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 RESUMO 
 
 
Este trabalho pretende analisar a preservação do patrimônio histórico, artístico e 

cultural de São João del-Rei, em dois diferentes momentos: a época do 

tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade, na primeira 

metade do século XX, período em que a cidade passava por uma fase de 

expressivo progresso econômico, e a contemporaneidade. Para tanto, 

pesquisamos artigos de jornais da época e outros documentos referentes ao 

tombamento. Na atualidade, utilizamos dois episódios envolvendo importantes 

monumentos da cidade para ilustrar a discussão sobre aspectos das políticas de 

preservação dos órgãos públicos e governamentais, enfatizando a importância do 

uso social do patrimônio para beneficiar a população local, baseado 

principalmente nas teorias de Néstor Canclini. As discussões sobre o patrimônio 

são-joanense, construído e alterado durante os trezentos anos de existência da 

cidade, nos remetem à análise da arte, das tradições, da memória e da 

identidade cultural do lugar, feitas através da utilização de teorias de autores 

contemporâneos que tratam dos assuntos em questão, como Stuart Hall, Giulio 

Carlo Argan, Andreas Huyssen, Hobsbawm e Ranger, dentre outros.  

 
 
PALAVRAS-CHAVE: patrimônio, identidade, memória, tradição, São João del-

Rei.   
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 ABSTRACT 
 
 
The present work intends to analyse the preservation of the artistic, cultural and 

historical heritage of São João del-Rei, in two diferent times: the period when the 

city architectonic and urbanistic collection was inventoried, in the first half of the 

twentieth century, when the place underwent an expressive economic progress, 

and the contemporaneity. In order to do that, we did research in newspaper 

articles and other documents from the period, regarding the inventorying. At the 

present times, we use two episodes involving important monuments of the city to 

illustrate the discussion about the aspects of preservation policies, concerning 

public and government institutions, and stressing the importance of the heritage 

social application to benefit the local population, mainly based on the theories of 

Néstor Canclini. The discussions about the three hundred year-old São João del-

Rei heritage, built and changed during this period, send us to an analysis of art, 

traditions, memory and local cultural identity, carried out through the application of 

contemporary authors’ theories who deal with these subjects, like Stuart Hall, 

Giulio Carlo Argan, Andreas Huyssen, Hobsbawm and Ranger, among others. 

 
 
KEY WORDS: heritage, identity, memory, tradition, São João del-Rei.  
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O fascínio pelas igrejas barrocas, pelas velhas casas coloniais e ecléticas 

plantadas em irregulares ruas de pedra, pelas imponentes pontes construídas 

pelos escravos, o encantamento pelas baterias de escolas de samba tocando na 

escadaria da Matriz do Pilar nos dias de carnaval e pelo toque dos sinos 

anunciando as procissões, os muitos rituais da Semana Santa e as várias festas 

de santos que acontecem durante todo o ano na velha e mineira São João del-

Rei me acompanham desde meus primeiros anos de vida. Nascido nessa cidade 

ainda na década de 60 do século passado, me acostumei desde muito cedo a 

andar pelas ruas observando tudo e considerando o espaço da cidade como 

extensão da minha casa. Autorizado por meus pais, Paulo e Suzana, que desde 

cedo já demonstravam confiança em mim, comecei a fazer sozinho, por volta dos 

oito ou nove anos de idade, o trajeto entre minha casa e a dos meus avós 

maternos, o Vô Manduca e a Vó Liquinha, coisa de dez minutos de caminhada. 

Obrigatoriamente tinha que passar pelo Largo de São Francisco e pela linda 

igreja do mesmo nome. Não demorou muito pra elegê-la como a minha favorita. 

Mesmo depois de contemplar muitos outros templos pelo Brasil e por vários 

países do velho continente, a São Francisco do Mestre Lima Cerqueira conserva 

ainda hoje o posto de primeiro lugar no meu ranking particular de belas igrejas! 

Talvez seja coisa de apaixonado filho da terra, muito ligado às suas origens. 

Pode ser. Mas outros fatos foram responsáveis pelo meu atual envolvimento com 

a cidade, com seu patrimônio histórico, com suas festas religiosas e profanas e 

com seu povo, grande protagonista dos espetáculos culturais que aqui têm lugar 

desde a fundação do Arraial de Nossa Senhora do Pilar do Rio das Mortes, por 

bandeirantes paulistas, nos primeiros anos do século XVIII. 1  

 Minhas primeiras incursões no mundo das tradições são-joanenses, como 

as festas religiosas, mas também as profanas como o carnaval, se devem ao 

meu avô Manoel, apelidado Manduca, filho de portugueses, nascido em Belo 

Horizonte, mas são-joanense por destino e escolha. Vô Manduca morava próximo 

                                                 
1 Arraial de Nossa Senhora do Pilar do Rio das Mortes foi o primeiro nome de São João del-Rei. 
Era também conhecido como Arraial Novo em oposição ao Arraial Velho de Santo Antônio (atual 
Tiradentes). Em 08 de dezembro de 1713 foi elevado à categoria de Vila, já com o nome de São 
João del-Rei. Em 06 de março de 1838, a vila tornou-se cidade de São João del-Rei (GAIO 
SOBRINHO, 2001).  
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à igreja de São Francisco e em frente à sua casa desfilavam quase todas as 

procissões da cidade. Ali comecei a vê-las passar. Mas isso não era o bastante. 

Queria assisti-las saindo e entrando nas igrejas, com os sinos tocando em ritmo 

mais acelerado, queria ver os andores passarem pelas ruas coloniais e mais 

antigas, queria ver o padre rezar e a orquestra tocar música sacra em frente aos 

“passinhos”, nome popular das seis capelas-passos da via sacra espalhadas pelo 

núcleo histórico da cidade. Enfim, desejava contemplar todos os detalhes 

daqueles espetáculos. Mesmo sem conseguir entender bem meus sentimentos, 

afinal eu era uma criança de menos de dez anos, percebia que aqueles rituais 

eram muito mais do que apenas manifestações católicas de fé e religiosidade. 

Para mim, com certeza, eles já tinham um significado muito maior.  

  E era pelas mãos do Vô Manduca que eu podia assistir a tudo aquilo. 

Como um típico avô, ainda mais por ser eu o neto primogênito, ele fazia quase 

todas as minhas vontades. E me levar às igrejas e às procissões era a que 

estava em primeiro lugar. Na mesma época, década de 1970, ele me levava 

também às arquibancadas da antiga Avenida Rui Barbosa, hoje Tancredo Neves, 

para assistir aos desfiles de escolas de samba e blocos de carnaval. Mas nesse 

caso, de início, o desejo era maior dele do que meu. Segundo relato de minha 

mãe, ele era um folião de primeira desde os tempos de juventude, ao contrário de 

minha avó, Maria da Conceição, conhecida por todos como Dona Liquinha, que 

não apreciava e não gostava de frequentar os festejos carnavalescos. Assim, 

espertamente, ele me usava como um pretexto bastante conveniente. Levava-me 

para assistir aos desfiles e aproveitava suas noites de carnaval, degustando os 

mais variados petiscos vendidos pelos ambulantes – meu avô era também um 

glutão de primeiro time – ao som das baterias d’ “Os Metralhas”, do “Custa Mas 

Vai”, da “Depois Eu Digo”, da “Falem de Mim”, dentre várias outras agremiações 

carnavalescas da época. Rapidamente eu me encantei com tudo aquilo. Elegi a 

“Qualquer Nome Serve”, vermelha e branca, do carnavalesco Jota d’Ângelo, 

como a escola do meu coração. Era a última a desfilar, pois era sempre a 

vencedora do ano anterior e, com isso, a expectativa por sua chegada na avenida 

era ainda maior. Decorava instantaneamente as letras de seus sambas-enredo, 

muitos dos quais guardados ainda hoje em minha memória, e me emocionava 
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quando a escola desfilava diante de nós, naqueles fevereiros de mais de trinta 

anos atrás.  

 Hoje percebo que, naquela época, enquanto antropólogos, sociólogos, 

filósofos e historiadores começavam a escrever e discutir sobre hibridismo 

cultural, eu já podia experimentar o fenômeno concretamente. Em São João del-

Rei, num prazo de menos de quarenta dias, passamos do repique dos tamborins 

ao som melancólico dos sinos e das matracas, do cantar dos sambas-enredo ao 

triste entoar dos cânticos, antífonas e responsórios do Ofício de Trevas, do 

desfile das alas e carros alegóricos ao cortejo de velas e andores de imagens 

sacras. Eventos tão antagônicos, mas muitas vezes vividos na mesma 

intensidade, pelas mesmas pessoas que se despem de suas coloridas fantasias 

de carnaval e se recobrem com os hábitos e opas de cores sóbrias das 

irmandades e ordens terceiras, nas procissões da quaresma e da Semana Santa. 

Ter blocos e escolas de samba fazendo suas “concentrações” e tocando suas 

baterias em frente a igrejas barrocas da antiga Rua Direita, mesmo cenário onde 

algumas semanas depois a Verônica canta em latim exibindo um sudário com o 

rosto de Cristo na Procissão do Enterro, é, com certeza, um bom exemplo do 

fenômeno da hibridação, pois mistura manifestações populares tão diversas e 

delineia traços de uma identidade multifacetada de uma cidade e de seu povo2.  

 Mas meus momentos de lazer na infância não eram apenas procissões e 

escolas de samba. Descendente de italianos por parte de pai – meu avô paterno 

era da vila de Tortorella, no sul da Itália, e minha avó filha de italianos radicados 

em Lavras, no sul de Minas – definitivamente minha família não era tipicamente 

mineira. Meu avô chegou em terras brasileiras no período entre guerras para se 

juntar a um irmão que já morava em Juiz de Fora. Posteriormente estabelecendo-

se em São João del-Rei, o Vô Rodolfo Giuseppe, de quem eu me lembro apenas 

vagamente e que no Brasil passou a ser apenas José, logo trouxe toda a família: 

seus irmãos, suas irmãs e seus pais, os meus bisavós. Instalaram-se num grande 

casarão de estilo eclético na “rua das fábricas”, pois naquela época o Vô José já 

era um próspero industrial, dono do único curtume da cidade e região. Ele era, 

assim, integrante da classe responsável pelo “surto” de desenvolvimento da 
                                                 
2 Abordaremos os temas hibridismo cultural, hibridação e identidade nos capítulos II e III. 
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cidade ocorrido no início do século XX. Logo que se casou foi morar com minha 

avó num outro casarão, também eclético – as construções em estilo eclético eram 

uma das marcas do progresso da cidade naquela época3 – no centro da cidade. 

Na década de 1960, pouco antes do meu nascimento, o curtume teve que ser 

vendido e a família passou por uma situação difícil. Mas os casarões foram 

preservados. Quando eu não estava às voltas com o carnaval e as procissões, 

eram nessas duas amplas casas que eu, minha irmã Carla e meus primos nos 

dividíamos. Divertíamo-nos na enorme horta e no galinheiro do casarão da rua 

das fábricas, onde moravam um tio-avô, monsenhor Tortoriello, figura de 

destaque na Igreja são-joanense, e uma tia-avó, a querida tia Assunta, vindos da 

Itália, juntamente com seus outros irmãos e seus pais, muitos anos antes, 

chamados por meu avô. No casarão do centro, brincávamos de pique, 

passávamos os natais e aprendíamos a nadar na piscina dos fundos da casa. 

Nela moravam minha avó paterna, a Vó Dina e uma tia, Geraldina, que todos, 

mesmo não sendo afilhados, chamavam de Dinda. Minha avó era católica 

fervorosa. Mas apenas meu pai e meus tios tiveram que se enquadrar a uma 

severa disciplina religiosa. Nós, os netos, só tínhamos sua doçura e 

compreensão. Tenho expressiva ascendência católica e sempre vivi em meio a 

igrejas, sinos, incenso, tochas e andores. Mas, certamente, o meu fascínio 

sempre foi maior pelos rituais, pelo protocolo, pela forma, enfim, pela cultura das 

cerimônias e espetáculos.   
 Alguns anos se passaram e veio a adolescência. Como todos nessa fase, 

a necessidade de pertencer a uma tribo, de ser parecido com os outros da minha 

idade era premente. Convenhamos que, já naquela época, frequentar igrejas e 

acompanhar procissões não estavam na cartilha ideal de um adolescente 

descolado. No mesmo período, fui estudar e trabalhar em Belo Horizonte. Assim, 

toda minha paixão por coisas antigas e tradicionais da terra natal ficou mantida 

numa gaveta que quase não abria ou armazenada na parte alta de um armário, 

junto a velhos guardados. Mas nunca esquecida.  

 Após os trinta anos de idade, já de volta a São João e atuando no ramo 

comercial, fui convidado a fazer parte da diretoria da associação comercial local. 
                                                 
3 Discutiremos sobre o ecletismo em São João del-Rei no capítulo I.   
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Tal convite veio ao encontro de um desejo meu de contribuir, mesmo que de 

maneira modesta, para o desenvolvimento econômico e social da cidade, tão 

prejudicada por sucessivas administrações públicas ineficientes. Como membro 

da diretoria da referida associação, poderia pleitear uma cadeira num dos vários 

conselhos municipais locais. Obviamente, meu interesse se dirigiu para o 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. Tomei posse no 

referido conselho em abril de 2003. E, com isso, tirei da gaveta e do fundo do 

armário a minha paixão pelas coisas da cidade.  

