 Quanto aos bens tombados pelo IPHAN, o primeiro são as coleções do Museu 

Mariano Procópio, tombadas em 1938. Foram inscritas no Livro de Belas Artes, 

destacando-se em sua justificativa a presença de um rico acervo do período imperial e de 

significativo conjunto de telas dos séc. XIX e XX, resultado do dedicado trabalho de 

colecionamento de Alfredo Ferreira Lage.
240

  Em 1996 foi tombado também o CTC, 

ressaltando seus aspectos históricos, como exemplo de um tipo de programa arquitetônico 

difundido no país nas primeiras décadas do século XX, a arquitetura de Cine-Teatros. A 

ultima referencia é o Marco Comemorativo do Centenário de Juiz de Fora.
241

 Trata-se de 

um painel, o primeiro mosaico modernista feito no país em praça pública. Também foi 

inscrito no Livro de Belas Artes,  no ano de 2001, destacando seus aspectos estéticos com 

projeto do arquiteto Arthur Arcuri e mosaico de Di Cavalcanti. 

 Analisadas as listas dos bens tombados dos órgãos local, estadual e federal é 

possível notar alguns cruzamentos. Todos os bens tombados em nível estadual coincidem 

de algum modo com o projeto municipal. Há uma diferença, no entanto no recorte. A lista 

municipal é construída a partir de elementos unitários e privilegia o elemento 

arquitetônico – a casa do MMP, edifício da Usina de Marmelos, Edifício do Banco do 

Crédito Rel, edifício das estações ferroviárias.
242

 Foge a regra neste contexto o 

tombamento local do Museu Ferroviário, que no entanto, foi feito isoladamente. O projeto 

do IEPHA apresenta um olhar de conjunto que abarca as coleções e, na maioria dos casos 

o elemento paisagístico. 

 Quanto aos bens tombados pelo IPHAN identifica-se o cruzamento do tombamento 

do Marco Comemorativo do Centenário e o CTC. Os argumentos que justificam os 

                                            
239 http://www.iepha.mg.gov.br/bens-protegidos/bens-culturais-tombados. acesso em 20 de agosto de 2012. 

240 Processo 0190 – T - 39 

241 Processo 1391 – T - 97 

242 A única exceção é o tombamento dos monumentos das praças públicas, abarcando um conjunto de 29 

bens.  
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processos de tombamento, no entanto, apresentam variações, principalmente no caso do 

CTC. Quanto às coleções do MMP, novamente, o projeto local privilegia o aspecto 

arquitetônico e é o edifício que abriga o museu inserido na lista do patrimônio local.  

 Cabe notar que não há nenhum ponto de cruzamento entre as três instancias de 

regulação do patrimônio. O mais próximo disso são os tombamentos referentes ao MMP. 

Identificam-se também bens tombados em âmbito local e nacional, que  não fazem parte 

da lista de tombamentos estaduais – CTC e monumento ao centenário da cidade. Do 

mesmo modo há bens tombados em âmbito estadual e nacional que não constam da lista 

local – as coleções do MMP. Não há portanto, uma relação hierárquica quanto a 

construção destas listas patrimoniais. As agencias gozam de alguma liberdade de atuação e 

atribuição de valores. Para além destes cruzamentos, um dado importante é o modo como 

estes bens acabam entrando nestas listas, como suas classificações são construídas. O 

tombamento do CTC pelo IPHAN é elucidativo a este respeito. Não há também nenhum 

bem imaterial associado a Juiz de Fora nestas listas. A presença juizforana nestes circuitos 

é – nos termos de classificação de patrimônios culturais – eminentemente material. 

O processo de tombamento do CTC pelo IPHAN encontra-se arquivado no Arquivo 

Noronha Santos sob n° 1327 – T – 93.
243

 Possui três volumes, mais anexo, totalizando 335 

folhas que englobam ofícios, pareceres, memorandos, recortes jornalísticos e material 

fotográfico. Contém também, uma parte da documentação apresentada para expedição do 

tombamento local, com dados sobre as origens da cidade de Juiz de Fora, além de um texto 

da FUNALFA com a relação dos monumentos históricos e arquitetônicos do município e 

outros dados informativos. Um dado curioso refere-se à denominação do CTC. O processo 

foi aberto com a denominação de “Teatro Municipal (antigo Cine Theatro Central)”, 

constando também em seguida “Cinema Central (antigo Cine Theatro Central).” A 

ratificação da nomenclatura do CTC ocorreu somente em 08/10/93, por meio de ofício 

assinado por Sabino Barroso,
244

 chamando atenção para o equívoco e a necessidade de 

corrigi-lo.
245

 Esta falha por parte dos técnicos do IPHAN pode sugerir que os mesmos 

acreditavam naquele momento que o CTC fosse um bem público, um teatro e um cinema 

municipal.  

                                            
243 IPHAN/MINC. Processo 1327 – T – 93, III vol. Arquivo Noronha Santos. RJ. 

244 Sabino Barroso é Técnico do IPHAN. 

245 BARROSO, Sabino. Ofício 190/93, 08/10/93. Processo 1327 – T – 93, vol. I Arquivo Noronha 

Santos/IPHAN. RJ. 
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O processo 1327 – T – 93/IPHAN foi perpassado por uma forte presença de 

interesses políticos. A guia de formação de processo data de 16 de fevereiro de 1993
246

 e 

apresenta como interessado a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. No entanto, há 

uma referência anterior, de 27 de janeiro de 1993, na qual é citado o nome do então 

Deputado Federal Edmar Moreira do PRN – eleito por Juiz de Fora – como a pessoa que 

teria encaminhado o pedido. Num ofício datado de 29 de março de 1993 -encaminhado à 

Divisão de Proteção Legal - é possível identificar uma nova intervenção dessa natureza, 

onde se lê: “Estando o processo de tombamento do teatro de Juiz de Fora em estudo nesta 

Divisão, solicito urgência sobre o assunto, do interesse da Presidência da República.”
247

 

Note-se então, que no caminho do processo do requerente até o IPHAN houve a presença 

de mediadores  políticos, pressionando a instituição quanto à resolução do caso. O 

tombamento do CTC deveria ser encarado em caráter de urgência, pois, mais do que uma 

questão do patrimônio nacional, tratava-se de uma questão da presidência. Cabe chamar 

atenção para o dado de que naquele momento. estava à frente da Presidência da República 

um juizforano, a saber, Itamar Franco. Alguns intelectuais locais afirmam ter sido crucial a 

participação de Itamar por meio de seu ministro da Educação Murilio Hingel,
248

 também 

juizforano, no processo de tombamento e desapropriação do CTC. Sob esse aspecto é 

cabível supor a defesa de interesses locais frente à uma instância nacional. O 

tombamento nacional do CTC envolveu um diálogo entre o IPHAN, a prefeitura de Juiz de 

Fora e os proprietários do imóvel. As discussões evidenciaram alguns pontos de tensão 

como tombamento/expropriação; público/privado; valor local/valor nacional; valor 

estético/valor histórico e cultural. A proposta inicial era não apenas tombar o CTC, mas em 

conjunto, adquiri-lo e transferir a sessão à UFJF. A justificativa do pedido de tombamento 

e desapropriação do CTC se fez considerando alguns pontos elencados pelo relator do 

processo, a saber: 

“- o descaso dos proprietários com os serviços de manutenção necessários à 

conservação do imóvel; 

- A localização geográfica de Juiz de Fora que a coloca como um dos mais 

significativos pólos culturais do país, viabilizando e ao mesmo tempo exigindo a 

existência de um equipamento cultural do porte do Cine-Teatro Central; 

                                            
246 Guia para formação de processos de tombamento n° 01400.00253/93-14 

247 BARROSO, Sabino. Ofício 190/93, 08/10/93. Processo 1327 – T – 93, vol. I Arquivo Noronha 

Santos/IPHAN. RJ. 

248 Neste momento, além do tombamento do CTC, o Ministro Murílio Hingel conseguiu captar recursos 

para realização de outras obras em Juiz de Fora, como a reforma do edifício do Fórum da Cultura. 
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- A atual impossibilidade das instituições públicas disporem de recursos 
necessários para dotar a cidade de equipamentos culturais equivalentes ao Cine- 

Teatro Central; 

- A existência da Lei municipal garantindo apenas a preservação das fachadas e 

das pinturas murais localizadas no teto e na boca de cena. 

(...) 

- Existe uma ameaça de que a preservação dos aspectos arquitetônicos e 

artísticos – volumetria e elementos decorativos – seja acatada, embora com 

radical mudança de uso e funções; 

- É bastante evidente que grande parte da população de Juiz de Fora deseja a sua 

desapropriação do Cine- Teatro Central, assegurando assim sua continuidade 

como equipamento cultural.”249 

Os tópicos indicados na justificativa podem ser agrupados em dois segmentos 

principais. O primeiro está atrelado à importância cultural e possibilidades de uso aliados à 

sua localização. É sublinhada a posição de Juiz de Fora como um polo cultural, e como tal, 

a necessidade de possuir um bem daquela natureza. A segunda dimensão refere-se à 

preservação e uso do CTC. É destacado o caráter precário e instável da inalienabilidade 

gerada pelo tombamento local, uma vez que o CTC não vinha recebendo os cuidados e 

restrições que aquela medida suscitava. O relator atrela a salvaguarda do bem a 

determinadas formas de uso, segundo o que constava na argumentação que buscava 

legitimar o CTC como um patrimônio cultural. Defende então, a necessidade de expropriar 

o CTC como mecanismo mais adequado para garantir a sua salvaguarda já que os 

interesses do proprietário poderiam se tornar incompatíveis com os do IPHAN.  