 Na rotina do Conselho, relatava processos de reforma de imóveis e 

participava de reuniões, discutindo e votando sobre tombamentos, demolições e 

intervenções em construções da cidade, desde edifícios e grandes sobrados 

centrais até pequenas residências no entorno da área tombada4. Com algum 

tempo, na minha condição de membro novato e leigo, comecei a perceber que, 

muitas vezes, gastávamos um tempo interminável discutindo sobre uma pequena 

reforma em uma modesta residência do bairro Senhor dos Montes, que fica na 

área de entorno, mas dedicávamos um tempo bem menor dando sugestões para 

resolver problemas de trânsito no núcleo histórico da cidade ou discutindo o uso 

de espaços e monumentos tombados para eventos culturais em benefício da 

comunidade local. Em todas as questões abordadas, a condição dos donos de 

imóveis ou a relação da comunidade com seu patrimônio eram, a meu ver, 

insatisfatoriamente debatidas. Tal fato começou a gerar em mim certa inquietação 

e eu sentia necessidade de, de algum modo, entender e exteriorizar a minha 

perturbação. Acredito que estava ali o embrião do meu projeto de mestrado, hoje 

transformado nesta dissertação. 

Nunca pensei em discutir questões arquitetônicas, pois não possuo 

formação acadêmica para tal. As discussões sobre o patrimônio cultural, através 

de palavras e textos, me interessam. Comecei a analisar as contendas em torno 

do tema e tentar compreender sua relação com a comunidade. É uma discussão 

                                                 
4 O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural foi criado em 16 de julho de 1998 
e possui duas áreas da cidade sob sua jurisdição: a área chamada de Centro Histórico, onde a 
exigência de preservação é maior e as demolições e alterações em imóveis são autorizadas após 
estudo mais aprofundado, e a área de entorno, onde as demolições e alterações são autorizadas 
com maior liberalidade. Ambas cobrem uma extensão territorial maior do que a área de jurisdição 
do IPHAN.  
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que teve início na época do tombamento do conjunto arquitetônico são-joanense, 

na primeira metade do século passado5, mas prolonga-se até nossos dias. O 

conflito de interesses entre proprietários de imóveis e a população, de um lado, e 

os órgãos públicos de proteção do patrimônio, de outro, sempre se manifesta nos 

debates sobre preservação, não só em São João del-Rei, mas em todo o mundo. 

Aqui esse conflito sempre gerou um material rico para pesquisa e análise, como 

artigos de jornais locais da época do tombamento da cidade e processos de 

tombamento e alterações de imóveis dos órgãos responsáveis pelo patrimônio 

cultural. Foram a pesquisa e a análise desse material as primeiras etapas deste 

trabalho.  

Sempre apreciei o chamado “núcleo histórico” da cidade e isso algumas 

vezes me levou a caminhadas solitárias na madrugada, após uns goles a mais de 

cerveja ou vodka, pelas ruas da Prata e Santo Antônio, pelos Largos do Rosário, 

Carmo e São Francisco, para viajar e sentir a cidade. Mas sempre amei a cidade 

inteira e também seu povo, que faz vivas as ruas, as praças, as pontes, as 

igrejas. Mesmo desconhecendo, com certeza eu concordaria com as palavras, de 

1979, hoje ainda atuais, do historiador da arte italiano, Giulio Carlo Argan: 
se hoje não mais consideramos significativo de valores histórico-
ideológicos apenas o monumento, mas também a casa de moradia ou a 
oficina artesanal e, em geral, mais o tecido do que o núcleo 
representativo, isso se deve sem dúvida ao fato de que o tipo de 
sociedade coletivista do nosso tempo se recusa a reconhecer como 
expressão de história apenas as formas expressivas das grandes 
instituições. Naturalmente, toda intervenção urbanística e de construção 
na cidade implica, junto da necessidade de responder a uma exigência 
atual, uma atitude, uma obrigação de intervenção e, portanto, uma 
avaliação da condição objetiva e presente da cidade. O que determina 
tal atitude não é mais, como outrora, um critério puramente estético, 
segundo o qual apenas a obra de arte absoluta, o monumento, tinha de 
ser conservada. A atribuição de valor histórico e artístico não apenas 
aos monumentos, mas também às partes remanescentes de tecidos 
urbanos antigos, ainda depende certamente de um juízo acerca da 
historicidade destes. Contudo, esse juízo aplica-se a um campo muito 
dilatado pelas tendências atuais da historiografia artística com a adoção 
de metodologias sociológicas ou antropológicas (ARGAN, 2005, p.77). 
 

No histórico do programa de Mestrado em Letras da Universidade Federal 

de São João del-Rei, publicado na página da universidade na internet, há a 

menção ao estudo de “objetos culturais diferenciados” que podem intervir nos 
                                                 
5 Abordaremos o tombamento, em 1938, do conjunto arquitetônico e urbanístico de São João del-
Rei, pelo SPHAN, hoje IPHAN, no capítulo I. 
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traços de identidade de uma cultura. Considero que o patrimônio histórico e 

cultural e os textos relacionados a ele são alguns desses objetos e podem fazer 

parte dos traços de identidade da cidade.  

Este trabalho busca uma abordagem do patrimônio histórico e cultural de 

São João del-Rei dentro da proposta do programa de Mestrado em Teoria 

Literária e Crítica da Cultura, linha Literatura e Memória Cultural, ou seja, procura 

levar em conta principalmente as questões referentes à memória e à identidade 

cultural da cidade. O patrimônio histórico e cultural, aqui considerado de maneira 

ampla, está presente em monumentos importantes para a vida dos moradores, 

como igrejas, museus e escolas, e em manifestações populares, como as festas 

religiosas e o carnaval. É, por isso, um objeto rico para a abordagem da memória 

da cidade. Sua antiguidade, seus aspectos tradicionais e sua presença no 

cenário histórico da cidade podem suscitar questões relativas à identidade do 

lugar. 

 

                                    *** 
 

No primeiro capítulo, abordaremos os primeiros movimentos de 

identificação e preservação do patrimônio histórico e artístico no Brasil, 

destacando as características e tipos de patrimônio que foram priorizados nas 

primeiras iniciativas e leis de preservação.  Discutiremos também as primeiras 

ações de preservação do patrimônio em São João del-Rei. Tais ações foram 

praticamente concomitantes com a criação do primeiro órgão federal de 

preservação do patrimônio, o SPHAN, hoje IPHAN. Os impactos dessas ações 

sobre a realidade da cidade e sua população, naquela primeira metade do século 

XX, também serão analisados. Para isso, serão utilizados artigos de jornais locais 

da época, o Diário do Comércio e O Correio, e também o processo de 

tombamento do conjunto arquitetônico da cidade, do então SPHAN. 

No segundo capítulo, utilizando de dois episódios envolvendo importantes 

monumentos tombados da cidade, discutiremos a preservação do patrimônio 

cultural na atualidade. No mundo contemporâneo, conceitos como 
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heterogeneidade, hibridismo, mobilidade e globalização são cada vez mais 

incorporados à análise da vida social e cultural das comunidades. Assim, modos 

tradicionais e conservadores de preservação do patrimônio cultural se mostram 

muitas vezes inconciliáveis com o dinamismo das manifestações culturais e 

sociais da atualidade. Ao refletir e analisar esses conceitos, nosso trabalho 

pretende abordar o patrimônio histórico e cultural de maneira diversa da que vem 

sendo usada pelos diferentes órgãos institucionais da sociedade local, ou seja, 

procuraremos discutir o uso social do patrimônio cultural, utilizando, dentre 

outras, teorias do antropólogo argentino Néstor Canclini e sugerindo novas 

formas de uso e interação da comunidade com seu patrimônio, como a 

experiência do ecomuseu. 

Finalmente, no terceiro capítulo, após termos abordado dois importantes 

momentos da preservação do patrimônio cultural são-joanense – a época do 

tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade e os tempos atuais 

– poderemos discutir a estreita relação entre o patrimônio cultural e a memória e 

identidade da cidade. Esse patrimônio vem sendo construído e alterado ao longo 

dos trezentos anos de existência do lugar. Ele reflete, pois, diferentes aspectos 

de uma identidade múltipla local. Discutiremos também os conceitos de memória 

contemporânea e tradição, pois acreditamos que eles estão intimamente ligados 

às questões relativas à identidade cultural.  
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CAPÍTULO I 

São João del-Rei e o nascimento de um patrimônio 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

A cidade favorece a arte, é a própria arte.             

                                        Lewis Mumford 
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I.1 – A “invenção” de um patrimônio para o Brasil 
 

As expressões patrimônio histórico e patrimônio artístico são citadas de 

forma recorrente nas discussões sobre patrimônio, além de fazerem parte do 

nome do mais importante órgão atual de proteção do patrimônio histórico 

brasileiro, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por isto, 

consideramos relevante apresentar definições sobre elas. A autora francesa 

Françoise Choay, em A alegoria do patrimônio, afirma, sobre patrimônio histórico, 

que  
a expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade 
que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação 
contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu 
passado comum: obras e obras-primas das belas-artes e das artes 
aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-faire dos 
seres humanos. (CHOAY, 2006, p.11) 
 

Mário de Andrade, no seu Anteprojeto de Criação do Serviço do Patrimônio 

Artístico Nacional, define patrimônio artístico nacional da seguinte forma: 
entende-se por Patrimônio Artístico Nacional todas as obras de arte pura 
ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, 
pertencentes aos poderes públicos, a organismos sociais e a 
particulares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no Brasil. 
(ANDRADE, 1981, p.39). 
 

Sobre arte, no mesmo anteprojeto, ele afirma que arte é uma palavra geral, que 

neste seu sentido geral significa a habilidade com que o engenho humano se 

utiliza da ciência, das coisas e dos fatos. (ANDRADE, 1981, p.44).  

Em relação ao patrimônio histórico e artístico brasileiro, optamos por 

adotar aqui a definição do decreto-lei nº25, de 30 de novembro de 1937. O 

decreto-lei diz em seu artigo 1º:  
Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. 6 
 

Percebemos que os atributos histórico e artístico do patrimônio nacional estão 

presentes e, de certa forma, explicitados na definição acima. Mas os bens que se 

incluem nessas categorias são definidos e especificados no regulamento do 
                                                 
6 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del0025.htm, acessado em 13 de julho de 
2010, às 16:30h.  
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referido decreto-lei. É importante destacar que na categoria de arte estão 

incluídas a arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, as coisas de arte 

erudita e aplicada, nacionais ou estrangeiras (art.4º do decreto-lei nº25/1937). 

 Intelectuais e historiadores foram os pioneiros na identificação e 

“exploração” do que eles consideravam digno de pertencer ao patrimônio 

histórico e artístico nacional, mas, como veremos mais detalhadamente no 

próximo parágrafo, todas as medidas efetivas de proteção do patrimônio histórico 

e artístico brasileiro emanaram sempre do Estado, algumas vezes dos poderes 

locais, mas na maior parte das vezes do poder federal. Esses intelectuais e 

historiadores foram incorporados mais tarde ao aparelho estatal para desenvolver 

o projeto de criar e desenvolver um conceito de patrimônio histórico e artístico 

para o Brasil. É essa, pois, a razão para considerarmos a definição do decreto-lei 

de 1937 a mais importante sobre o nosso patrimônio. Ela foi a precursora de todo 

um processo de institucionalização das práticas de preservação patrimonial no 

país. Feitas estas considerações, passemos à análise dos primeiros movimentos 

de proteção ao patrimônio histórico e artístico brasileiro, no início do século 

passado.   

No capítulo intitulado A fase “heróica” de O Patrimônio em Processo, Maria 

Cecília Londres Fonseca (1997) nos mostra “as iniciativas precursoras” para 

preservar o patrimônio histórico e cultural brasileiro da época colonial, 

considerado por historiadores e intelectuais do início do século XX uma 

manifestação “autenticamente nacional”. Ela destaca as visitas, a partir de 1914, 

que o engenheiro português filiado ao movimento neo-colonial7, Ricardo Severo e 

o intelectual José Marianno (filho) faziam às cidades históricas e o que eles 

produziam a respeito. A autora também relata as viagens de Alceu Amoroso Lima 

e Rodrigo Melo Franco de Andrade a Minas Gerais em 1916 e de Mário de 

Andrade em 1919 e as profundas impressões que elas deixaram nesses 

intelectuais. A partir daí, começaram a surgir algumas iniciativas do poder público 

                                                 
7 Segundo Londres Fonseca, o estilo neo-colonial representou a primeira reação, a partir da 
segunda década do século, à incorporação acrítica dos estilos históricos europeus pelo ecletismo 
no Brasil, e ao desconhecimento e mesmo desvalorização da tradição construtiva vinda da 
colônia. Seus seguidores procuraram produzir uma arquitetura que, inspirada nessas raízes, 
terminou por se converter em uma cópia cujo efeito era de evocar o passado (1997, p.97). 
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para proteger a arte colonial brasileira, como a criação, nos anos vinte, de 

Inspetorias Estaduais de Monumentos Históricos em Minas Gerais, Bahia e 

Pernambuco, a elevação de Ouro Preto à categoria de monumento nacional, 

através de Decreto Federal de 12 de julho de 1933 e a apresentação, no 

Congresso Nacional, de projetos de lei para tentar proteger legalmente o 

patrimônio. Segundo Londres Fonseca, estes projetos não foram aprovados, pois 

esbarravam nas prerrogativas do direito de propriedade, asseguradas pela 

constituição e pela legislação em vigor (FONSECA, 1997, p.103).  