A importância de preservar o CTC em consonância com uma estratégia de uso 

determinada pode ser visualizada no arrazoado elaborado por Passaglia quanto ao estado 

de sua preservação e as mudanças pelas quais havia passado. No documento, em resposta à 

solicitação do IPHAN, o arquiteto afirma ter aguardado “uma oportunidade de poder 

trazer-lhe documentalmente, uma referência do que seja o CTC para Juiz de Fora”. A 

ocasião a que se refere Passaglia foi um concerto da 4
a
 Região Militar por conta das 

comemorações da semana do Exército.
250

 O que é interessante notar neste documento é que 

não bastava fotografar o CTC enquanto uma edificação e seu estado de conservação. Para 

Passaglia, o edifício tinha de ser apresentado em plena atividade, como um organismo vivo 

na cidade. O CTC fazia sentido com suas portas abertas e sendo utilizado pelo público; 

                                            
249 COELHO, Germano. Parecer sobre o tombamento do Cine Teatro Central de Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Processo 1327 – T – 93, vol. III Arquivo Noronha Santos/IPHAN. RJ. 

250 PASSAGLIA, A. Processo 1327 – T – 93, vol. I, flhas 57-60. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. RJ. 
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enquanto palco da “vida cultural” da cidade. Como foi discutido no tombo local, não se 

pretendia alcançar somente o prédio, mas, a alma da cidade. 

Uma vez encaminhado o pedido de tombamento, a discussão teve início com um 

memorando encaminhado por Tereza Beatriz da Rosa Miguel, técnica da Procuradoria 

Jurídica do IPHAN, à chefia do mesmo departamento.
251

 Este documento teve por objetivo 

esclarecer a relação entre tombamento e desapropriação, fornecendo um parecer sobre o 

caso do CTC. Mostra que a implementação do instrumento jurídico do tombamento não 

implicava a necessidade de desapropriação por parte do Poder Público, pressupondo-se que 

a limitação administrativa não gera numa limitação do gozo do bem. A desapropriação se 

restringia assim, a situações excepcionais, nas quais se apresentariam duas hipóteses mais 

comuns: “1. o tombamento incompatibilizar o uso e gozo do bem; 2. quando o Poder 

Público deseja fazer uso do bem de modo incompatível com o uso que o proprietário 

destina ao bem”. Quanto ao segundo item sublinha que, na verdade, o que desencadeia a 

desapropriação do prédio é um dado conflito quanto ao interesse de uso entre o Estado e os 

proprietários da referida edificação e não o ato do tombamento em si. Os dois casos, 

segundo a autora, estavam publicados no artigo 5 letra k do decreto Lei 3365 de 21 de 

junho de 1941, onde é frisado que somente no primeiro caso o tombamento implicará 

obrigatoriamente na desapropriação, ao passo que no segundo ela é feita por mera 

conveniência para atender aos anseios da administração. Com base nesta argumentação, 

Tereza Miguel concluiu que o caso do CTC - uma vez que não incompatibilizava suas 

formas de uso e nem divergia quanto aos interesses entre os proprietários e o Estado, 

naquele momento – não atenderia a nenhuma das exigências legais para desapropriação. 

Na contramão do argumento de Tereza Miguel, o relato apresentado por Germano 

Coelho afirma que: “esse tipo de argumentação que discute apenas a compatibilidade do 

uso sem analisar a prática efetiva e reais intenções do proprietário leva muitas vezes a 

figura jurídica do tombamento a constituir-se em restrição sem lograr uma efetiva proteção 

ao bem cultural.”
252

 Germano Coelho sugeria um olhar mais apurado para a questão tendo 

como parâmetro não uma fórmula generalizante, mas a análise de cada especificidade. Esse 

                                            
251 MIGUEL, Tereza Beatriz da Rosa. Memo 419/93 (23/08/93). Processo 1327 – T – 93, vol. I Arquivo 

Noronha Santos/IPHAN. RJ. 

252 COELHO, Germano. Parecer sobre o tombamento do Cine Teatro Central de Juiz de Fora, Minas Gerais. 
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olhar permitiria visualizar qual o real alcance da prática do tombamento e as pretensões 

dos proprietários desses bens, mais do que meramente as restrições que coloca. 

Os relatos de Tereza Miguel e Germano Coelho ensaiam duas diferentes 

concepções quanto à desapropriação de bens culturais por parte do Poder Público. O 

primeiro é pautado em critérios técnicos jurídicos e conclui, no caso do CTC, que o 

tombamento não incompatibilizaria, nem restringiria seu uso; o segundo analisa as 

questões referentes à desapropriação considerando as especificidades contextuais de cada 

caso. Sob esta ótica, o tombamento do CTC aliado à sua desapropriação é apresentado 

como o melhor caminho para assegurar a sua salvaguarda, pois só assim livraria o bem de 

possíveis arroubos futuros dos proprietários. Note-se, contudo, que a despeito das 

diferentes posições esboçadas, ambas estão perpassadas por questões como uso e 

apropriação; interesse público e interesse privado; mercado e cultura.   

Para além da desapropriação, o desenrolar das discussões do tombamento do CTC 

colocaram em pauta outra questão, a saber, a tensão entre valor local X valor nacional. A 

primeira referência ao assunto parte do âmbito local, do citado arrazoado elaborado por 

Passaglia. Quanto ao valor local, Passaglia advogava ser o CTC a última e única casa de 

espetáculos ainda existente na área central de Juiz de Fora, datada das primeiras décadas 

do século XX, concebida e construída num momento de transição, quando as casas de 

diversões que abrigavam um variado leque de atividades como cinema, música e teatro, 

começavam a ser paulatinamente substituídas por aquelas de função especializada. No 

documento é destacada a unicidade do CTC para a cidade, como marco de um momento 

que o autor denominou de “transição entre a arte erudita e a diversão de massa.” Esse 

caráter singular do CTC era também associado a uma forma de apropriação pelo público, 

supostamente numa dimensão total, livre de segmentação, como se pode ver na citação a 

seguir:  

“Ele não traz aquelas limitações dos tradicionais teatros municipais, cuja 

aparente sobriedade é objeto de vez em quando do arroubo de algum secretário 
de cultura de trazer o povo para seu interior. Em nosso caso, o CTC já é do povo 

em todos os segmentos; ele não traz consigo uma tradição de estratificação 

social obtida por uma estreita manipulação de suas programações”.253 

No que tange aos valores nacionais, Passaglia dizia que o “CTC possivelmente seja 

um dos poucos que possibilitará uma efetiva preservação em termos de um importante 
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documento vivo da concepção ambiental deste tipo de casa de espetáculo no Brasil”.
254

 A 

passagem esboça uma “retórica da perda”(GONÇALVES, 1996), na qual a edificação 

emerge como um dos últimos exemplares de uma determinada tipologia arquitetônica 

presente no país. Note-se que no documento a atribuição de um valor nacional ao CTC é 

feita por um intelectual vinculado a um órgão local. A articulação, neste caso, emerge a 

partir das franjas e não do centro. É o local se pensando num contexto nacional.  

A discussão entre o valor local e nacional do CTC também se fez presente no 

discurso dos técnicos do IPHAN, por meio de um parecer elaborado pela arquiteta Helena 

Mendes e da museóloga Gláucia Côrtes.
255

 O documento é antecedido de um memorando 

que historiciza o roteiro de pesquisa adotado pelas autoras, que abarcou relatos orais e 

coleta em centros documentais do Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Dividido em cinco itens, 

incluindo-se introdução e conclusão, começa por uma apresentação histórica da cidade de 

Juiz de Fora, com seus principais marcos desde a abertura do Caminho Novo no séc. XVIII 

até o momento da construção do CTC no final da década de 1920; o próximo item traça um 

panorama histórico do teatro e do cinema seguindo um movimento que vai do contexto 

internacional até o contexto local, em Juiz de Fora. O CTC é abordado no terceiro item. 

Ele é textualizado numa detalhada descrição física antecedida por uma contextualização 

histórico-cultural. Ao discorrer sobre os nomes que estiveram envolvidos com a construção 

do CTC, o relatório apresenta mais do que dados históricos, uma narrativa do processo de 

imigração italiana para a cidade, suas formas de inserção neste novo contexto e a formação 

de suas redes de sociabilidade.  

A descrição física do CTC trazia ainda uma proposta de delimitação do entorno de 

sua área de proteção considerando elementos técnicos-urbanísticos e históricos, levando 

em conta o fato de que o bem está situado num dos mais antigos logradouros da cidade, em 

vizinhança com outros bens de mesma época, tal qual se segue:  

“A delimitação da área de entorno baseou-se nas características de formação e 

consolidação da cidade de Juiz de Fora; o fato de que a R. Halfeld é um dos 
mais antigos da cidade de Juiz de Fora; a conformação das quadras, 

especialmente aquela onde se insere o CTC (cuja forma alongada condicionou o 

loteamento dos terrenos); o partido característico da cidade (os prédios 

denominados de “galerias”); e a localização, nas proximidades, de outros 

                                            
254 Idem. 

255 SANTOS, Helena Mendes; ABREU, Gláucia Cortes. Parecer técnico 007/93 (29/09/93). Processo 1327 – 
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exemplares construídos pela firma de Pantaleoni Arcuri e de prédios 

significativos para a evolução arquitetônica da cidade”.256  

A conclusão a que chegaram as autoras foi a de que o CTC “embora não contenha 

valores conceituais ou de forma no que se refere à arquitetura e às artes plásticas, possui 

componentes históricos que o transformam em testemunho de uma época, em que a cidade 

de Juiz de Fora desempenhou uma posição privilegiada, como pólo industrial e 

demográfico da Zona da Mata de Minas Gerais”. Enfatiza-se neste momento a importância 

local como documento de uma época em que Juiz de Fora teve significativa expressão. 

Quanto ao valor nacional, as autoras chamaram atenção para o fato de que apenas 

oito teatros eram naquele momento protegidos pelo Decreto Lei 25. Neste sentido, as 

técnicas procuraram justificar a proteção do CTC, como forma de sanar uma lacuna no 

acervo tipológico nacional no que se refere às categorias teatro e cinema. A medida foi 

vista como um meio de salvaguardar um dos últimos exemplares de uma categoria de casas 

de espetáculos que marcou uma época no país, na passagem do século XIX para o XX. O 

CTC foi tomado discursivamente como um semióforo deste momento que aos poucos 

vinha desaparecendo do espaço urbano. Na concepção das técnicas do IPHAN, o 

patrimônio é tomado como algo que possui valor de testemunho, um registro a ser 

integrado num conjunto, ampliando assim uma coleção. 

O relatório de Helena Mendes e Gláucia Côrtes foi endossado pelo memorando de 

Marcus Tadeu de 30/09/1993 encaminhado a Machado Barroso.
257

 O documento destaca 

dois caminhos possíveis onde o CTC poderia ser enquadrado, a saber, o histórico e o 

artístico. No entanto, advoga ter sido acertada a escolha das técnicas supra-citadas, em 

evidenciar o valor histórico e minimizar o valor artístico do prédio no panorama nacional. 

O texto de Marcus Tadeu vai destacar ainda a “escala monumental” do CTC. Esta, segundo 

ele, rivaliza com as casas das grandes capitais. Por esse elemento menciona que o CTC 

teria expressiva relevância no circuito nacional das atividades culturais. O bem é 

considerado patrimônio então, também, por sua monumentalidade, assim como por fazer 

parte de um circuito. O patrimônio é visto como um itinerário cultural. 

Entre local e nacional, é possível observar diferentes formas de classificar o CTC, 

embora seus conteúdos se assemelhem em alguns pontos. Se localmente a principal 
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categoria norteadora do tombamento do CTC é a “vida cultural”, nacionalmente este termo 

é traduzido pela categoria “plano histórico”. Se no primeiro caso é descrito com expressões 

como ‘efervescência do cinema’, ‘Manchester Mineira’; no segundo por “acelerada 

industrialização”, “ascensão cosmopolita já bastante significativa”, “primeira e mais 

importante parada das Cias artísticas que ganhavam o interior de Minas”.  

Em 11 de novembro de 1993, Tereza Beatriz da Rosa Miguel encaminhou um 

parecer a Sista de Souza – então procuradora jurídica chefe do IBPC.
258

 Nele recomenda 

que o proprietário, bem como a prefeitura, sejam notificados quanto a pretensão de 

tombamento e delimitação do entorno do CTC, para que, em seguida, a questão fosse 

levada a Conselho. A notificação foi encaminhada na semana seguinte – 18 de novembro 

de 1993 – à Cia. Central de Diversões, comunicando o tombamento do CTC e suas 

pinturas. Cópia do documento foi também encaminhada a prefeitura local. 

Como havia ocorrido na ocasião do tombamento local, a Cia Central não tardou 

numa tentativa de impugnação do tombamento. Em 30 de novembro de 1993 encaminhou 

um ofício ao IPHAN afirmando que o tombamento proposto não era mais do que “uma 

redundância face à lei municipal n 6108 de 13 de janeiro de 1982”, sugerindo uma revisão 

por parte Da instituição proponente. Quanto à desapropriação, diz que a prefeitura já havia 

tentado comprar o imóvel, porém a preço vil. Argumenta que no intuito de evitar prejuízo 

aos acionistas, eles haviam tomado medida cautelar, avaliando o imóvel, cujo valor 

estipulado acarretou a desistência da prefeitura. A Cia. Central encerra o documento 

afirmando que não era seu interesse barrar a pretensão de compra dos interessados, mas 

apenas, que esta fosse feita num preço condigno.
259

 

Novamente a Cia Central faz a defesa de seu direito de propriedade e dos valores 

mercadológicos do CTC. Toma os valores e pretensões atribuídos ao bem no âmbito local, 

tanto quanto no nacional, como elementos indistintos. A Cia Central tentava brecar a 

implementação de mais uma medida de cunho preservacionista sobre sua propriedade, o 

que sob sua ótica, supostamente consolidaria o CTC em seu estatuto cultural em 

detrimento de seu valor comercial. Quanto à desapropriação, destaca não ser de seu 
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258 SANTOS, Sista, Souza dos. Parecer 23/93 (11/11/93). Processo 1327 – T – 93, vol. III. Arquivo Noronha 

Santos/IPHAN. RJ. 

259 Cia. Central de Diversões. Carta de impugnação (30/11/93). Processo 1327 – T – 93, vol. III. Arquivo 

Noronha Santos/IPHAN. RJ. 



 

 

207 
 

interesse embargar a pretensão de interessados numa operação comercial, desde que a 

oferta almejasse o valor do imóvel. Neste argumento evidencia-se um embate entre agentes 

de mercado X agentes culturais, com diferentes visões quanto ao público e o privado.  

Numa réplica à carta de impugnação, Tereza Miguel contra-argumeta a posição da 

Cia. Central. No documento recorre a Constituição Federal e afirma com base no artigo 

216 ser o tombamento uma atribuição do Poder Público de modo geral. Assim entederia-se 

que este pode ser expedido pela União, os Estados e os municípios. Acrescenta que a 

sobreposição de uma medida de tombamento é perfeitamente compatível desde que 

respeitados alguns limites. O primeiro deles é territorial, de cada uma das unidades 

políticas. O segundo é a concordância com o “grau de interesse que determinado bem 

possui diante do ente político responsável pela preservação”. Por fim, elucida, com base no 

texto de Sonia Rabello (CASTRO, 1991), que havendo alguma incompatibilidade em caso 

de sobreposição prevalece o de maior interesse.
260

 

Respaldada nestes argumentos e documentação referentes, Tereza Miguel conclui 

que o CTC atendia aos requisitos necessários para o tombamento nacional advogando que 

“o Cine Teatro central, em Juiz de Fora, como bem enfatizou os autos do processo de 

tombamento, em especial, o parecer técnico n 007/93 de setembro de 1993, demonstram a 

toda prova que o imóvel possui expressão nacional, de molde a caracterizar o seu 

tombamento, na forma e fins do que se dispõe o Decreto n25, de 30 de novembro de 

1937”. Conclui sugerindo encaminhar o processo à aprovação do Conselho Consultivo, 

considerando que as alegações da Cia. Central não possuiam qualquer fundamento legal 

e/ou constitucional que empeça o seu tombamento. Note-se, contudo, que se a Cia. Central 

diminuía o valor cultural do CTC em detrimento de seu valor comercial, a técnica do 

IPHAN não faz referência quanto ao fato de que o bem era explorado comercialmente. 

Cada lado do discurso toma o outro como uma ameaça que pode desestabilizar seus 

sistemas classificatórios, ao mesmo tempo que ratifica e estabiliza sua posição negando a 

do outro. 

Como não houve uma nova manifestação por parte dos proprietários do imóvel, foi 

nomeado um relator para o processo, o sr. Germano Coelho, membro do Conselho 

Consultivo e então Prefeito da cidade de Olinda. Seu relato, sem data, historiciza a 

                                            
260 MIGUEL, Tereza Beatriz da Rosa. Processo 1327 – T – 93, vol. III. Arquivo Noronha Santos/IPHAN. 
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trajetória do processo até aquele momento e conclui favorável ao tombamento e a 

desapropriação do CTC. Uma questão, no entanto, cabe ser sublinhada em seu texto 

quando indaga em relação ao edifício: “Valor estético ou histórico e cultural?” Neste ponto 

analisa quais os valores mais adequados de serem atribuídos ao CTC para que o mesmo 

pudesse ser tomado e considerado bem da nação, na qual advoga: 

“[o CTC é] expressão arquitetônica e artística de uma série de transformações 

econômicas, demográficas, sociais, culturais e técnicas que então se inscrevem 

no espaço urbano de Juiz de Fora. Ele representou a capacidade técnica de 

empreendedores locais de doar a cidade de um equipamento cultural de massa, 

ao mesmo tempo que significava faze-lo com a atualização técnica e a qualidade 

artística considerada a mais representativa para os padrões dominantes”.261 

Diferente do que sugere o título do tópico colocado pelo autor, a passagem não 

apresenta uma separação entre os valores estéticos e histórico-culturais, mas uma 

articulação entre tais. O CTC é visto como expressão de uma época em suas mais variadas 

instâncias. Essa posição é revista no decorrer do texto quando diz optar por privilegiar os 

aspectos histórico-culturais em detrimento do estético. Justifica essa posição por considerar 

que os nomes que estiveram envolvidos no projeto de edificação e decoração do CTC, 

respectivamente Rafael Arcuri e Ângelo Biggi, não representaram, à sua época, nomes de 

importância nacional. Acrescenta que a contribuição da arquitetura do prédio vai se dar 

sobre “aspectos programáticos e técnico construtivos”. Quanto à decoração sua avaliação é 

mais dura, onde diz:  

“(...) embora o pintor detivesse o domínio dos princípios da composição e da 

técnica pictórica, o resultado final caracterizou-se pela ausência de emoções, 
problemas com a perspectiva e com a figura humana. Isto levou o corpo técnico 

que elaborou o dossiê a concluir que, devido ao curto espaço existente entre o 

início e conclusão da obra, a intenção comercial predominou em detrimento da 

artística.” 

 

Uma vez relatado o processo, o pedido de tombamento do CTC foi levado à 

discussão no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, conforme consta em Ata de sua 

sexta reunião datada de 10 de maio de 1994. No documento é mencionado que desde 

primeiro de maio do citado ano o CTC passara a integrar o patrimônio da UFJF através de 

“negociação amigável”; havia sido desapropriado. Não há, no entanto, nenhuma outra 

referência quanto às formas como este processo teria ocorrido. O único dado presente no 

                                                                                                                                    
RJ. 

261 COELHO, Germano. Parecer sobre o tombamento do Cine Teatro Central de Juiz de Fora, Minas Gerais. 
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processo sobre essa questão, afirma que o conselho que assumiria a gestão do CTC atuaria: 

“visando o restabelecimento de sua função original: teatro municipal da cidade”. Quanto a 

esse ponto cabe lembrar que o CTC partiu de uma iniciativa privada, nunca foi de fato um 

teatro municipal, a não ser quanto a uma possível forma de apropriação do público.
262

  

A discussão quanto a pertinência do tombamento do CTC está registrada em na ata 

da 6 Reunião do Conselho Consultivo do patrimônio Cultural. Ela revelou diferentes 

concepções de patrimônio no Conselho Consultivo. De um lado, o Conselheiro Carlos 

Lemos colocou-se contrário ao tombamento do CTC. Advogou ser o imóvel de interesse 

regional bem como considerou-o suficientemente protegido pelo tombamento municipal e 

a recente transferência de sua propriedade. Ratificou sua posição recorrendo à carta de 

Brasília “pelo qual o SPHAN só tombaria patrimônio de interesse nacional, deixando a 

cargo dos estados e municípios a proteção de bens de interesse local.” Carlos Lemos 

explicitava que o tombamento do CTC poderia abrir precedentes para inúmeras propostas 

semelhantes, já que toda edificação é carregada de uma história. Sua posição foi apoiada 

por Francisco Iglesias, que chamou a atenção para o fato de que “um número excessivo de 

tombamentos acabará por desmerecer este instituto”.
263

 As proposições levam a indagar o 

que seria, então, o valor nacional e por extensão o que é a nação? Que critério torna algo 

passível de ser contemplado por essa categoria? Por outro lado qual o limite para tombar? 