O primeiro órgão federal de proteção ao patrimônio, aponta a autora, 

surgiu no Museu Histórico Nacional, por iniciativa de seu diretor, Gustavo 

Barroso, no início dos anos trinta. Em 1934 foi criada a Inspetoria dos 

Monumentos Nacionais, que foi desativada em 1937, com a criação do SPHAN, 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o mais importante órgão 

federal de proteção do patrimônio, que existe até hoje com o nome de IPHAN, 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

Segundo Márcia Chuva, as ideias e os discursos relacionados à 

preservação do patrimônio surgidos na década de trinta tinham objetivos 

claramente políticos, numa época em que o Brasil era governado pelo regime 

ditatorial do Estado Novo.  De acordo com a autora,  
nos anos 30 do século XX, um intenso trabalho de construção da nação 
foi inaugurado como parte do projeto de modernização do ministro da 
Educação e Saúde, Gustavo Capanema, homem forte do governo 
Vargas. Nesse projeto, a noção de interesse público prevaleceria, 
política ou simbolicamente, ante os interesses individuais. (...) As 
práticas de preservação cultural foram inauguradas no Brasil no bojo 
desse projeto, a partir da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – o SPHAN, em 1937 (CHUVA, 2003, p.313). 
 

 Notamos que no Brasil, curiosamente, o projeto de modernização da 

nação passa pela valorização do seu patrimônio cultural dos séculos XVIII e XIX. 

Isto pode parecer contraditório, mas a intenção de intelectuais modernistas que 

participaram desse projeto, como Rodrigo Melo Franco, Carlos Drummond de 

Andrade, Lúcio Costa, entre outros, era promover o pensamento de unidade 

nacional e inserir o Brasil no mundo civilizado através de uma identidade própria, 

representada principalmente por este patrimônio histórico, cultural e artístico. 
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Mário de Andrade, outro modernista que ajudou a fundar o SPHAN, 

valorizava o múltiplo, o plural e o regional da cultura, daí suas divergências com o 

grupo de Melo Franco, que defendia concepções universalizantes e de unidade 

da cultura e da arte brasileiras. 

 Mas, apesar dessas divergências, os dois lados concordavam que deveria 

haver uma identificação de uma arte brasileira que pudesse se enquadrar na 

classificação tradicional da história da arte no mundo ocidental (CHUVA, 2003, 

p.317).  

 Londres Fonseca, ainda em O Patrimônio em Processo, também justifica o 

apreço dos modernistas pela recuperação dos monumentos históricos e artísticos 

do período colonial. Para tanto, ela cita o “raciocínio” de Eduardo Jardim de 

Moraes: 
esse autor considera que foi no contato com as vanguardas europeias 
que os modernistas perceberam que a modernização da expressão 
artística, entendida como rompimento radical com o passado, só tinha 
sentido em países onde havia uma tradição nacional internalizada. Em 
países de formação mais recente, como o Brasil, cuja tradição ainda 
estava por construir, a adesão imediata ao novo descaracterizaria a 
produção artística no que ela teria de particular – o seu caráter nacional 
– perdendo assim também o seu valor universal, enquanto arte 
(FONSECA, 1997, p.96). 
 

Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, afirma que 
os tempos modernos encontraram os sólidos pré-modernos em estado 
avançado de desintegração; e um dos motivos mais fortes por trás da 
urgência em derretê-los era o desejo de, por uma vez, descobrir ou 
inventar sólidos de solidez duradoura, solidez em que se pudesse 
confiar e que tornaria o mundo previsível e, portanto, administrável 
(BAUMAN, 2001, p.10). 
 

 Talvez os modernistas brasileiros estivessem descobrindo no patrimônio 

histórico e artístico do país esta solidez necessária para dar vigor à 

nacionalidade, para colocar o Brasil de vez no mundo civilizado. Era preciso uma 

origem forte, concreta e sólida, como o patrimônio histórico brasileiro. Ao que 

parece, os modernistas cumpriram seu papel, sem entrarmos no mérito de terem 

ou não alcançado a solidez e a previsibilidade que buscavam. Mas é inegável a 

contribuição desses intelectuais para a valorização de um importante tesouro do 

Brasil: seu patrimônio histórico e artístico, ao promover sua proteção, restauração  

e preservação.  
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 Como exemplo da importância do resgate e da valorização de objetos 

“sólidos” e genuinamente nacionais, citamos um trecho de um capítulo de 

Aspectos das Artes Plásticas no Brasil, dedicado a Aleijadinho, um dos grandes 

mestres do barroco mineiro, em que Mário de Andrade enaltece a originalidade 

da arte brasileira e cita um importante monumento de São João del-Rei, a igreja 

de São Francisco de Assis:   
o Aleijadinho, surgindo da lição de Pedro Gomes Chaves, vem genializar 
a maneira deste, criando ao mesmo tempo um típico de igreja que é a 
única solução original que jamais inventou a arquitetura brasileira. E o 
que tenho por absolutamente genial nessa invenção é que ela contém 
algumas das constâncias mais íntimas, mais arraigadas e mais étnicas 
da psicologia nacional, é um protótipo da religiosidade brasileira. Esse 
tipo de igreja, fixado imortalmente nas duas São Francisco de Ouro 
Preto e São João d’El-Rei, não corresponde apenas ao gosto do tempo, 
refletindo as bases portuguesas da Colônia, como já se distingue das 
soluções barrocas luso-coloniais, por uma tal ou qual denguice, por uma 
graça mais sensual e encantadora, por uma “delicadeza” tão suave, 
eminentemente brasileiras (ANDRADE, 1984, p.34). 
 

O escritor e crítico literário Silviano Santiago, em A permanência do 

discurso da tradição no modernismo, considera a viagem feita pelos modernistas, 

em 1924, a Minas Gerais, o caso mais interessante da presença da tradição no 

modernismo. Para justificar tal afirmação, ele utiliza as palavras de outro crítico 

literário e também historiador, José Brito Broca, que também destaca a novidade 

e a originalidade que os modernistas enxergaram no barroco e nas “ruínas” do 

século XVIII das velhas cidades mineiras: 
Antes de tudo, o que merece reparo, nessa viagem (a Minas) é a atitude 
paradoxal dos viajantes. São todos modernistas, homens do futuro. E a 
um poeta de vanguarda que nos visita, escandalizando os espíritos 
conformistas, o que vão eles mostrar? As velhas cidades de Minas, com 
suas igrejas do século 18, onde tudo é evocação do passado e, em 
última análise, tudo sugere ruínas. Pareceria um contra-senso apenas 
aparente. Havia uma lógica interior no caso. O divórcio em que a maior 
parte dos nossos escritores sempre viveu da realidade brasileira fazia 
com que a paisagem de Minas barroca surgisse aos olhos dos 
modernistas como qualquer coisa de novo e original, dentro, portanto, 
do quadro de novidade e originalidade que eles procuravam. E não 
falaram, desde a primeira hora, numa volta às origens da nacionalidade, 
na procura do filão que conduzisse a uma arte genuinamente brasileira? 
Pois lá nas ruínas mineiras haviam de encontrar, certamente, as 
sugestões dessa arte. (...) Mas essa excursão foi fecunda para o grupo 
modernista. Tarsila teria encontrado na pintura das igrejas e dos velhos 
casarões mineiros a inspiração de muitos de seus painéis; Oswald de 
Andrade colheu o tema de várias poesias pau brasil, e Mário de Andrade 
veio a escrever então seu admirável “Noturno de Belo Horizonte” 
(BROCA apud SANTIAGO, 2002, p.121-122) 
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Mas como compreender a participação de intelectuais modernistas na 

criação do SPHAN, em 1937, em plena vigência do Estado Novo, um regime 

autoritário, centralizador e cerceador de liberdades? Márcia Chuva, em Os 

arquitetos da memória, afirma que tal regime concentrou as decisões no 

executivo federal, controlando e repreendendo, mas também com base em 

complexas estratégias de legitimação cultural (2009, p.114). Mais adiante, ela 

afirma que  
nesse sentido, a criação do SPHAN foi parte integrante desse contexto. 
A institucionalização das ações de proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional, portanto, deve ser compreendida não isoladamente, 
como obra de ilustres intelectuais (2009, p.114). 
 

E, em nota, citando Luiz de Castro Faria, esclarece que  
a análise das trajetórias dos intelectuais de forma isolada mantém boa 
parte deles na categoria “autores consagrados”, ilustres gênios de nossa 
literatura, arquitetura etc., cuja participação no Estado Novo deu-se 
como mera fonte de sobrevivência (2009, p.139)   
 

Além disso, ao demonstrar a prioridade dos interesses nacionais sobre os 

individuais num governo de ideologia paternalista e protetora como o getulista, e 

que também almejava criar uma nação brasileira fortemente nacionalista, a 

autora nos faz entender a participação dos homens das letras e da cultura no 

regime estadonovista e na criação do SPHAN ao afirmar que  
esses intelectuais partilhavam de um governo que pregava, dentre seus 
princípios, todo o poder necessário ao Estado para garantir a coesão 
nacional e realizar o bem público, para além dos interesses individuais e 
dos grupos. Respaldava-se, para tanto, em “especialistas” cuja 
legitimidade era, naquele contexto, sem dúvida, advinda das grandes 
transformações que o maquinismo e a ciência engendraram, aliançados 
ao projeto de inserção no mundo civilizado. O Estado Novo exerceu 
apelo substancial, com sua complexa trama de tradição e modernização, 
sobre intelectuais de diferentes matizes ideológicos, que foram sendo 
incorporados na ampla rede burocrático-administrativa que o regime 
criava, marcando profundamente também as práticas e concepções 
adotadas pelo Sphan (CHUVA, 2009, p.116-117). 
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I.2 – São João del-Rei, a preservação e o progresso  
 

Voltemos os olhos para a realidade são-joanense naquela primeira metade 

do século XX. São João del-Rei teve a atenção do SPHAN já em 04 de março de 

1938, quando houve o tombamento do “conjunto arquitetônico e urbanístico de 

São João del-Rei”. Esta denominação para o patrimônio são-joanense consta do 

Livro do Tombo das Belas-Artes8 do SPHAN e nesse conjunto estavam as igrejas 

dos séculos XVIII e XIX, as construções em estilo colonial e também prédios de 

regiões centrais onde havia o predomínio de construções mais novas, em estilo 

eclético. De acordo com Márcia Chuva, foi possível identificar vários dos critérios 

então utilizados pelos agentes do Sphan, para uma hierarquização do bem 

tombado mediante a escolha do livro em que o mesmo foi inscrito (CHUVA, 2009, 

p.214). Assim, segundo ela, os livros de tombo, na prática, acabaram sendo 

hierarquizados (CHUVA, 2009, p.242). Houve maior destaque, pelos agentes do 

SPHAN, para o Livro do Tombo das Belas-Artes, pois ainda de acordo com a 

autora,  
evidenciou-se também que, ao Livro de Belas-Artes, ficaram reservados 
aqueles bens considerados obras de arte – obras autênticas da 
produção artística originária da nação, em que o recorte privilegiado da 
arquitetura mineira colonial, especialmente religiosa, foi consagrado.  
O Livro de Belas-Artes destinou-se, basicamente, aos bens 
considerados monumentais, localizados concentradamente nos 
principais centros urbanos da antiga colônia, assim como nas cidades 
históricas mineiras. (...) De 1938 a 1942 foram escolhidos os bens 
merecedores deste status das belas-artes. (CHUVA, 2009, p.214). 
  

 Percebemos, assim, que o patrimônio são-joanense era considerado de 

“primeira grandeza” dentro do conjunto do patrimônio histórico e artístico 

brasileiro. Discutiremos mais detalhadamente este assunto no fim deste capítulo. 

Mas é importante, antes de analisarmos o impacto do tombamento para a cidade 

e para a vida de seus habitantes, entendermos um pouco do dia-a-dia, das 

                                                 
8 O decreto-lei 25/1937 criou 4 livros de tombo para o SPHAN, a saber: Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo das Belas-
Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas. Segundo o mesmo decreto-lei, só seriam 
considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional os bens que fossem 
inscritos num dos quatro livros do tombo. São João del-Rei foi a segunda cidade inscrita no Livro 
do Tombo das Belas-Artes, depois apenas de Ouro Preto (CHUVA, 2009, p.463). O tombamento 
é um instrumento jurídico que impõe limitações aos direitos individuais em função do interesse 
público. 
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aspirações da sociedade são-joanense e do surto de progresso que tomava 

conta da cidade naquela primeira metade do século XX.   

Sebastião de Oliveira Cintra elenca, em suas Efemérides de São João del-

Rei (CINTRA, 1982), vários acontecimentos que impulsionaram o 

desenvolvimento da cidade a partir do final do século XIX até a segunda década 

do século XX, como a abertura de vários jornais e agências bancárias e a 

chegada da luz elétrica. Além disso, em 1881 foi inaugurada a EFOM, Estrada de 

Ferro Oeste de Minas, que foi um facilitador do progresso e da comunicação da 

cidade com a província e o país. Era o progresso chegando a São João del-Rei 

naquele período.  Assim, nos anos vinte, trinta e quarenta, na cidade, a tônica era 

a modernização. Naquele mesmo ano de 1938, o ano do tombamento, o cronista 

Altivo Sette escreve, no Diário do Comércio9, em matéria intitulada “Formigas e 

Abelhas”, que o passado está morto, definitivamente passado. [...] O que 

precisamos agora é muito apetite para podermos seguir para frente, serenos e 

firmes (Diário do Comércio, 29 mar. 1938).  

A partir desse ano e rompendo os anos quarenta, várias matérias, 

crônicas, cartas e editoriais de jornais tratavam, de maneira recorrente, do 

assunto “progresso”. Os jornais não negavam e nem deixavam de exaltar o 

passado e a história da cidade, mas as referências a esse passado glorioso e 

digno de ser lembrado se limitavam apenas às suas igrejas dos séculos XVIII e 

XIX, às suas antigas pontes de pedra, a da Cadeia e a do Rosário e a um ou 

outro edifício considerado de relevo. O que importava, em verdade, era o 

progresso, o desenvolvimento e o futuro.  
São João del-Rei não vive somente do esplendor do seu passado. A 
energia e o patriotismo de seus filhos construíram e vêm melhorando 
cada vez mais uma cidade moderna e progressista, onde as torres de 
nossos templos seculares se emparelham às altas chaminés das nossas 
fábricas (Diário do Comércio, Editorial, 12 mar. 1938). 

                                                 
9 Foram pesquisados os jornais locais Diário do Comércio e O Correio, no período de 1938 a 
1947, no escritório do IPHAN em São João del-Rei. Procuramos localizar outros jornais da época 
no escritório local do IPHAN e através dos sites da Universidade Federal de São João del-Rei e 
da Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida. Encontramos, no site da biblioteca 
municipal, além dos jornais citados acima, apenas o periódico O Porvir, do extinto Ginásio Santo 
Antônio, mas que tratava apenas de assuntos internos do ginásio. Por isso, cremos serem o 
Diário do Comércio e O Correio os únicos periódicos locais em circulação no referido período. 
Neste trabalho, há mais referências ao Diário, pois era publicado diariamente, enquanto O Correio 
era publicado semanalmente.   
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Neste ano do centenário da sua elevação à cidade podemos constatar a 
grande caminhada que deu em todos os setores das atividades 
humanas, o seu desenvolvimento, o seu progresso, tudo em torno da 
grande sentença – ‘de pé, em marcha e para cima’ – em zelo do qual S. 
João del-Rei atira-se, assim, resoluta, pela subida gloriosa do seu 
esplendoroso futuro. São João del-Rei não olhou para trás! (Diário do 
Comércio, 16 ago. 1938)  

 
Que São João del-Rei ultimamente vem se desenvolvendo e adquirindo 
uma fisionomia própria, de trabalho e de progresso, é uma verdade 
incontestável e motivo do mais justificável orgulho para nós (Diário do 
Comércio, 07 jul. 1939). 
 
Ninguém contesta que os monumentos católicos, as pontes de pedra, a 
parte antiga da cidade e mesmo alguns prédios, cuja vida se relaciona 
com fatos históricos são-joanenses ou mineiros, sejam, de fato, 
protegidos e conservados como atestados vivos de uma época (Diário 
do Comércio, Editorial, 17 ago. 1943). 
 
o nosso desejo - o desejo da cidade - é que se conservem aqui somente 
as pontes, as igrejas e um ou outro prédio realmente de mérito histórico 
ou artístico. O resto deve escapar à ação do Patrimônio para se 
incorporar ao progresso da cidade, atualmente num ritmo acelerado 
(Diário do Comércio, Carta do Pres. da Associação Comercial, 25 
abr.1946). 
 

 Não somente a economia, com destaque para o comércio e a indústria, 

mas também a vida cultural da cidade passava por um grande momento, reflexo 

de um período de efervescência teatral no Rio de Janeiro, iniciado em fins do 

século XIX, com as encenações na então capital federal das peças do jovem 

Artur Azevedo, que dominaria o teatro brasileiro até morrer, em 1908. (MAGALDI, 

s/d, p.141).  Os jornais da década de trinta e quarenta estampavam, quase que 

diariamente, grandes anúncios de filmes e peças, em cartaz no imponente prédio 

do teatro municipal da cidade, inaugurado em 1893 e reformado em 1924. 

Antônio Guerra, importante personalidade do teatro são-joanense do século XX, 

fundou, em 1905, um grupo de teatro, primeiramente com o nome de Grupo 

Dramático Infantil Quinze de Novembro, passando a chamar-se Clube Teatral 

Artur Azevedo em 1928. Esse grupo chegou até o ano de 198510 sendo 

responsável pela maior parte das operetas, comédias, revistas e outros gêneros 

teatrais encenados na cidade no período. Por aqui passavam trupes de outras 

                                                 
10 O GPAC, Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas, da Universidade Federal de São João del-Rei, 
considera o ano de 1985 como o último de existência do Clube Teatral Artur Azevedo, por ter sido 
aquele o ano da venda do prédio próprio do clube para uma rede de supermercados e, com isso, 
o fim das atividades do grupo.  
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cidades, como as do Rio de Janeiro, que disputavam público com os grupos 

locais (GUERRA, 1968). A música também tinha grande importância nas 

manifestações culturais são-joanenses. Além de participarem dos ritos religiosos, 

orquestras centenárias da cidade estavam também presentes nas peças teatrais. 

Em 29 de março de 1938, o Diário do Comércio anunciava, com destaque, a 

Semana de Música São-joanense. 

A medida de tombar o conjunto arquitetônico de São João del-Rei não 

causou um impacto maior na vida cotidiana da cidade durante os primeiros cinco 

anos de sua efetivação11. Até 1942, os órgãos de imprensa chegaram a defender 

a presença de técnicos do SPHAN que, certa vez, estavam na cidade para fazer 

um molde em gesso do pórtico da igreja de São Francisco de Assis, para ser  

levado e exposto em museu do Rio de Janeiro. O cronista Antônio Rocha, do 

Diário do Comércio, tomou o partido dos técnicos, diante de um boato de que os 

mesmos estavam “depredando” a igreja. A manchete do jornal era: O SPHAN em 

São João del-Rei – A importante obra de modelagem que está sendo feita no 

pórtico da Igreja de São Francisco (Diário do Comércio, 05 nov. 1939). Em outra 

ocasião, o referido periódico chegou a cobrar a presença de técnicos do SPHAN 

para intervenções em templos da cidade, como no trecho abaixo:  
O Patrimônio Artístico Nacional, que têm sob sua guarda e proteção os 
belíssimos templos desta cidade, há muito não manda aqui um seu 
representante para verificar o estado de conservação dos mesmos, e 
assim, não está sabendo que a Igreja matriz está precisando de 
urgentes reparos, com inúmeras goteiras, o mesmo acontecendo com o 
majestoso templo carmelino e o cemitério da mesma ordem. Quando 
chove, o que não tem faltado este ano é uma lastima: água, água e mais 
água... (Diário do Comércio, 19 jul. 1941)  
 

Contudo, a partir de 1943, as críticas ao então SPHAN começaram a surgir 

na imprensa local. Em 17 de agosto daquele ano, o Diário do Comércio publicou 

um editorial intitulado São João del-Rei não quer fixar-se no passado, com duras 

críticas àquele órgão federal, mais notadamente ao tombamento de todo o 

conjunto arquitetônico da cidade:  

                                                 
11 O tombamento do conjunto arquitetônico de São João del-Rei foi efetivado através da 
Notificação nº45, do SPHAN, de 16 de fevereiro de 1938, assinada pelo então prefeito da cidade, 
Dr. Antônio das Chagas Viegas, em 24 de fevereiro de 1938 e inscrita, sob o nº1, fls.2, do Livro do 
Tombo das Belas-Artes, em 04 de março de 1938. Ver processo nº 68-T-38 (cópia no escritório do 
IPHAN em São João del-Rei).  
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S. João del-Rei viu, durante muito tempo, dilapidado e empobrecido o 
seu patrimônio artístico. Organizaram-se verdadeiras ofensivas 
destruidoras, sobretudo, contra as igrejas, num anseio louco de 
modernismo. E isso tudo acontecia sem um movimento de repressão, 
apenas o nosso protesto platônico se fazia ouvir em defesa das belezas 
e senso artístico dos nossos avoengos. Só de alguns meses a esta 
parte, através do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se 
fizeram sentir providências oficiais para coibir o que chamamos na 
ocasião – verdadeira calamidade. Entretanto, se temos aplaudido sem 
reservas a ação do Serviço do Patrimônio Histórico, isso não impede 
que hoje focalizemos o descontentamento geral contra o tombamento de 
toda a cidade feito por aquele órgão zelador da arte antiga. Força é 
ressaltar que a ser posta em prática as mesmas medidas pelo Serviço 
do Patrimônio Histórico assistiremos aos funerais do progresso são-
joanense. [...] o que o Patrimônio Histórico quer, segundo informações 
que nos chegam, é: - proibir toda construção ou reconstrução que não 
obedeça ao estilo colonial; supressão do calçamento a paralelepípedos; 
conserva das ruas fora do alinhamento como estão algumas; impedir a 
abertura de novas ruas como a Avenida Getúlio Vargas, já aberta até o 
meio, e outras vias projetadas por maior desafogo do tráfego. Ninguém 
contesta que os monumentos católicos, as pontes de pedra, na parte 
antiga da cidade e mesmo alguns prédios, cuja vida se relaciona com 
fatos históricos são-joanenses ou mineiros, sejam, de fato protegidos e 
conservados como atestados vivos de uma época. Mas daí não permitir 
abertura de novas ruas [...] seria criar inomináveis entraves ao 
progresso da cidade desejosa de vida e de evolução. Tão sombrias 
perspectivas, de um modo geral, o que se espera, no mínimo, é de 
reprodução do quadro angustioso predominantemente na vizinha cidade 
de Tiradentes. Estamos crentes de que há em tudo isso um possível 
excesso de zelo, algum mal entendido originário da longitude do 
ambiente, mesmo porque a missão do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional é conservar, jamais matar (Diário do Comércio, 
Editorial, 17 ago. 1943). 

 

Percebemos que o editorial, dentre outras afirmações, acusa o SPHAN de obstar 

o progresso da cidade e de agir com excesso de zelo na preservação do 

patrimônio local. Além disso, especula e teme possíveis futuras ações do órgão 

preservacionista e, ao mencionar a origem de tais especulações, utiliza a vaga 

expressão segundo informações que nos chegam.  

 Interessante constatar que, ao responder às acusações de excesso de 

zelo e de obstrução do progresso, o então diretor do SPHAN, o intelectual e 

historiador da arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, acaba por justificar a não 

atuação daquele Serviço nos primeiros cinco anos do tombamento da cidade e, 

por consequência, tal ato não ter repercutido, ainda, na vida de seus cidadãos.  
A prova cabal de não haver o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional praticado até a presente data ato algum que se lhe possa 
imputar como excesso de zelo em prejuízo das justas aspirações de 
progresso de São João del-Rei é o fato de, a despeito do tombamento 
da cidade se ter tornado definitivo desde 24 de fevereiro de 1938, esta 



 29

repartição só se ter manifestado, durante todo esse longo período, 
acerca de obras projetadas nas igrejas das Ordens 3ªs de São 
Francisco e do Carmo, as quais se acham tombadas separadamente. 
Quer, pois, parecer manifesto que, em relação às medidas que lhe 
compete tomar para o efeito da preservação do aspecto tradicional do 
conjunto arquitetônico e urbanístico desta cidade, este serviço seria 
censurável antes por falta do que por excesso de zelo, se não fosse 
justificada a sua omissão pelo empenho de aguardar a oportunidade de 
harmonizar e articular cuidadosamente a ação que a lei federal lhe 
impõe exercer com a ação que incumbe as autoridades municipais de 
São João del-Rei, nas esferas de suas atribuições (Diário do Comércio, 
carta, 25 ago. 1943).  
 

 Após o editorial do Diário do Comércio contra o SPHAN, outros episódios 

envolvendo o patrimônio da cidade passaram a servir de mote para a publicação 

de artigos contra aquele órgão federal. Em 1945, em razão da visita de um 

técnico do SPHAN à cidade, o referido Diário publicou uma crônica em tom 

irônico, atacando o funcionário e, criando para ele o pseudônimo de “Classe J”, 

afirma que   
o Exmo. Funcionário Classe J, fixado o círculo guarda-chuval, afivela as 
malas, veste-se o seu impecável guarda pó e nos deixa aqui com nosso 
passado, o nosso barroco, [...] e, chegando no Rio mete-se no edifício 
do Ministério da Educação, de tão adiantadas linhas modernas (Diário 
do Comércio, 06 mar. 1945). 
 