Há limite? O que deve e não deve ser patrimonializado? 

Na concepção dos dois conselheiros supra-citados, o reconhecimento de um bem 

enquanto um patrimônio da nação não pode ser feito considerando-se meramente a 

trajetória dos objetos. A aplicação do instrumento de preservação do tombamento, também 

não deveria ser concedida em larga escala, pois esta atitude poderia colocá-lo sob o risco 

de banalização. A linha discursiva que norteia o argumento desses autores aponta a 

categoria patrimônio como algo dotado de excepcionalidade; relíquias da nação. Um 

determinado bem para ser investido deste valor – nacional – deveria apresentar 

características de unicidade. Este, segundo as concepções de Lemos e Iglesias, não era o 

caso do CTC. 

                                                                                                                                    
Processo 1327 – T – 93, vol. III Arquivo Noronha Santos/IPHAN. RJ.  

262 Ata da 6 Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 10 de maio de 1994. Processo 1327 – 

T – 93 Arquivo Noronha Santos/IPHAN. F.88. V. 3. 

263 Idem.  
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Posição diferente foi apontada por Modesto Carvalhosa advogando uma concepção 

mais ampla de patrimônio. Fundamentou seu argumento recorrendo a Constituição de 1988 

e a ampliação que faz da concepção do que viria a ser considerado bem cultural, onde “aos 

prédios de valor arquitetônico acrescenta-se tudo aquilo que possuía valor estimativo para 

as populações e contribuía para a preservação da memória das tradições das 

comunidades.”
264

 No entendimento de Carvalhosa, “devem ser contemplados não só os 

bens de valor excepcional, mas também aqueles indicados pela Constituição e os que, 

embora de interesse municipal ou estadual, precisam do respaldo desta instituição 

[IPHAN], porque não o encontraram no âmbito local a resposta pleiteada, que seria a 

aspiração da comunidade.”
265

  

Se o olhar sobre a categoria patrimônio de Carlos Lemos e Francisco Iglesias 

deixam transparecer uma visão restritiva do patrimônio, Modesto Carvalhosa apresenta o 

patrimônio com um olhar próximo de uma concepção etnográfica. Propõem o 

reconhecimento do patrimônio numa dimensão cotidiana; que diga respeito à memória das 

comunidades. Se para os primeiros a nação é vista como um bloco único, para Carvalhosa 

ela o é segundo o agrupamento dos vários grupos. O valor nacional do patrimônio deve ser 

flexibilizado, abrindo espaço também às expressões locais e estaduais, quando fosse o 

IPHAN o único meio de salvaguardá-las. Dentro de um mesmo conselho identifica-se 

então, diferentes concepções quanto ao que vinha a constituir o patrimônio cultural 

brasileiro naquele momento, bem como diferentes modos de se encarar as formas de 

utilização do instrumento de proteção por excelência naquele momento que era o 

tombamento.  

O olhar de caráter etnográfico de Carvalhosa foi endossado pelo então ministro da 

cultura Luiz Roberto do Nascimento e Silva, que se fez presente na reunião. O ministro 

reconheceu a existência de problemas decorrentes de um excessivo número de 

tombamentos em determinadas épocas. No entanto, explicita que no caso em questão suas 

dúvidas iniciais se esmaeceram após visitar Juiz de Fora e averiguar “ a importância  da 

medida para uma cidade onde, dos 17 cinemas que existiam, restam apenas 5. A 

importância do CTC foi destacada tendo em vista que este associava, segundo ele, o lazer 

de massa – o cinema -, e o lazer de elite – o teatro. O tombamento federal poderia assim, 

                                            
264 Idem. Flhas 94-5. 

265 Idem. 
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na ótica do ministro, ser um reforço da medida municipal e à atuação da UFJF. Ao final, a 

conclusão a que chega é a de que “ficou-lhe a impressão da impossibilidade do 

estabelecimento de um norma rígida e da conveniência da adoção de soluções caso a caso 

(...).” Essa afirmação denota o quão complexo e delicado é lidar com a categoria 

patrimônio e as sus atribuições discursivas, de valor e relações de força que suscita. O 

patrimônio, antes de ser algo definido por uma cartilha, é um objeto de diálogo e de 

interação dadas as múltiplas apropriações de que pode ser alvo; é uma zona de contato e 

por conseqüência, de conflito.  

A posição do Ministro em relação ao CTC ganhou o apoio do Conselheiro Ângelo 

Oswaldo que solicitou aos demais membros atenção ao caso em pauta. Lembrou a 

polêmica que envolveu o Cine-Teatro Metrópole em Belo Horizonte, que não tendo sido 

homologado o tombamento estadual, o edifício não tardou em ser demolido. Sublinhou que 

o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA - atravessava grave crise 

de identidade naquele momento e que o tombamento do CTC serviria como exemplo: 

“para mostrar a Minas Gerais que o IBPC está adotando uma medida de competência do 

IEPHA, que não tombou mais nada desde 1983.” Note-se que o trecho aponta de um lado 

uma certa fragilidade dos órgãos estaduais na pratica de preservação do patrimônio 

cultural, bem como o fato de, se por um lado o tombamento excessivo pode levar à 

banalização do instrumento, de outro sua não utilização pode ser tão problemático quanto, 

indicando uma provável crise no órgão competente.  

Iniciada a votação o tombamento foi aprovado por ampla maioria, com 11 votos a 

favor e 1 contra. A partir de então o CTC passaou a fazer parte do acervo nacional de bens 

tombados, ele integrava esta coleção. Para além de sua importância para vida cultural de 

uma cidade, ele era investido, neste momento, de um valor e importância nacional. Em 13 

de junho de 1994 foi inscrito no Livro de Tombo Histórico, volume II, folha 24 sob n 537. 

 

4.4 Patrimônios culturais e exibições citadinas 

 
Uma outra forma de distinção quanto às formas de classificação e atribuição de 

valores pode ser indicada. Trata-se das relações entre os patrimônios culturais e os 

diferentes projetos discursivos criados pelas cidades. O que se pretende explorar neste 

momento é o modo como determinados objetos tratados no senso comum como 
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semelhantes se destinam a usos, exibições e construções imaginárias distintas. O caso mais 

latente quanto à esta questão em Juiz de Fora refere-se ao MMP e suas comparações com o 

Museu Imperial de Petrópolis – MI, recorrentemente citados como os principais museus 

com acervo sobre o período imperial do país. 

Embora exista um considerável acervo literário sobre cada uma destas 

instituições
266

, uma análise que os aproxime ainda é uma lacuna a ser preenchida. 

Acredita-se que essa abordagem comparada é útil na medida em que possibilita refletir 

sobre os lugares s seus modos representação histórica via bens culturais. O que se pretende 

não é necessariamente pensar em modelos de museus, mas nos discursos investidos em 

seus processos de patrimonialização; nos modos como estas instituições, na medida em que 

são inseridas em listas de patrimônios culturais são ferramentas uteis na afirmação de 

determinados modos de vida urbanos.  

Já foram citadas as várias inserções do MMP em listas patrimoniais do país. No que 

tange ao MI o mesmo teve o “Palácio Imperial de Petrópolis, parques e Quartel dos 

Seminários (Petrópolis, RJ),” inscrito no Livro de tombo de Belas Artes e no Livro 

Histórico. Pelo que se pode apurar a cidade de Petrópolis não dispõe de uma política de 

tombamentos e registro de bens imateriais desenvolvida pelo poder público local no 

entanto, conta com considerável acervo de bens protegido pelo IPHAN. No total são 11 

processos de tombamento. Um deles, no entanto, contempla o conjunto paisagístico da Av. 

Koeler, o que cria uma considerável museografia de bens protegidos e exibidos no espaço 

urbano.
267

 

Enquanto instituições públicas o MI e o MMP têm datas de surgimento próximas. 

O primeiro foi criado pelo Decreto 2090 de 1940; o segundo tem seu termo de doação à 

municipalidade datado de 1936. De modo amplo, trata-se de um momento de 

reordenamento da política cultural no país e da própria idéia de brasilidade. Uma 

singularidade nacional pensada sob os preceitos do romantismo segundo moldes europeus 

de se pensar a singularidade nacional dá lugar ao ideário republicano sob forte influência 

                                            
266 Vide bibliografia. 

267 Além do conjunto urbano-paisagístico da Avenia Koeler e do Palácio do Museu Imperial, são tombados 

também a Casa de Carlos Oswald,  a Casa de Santos Dumont, a casa do Padre Correia, a Coleção de armas 

Sérgio ferreira da Cunha, a casa da Fazenda Samambaia, a casa da Fazenda Santo Antônio, o palácio da 

Princesa Isabel, o Palácio de Cristal  e a Praça da Confluência e o retábulo e Imagem de Nossa Senhora do 

Amor Divino. 
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positivista. A nação, na falta de identificação com um mito de origem, passa ser pensada 

como um projeto para o futuro (CARVALHO, 1990). 

Modernistas e conservadores disputavam espaço com diferentes projetos de pensar 

a nação. Os primeiros propunham a valorização dos aspectos da cultura popular, sugerindo 

um perfil nacional autônomo, crítico e libertário. Os segundos defendiam o culto de 

elementos da nacionalidade de modo emotivo e sensorial, pois "que a cultura nacional 

dependia apenas do reconhecimento intuitivo da consciência que os brasileiros tinham de si 

próprios" (SANTOS, 2003:115). 

Na prática o que se observa é a execução de um projeto pautado na ideia de um 

Estado forte, centrado num líder que se personifica sobretudo com o governo de Getúlio 

Vargas. O IPHAN cujo ante-projeto de Mário de Andrade buscava as diferentes 

representações do país termina por eleger o barroco como expressão maior da 

nacionalidade; as expedições científicas estrangeiras passavam a ser supervisionadas com a 

criação do Conselho de Fiscalização das expedições Científicas no Brasil (GRUPIONI, 

1998). De um modo geral as propostas de cunho pluralista vão perdendo terreno para uma 

política cultural vigiada, incapaz de integrar os diferentes grupos étnicos do país. 

Nas origens do MMP e do MI é possível identificar uma forte presença individual. 

Ela, no entanto, se articula sob diferentes formas em cada um dos museus. No primeiro 

trata-se de uma verdadeira tensão entre público e privado, enquanto o segundo é uma 

imbricação de ambos. 

Um personagem central na criação do MI é Alcindo Sodré. Médico e um dos mais 

destacados professores de história de Petrópolis, Sodré guardava especial estima pelo 

Palácio Imperial. Freqüentou suas dependências desde a infância como aluno do Colégio 

São Vicente de Paulo, então sediado no local. Segundo relatos Sodré guardava o anseio de 

ver ali novamente um palácio imperial (SANTOS, 2003). Não por acaso é ele que 

encaminha o pedido de tombamento do edifício junto ao recém-criado IPHAN em 1938. 

Na época Sodré era diretor do Museu Histórico de Petrópolis - MHP. Sua afeição pelo 

espaço fica evidente em sua "justificativa" encaminhada para tombamento: "O Museu 

histórico de Petrópolis não julga necessário justificar, perante o elevado espírito de Vossa 

Excelência, a medida ora solicitada para salvaguarda da casa histórica em que viveu a 
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maior parte da sua gloriosa vida o Fundador de Petrópolis" (IPHAN, processo 166 T – 

1938). 

Dois pontos cabem ser destacados no trecho citado. Primeiro o fato de que o 

próprio Sodré personaliza o MHP; fala em nome o museu como se fosse o próprio museu. 

Além disso, ao desconsiderar ser necessário justificar o tombamento da edificação, 

monumentaliza não só a casa como o período histórico que ela representa. O período 

imperial não precisa ser justificado para ser incluso na lista do patrimônio nacional. 

Metaforicamente aquela casa também não, pois que para Sodré ela era a metáfora do 

próprio império. 

Mais do que preservar a casa o projeto de Sodré era o de transformá-la em um 

museu imperial em Petrópolis. Para tanto vai contar com apoio decisivo de Vargas. Conta-

se que Vargas costumava veranear em Petrópolis. Segundo um relato: “Nas longas estadias 

do Presidente Getúlio Vargas em Petrópolis, Alcindo Sodré batalhou junto ao Presidente 

para que fosse criado o Museu Imperial no ex-Palácio Imperial” (LOPES, 2006). A 

sugestão de criar o museu foi recebida com bons olhos por Vargas.  E logo após a 

publicação do Decreto Sodré começa a trabalhar na organização do novo museu. Sua 

inauguração, no entanto, protelaria-se ainda por alguns anos. Como o Palácio naquela 

época era ocupado por um colégio, envolveu um caloroso debate quanto a sua remoção. 

Além disso, o prédio era propriedade da Cia. Imobiliária de Petrópolis. Foi adquirido pelo 

Governo do Estado por mil contos de réis e doado à União para a instalação do Museu 

(IPHAN, processo 166 T – 1938). Em 16 de março de 1943, o MI estava finalmente aberto 

ao público.  

Projetos como o de Sodré em relação ao Museu Imperial não iniciativas isoladas.  

O Museu Histórico Nacional, por exemplo, guarda íntima relação em sua criação com 

Gustavo Barroso, que dirigiu a instituição por longo período. Nesses casos é possível notar 

a impressão do caráter fortemente personalista que esses personagens imprimem nesses 

museus. Não por acaso, o MHN por muito tempo foi o museu de barroso. Mais que 

metáforas de narrativas nacionais, o são o da perspectiva desses personagens sobre uma 

dada história.  

No caso do MMP, suas origens são intimamente relacionadas com a família de 

Mariano Procópio. A instituição está situada em sua antiga residência. Mariano foi 
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personagem de grande importância para história local. Empresário no ramo agro-industrial, 

atuou na implantação de sistemas de transporte em Juiz de Fora que foram essenciais para 

seu desenvolvimento. Entre eles a Estrada União Indústria e a linha férrea. Seus 

empreendimentos colaboraram também para formação da colônia de imigrantes alemães na 

cidade, recrutados para trabalhar em seus empreendimentos (PASSAGLIA, 1982). 

Seu ativo papel ativo na cidade lhe rendeu uma relação ambígua com os centros de 

poder. De um lado são conhecidos seus estreitos vínculos com os centros de poder do 

império, abrigando a comitiva de D. Pedro II em suas viagens para Minas Gerais. Por 

outro, mantinha uma relação conturbada com as elites locais. Como reflexo disso, à 

despeito de suas tentativas, jamais ocupou cargos políticos na cidade. Em contrapartida, 

construiu a estação de trem em suas terras passando fora do centro da cidade o que gerou 

descontentamento geral, além de perdas econômicas. Uma das versões para a resistência à 

Mariano Procópio pelas elites locais, sobretudo quanto a este ocupar cargos políticos se 

deve as suas origens e origens da cidade. A família de Mariano era oriunda da comarca de 

Barbacena, comarca da qual já havia pertencido Juiz de Fora. Esse dado gerava certo temor 

quanto a um crescimento de Barbacena em Juiz de Fora no plano político (COSTA, 2005). 

A organização do MMP vai ser feita por um de seus filhos, Alfredo Ferreira Lage 

(1965-1944). Este teve sua formação cultural na Europa para onde foi após a morte do pai. 

Ao regressar formou-se bacharel em direito pela faculdade de direito de São Paulo.  Com a 

morte da mãe, foi viver no Rio de Janeiro onde aprofundou seus estudos (COSTA, 2005). 

Herdeiro do poder econômico do pai e detentor de sólida formação cultural, torna-

se importante mecenas na Zona da Mata Mineira onde empregou seu dinheiro na aquisição 

de acervo em leiloes, compras diretas com proprietários além de doações. Essa imagem de 

um mecenas cultural é ratificada no argumento de um intelectual local: 

“Foi um dos varões de maior bagagem literária e cultural de seu tempo, em Juiz 

de fora, tendo deixado uma verdadeira mensagem de apreço e veneração às 

coisas do espírito, consubstanciada pela mensagem na arca de nossas tradições, 

na jóia de nosso patrimônio, que é o Museu Mariano Procópio. 

(...) 

não havia setor cultural e artístico onde se não encontrava o eminente juiz-

forano dando a sua valiosa e permanente contribuição. Foi assim que apresentou 

admiráveis conjuntos nacionais e estrangeiros no Teatro Novelli, que marcou 

época em nossa terra pelo alto sentimento artístico, de grande repercussão na 

Província do país.” ( BASTOS apud, PASSAGLIA, 1982) 
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O MMP surge a partir das coleções de Alfredo Ferreira Lage. Influenciado pelo 

zoólogo e geólogo suíço Louis Agassiz e pelas idéias da escola de direito de São Paulo, 

Alfredo Ferreira esteve atento ao contexto cientifico de sua época (COSTA, 2005). Não 

por acaso sua coleção é organizada tendo como categorias chave ‘história’ e ‘belas –artes’, 

reflexo de um perfil erudito e universalista.   

Por meio desse colecionamento Alfredo transforma a 'Vila', núcleo embrionário da 

Chácara do Mariano Procópio, em um museu particular em 1915. Na medida em que seu 

acervo se expandia viu a necessidade de construir um prédio anexo para abrigar a coleção. 

Em 1922 abriria pela primeira vez o museu ao público. Em 1936 Alfredo doa à 

municipalidade o museu nos seguintes termos: 

“(...) Primeiro: inalienabilidade dos bens móveis e imóveis: SEGUNDO: 

Perpetuidade da denominação “Mariano Procópio” ao museu e ao Parque; 
TERCEIRO: Perpetuidade dos fins do Museu e do Parque, não podendo ser 

alterada a sua finalidade cultural; QUARTO: Perpetuidade das denominações 

atuais dadas às salas do Museu, a saber: “D. Pedro II”, sala e galeria “Maria 

Amália”, sala “Viscondessa de Cavalcanti”, Sala “Maria Pardos”, sala “Agassis” 

e sala “Tiradentes”; QUINTO: Proibição perpetua de serem retirados do museu 

os objetos artísticos, históricos e científicos a ele incorporados, os quais não 

poderão ser afastados das galerias e arquivos em que se encontram senão para 

fins de organização interna do serviço administrativo. A distribuição dos 

quadros na “Galeria Maria Amália”, conforme for deixada não devera ser 

modificada, salvo caso de força maior, atendendo a que essa distribuição 

obedeceu a um critério artístico. SEXTO: A administração do Museu e do 
Parque ora doados será superintendida pela Prefeitura Municipal e exercida por 

um diretor e funcionários nomeados pelo Prefeito, devendo a nomeação do 

diretor recair em um dos três nomes indicados pelo “Conselho de Amigos do 

Museu Mariano Procópio”, que o doador institui para o fim de zelar pelo 

cumprimento da presente escritura e cooperar pelo engrandecimento da 

instituição. (...)”(apud, COSTA, 2005). 

Cabe notar que nos termos de doação uma categoria é central, a saber, 

perpetuidade. Alfredo ao doar o museu para a cidade eterniza um sistema de classificação e 

uma auto-representação. Com a perpetuidade aponta, para além da destinação cultural de 

modo geral, duas outras finalidades do museu. A primeira, a construção de uma memória 

auto-representativa, que inclui a família, as influências de sua formação e uma dada visão 

de história. Essa construção é feita pela classificação das salas do museu. Alguns 

familiares dão nomes as salas como Maria Tereza, Viscondessa de Cavalcanti e Maria 

pardos. Outras recebem nome de personagens históricos, é o caso de D. Pedro II e 

Tiradentes; por fim a sala Agassiz referencia à sua formação. A outra é a de construção de 

um ‘templo’ de arte e história idealizados sob preceitos científicos evolucionistas 
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expressos pelo próprio Agassiz, ao proibir que fossem retirados quaisquer objetos.  O 

museu deveria ser um grande repositório dessas categorias de objetos (COSTA, 2005). 