O autor do texto também cobrava uma definição precisa da área tombada: 
vivendo numa cidade [...] sujeita à tutela do “Patrimônio”, mandamos ao 
diabo essas intenções puras e estimaríamos, que para nosso sossego 
os referidos respeitáveis funcionários dessa Repartição “tombassem” 
logo de uma vez (mas, por escrito para evitar dúvida) aquilo que no 
entender de S.S. deve aqui representar o passado e nos deixassem 
meter a picareta em muito mostrengo arquitetônico que ainda vive 
escorado nessa muleta oficial (Diário do Comércio, 06 mar. 1945). 

 

 Mas o episódio que desencadeou, a partir de 1946, uma grande 

quantidade de matérias de jornais sobre a atuação do SPHAN na cidade foi o da 

disputa entre manutenção e demolição do prédio construído em meados do 

século XIX pelo Comendador João Antônio da Silva Mourão, na atual praça 

Severiano de Resende, conhecida também como Largo Tamandaré12. Em 1943, 

os proprietários do sobrado de três andares, que já não eram mais o comendador 

                                                 
12 Segundo o arquiteto Ralf Flôres, terminado provavelmente em 1859, de acordo com uma 
inscrição em sua fachada (desconsiderada após a intervenção do SPHAN), o casarão foi um dos 
símbolos que legitimaram a importância e posição social do comendador, dadas as características 
de sua construção. Tanto no que diz respeito à escala e volumetria, quanto na sua localização 
privilegiada (FLÔRES, 2007, p.146).  
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nem seus herdeiros, consultaram o SPHAN sobre a possibilidade de demolição 

do prédio. Diante da negativa, venderam o imóvel para a CIMOSA, uma 

importante empresa construtora da cidade à época, que iniciou o processo de 

demolição para então lançar seu empreendimento, tão bem localizado (FLÔRES, 

2007, p.147). O referido empreendimento era um edifício de doze andares para 

abrigar um hotel e salas comerciais. Ainda segundo Flôres, além do hotel, havia a 

ideia de, com o apoio da prefeitura, construir um terminal rodoviário na praça em 

frente (FLÔRES, 2007).  

 O Correio, referindo-se ao casarão, publicou um editorial afirmando que no 

seu local o povo de São João del-Rei deseja ver um moderno e majestoso hotel, 

lacuna das mais sensíveis de nossa progressista cidade (O Correio, 09 jun. 

1946). Muitos outros artigos sobre o casarão foram publicados nos jornais em 

1946, como veremos mais adiante, através de alguns exemplos reproduzidos. 

Mas, ainda naquele ano, ao dar um parecer sobre o caso, Afonso Arinos de Melo 

Franco, historiador, jurista e membro do conselho consultivo do SPHAN à época, 

acabou por decretar de modo definitivo a permanência do sobrado do 

comendador Mourão no largo Tamandaré da progressista cidade mineira de São 

João del-Rei13. Disse Arinos num trecho de seu parecer: 
Eis os fatos, na sua singela relação. Deles ressalta a convicção de que o 
Prefeito Municipal, levado por uma compreensão talvez sincera, mas 
tacanha, primária e provinciana do que ele considera ser o progresso da 
sua cidade, não duvidou em dar a mão a capitalistas mais ciosos (quase 
que dizia mais “cimosos”) dos seus lucros, do que respeito às leis e a 
jurisprudência do Supremo Tribunal. Juntos empreenderam uma 
campanha de imprensa não longe de terrorista, agitando a população da 
cidade contra o SPHAN, por meio da apresentação altamente 
tendenciosa da ação deste. Era assim uma obra educativa ao contrário 
que a Prefeitura proporcionava aos seus munícipes, na penosa faina de 
seguir sempre ao inverso o caminho das suas obrigações (ARINOS 
apud FLÔRES, 2007, p.157)14. 

 

O jurista votou pelo tombamento e o prédio foi desapropriado pelo então 

presidente Eurico Gaspar Dutra em 1947. Passou por reformas até 1954 e 

                                                 
13 O sobrado foi sendo lentamente demolido pela construtora CIMOSA, enquanto duravam os 
embates e discussões sobre sua conservação/demolição. Após a decisão pela manutenção do 
prédio, seu interior e várias paredes externas já estavam em ruínas, como é possível comprovar 
por fotos do acervo do Museu Regional de São João del-Rei. O prédio foi recuperado pelo 
SPHAN entre 1947 e 1954. 
14 O prefeito à época era Antônio das Chagas Viegas. 
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posteriormente ali passou a funcionar o Museu Regional de São João del-Rei 

(FLÔRES, 2007), que fazia parte de um projeto maior dos dirigentes do SPHAN, 

de criação de museus regionais, dentro das políticas de proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional.  

 Márcia Chuva explica a política de “musealização” implementada pelo 

SPHAN naquela época. Segundo a autora,  
a criação de museus vinculados ao Sphan, no período do Estado Novo, 
teve um caráter estruturante das concepções e práticas que vinham se 
constituindo. Buscava-se formular uma vertente museológica para o 
Sphan que conjugasse as representações espaciais que ao imóvel-sede 
do museu pudessem ser atribuídas, com o acervo que nele seria 
exposto.(...) Os monumentos e os objetos móveis, ambos como 
semióforos15, tornavam-se também ícones da idéia de cultura. Nesse 
sentido, a “coletividade” que a nação representava deveria ser protegida 
por meio da conservação daquilo que ela possuísse. Os objetos 
recolhidos aos museus mudavam do status de propriedade particular, 
papéis velhos, móveis antiquados, artefatos, objetos de um tempo 
passado, para o status de arte, ou seja, deixavam de ser vistos como 
vestígios de um “outro” particular, para serem incluídos como parte 
integrante da cultura tradicional da nação – monumentos de uma história 
ancestral (CHUVA, 2009, p.181-182). 

   
O Diário do Comércio chegou a criar a coluna São João del-Rei não quer 

fixar-se no passado para tratar dos assuntos relacionados ao sobrado do largo 

Tamandaré, mas que também desdobravam-se em outras questões, como a 

atuação do SPHAN em São João del-Rei e o tombamento total do conjunto 

arquitetônico com suas consequências para o desenvolvimento da cidade. Eis 

alguns trechos de jornais daquele ano de 1946: 
SPHAN são as letras designativas do Serviço do Patrimônio Histórico 
Nacional. Sugere um leitor que com essas letras seja formada uma frase 
que simbolize a resistência do povo de nossa terra às obsoletas 
determinações daquele Serviço do Ministério da Educação e Saúde. 
Esta coluna está à disposição dos leitores para as sugestões. Por hoje 
aqui vão três: Sem Patrimônio Haveremos de Agir Naturalmente. 
Sempre Poderá Haver Ânimo Nativista. Sem Patrimônio Haverá 
Ascendência Nacional (Diário do Comércio, editorial, 24 abr. 1946). 
 
Ao protesto e à resistência, povo de São João! A cidade tem 233 anos, e 
o SPHAN tem apenas 8! (Diário do Comércio, editorial, 27 abr. 1946). 

                                                 
15 Para explicar a utilização do termo “semióforos” no contexto do patrimônio histórico e artístico 
brasileiro, Márcia Chuva destaca, dentro da ideia de patrimônio, a importância da materialidade e 
da localização no espaço e esclarece: por sua vez, tais objetos materiais, ao serem considerados 
“patrimônio nacional”, transformam seu valor de uso, tornando-se suportes materiais de idéias – 
semióforos – que têm um valor de troca adquirido de acordo com os novos significados que lhes 
são atribuídos, não devendo, portanto, ser destruídos, para serem exibidos seus novos atributos 
(CHUVA, 2009, p.65).   
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O velho casarão que nada tem de histórico deve cair, como devem cair 
outros semelhantes que vemos entulhando ruas, sem nenhuma 
finalidade (Diário do Comércio, A opinião da cidade sobre o tombamento 
feito pelo SPHAN, 27 abr. 1946). 
 
Como disse nos princípios destas linhas, o povo de São João del-Rei, 
tradicionalmente culto e conservador, sabe defender o seu patrimônio 
artístico: aí estão os templos, as pontes e o que merece pelo passado 
continuar de pé (Diário do Comércio, carta do Dr. Asterack de Lima, 
redator d’O Correio, 28 abr. 1946). 
 
Em São João del-Rei, basta o tombamento das igrejas, pontes, chafariz 
e uns 3 edifícios, mesmo porque artístico é o que temos: histórico, 
nenhum deles, a não ser a casa de Bárbara Heliodora (Diário do 
Comércio, 30 abr. 1946). 
 
Somos totalmente contra a ideia de conservar um sobrado sujo e que 
nada tem de histórico e nem de artístico. E com essa afirmação 
desafiamos a qualquer técnico do Patrimônio para provar o contrário 
(Diário do Comércio, São João del-Rei não quer fixar-se no passado, 01 
mai. 1946). 
 
Até que o Serviço do Patrimônio Histórico atenda à nossa realidade 
objetiva e seus dirigentes desçam da torre de marfim em que a vaidade 
e o excesso de autoridade os colocaram, permanecerá em cartaz esse 
já decantado caso do edifício em ruínas da Praça Severiano de 
Resende, cuja demolição suporta os embargos ditatoriais de uma 
instituição que aqui se tornou anacrônica por sua orientação obsoleta e 
prejudicial. Essa gente atrabiliária, apoiada em terreno resvaladiço, 
forçando o conceito artístico e desvirtuando os fenômenos históricos, 
foge da realidade para os domínios da fantasia, em devaneios literários, 
e faz lenda ao invés de afirmar e confirmar os fatos da história... (O 
Correio, editorial, 26 mai. 1946). 
 

Em razão de tantos protestos nos periódicos, pedidos da municipalidade 

ou como “recompensa” pela manutenção do sobrado do largo Tamandaré, o fato 

é que em 1947 o SPHAN procedeu a uma revisão do tombamento do conjunto 

arquitetônico e urbanístico de São João del-Rei16. Para tanto, enviou à cidade 

alguns técnicos do órgão, responsáveis por delimitar a área a ser preservada. 

Boatos e até comemoração antecipada sobre a revisão do tombamento já corriam 

na cidade, um ano antes, em 1946: 
abre-se caminho para a solução honrosa do problema que vem 
empolgando a atenção pública local. Ao que sabemos, verificar-se-á um 
novo tombamento da cidade, princípio pelo qual sempre nos batemos 
(...) A retificação do tombamento será mais uma vitória, não desta folha, 

                                                 
16 A revisão do tombamento foi feita através da Notificação nº 45-A, de 14 de novembro de 1947 e 
especificou as ruas, praças, pontes, igrejas, travessas e prédios que estavam efetivamente 
tombados. Foram privilegiadas as áreas que concentravam as igrejas e as construções e 
monumentos em estilo colonial e “tradicional”. Ver processo nº 68-T-38 (cópia no escritório do 
IPHAN em São João del-Rei). 
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nem de quem que se arrogue a isto, mas do povo, ou por outras 
palavras, do direito e da justiça (Diário do Comércio, editorial, 28 mai.  
1946). 

 

Rodrigo M. F. Andrade justifica tal medida, através de um ofício enviado ao 

prefeito da época: 
cumpre esclarecer que a delimitação adotada se baseou na proposta 
apresentada por V. Excia., visando a conciliar os interesses relevantes 
do desenvolvimento atual e futuro da cidade com os da preservação do 
seu precioso acervo de arquitetura tradicional. (Ofício nº1.150, SPHAN, 
28 nov. 1947)17. 
 

Para entender melhor alguns critérios adotados na revisão do 

tombamento, faz-se necessário traçar um breve panorama da arquitetura 

brasileira naquele início de século. Recorremos novamente a Maria Cecília 

Londres Fonseca, quando ela afirma que  
do mesmo modo que a literatura e as artes plásticas, a arquitetura 
moderna foi introduzida no Brasil a partir do contato com a vanguarda 
europeia – no caso o racionalismo de Le Corbusier – e se insurgia 
contra o gosto burguês vigente, que procurava acompanhar os padrões 
estéticos do ecletismo da École des Beaux-Arts francesa. Esse era o 
estilo que predominava nas construções que invadiam os espaços 
urbanos, sendo a mais evidente expressão desse período a Avenida 
Paulista, onde os barões do café construíam suas mansões. Esse era o 
“gosto oficial”, presente na Avenida Central (hoje Rio Branco), aberta por 
Pereira Passos, no Rio de Janeiro, e nos códigos municipais de 
construção (FONSECA, 1997, p.89). 

 O exemplo pioneiro da arquitetura moderna no Brasil foi a construção do 

prédio do MES, Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, que teve 

início em 1937, mesmo ano da fundação do SPHAN. Hoje denominado Palácio 

Capanema, o prédio é considerado um monumento histórico e continua sendo um 

marco deste tipo de arquitetura no Brasil. Londres Fonseca cita o episódio de sua 

construção, em A Fase “Heróica”, afirmando que o edifício se converteu no 

monumento aos novos tempos. Ela ainda afirma que  
em 1936, num gesto ousado, o ministro [Capanema] preteriu o projeto 
“neo-marajoara” do arquiteto Arquimedes Memória, vencedor em 
concurso público, chamando para executar o novo projeto uma equipe 
de jovens arquitetos liderada por Lúcio Costa, todos adeptos das ideias 
de Le Corbusier. Desse projeto participaram também o pintor Cândido 
Portinari, o paisagista Burle Marx e o escultor Bruno Giorgi. (FONSECA, 
1997, p.93) 
 

                                                 
17 O referido ofício consta do processo 68-T-38, referente ao tombamento do conjunto 
arquitetônico e urbanístico de São João del-Rei, cópias consultadas no escritório local do IPHAN 
em São João del-Rei.   
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Segundo a autora, este foi um dos importantes gestos que demonstraram a 

estreita relação que se estabeleceu entre o governo de Getúlio e os intelectuais 

modernistas. 