Além disso, os termos de doação previam ainda que o doador seria diretor do 

museu pelo tempo que julgasse necessário. Colocava-se ainda, dispensado de submeter 

suas contas ao exame do conselho e com direito de usufruto dos bens doados, mantendo ali 

sua residência. Essa tensão entre público e privado é um traço que vai permanecer durante 

considerável parte da história da instituição, até a década de 1980.  

Relação semelhante de ocupação com o espaço é vista no Museu Antonio Parreiras 

em Niterói.  Antonio Parreiras foi importante pintor paisagista que viveu ente os séc. XIX 

e XX.  Ao falecer em 1937, sua filha decide em seguida doar suas obras e casa para criação 

de um museu em homenagem ao artista. Do mesmo modo, permaneceu morando nas 

dependências do museu, num espaço que hoje é ocupado pela reserva técnica. 

A análise de Weiner (1992) sugere que a coisa dada a alguém carrega nela ainda os 

traços daquele que a doou. O museu transferido por Alfredo – e do mesmo modo o Museu 

Antonio Parreiras – pode ser visto desta forma como uma possessão inalienável. A forma 

como esses bens circula é altamente controlada dentro de um circuito restrito, carregando 

ainda a marca do doador e mesmo, neste caso, o seu usufruto. Ao doar o museu para 

municipalidade, Alfredo buscava tornar assegurado pelo bem público um conjunto de bens 

de valor cultural que tinha ainda forte laço com o âmbito privado – o doador.  

Essa associação entre público e privado é também uma tentativa de construção da 

memória da família Ferreira Lage e das concepções de história, arte, e ciência de Alfredo. 

Ela esboça uma regra de reciprocidade. Doa-se o museu para o poder público, e este 

constrói e perpetua a memória da família. Casos semelhantes podem ser identificados em 

vários museus no país como o caso da coleção Miguel Calmon no MHN. Determinados 

personagens e famílias demarcam uma posição e prestígio doando seus acervos à museus e 

em contrapartida, perpetuando-se por meio da inscrição de seus nomes nestas instituições. 

Eles fabricam sua imortalidade (ABREU, 1990). No caso do MMP, Alfredo faz a redenção 

do nome do pai, sobretudo quanto a sua importância no contexto local, projeta o seu como 

erudito e o da família alinhada à um prestígio junto às elites econômicas e culturais. 

No MI embora não se observe uma tensão clara entre público e privado, identifica-

se uma imbricação de interesses de alguns indivíduos em função da posição que ocupam 
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em relação ao âmbito público. De um lado, Sodré em busca de reavivar um passado na 

cidade. De outro, Getúlio e seu projeto de construção do Estado novo. Nesse projeto o MI 

era um versátil instrumento para construção da imagem do estadista forte capaz de 

conduzir a nação rumo a um caminho de prosperidade. Na análise de Heizer (1994): “A 

construção da imagem de um imperador viabilizador da unidade nacional e de um Chefe de 

estado “amigo do povo” interessava à construção do mito Vargas: um presidente chefe de 

família”. Essa construção no MI era feita de modo metnonímico. A imagem de Pedro II 

como grande chefe estadista seria uma alegoria utilizada por Vargas nesse processo. 

O MI nesse processo aceitando a sugestão de Kantarovitz (1998) é uma metáfora 

dos “dois corpos do rei”. É um espaço para produção da imagem do corpo político, 

metáfora do próprio regime político que representa. Explicitamente ele o é em relação ao 

império. O corpo físico de Pedro II é morto, mas seu corpo político é exposto 

museograficamente num tempo lançado à eternidade.  

Embora o MI tenha se consolidado como um museu imperial, centrado na figura de 

Pedro II, seu decreto de fundação aponta outros objetivos, tal qual aponta o segundo artigo 

de seu decreto de criação: 

“Art. 2º. O Museu Imperial terá por finalidades : 

a) recolher, ordenar e expor objetos de valor histórico ou artístico referentes a 

fatos e vultos dos reinados de D. Pedro I e, notadamente, D. Pedro II ; 

b) colecionar e expor objetos que constituam documentos expressivos da 

formação histórica do Estado do Rio de Janeiro e, especialmente, da cidade de 

Petrópolis; 

c) realizar pesquisas, conferências e publicações sobre os assuntos da história 

nacional em geral e, de modo especial, sobre os acontecimentos e as figuras do 

período imperial, assim como da história do Estado Rio de Janeiro e, 

particularmente, da cidade de Petrópolis.” 

Note-se que nesse momento o museu guarda ainda caráter local e regional ao 

destacar a coleta e pesquisa sobre Petrópolis e o estado do Rio de Janeiro. Ele surge como 

museu do império sem abandonar por completo sua origem como Museu histórico de 

Petrópolis. No entanto, cabe notar que o MHP exercia uma centralidade em relação à 

cidade de Petrópolis. Ele tinha preocupação com uma dada narrativa histórica. Ao se 

reconfigurar como MI, passa a ocupar status não mais de um museu local, mas nacional. É 

um museu da história imperial do Brasil. Passa a outro status de centralidade. De modo 
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amplo, termina por redimensionar – ou dar nova ênfase – ao próprio papel de Petrópolis na 

história do país; a cidade tornava-se uma das principais referencias do período imperial. 

Apesar da referência à história local e regional do decreto, na prática o que se 

observa é que a coleta e pesquisa do MI concentrou-se no período monárquico, sobretudo 

em relação a Pedro II. A ênfase ao período imperial fica clara se observados os decretos 

seguintes fazendo referência às funções do MI como a portaria 4876 de 1975 assinada pelo 

Ex-ministro Ney Braga (que, por sua vez reafirma os termos da lei 4639 de 1965) que 

afirma que o MI deve: “preservar o patrimônio cultural representado por objetos, peças e 

documentos de importância histórica e artística, ligados à história da monarquia brasileira, 

bem como promover a difusão da historia e da cultura brasileira” (apud, SANTOS, 2003). 

O caso da doação de dois relicários barrocos do acervo do MI na década de 1980 

reforçam essa ênfase ao período imperial. As peças haviam sido adquiridas em leilão por 

iniciativa de Rodrigo melo Franco em 1957. No inicio da década de 1980, geraram um 

debate quanto a seu papel dentro do acervo daquela instituição. Desencadeou-se a partir daí 

todo um processo no sentido de ‘repatriar’ os objetos à seu lugar original, uma coleção na 

cidade de Congonhas/MG, composta por 8 relicários. A ação do museu desencadeou um 

movimento em prol da reapropriação dos outros dois relicários que não estavam mais em 

congonhas. O processo de 'repatriamento' dos objetos assinala o quanto bens fora de dado 

enquadramento não se constituíam interesse do MI (IPHAN, processo 166 T 1938). 

De modo amplo, observa-se que objetos e coleções jogam diferentes papéis no 

MMP e MI. Essa relação tem vínculo direto com a casa onde estão situados ambos os 

museus. Embora não se constituam museus-casa, a edificação que os abriga possui forte 

poder evocativo; museus falando sobre o passado, no local onde realmente teria ocorrido 

(SANTOS, 2003) . São museus de história em casas históricas.  

No MI o que se vê é uma encenação metafórica. Ritos monárquicos reproduzidos 

num presente da década de 1940 e que se atualiza até hoje. Não se trata da casa do 

imperador, mas do próprio império. Eles falam do passado de onde ele teria realmente 

acontecido. No entanto, esse passado imperial construído no MI, não é exatamente o 

passado que aconteceu ali. Nesse caso, tem-se o uso uma presença evocativa de um 

passado para ilustrar outro. Seu objetivo é: “ ‘despertar o espírito’ de uma época e, para 

tanto, não é necessário uma reconstituição do que o Palácio forma de uma maneira 
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fidedigna” (SANTOS, 2006). Ou seja, usa o poder evocativo de ter sido casa de veraneio 

do imperador, para reconstruir o próprio império. 

No caso do MMP a casa não evoca diretamente um passado imperial, mas um 

passado local. Se em Petrópolis o Palácio Imperial está para o império, em Juiz de Fora a 

casa de Mariano Procópio está para o processo de modernização da cidade de Juiz de Fora. 

Nesse ponto cabe destacar que a casa é um marco para história local. Evoca os tempos 

áureos da cidade, uma dada história local. No MI essa dimensão local fica num segundo 

plano em relação a um contexto maior. Ela emerge, no entanto, quando se observa a 

recorrente menção: “Petrópolis, cidade imperial”. Neste contexto o MI se torna o mais 

importante símbolo de construção dessa auto-representação da cidade, tal qual se vê em 

relação ao MAC em Niterói, na busca de se tornar uma “cidade-museu” do arquiteto Oscar 

Niemeyer.   

No MMP o processo toma caminho inverso. Essa relação se deve a alguns 

elementos como aponta uma historiadora local:  

“Em 1861 foi inaugurada a vila que é residência do Mariano Procópio Ferreira 

Lage, e sede do museu que hoje tem o seu nome. O que tem essa vila, a 

construção dela. Ela é feita com tijolos aparentes, de alvenaria, ela foi projeto do 

engenheiro germânico Augusto Gumbs, e usa-se nela vidros industrializados e 

papéis de parede, industrializados, e água encanada. E ela tem um projeto, de 

planta, ela revive a arquitetura renascentista de paládio. Mas usa o material 
industrializado. Então esse tipo de arquitetura, ele é oposto ao pau-a-pique que 

adentrou pelo império. Ele não é aquela arquitetura que vc vai fazendo à medida 

de suas necessidades. Isso é coisa do mestre de obras. Ela é projeto de um 

engenheiro. É o primado da teoria sobre a prática. Então essa arquitetura aqui, 

ela é um monumento, um ícone daquele projeto, das elites brasileiras que 

começa nos anos de 1870, o processo de urbanização. É no momento que o 

capitalismo se estende mundialmente. Então, voltando aqui, o dono desta casa 

foi diretor de uma companhia que se chamava União e Industria. É outra coisa. 

Ele é um fazendeiro de café, mas, que quer escoar essa produção do café, e ele, 

consegue a concessão para construção desta estrada, ele consegue um 

financiamento do governo de 2000 imigrantes, mas só assenta 1200. A planta 
dessa casa foi feita pelo engenheiro Eugênio Augusto Gumbs – germânico -, é a 

mesma nacionalidade dos imigrantes. Então essa vila aqui, ela mostra um setor 

da agricultura que é o Mariano Procópio, que foi ser partidário da imigração, e 

da industria. Essa casa ela mostra o que é que vai ser feito na cidade, daí para 

frente. Os capitais agrícolas, vão ser investidos na industria.” (VALE, entrevista 

concedida, 2006). 

Cabe notar que a casa é tomada como um marco de um projeto urbano e industrial 

da cidade. Ela não é só a casa de Mariano Procópio – a casa de um importante personagem 

da história local –, mas o é em relação ao projeto de urbanidade de Juiz de Fora e sua 

modernização. Se no MI o nacional termina por se sobrepor ao local, no MMP é o inverso.  
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É sua dimensão em relação a um contexto nacional que termina por ficar num segundo 

plano. A marca da história local se imprime com maior força.  

Não obstante o forte caráter evocativo da casa, no MMP ela divide espaço com a 

coleção em pé de igualdade. A casa está para o pai, Mariano, tal qual a coleção está para o 

filho, Alfredo. São cerca de 45 mil objetos de cunho variado, transitando entre história e 

belas artes, cuja classificação é impregnada do evolucionismo então vigente. Casa e 

coleção são resultado de duas gerações e formas de auto-representação. 

A própria exposição do acervo envolvia diálogo com essas teorias científicas. As 

primeiras exposições se caracterizavam pelo excesso, pelo enorme número de objetos 

expostos. A análise de Gonçalves em relação a museus etnográficos destaca que a cada 

novo projeto teórico disciplinar corresponde em maior ou menor grau um novo projeto e 

museu (GONÇALVES, 2007). Essa afirmação talvez possa ser expandida aos museus de 

história. A cada novo projeto historiográfico, corresponde em maior ou menor grau um 

novo modelo expositivo da história. 

Não obstante, o que se vê hoje no MMP são objetos dispostos de modo a compor 

uma narrativa de história nacional de modo linear, segundo divisão clássica da formação 

do Estado Brasileiro: colônia, reino, império, república até 1930. No entanto, cabe notar 

níveis hierárquicos nessa construção. A escravidão por exemplo é narrada sob prisma do 

heroísmo de princesa Isabel em relação à abolição. O ápice dessa proposta expográfica é o 

período império. A história é a das elites, nobreza, de um dado centro de poder em torno do 

qual se articulam uma série de outros elementos ocupando papel secundário. Cabe notar 

que o MMP embora seja recorrentemente associado ao MI por conta de serem museus com 

grandes acervos sobre o período imperial, não se constitui um museu destinado a narrar o 

império. Embora o período monárquico ocupe papel destacado na instituição, sua proposta 

é a de construir uma história nacional linear, elitista e que respeite as imposições colocadas 

por Alfredo Ferreira Lage em seus termos de  doação (COSTA, 2005). De tal forma, se 

aproxima neste aspecto mais ao MHN, enquanto instituição que propõe modelos de narrar 

a história do Brasil por meio de objetos e espaços expositivos. 

Essa construção histórica centrada nas elites também é vista no MI, no qual Pedro 

II tem também, e mais ainda, papel crucial. No MI por outro lado, as coleções não ocupam 

a mesma importância constitutiva que o MMP. Elas não carregam a marca constitutiva de 
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um colecionador e sua imposição em relação a sua permanência nos termos de doação ao 

poder público. No MI não há preocupação com o autêntico, ou com o original. Os objetos 

estão expostos de modo a compor ambientes; uma recriação de um imaginário de palácios, 

reis e rainhas. Suas salas foram organizadas de modo que: “ simbolizassem aspectos 

considerados pelos organizadores da instituição como significativos da sociedade 

monárquica, relacionados ao poder imperial, à etiqueta social, às elites dirigentes, à família  

imperial e à personalidade do imperador” (HEIZER, 1984). No MI há um forte apelo para 

a visualidade: "a impressão é mais forte do que a reflexão" (SANTOS, 2003). Sobre suas 

coleções, Sodré afirma que: 

“Antes do mais, deve-se dizer que não se poderia pensar na restauração pura e 

simples do que fora o antigo Palácio Imperial de Petrópolis, e isso porque o 

mobiliário, as alfaias e demais utensílios desse palácio caracterizavam-se pela 

sua modéstia, e outro tanto pelo fato de, em geral, não trazerem sequer, o sinal 

de seu proprietário. O que existia, em numero relativamente exíguo, e de maior 

valor em qualidade e arte, e devidamente autenticado, encontra-se nos Paços da 

Corte, e hoje estão disseminados por dois ou três museus, algumas repartições 

federais ou nas mãos de poucos colecionadores.” (aupd, SANTOS, 2003). 

Essa relação casa/coleção se reflete mesmo na forma como ambos os museus são 

apropriados pelos discursos patrimoniais. No caso do MI o palácio foi tombado e inscrito 

no livro histórico do IPHAN. No MMP as coleções é que foram tombadas e inscritas no 

Livro de Belas-Artes. Se o reconhecimento de um valor patrimonial nacional vem da casa 

por sua “dispensável justificativa” no caso do MI; de outro no MMP vem pelas coleções, 

pelo conjunto de objetos do período imperial e vasto conjunto de telas dos séc. XIX e XX.  

É importante salientar que independente da importância que as coleções ocupam 

em cada museu, ambos possuem alguns objetos que exercem verdadeiro fascínio. No MI a 

coroa e cetro exercem verdadeiro magnetismo aos visitantes; no MMP o mesmo poderia 

ser dito em relação ao fardão usado por D. Pedro II na maioridade e também – talvez em 

menor grau - o quadro ‘Tiradentes Esquartejado’ de Pedro Américo. Postar-se diante 

destes objetos é para muitos o ápice da visita. Tais objetos criam uma empatia traduzida 

por sistema de comunicação simbólica com os indivíduos. Numa narrativa museográfica 

estão lá evocando um passado, um outrem, ou um próprio eu. Não é meramente um cetro 

ou peça em metal, é a insígnia do império, é o símbolo que identifica o imperador, tal qual 

o fardão da maioridade o faz em relação a ele e a um momento especifico da história.  

Objetos jogam um papel fundamental em rituais. Seja os braceletes distribuídos em 

rituais de grupos da Polinésia (MALINOWSKI, 1976), a faixa de Miss, ou um presente 
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dado a alguém em seu aniversário, eles estão ali comunicando um contexto cultural e 

demarcando posições. A análise de Carvalho (1990) aponta como a criação de símbolos 

como hino e bandeira foram elementos ícones na construção desse ideário, bem como 

objeto de interesse e imediata disputa. Eles demarcavam um centro; a nação cantada ás 

margens do Ipiranga e visualizada sob as insígnias da ordem e do progresso. 

Os regimes expográficos e de visualidade impõe também diferentes formas de 

circular pelo museu. O que se observa no MI é um verdadeiro ritual. Ao chegar à porta do 

museu o visitante recebe as pantufas e sobre elas caminha num espaço do sagrado. As 

pantufas criam um rito de pureza, evitam o contato mundano com o sagrado do império. 

Ao mesmo tempo demarca claramente uma posição, a de que se está entrando em mundo 

imaginário de reis e rainhas. Vesti-las: “funciona na imaginação dos visitantes como uma 

espécie de ‘passaporte’ para uma experiência incomum, fora da sua experiência diária” 

(HEIZER, 1984). Como afirma uma historiadora: 

“.. o passado imperial estaria não apenas ressucitado, estaria eternizado, onde 

tudo adquiria “nobreza”. Essa imagem de um “templo” consagrado a conservar 

as “relíquias” do Império, um local de “culto” ao passado monárquico, tinha na 

utilização das pantufas para percorrer o seu interior, um elemento que parecia 

confirmar a dimensão de sacralidade do espaço do museu.” (MONTALVÃO, 

2006) 

No MMP, o visitante não recebe pantufas, mas para visitar o museu precisa subir o 

parque como quem sobe ao Olimpo e acessa um templo que cada vez mais procura ser 

fórum. Os que lá chegam são brindados com um percurso pela história do país. Sem 

pantufas, mas também sem se aproximar demais dos objetos, cuja ambientação cria uma 

certa distância. 

Esses ritos de pureza são freqüentes em museus. Eles se colocam seja pelo uso de 

pantufas, uma linha amarela no chão, ou uma placa, “não toque nos objetos”. Estes sinais 

demarcam qual é o limite do espaço do visitante e quando sua presença passa a ser um 

elemento poluidor e um risco para aquele ambiente. Propostas recentes vêm buscando 

romper esses cânones procurando soluções interativas, objetos expostos sem vitrines. Mas 

não há como ignorar que o que se vê exposto é uma construção homogênea que exclui as 

ambigüidades. O ritual sugerido para se visitá-los ao mesmo tempo que pode ser uma 

prática de cunho lúdico, é uma reafirmação ritualizda de um dado discurso. Como afirma 

Durkhein em relação aos ritos comemorativos ou representativos: “é por servirem para 
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refazer moralmente os indivíduos e os grupos que se considera que exercem uma ação 

sobre as coisas” (DURKHEIN, 2000). 
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O período entre a década de 1970 e os dias atuais, que de alguma maneira se 

confunde com a trajetória sistemática das políticas municipais e estaduais de preservação 

do patrimônio cultural no país, corresponde e é parte de um momento de profundas 

transformações quanto à discussão sobre patrimônios culturais. A ampliação e o assédio em 

torno da categoria trouxeram um leque de possibilidades de classificação – o que pode ser 

patrimônio – e modos de vê-lo que possivelmente é único em sua trajetória. 