São João del-Rei, que estava num período de progresso, seguia as 

tendências de estilo arquitetônico das grandes capitais desde o início do século 

XX, ou seja, o Ecletismo de inspiração francesa. Assim, para a revisão do 

tombamento da cidade de 1947, os arquitetos do SPHAN usaram critérios 

explicados abaixo por Roberto Maldos:   
segundo os olhos dos arquitetos desse período, tudo que não fosse 
oriundo do período colonial haveria de ser excluído. A dinâmica da 
arquitetura da passagem do século XIX para o século XX era vista como 
um estilo menor, como se não representasse culturalmente uma época 
e, ao mesmo tempo, fosse fruto de um desenvolvimento econômico. 
(MALDOS, 2003, p.24). 

 O “estilo menor” a que Maldos se refere é o eclético, já mencionado aqui e 

que predominava nas construções até meados do século XX. Como era um estilo 

novo, surgido na Europa no final do século XIX, ele não possuía “ancianidade”, 

conceito usado por Márcia Chuva e que diz respeito a um valor comumente 

partilhado no âmbito da preservação cultural no mundo ocidental (CHUVA, 2003, 

p.329). Ou seja, o Eclético não era antigo, por isso não havia razão para sua 

preservação. Além disso, o SPHAN e sua direção composta pelos modernistas 

estavam interessados em proteger o patrimônio que representasse as “origens do 

Brasil” e o que fosse “genuinamente nacional”, como o patrimônio histórico e 

artístico das cidades brasileiras do século XVIII, por exemplo. O estilo eclético era 

associado a um “mau gosto” burguês, importado de outra cultura e não 

representava nossa nacionalidade. Tanto era assim que vários arquitetos 

modernistas aderiram, nas primeiras décadas do século XX, ao estilo neo-

colonial, em oposição ao eclético, e que era praticamente uma reprodução ou 

cópia do estilo colonial, com o objetivo de recordar o passado. Assim, no “novo 

tombamento” são-joanense de 1947 muitos edifícios ecléticos ficaram 

desprotegidos, puderam ser demolidos e a cidade perdeu muitos exemplares 
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desse estilo. Mas hoje, após mais de cem anos, o eclético adquiriu ancianidade e 

passou a merecer a atenção dos órgãos de preservação do patrimônio18.  

 Além disso, critérios adotados pelo SPHAN em todo o território nacional e, 

obviamente, também em São João del-Rei, ajudaram a preservar alguns edifícios 

ecléticos. Márcia Chuva, ao tratar das relações entre o SPHAN e os poderes 

municipais, afirma que 

para solucionar os conflitos estabelecidos com as municipalidades, o 
Sphan buscava vários meios, dentre os quais estava, com regularidade, 
o recurso a autoridades hierarquicamente superiores no centralizado 
quadro político-social da época (...) Na maioria desses conflitos, a 
argumentação das municipalidades centrava-se num desejo de 
“progresso e prosperidade”, ao qual o Sphan estaria criando 
impedimentos. O Sphan, por sua vez, tentava intervir na ambiência 
urbana do bem tombado, considerando que alterações em sua 
vizinhança poderiam comprometê-lo esteticamente. Tratava-se do risco 
de o objeto sacralizado pelo tombamento como “patrimônio nacional” 
sofrer um contágio do profano (CHUVA, 2009, p. 298).  

As observações acima se aplicam perfeitamente num caso são-joanense, em que 

a prefeitura solicitou ao Sphan o destombamento de um quarteirão no centro 

comercial da cidade, ao alegar que as construções ali existentes não eram de 

estilo colonial, ou tradicional como preferiam chamá-lo os técnicos do Sphan, mas 

sim ecléticas, construídas no início do século XX. Ocorre que, no mesmo 

quarteirão estava o sobrado de três andares, que tanta polêmica gerou na 

cidade, pouco tempo antes desapropriado pelo SPHAN para construção do 

Museu Regional. Assim, o SPHAN negou o pedido e enviou um ofício ao prefeito 

da cidade, justificando a decisão: 

o tombamento em conjunto do quarteirão compreendido entre a rua 
Marechal Deodoro, a praça Severiano de Resende, a avenida Rui 
Barbosa e a rua Arthur Bernardes teve o objetivo de evitar que 
construções novas, a serem eventualmente feitas dentro dessa área, 
prejudiquem as perspectivas mais características da cidade antiga. Não 
ficam entretanto suspensas essas construções, apenas os respectivos 
projetos serão encaminhados previamente à Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, que fica responsável pelas condições de 
boa visibilidade e harmonia daquele conjunto urbano (Ofício nº 818, 
SPHAN, 16 set. 1948). 

Percebe-se aqui que a solicitação foi negada para que um bem sacralizado, neste 

caso, o casarão do comendador Mourão, não fosse contaminado por eventuais 

                                                 
18 Da questão da ancianidade e da preservação de edifícios ecléticos na atualidade, trataremos 
mais detalhadamente no próximo capítulo.  
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prédios profanos que pudessem ser, ali nas redondezas, edificados. A medida 

surtiu efeito, pois até hoje, a maioria dos imóveis ali existentes são construções 

ecléticas do início do século XX.  

Além dos exemplos citados acima, ainda há várias construções do estilo 

em São João del-Rei e isso dá à cidade uma feição arquitetônica particular, se 

comparada às outras cidades coloniais mineiras. Sérgio Fagundes Lima afirma 

que 

das cidades coloniais mineiras, São João del-Rei é a única, que em 
função da sua dinâmica econômica e a continuidade do crescimento 
urbano, se verifica a incorporação de outras manifestações 
arquitetônicas à arquitetura colonial (LIMA, 1995, p.57). 

 Após analisarmos os primeiros anos pós-tombamento do patrimônio 

histórico e artístico são-joanense e citarmos tantas matérias, enquetes, cartas e 

editoriais sobre o assunto nos jornais locais entre 1938 e 1946, notamos 

claramente que os mesmos consideravam a preservação do patrimônio um 

entrave ao desenvolvimento da cidade. 

 Observamos, nitidamente, nessas linhas de jornais, o descontentamento 

de vários setores da sociedade local com o tombamento executado pelo então 

SPHAN. Mas, ao utilizar dessas fontes, é preciso um exame atento e uma 

interpretação cuidadosa da origem e do contexto histórico de tais documentos.  

Jacques Le Goff, no artigo Documento/Monumento, nos alerta: tendo em 

conta o fato de que todo o documento é ao mesmo tempo verdadeiro e falso, 

trata-se de por à luz as condições de produção e de mostrar em que medida o 

documento é instrumento de um poder (LE GOFF, 2003, p.525). Mais à frente, no 

mesmo artigo, após mostrar que todo documento é um monumento, ou seja, que 

todo documento carrega em si características sociais, históricas e de poder da 

época de sua produção, ele afirma: 
os medievalistas, que tanto trabalharam para construir uma crítica – 
sempre útil, decerto, - do falso, devem superar esta problemática, 
porque qualquer documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro – incluindo 
talvez sobretudo os falsos – e falso, porque um monumento é em 
primeiro lugar uma roupagem, uma aparência enganadora, uma 
montagem. É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, 
desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos 
documentos-monumentos (LE GOFF, 2003, p.538). 
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 No caso em tela, é preciso analisar cuidadosamente os artigos de jornais 

publicados sobre o tema do patrimônio histórico de São João del-Rei. 

Especificamente sobre as linhas reproduzidas neste trabalho, é importante 

salientar que foram publicadas na maioria das vezes em editorial, era a voz dos 

dirigentes dos jornais que estava ali estampada. Era a voz de quem detinha o 

poder da informação e tinha interesses sobre a preservação ou não do patrimônio 

histórico da cidade. O Diário do Comércio era um periódico ligado à Associação 

Comercial da cidade, ou seja, à classe dos comerciantes. O Correio era o órgão 

de uma pujante agremiação política – o Partido Republicano Municipal de São 

João del-Rei – constituída incontestavelmente, pela absoluta maioria, senão pela 

quase unanimidade do eleitorado do município (O Correio, 1ª edição, 07 set. 

1926). Era ligado, portanto, à classe política dominante na cidade à época. 

Assim, não podemos afirmar com certeza, por exemplo, que a população inteira 

ansiava pelo progresso a todo custo e queria a demolição de vários sobrados e 

casas antigas, pois na sociedade brasileira da primeira metade do século a 

minoria da população tinha acesso aos jornais e às letras. Além disso, as 

condições de produção de tais artigos devem ser levadas em conta, já que os 

textos foram escritos no calor da discussão sobre o tombamento da cidade por 

um órgão institucional federal, o SPHAN, ocorrido pouco tempo antes.   

 Obviamente, tais documentos/monumentos revelam, sim, feições da 

história da cidade, estavam ali desenhados traços da identidade da cidade, 

dividida entre as mudanças e as continuidades. Mas é necessário não esquecer, 

dentre várias outras ponderações e utilizando mais uma vez as palavras de Le 

Goff, que  
o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que 
aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento 
permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo 
cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa (LE GOFF, 
2003, p.535-536).  
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I.3 – A construção de um patrimônio são-joanense: escolhas e interesses 
 

O século XX trouxe a maior evidência do dilema de São João del-Rei em 

ser antiga e moderna, com o tombamento de seu patrimônio histórico e cultural 

indiretamente executado pelos modernistas, os mesmos que pregavam a ruptura 

com o passado tradicional, num momento de onda progressista por que passava 

a cidade. Como já demonstramos, a iniciativa do tombamento, não só de São 

João del-Rei, mas de outras cidades e monumentos considerados de importância 

artística, cultural e histórica, ficou a cargo do então SPHAN, o órgão máximo 

responsável pelo patrimônio nacional. Mas quais os critérios adotados para se 

executar tais tombamentos? O que deveria ser protegido e o que deveria ficar 

sem amparo e sujeito às mudanças provocadas pelo tempo e pelos homens?  

Já observamos que as manifestações artísticas e arquitetônicas do 

período colonial, com destaque para o acervo das velhas cidades mineiras, eram 

o norte, a base e a essência do que deveria ser preservado dentro do conjunto do 

patrimônio artístico e histórico brasileiro. Mas há outras peculiaridades e aspectos 

que devem ser observados. Márcia Chuva, ao discutir sobre o patrimônio que 

deveria ficar sob proteção do Estado, pontua que 
por meio da construção do discurso legal, foram reificadas ideias 
construídas num tempo e lugar muito precisos, tais como a noção 
explícita de pertencimento/inclusão, e a concentração do processo de 
seleção e de decisão de inclusão dos bens na categoria de patrimônio 
histórico e artístico nacional nas mãos da direção da agência estatizada 
[o SPHAN] e de um Conselho Consultivo [do SPHAN] escolhido pela 
presidência da República. Isso dava ampla margem ao Estado, 
mediante sua agência, para construir uma visão particular da nação, 
escolhendo aquilo que melhor representasse a história que pretendia 
consagrar. [...] É a própria história do Estado que é contada, pelo seu 
“não reconhecimento” como uma escolha política que a diferenciasse de 
outras ações possíveis. O Estado se autoatribuiu o papel de agente de 
memória da nação, detentor da tutela do patrimônio histórico e artístico 
nacional – e também de sujeito da história (CHUVA, 2009, p.173).  
 

Em Brasil: nações imaginadas, José Murilo de Carvalho (2005) mostra 

que, em três momentos diferentes – na época da independência, na abolição e 

proclamação da república e no período pós-Revolução de 1930 – as elites e os 

setores dominantes tiveram visões diversas da nação brasileira. Na época da 

independência, segundo o autor, o povo não participou do processo. Quando da 
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abolição da escravatura e proclamação da república havia uma visão negativa do 

povo e, nos anos seguintes à Revolução de 1930 até 1945, que é o período que 

nos interessa, o povo era tratado de modo paternalista. De acordo com Carvalho,  

nesse último período,  
foi grande o avanço em relação ao Império e à Primeira República, 
conseguido pelos ideólogos do regime autoritário, ao verem 
positivamente a população e as tradições do País, ao interpelarem 
diretamente o povo, especialmente seu segmento operário, ao 
colocarem o homem brasileiro como centro da identidade nacional. Mas 
permaneceu o fato de que este povo não falava por si mesmo, não tinha 
voz própria, era ventríloquo, sua identidade e a identidade da nação 
eram outorgadas pelo regime. Mais ainda, o regime de 1937, ao mesmo 
tempo em que interpelava o povo, calava-lhe a voz ao fechar os partidos 
e movimentos políticos de esquerda e direita, ao fechar o Congresso 
Nacional, ao abolir todas as atividades políticas, ao cancelar as eleições 
em todos os níveis, ao outorgar uma constituição autoritária, ao proibir 
as greves operárias, ao implantar o sindicalismo corporativista 
dependente do Estado (CARVALHO, 2005, p.263). 
 