Patrimonializar é um termo presente na agenda do dia dos mais variados agentes no 

contexto atual, como órgãos reguladores de políticas públicas, ongs, associações, setores 

de turismo, entre outros possíveis. No entanto, as formas como ele deve ser mostrado a um 

dado público se tornam cada vez mais delicadas. Num mundo em que múltiplas vozes 

reivindicam seu passado e sua cultura, um mesmo bem cultural pode desencadear uma 

série de possibilidades de olhares que nem sempre são harmoniosos. Com essa polifonia as 

formas de exibição de patrimônios se destinam a objetivos cada vez mais específicos. As 

grandes narrativas patrimoniais características do séc. XIX e primeira metade do séc. XX, 

destinadas a construção identitária nacional, convivem agora com outras - e que ganham 

cada vez força – que visam reconhecimento de segmentos específicos da sociedade no 

mapa cultural do país - ou de uma cidade, estado, ou na direção oposta, da humanidade. 

Trata-se de discursos pautados na idéia de diversidade em detrimento da unidade cultural, 

mas que não deixam de envolver - tal como antes - escolhas, seleções e silenciamentos. 

 No âmbito citadino é notório observar o vertiginoso crescimento dos departamentos 

e comissões de patrimônios culturais regidos por legislação própria – ainda que a maioria 

delas tenha se inspirado em maior ou menor grau no Decreto 25 do IPHAN. Mais ainda 

observar o quão rápido incorporaram a categoria patrimônio imaterial em seus discursos. O 

patrimônio cultural parece ter conquistado no país um espaço inimaginável anos atrás no 

organograma da admnistração pública municipal. O perfil destas instituições é o mais 

variado quanto à atuação, força política, metodologias de trabalho, perfis profissionais e 

projetos de patrimonialização.  

Em geral observa-se que cada projeto patrimonial segue um caminho particular não 

havendo um maior diálogo entre órgãos municipais ou um alinhamento entre estes e as 

outras instâncias reguladoras como os institutos de preservação em âmbito estadual e 

federal. Em alguns locais tem-se buscado uma integração nos discursos e métodos de 

trabalho, caso da atuação do IEPHA no Estado de Minas Gerais, que por meio dos repasses 



 

 

227 
 

de recursos da Lei Robbin Hood tem procurado estabelecer uma metodologia comum de 

trabalho no estado. A decisão quanto ao que patrimonializar, no entanto, permanece sob a 

competencia de cada município. 

Inserida neste quadro, a trajetória da preservação do patrimônio cultural de Juiz de 

Fora pode ser sintetizada em torno de algumas categorias e tensões que perpassaram todo 

este período. Demolição, centralidade urbana, sociabilidade urbana, modernidade, 

arquitetura, vanguarda, talvez sejam categorias chave para compreender este processo. Por 

meio delas o patrimônio vem sendo acionado como forma de pensar e construir uma 

identidade e passado juizforanos. Por esta razão, a categoria patrimônio cultural torna-se 

uma boa ferramenta para se pensar a cidade – e as cidades de modo geral –  por espelhar os 

anseios, embates e contradições. 

A museografia do patrimônio local sobrepõe hoje três construções curatoriais sobre 

este patrimônio, cada qual associada entre outros, a um determinado campo de tensões e 

relações de força. A primeira narrativa do patrimônio é caracterizada por um olhar lírico 

norteado por categorias sensitivas do patrimonio cultural. Pode-se afirmar, recorrendo a 

Marcel Mauss (2003) que tratava-se de um sistema de classificações totais. O patrimônio 

era entendido não só como passado, mas como algo que integrava e construía um 

determinado modo de vida na cidade. Por meio dele estavam associados não só relações 

com o passado, mas formas de viver e circular na cidade.  

A segunda museografia, construída na década de 1990, caracteriza-se pelo 

predomínio de um discurso técnico. A dimenção da experiencia e um olhar poético é 

substituído pela busca de um enquadramento mais preciso deste patrimônio. Por meio dele 

é construída uma coleção de bens cujas categorias que norteiam sua classificação são 

história e cultura. A noção de memória histórica, fortemente acionada no periodo anterior 

perde força. A mudança reflete em diferentes modos de construção do tempo. A memória 

tem seu uso associado a um passado e ancianidade experiencial em vias de 

desaparecimento na cidade. a categoria história produz um deslocamento do terreno da 

experiência para o saber técnico. Não se trata de um agente falando a partir de suas 

categorias sobre o passado da cidade, mas de um especialista que identifica com base em 

dados técnicos presentes na metodologia do inventário de que maneira o patrimonio é uma 

ferramenta de acesso ao passado. 
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Este pode ser considerado também o momento em que a política de preservação 

local alcança relativa estabilidade. Assume-se o desafio de patrimonializar bens privados e 

travar as batalhas que este desencadearam em níveis jurídicos e conceituais. É também 

quando tem inicio um maior diálogo com o IEPHA, por meio dos repasses do ICMS 

cultural, bem como algumas alterações quanto a metodologia de trabalho sugeridas por 

aquele órgão. 

A inserção da categoria patrimônio imaterial propriciou a criação de uma nova 

museografia do patrimonio citadino. Ela dialoga mais com o projeto que vinha sendo feito 

anteriormente na cidade do que com os mais recorrentes projetos de parimonio imaterial do 

país fortemente associados ao que se chamou outrora de cultura popular e/ou folclore. A 

diferença dos projetos anteriores é que a dimensão imaterial na cidade é, grosso modo, 

calcada na noção de vanguarda. O que está em jogo é a construção de uma cidade 

progressista aberta a interação com os mais variados elementos culturais. Por outro lado, a 

inserção do  patrimonio imaterial na cidade não deixa de ser também uma relativa inversão 

na classica oposição patrimonio x mecado. Os bens patrimonializados correspondem na 

maioria ao calendário de eventos que atraem o maior fluxo turístico de uma cidade que 

vem buscando se consolidar neste setor. De tal forma, os bens imateriais da cidade são 

também os que atraem considerável fluxo de capital, movimentando rede hoteleira, 

restaurantes e outros serviços. Patrimônio e mercado tornam-se intimamente associados.  

De modo geral, o conjunto das museografias do patrimônio juizforano podem ser 

pensadas como uma alegoria do moderno. Essa sobreposição de discursos apresentam em 

comum o fato de que estão todas elas associadas a determinadas formas de sociabilidades 

urbanas. Reflete também uma certa nostalgia em relação a um determinado período. A Juiz 

de Fora que se quer manter na lembrança, por meio de patrimonios culturais, é aquela que 

remete a um ideal de prosperidade e modernidade. A atualização deste discurso é feita nos 

bens imateriais por meio de uma imagem progressista, democrática e acolhedora das 

diferenças. Noutros termos, nota-se um deslocamento entre um discurso do progresso para 

um progressismo; trata-se no primeiro caso de um discurso do presente em relação a um 

passado que reflete um futuro que não veio – o ideário da cidade moderna que entrou em 

declínio; e, no segundo caso, de um presente em relação de um passado recente que busca 

retratar a imagem recente de uma cidade que procura se reestruturar  
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Trata-se de um discurso citadino por meio de patrimônios culturais por meio dos 

quais a cidade se apresenta e se distingue de outras cidades e dentro do estado de Minas 

Gerais. A especificidade deste discurso é percebida pela própria inserção da cidade nas 

listas de patrimônio estadual e federal, como se pôde ver, bastante pontual.  

Apesar de sua relativa estabilização a preservação do patrimônio cultural em Juiz 

de Fora é repleta de campos de instabilidade. Elas vão desde os embates com proprietários 

até as disputas e conflitos internos dentro do próprio COMPPAC. A trajetória da comissão 

é marcada de um lado, pelos sucessivos embates contra os pedidos de demolição e batalhas 

judiciais; de outro, pelas alternâncias de coordenação e composição de membros ora mais, 

ora menos favoráveis ao desenvolvimento de uma política de patrimônio na cidade. 

O carater relativamente instável do projeto de patrimônio desenvolvido na cidade 

contrasta com as pretensões das construções discursivas sobre patrimônios culturais de 

regular e estabilizar terrenos repletos de ambiguidades. Este enquadramento feito por meio 

da aplicação de instrumentos como tombamento e registro constroem narrativas dispostas 

no espaço urbano para serem vistas. As políticas publicas de preservação constituem-se em 

políticas exibicionárias; projetos curatoriais que envolvem enquadramentos, seleções, 

silenciamentos nem sempre fáceis de serem modeladas. São narrativas expostas no cenário 

urbano sobre representações públicas de passados, identidades, culturas. Nestes projetos - 

como afirma Bella Dicks: 

“City and countryside, museums and malls are being made user-friendly through 

the provision of carefully presented and targeted information – in the form of 

guides, tours, signage, zoning and waymarking. The idea is to build ‘total’ 

environments where every aspect is carefully signposted, planned and designed 

so as to avoid confusion, clutter and chaos.” (DICKS, 2004:12) 

O campo da preservação de patrimônios é, no entanto, sempre ruidoso, instável e 

precário. As medidas de preservação estão a mercê da ressonância que alcançam junto dos 

atingidos por tais medidas. Um bem sucedido projeto de patrimonialização é então aquele 

que abre um canal de diálogo entre os solicitantes e os atingidos; entre a agência que 

patrimonializa, a que é patrimonializada e outros centros de força que circulam em torno 

da biografia de um determinado bem. Não por acaso muitos projetos patrimoniais tendem a 

tornar-se vitrines, objetos que estão para serem contemplados, admirados e entendidos 

apenas em relação a eles mesmos (MACDNOALD, 1998:02).  

Por fim, cabe apenas chamar a atenção, em relação ao caso juizforano, para o 
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deslizamento do projeto de construção de um discurso patrimonial do ambito do 

planejamento urbano para o fomento cultural. Apesar deste deslizamento – da saída da 

COMPPAC do IPPLAN para a FUNALFA o que se bserva na prática é uma imbricação 

entre os dois planos. Trata-se de um projeto de preservação do passado e referencias 

culturais em paralelo às discussões quanto as formas de uso e ocupação do solo de uma 

cidade que permanece ainda hoje fortemente enraizada em sua região central.  
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