Por tudo isso, percebemos que, em todo o Brasil e consequentemente em 

São João del-Rei, a escolha do patrimônio a ser preservado e o modo como foi 

efetuada essa proteção aconteceu de maneira vertical, imposta e emanada do 

poder federal para os poderes locais. Não há indícios de ter havido, no processo, 

discussão nem participação das municipalidades e dos setores representativos 

das sociedades em questão.19 É possível constatar o desdobramento, no cenário 

são-joanense, da atitude paternalista e autoritária do Estado Novo na criação e 

edificação do patrimônio histórico e artístico brasileiro. Márcia Chuva constata 

que  
se trata, portanto, da imposição pelo grupo hegemônico de sua “visão de 
mundo” ao conjunto da sociedade, visão esta apresentada de forma 
naturalizada e legitimada por um reconhecimento que impede que a 
mesma seja compreendida como arbitrária (CHUVA, 2009, p.222).  

 
Mas, pelo menos no caso são-joanense, quando a atitude do governo 

federal começou a incomodar os interesses do poder e das elites locais, delineou-

se um confronto entre os representantes desse poder e dessas elites e o SPHAN, 

legítimo representante do Estado na área do patrimônio. Configurou-se, assim, 

um embate entre dois grupos hegemônicos. 

                                                 
19 Ao pesquisarmos os jornais são-joanenses de 04 de março de 1938, data do tombamento, e 
edições subsequentes, percebemos que os mesmos sequer noticiaram o fato. As primeiras 
menções ao SPHAN e ao tombamento surgiram apenas alguns anos depois, quando o evento 
começou a ter consequências práticas para a cidade, como já mostramos anteriormente. 
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Como já examinamos anteriormente, o Diário do Comércio e O Correio, 

porta-vozes respectivamente da elite comercial e do poder político, alegavam que 

a atuação do SPHAN na cidade obstava o progresso e o desenvolvimento. Esses 

jornais desenvolveram uma intensa campanha contra o órgão protetor do 

patrimônio, tendo, como bem observou Afonso Arinos em seu parecer sobre o 

tombamento do sobrado do largo Tamandaré, a aquiescência do poder público 

local. Toda essa campanha resultou na revisão do tombamento do conjunto 

arquitetônico e urbanístico de São João del-Rei, feita, como justificou Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, então diretor do SPHAN, para não prejudicar o 

desenvolvimento da cidade. Tal revisão, notadamente efetuada para agradar o 

poder público municipal e as elites locais, revela a conciliação dos interesses de 

dois grupos hegemônicos, sem participação de setores representativos das 

camadas populares, e também reforça, como já observamos anteriormente, a 

escolha pela produção artística e arquitetônica do período colonial, ao excluir as 

construções de estilo eclético do acervo sob tutela do SPHAN. 

Mas, como afirma Roberto Maldos, o que se observa nas construções que  

substituíram aquelas que tiveram seu tombamento cancelado, em sua grande 

maioria de estilo eclético, é que   
com raras exceções, a arquitetura do final do século, que não estava 
sob proteção, foi substituída por edifícios cujo estilo primava pela falta 
de compromisso com a cidade e seus habitantes. São, na verdade, 
soluções construtivas regurgitadas de outras manifestações ditas 
contemporâneas (MALDOS, 2003). 
 

Curiosamente, essas novas construções que foram tomando lugar das 

ecléticas ao longo da segunda metade do século XX no centro comercial são-

joanense constituem-se, em sua maioria, de sobrados com um cômodo para fins 

comerciais no andar térreo e apartamentos com destinação residencial nos 

andares superiores. Essa característica é facilmente perceptível ainda nos dias 

de hoje, o que leva por terra os argumentos dos jornais e dos setores ligados ao 

comércio, no período de 1939 a 1946, de que a grande quantidade, porém, das 

casas antigas das nossas principais ruas vem entravando esse desenvolvimento 

e fazendo, pelo menos no centro de maior movimento da cidade, cada vez mais 

grave a falta de cômodos (Diário do Comércio, 07 jul. 1939).  
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Ora, a estrutura dos novos sobrados, como comércio no andar térreo e 

residência no superior ou superiores, reproduz as características dos sobrados 

coloniais e os do século XIX, como por exemplo, o sobrado do largo Tamandaré, 

tão combatido pelos chamados progressistas, e que era utilizado para o comércio 

no andar térreo e residência do comendador e sua família nos dois superiores 

(FLORES, 2007).   

A construção e materialização do patrimônio histórico e artístico são-

joanense e também brasileiro, naquela primeira metade do século XX, parece, 

assim, atender mais aos interesses do poder e das elites da época do que 

beneficiar a sociedade como um todo. Por um lado, no âmbito local, a classe dos 

comerciantes, ao edificar as novas construções no centro da cidade, sugeria 

querer mais comodidade e conforto, pois poderiam morar nos apartamentos em 

cima de seus estabelecimentos comerciais ou poderiam obter uma outra fonte de 

renda ao locar tais imóveis para terceiros. Por outro lado, no âmbito federal, o 

Estado Novo tentava criar uma nação e, mais especificamente, um patrimônio 

histórico e artístico sem a participação do povo, apenas através de um decreto-lei 

de criação do SPHAN e, posteriormente, de pareceres de intelectuais, técnicos e 

agentes do órgão.    

O já citado historiador francês Jacques Le Goff, na parte final de 

Documento/Monumento, compara o documento/monumento a um cartulário, que 

é o registro dos títulos ou antiguidade de uma corporação convento ou igreja. Se 

considerarmos os artigos de jornais são-joanenses que se referem ao patrimônio 

histórico e artístico no período de 1939 a 1946 e também as cartas, pareceres e 

resoluções dos agentes do SPHAN da mesma época como cartulários, devemos 

sempre ter em mente e refletir de modo vigoroso sobre as palavras de Le Goff, 

quando o autor diz que  
produto de um centro de poder, de uma senhoria quase sempre 
eclesiástica, um cartulário deve ser estudado numa perspectiva 
econômica, social, jurídica, política, cultural, espiritual, mas, sobretudo, 
enquanto instrumento de poder. Foi dito, justamente, que um cartulário 
constituía um conjunto de provas que é fundamento de direitos. É 
preciso ir mais longe. Ele é o testemunho de um poder polivalente e, ao 
mesmo tempo, cria-o (LE GOFF, 2003, p.538).  
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Constatamos, assim, que a “invenção” do patrimônio histórico e artístico 

brasileiro foi feita muito mais pelas palavras e discursos dos agentes do poder e 

das elites do que pela materialidade dos monumentos em questão. Esse 

patrimônio foi criado muito mais pelo que os monumentos representavam do que 

pelos estilos arquitetônicos dos mesmos. Em seu artigo O tratado “De re 

aedificatoria”, o autor italiano Giulio Carlo Argan, referindo-se a Leon Battista 

Alberti como a figura que dominava o quadro histórico da primeira Renascença 

(ARGAN, 2005, p.105), afirma que  
Alberti descreve, traduz em palavras, dá uma versão literária dos 
monumentos, preocupa-se sobretudo com os significados que eles 
transmitem e não tem em mente apenas os monumentos ou as soluções 
específicas de construção dentro desses, mas a cidade como forma 
expressiva de um conteúdo histórico que assume, para os modernos, 
valor de ideologia (ARGAN, 2005, p.118). 

 

Nos capítulos seguintes, discutiremos o modo como o patrimônio histórico 

e artístico são-joanense continua sendo tratado pela sociedade contemporânea 

e, através do estudo da memória da época de sua criação, analisar como o 

discurso em torno desse patrimônio pode ter influenciado a construção de 

identidades para a cidade.  
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CAPÍTULO II 

Um patrimônio histórico na contemporaneidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O povo, palavra vaga, pouco querida dos historiadores. 

E, contudo, hoje voltamos a descobrir a realidade e o peso 

histórico de atores sociais de contornos mal definidos: os 

jovens, as massas, a opinião pública, o povo.  

                          Jacques Le Goff 
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II.1 – O velho e o novo, o culto e o popular: a cidade como o lugar de uma 
convivência inevitável. 

 

Há pouco tempo foi lançado na Espanha, por uma empresa de pequeno 

porte, que ocupa uma modesta sala num prédio de escritórios em Madrid, um 

programa de computador, usado na internet, que permite ver com muitos 

detalhes, em nossas casas, grandes obras que fazem parte do patrimônio 

histórico e artístico daquele país e que estão expostas em um importante museu 

da cidade. Este exemplo mostra como os meios de comunicação eletrônica e de 

alta tecnologia estão difundindo obras clássicas, em muitos casos produzidas há 

centenas de anos, quando era de se esperar que o interesse pelas mesmas fosse 

desaparecer, justamente por causa do fascínio pelas novas tecnologias. E mais: 

através do programa criado por dois jovens especialistas em software é possível 

ver com mais precisão os detalhes das obras do que se fôssemos pessoalmente 

ao museu para uma visita20. 

Entendemos que o exemplo acima pode ser considerado um caso de 

hibridismo cultural. Néstor Canclini, antropólogo argentino que estuda a cultura 

latino-americana, em sua obra Culturas Híbridas, escolheu tal termo para 

designar as “diversas mesclas interculturais” que se configuram na pós-

modernidade. Segundo ele,  
serão mencionados ocasionalmente [na obra] os termos sincretismo, 
mestiçagem e outros empregados para designar processos de 
hibridação. Prefiro este último porque abrange diversas mesclas 
interculturais – não apenas raciais, às quais costuma limitar-se o termo 
“mestiçagem” – e porque permite incluir as formas modernas de 
hibridação melhor do que “sincretismo”, fórmula que se refere quase 
sempre a fusões religiosas ou de movimentos simbólicos tradicionais 
(CANCLINI, 2008, p.19). 
 

Este hibridismo cultural se refere aos entroncamentos culturais, às interações que 

as mais diversas culturas travam, seja na música, nas artes plásticas, no 

artesanato, no teatro, na literatura, entre outras manifestações. 

A hibridação, termo equivalente também usado por Canclini, é ainda mais 

acentuada na América Latina, onde as diferenças econômicas e culturais entre as 
                                                 
20 Também no Brasil, algumas empresas, como a mineira Era Virtual Museus 
(www.eravirtual.org), disponibilizam visitas virtuais interativas com áudio em português, espanhol, 
francês e inglês, além de detalhes das peças da exposição.  
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classes sociais são mais evidentes. Este hibridismo cultural tem reflexos no 

campo das artes, da cultura e das relações sociais e políticas, mas também nas 

relações de poder que se estabelecem no mundo contemporâneo, onde o 

Estado-Nação, o Estado paternalista, como única fonte de poder político e 

econômico, vem perdendo terreno.  

Na mesma obra, o autor afirma que os tradicionalistas pensaram em 

sociedades onde as culturas nacionais e populares estariam preservadas da 

industrialização e da influência estrangeira. Ao contrário, os modernizadores 

imaginaram que a modernização acabaria com as formas de produção, as 

crenças e os bens tradicionais. Mas, segundo o autor, hoje existe uma visão mais 

complexa sobre as relações entre tradição e modernidade (CANCLINI, 2008, 

p.21-22). Sobre um importante palco de todas essas mudanças, a cidade, o autor 

argentino constata que, na contemporaneidade,  
o antropólogo chega à cidade a pé, o sociólogo de carro e pela pista 
principal, o comunicólogo de avião. Cada um registra o que pode, 
constrói uma visão diferente e, portanto, parcial. Há uma quarta 
perspectiva, a do historiador, que não se adquire entrando, mas saindo 
da cidade, partindo de seu centro antigo em direção aos seus limites 
contemporâneos. Mas o centro da cidade atual já não está no passado 
(2008, p.21).  
 

Canclini mostra também que os grupos hegemônicos e tradicionais 

apoiavam-se no desconhecimento do passado e na ignorância da complexidade 

da história para sustentar a preservação do patrimônio dentro de moldes 

conservadores, de modo a não permitir que manifestações mais novas e 

populares fizessem parte do rol dos objetos a serem protegidos. Ele afirma: 
a comemoração tradicionalista assenta-se frequentemente sobre o 
desconhecimento do passado. Dado que essa versão do culto é 
sustentada por grupos oligárquicos, pode-se supor que sua “ignorância” 
se deve ao interesse em preservar os privilégios que conquistaram no 
período idealizado. Mas como explicar que essa necessidade de negar a 
complexidade do passado, as impurezas da mestiçagem e as inovações 
com que a cultura acompanha as transformações sociais, receba 
adesões entusiásticas de setores populares? Voltaremos a essa 
questão no capítulo dedicado ao popular. Adiantamos por enquanto que 
o fim último da celebração autoritária parece ir além dos interesses da 
classe hegemônica que a auspicia. O que pretendem grupos tão 
diversos ao espiritualizar a produção e o consumo de cultura, ao 
desligá-la do social e do econômico, ao eliminar toda a experimentação 
e reduzir a vida simbólica da sociedade à ritualização de uma ordem 
nacional ou cósmica afirmada dogmaticamente, é, no fundo, neutralizar 
a instabilidade do social (CANCLINI, 2008, p. 168).   
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O autor verifica que mesmo na década de oitenta, em plena 

contemporaneidade, grupos chamados por ele de fundamentalistas ainda tentam 

separar o velho do novo, tentam alijar o moderno do privilegiado patrimônio a ser 

preservado. E ele dá dois exemplos, na Argentina e no México, que ilustram bem 

essa posição retrógrada às portas do século XXI: 
mesmo depois de a Argentina ter recuperado a democracia, movimentos 
fundamentalistas continuam agredindo a modernidade, o liberalismo 
político e sexual, a experimentação artística e científica. Atacam a 
encenação de Galileu Galilei e de outras obras de Brecht, e as de Dario 
Fo que ironizam o fanatismo religioso. A Igreja ameaçou com a 
excomunhão os deputados que discutiam – em 1986! – a legalização do 
divórcio, o pluralismo na educação pública e a criação cultural.  
No México, grupos de fanáticos católicos invadiram museus de arte em 
janeiro de 1988, para impedir a exibição de pinturas com o motivo da 
Virgem de Guadalupe, que alteravam a imagem ortodoxa. Pediram a 
expulsão do país do diretor do Museu de Arte Moderna e a reclusão 
psiquiátrica dos artistas que representaram a Virgem com o rosto de 
Marilyn Monroe, Cristo com o de Pedro Infante e luvas de boxeador. (...) 
Parecem desconhecer que as imagens canônicas são produto de 
convenções figurativas relativamente arbitrárias: os rostos de muitas 
virgens admitidas pela Igreja foram modelados a partir de amantes de 
reis, papas, dos próprios artistas (CANCLINI, 2008, p. 167-168). 
 

Vale lembrar que Culturas Híbridas foi escrito na segunda metade da 

década de oitenta e que, de lá para cá, aceleraram-se os processos de 

hibridação nas mais diversas áreas das ciências humanas. Como reconhece o 

próprio Canclini, ao escrever uma nova introdução à edição de 2001, é mais claro 

do que quando escrevi este livro que a interação dos setores populares com os 

hegemônicos, do local com o transnacional, não se deixa ler somente em caráter 

de antagonismo (CANCLINI, 2008, p.XXXVII). Podemos dizer que a tradição já 

interage mais com a inovação nos dias de hoje, mas ainda há um bom caminho a 

percorrer para chegarmos a praticar a teoria social do patrimônio, proposta pelo 

autor, e que detalharemos mais à frente. 

Ainda nos referindo ao exemplo do museu da Espanha, naquele caso 

vemos apenas a união da arte com a tecnologia, onde houve uma facilitação da 

divulgação do acervo do museu por ferramentas modernas de comunicação. Mas 

esta união do tradicional com o moderno nos faz vislumbrar também outros 

desdobramentos para as relações sociais, políticas e, principalmente, de poder. 

No último capítulo de Culturas Híbridas, Canclini usa alguns exemplos de 

manifestações culturais, predominantemente urbanas, como o grafite, o videoclip, 
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os quadrinhos e também a convivência de monumentos públicos antigos com 

novas culturas visuais, para mostrar como, na contemporaneidade, não podemos 

mais ficar presos às oposições convencionais tão nítidas na modernidade, em 

fins do século XIX e início do século XX. Naquela época, também o poder era 

bem mais fácil de ser detectado e identificado, ele emanava do Estado, o público 

era totalmente oposto ao privado, a rua e a praça eram as arenas onde a 

população poderia se unir para fazer protestos e reivindicações ao governo e 

depois voltar para suas casas e suas vidas privadas. Mas vários acontecimentos 

políticos, econômicos e sociais, como a redemocratização da maioria dos países 

da América Latina, a globalização, o afrouxamento das fronteiras entre os países 

e a disseminação dos meios de comunicação de massa, primeiro o rádio e depois 

a TV e a internet, vieram quebrar esta hierarquia, esta oposição entre o público e 

o privado, dotando estas novas manifestações culturais de um novo poder, um 

poder de modificar e dinamizar os movimentos das sociedades, um poder 

chamado por ele de oblíquo, pois não é instituído nem regulamentado pelo 

Estado. É um poder que está presente no cotidiano das pessoas, através, por 

exemplo, das mídias eletrônicas, um poder às vezes silencioso, mas eficaz para 

mudar conceitos, um poder que se afirma através da cultura, um poder que não 

marca território, já que a globalização ajudou a desterritorializá-lo. 

Jesús Martín Barbero, outro estudioso latino-americano de cultura e 

comunicação, filósofo e escritor espanhol radicado na Colômbia desde 1963, em 

seu livro Dos meios às mediações, mostra a transformação da arte a partir de 

meados do século XX, ao analisar os pontos de vista de autores importantes 

dentro do tema indústria cultural, como Walter Benjamin, Horkheimer e Adorno. 

Martín Barbero, ao citar Benjamin, pensador alemão que tinha uma posição 

aberta e positiva em relação às novas tecnologias da época – o cinema e a 

fotografia - como formas de abolir as separações e os privilégios e de difundir e 

popularizar a arte, afirma que  
a morte da aura na obra de arte fala não tanto da arte quanto dessa 
nova percepção que, rompendo o envoltório, o halo, o brilho das coisas, 
põe os homens, qualquer homem, o homem de massa, em posição de 
usá-las e gozá-las. Antes, para a maioria dos homens, as coisas, e não 
só as de arte, por próximas que estivessem, ficavam sempre longe, 
porque um modo de relação social lhes fazia parecer distantes. Agora, 
as massas sentem próximas, com a ajuda das técnicas, até as coisas 
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mais longínquas e mais sagradas. E esse “sentir”, essa experiência, tem 
um conteúdo de exigências igualitárias que são a energia presente na 
massa (BARBERO, 2008, p.82). 
 

Para entender melhor como Barbero percebeu a importância dos sujeitos 

sociais, ou seja, das massas, na discussão sobre a cultura latino-americana, 

destacamos um trecho do artigo Identidades culturais: uma discussão em 

andamento, de Ana Carolina Escosteguy, em que a autora mostra, também na 

obra de Barbero, assim como já mostramos em Canclini, a aceleração dos 

processos de hibridação a partir dos anos 90 e também a importância da cidade 

como local de discussão da cultura e comunicação: 
em outras palavras, ao ler e reler a produção de Martín-Barbero 
identificam-se momentos de ruptura e momentos de continuidade. 
Assim, em 1978, o eixo da reflexão centrava-se nos discursos, mas a 
importância do sujeito-receptor estava mencionada, embora 
permanecesse como pano de fundo. Em 1987, a experiência desse 
sujeito assume o papel de protagonista, preenchendo todo o espaço. 
Contudo, a questão transnacional, abordada na última parte do seu livro, 
serve como elo para repensar as mediações em tempos de globalização 
e descentramento cultural, tema central em 1997. 
Na sua produção, especialmente a da segunda metade dos anos 90, 
dois lugares são decisivos para a análise cultural da comunicação: a 
televisão (sobretudo a publicidade, os videoclipes e a dramaturgia) e a 
cidade e suas implicações na construção das identidades, deslocando 
interesses anteriores, centrados, por exemplo, na telenovela. E, nos 
últimos textos de 97/98, talvez já esteja em estado embrionário uma rota 
diferente (ESCOSTEGUY, 2001, p.154). 
 

Percebemos que, tanto Barbero quanto Canclini constataram a importância 

dos sujeitos sociais, do homem comum, enfim, das massas, dentro dos 

movimentos sociais, políticos e culturais da atualidade. Este último propôs que 

repensemos os usos do patrimônio para trazer as classes populares para dentro 

desse processo de democratização do acesso aos bens patrimoniais e culturais. 

Ele detectou o predomínio da vontade das elites na preservação do patrimônio 

histórico e artístico, em toda a história, ao afirmar que  
não há evidência mais óbvia que o predomínio numérico de antigos 
edifícios militares e religiosos em toda a América, enquanto a arquitetura 
popular se extinguia ou era substituída, em parte por sua precariedade, 
em parte porque não tinha recebido os mesmos cuidados em sua 
conservação (CANCLINI, 2008, p.194). 
  

Essa afirmação nos faz lembrar as declarações de membros da elite são-

joanense, nos jornais da década de 40, algumas reproduzidas no primeiro 

capítulo deste texto, de que em São João del-Rei bastaria o tombamento e a 
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conservação das igrejas dos séculos XVIII e XIX, das pontes de pedra e de “um 

ou outro edifício de valor”.  

 Assim, para diluir o campo de tensão entre tradição e inovação, num 

tempo em que, nas cidades atuais, o velho e o novo inevitavelmente convivem, o 

autor argentino procura introduzir a questão dos usos sociais do patrimônio 

(CANCLINI, 2008, p.160), nos debates sobre preservação.  

 Mais liberdade e criatividade nas relações com o patrimônio são, a nosso 

ver, muito importantes, pois devemos considerar que o patrimônio não existe por 

si só, nem de modo estático e distante. Ele está inserido na vida das pessoas, 

nos acontecimentos sociais e culturais mais diversos.  

 Canclini propõe uma teoria social do patrimônio. Ele afirma que há uma 

hierarquia dos capitais culturais: a medicina científica vale mais que a popular, a 

cultura escrita mais que o artesanato. O autor propõe uma reformulação desta 

ordem, ou seja, não devemos representar o patrimônio como um conjunto de 

bens estáveis e neutros, com valores e sentidos fixados de uma vez para sempre, 

mas como um processo social, que é apropriado de maneira diversa por 

diferentes setores. Ele propõe também estudar o patrimônio como espaço de luta 

material e simbólica entre as classes, as etnias e os grupos, numa sociedade 

contemporânea complexa (CANCLINI, 2008, p.195). 

As cidades têm um papel preponderante como espaço da luta simbólica 

por um acesso mais democrático ao patrimônio cultural e artístico e aos bens 

culturais, pois, na atualidade, elas podem ser, ao mesmo tempo, tradicionais e 

modernas, ter faces diferentes, variadas e até mesmo antagônicas, de acordo 

com quem a observa ou vive nela. Em São João del-Rei, tal fenômeno fica ainda 

mais evidente, pois aqui, um cidadão que a habita pode contemplar uma igreja do 

século XVIII sentado num banco de praça, ouvindo música eletrônica num 

aparelho de MP3, ou pode passar com seu carro de último tipo numa estreita 

ponte de pedra construída em 1798. Mas é possível também que um são-

joanense viva numa casa de estilo eclético com varanda lateral e jardins ou numa 

casa moderna num condomínio fechado construído há poucos anos na cidade. 

Há também os que vivem na periferia, em construções precárias e têm pouco ou 
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nenhum acesso aos monumentos históricos e espaços de convívio público do 

centro da cidade.  
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II.2 – Uma cidade, seus monumentos e a contemporaneidade 

 
Canclini, que prioriza o estudo da cultura latino-americana e suas 

peculiaridades frente às de outros lugares, também problematiza, em Culturas 

Híbridas, a função dos monumentos no cenário contemporâneo. Tais espaços, 

segundo o autor, eram anteriormente legitimadores do antigo e do tradicional, 

mas continuam existindo hoje, juntamente com as novas tecnologias e com a 

globalização. Como tais edificações podem conviver com uma sociedade que 

permite e deseja, por exemplo, assistir a um show de música popular em frente a 

uma igreja do século XVIII que, ao mesmo tempo, pode ter em seu interior, uma 

orquestra bicentenária tocando música barroca?  

 É o que pode acontecer em São João del-Rei, uma cidade tricentenária, 

mas inserida, na atualidade, em uma sociedade diversificada como a latino-

americana, onde os operários reformulam sua cultura de trabalho frente às novas 

tecnologias de produção sem abandonar crenças antigas, e quando os 

movimentos populares inserem suas reivindicações no rádio e na televisão 

(CANCLINI, 2008, p.18). Casos como este e, arriscaríamos dizer, também para o 

exemplo que usamos da igreja de São João del-Rei, podem ser chamados de 

manifestações de hibridismo cultural, cada vez mais frequentes em nossa cultura. 

As pessoas que moram nas cidades querem ter acesso à infraestrutura 

moderna e usar os espaços públicos para sua vida social e de lazer. Os 

monumentos históricos devem obviamente estar incluídos nestes espaços, pois, 

do contrário, a população se sente alienada, distante e com um sentimento de 

não-pertencimento em relação a tais conjuntos arquitetônicos. O poder público e 

os órgãos institucionais de proteção do patrimônio histórico e cultural devem estar 

atentos a este fato para dar uma destinação mais humana, social e atual a este 

patrimônio cultural e não torná-lo apenas um ponto turístico e fonte de renda 

econômica.  

Canclini afirma, no capítulo O Porvir do Passado, de Culturas Híbridas, que  
frente à magnificência de uma pirâmide maia ou inca, de palácios 
coloniais, cerâmicas indígenas de três séculos atrás ou à obra de um 
pintor nacional reconhecido internacionalmente, não ocorre a quase 
ninguém pensar nas contradições sociais que expressam. A perenidade 
desses bens leva a imaginar que seu valor é inquestionável e torna-os 
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fontes do consenso coletivo, para além das divisões entre classes, 
etnias e grupos que cindem a sociedade e diferenciam os modos de 
apropriar-se do patrimônio (CANCLINI, 2008, p.160). 
  

Hoje, mais do que nunca, é premente pensar nessas “contradições sociais”. 

Preservar os monumentos, tentando mantê-los completamente inalterados e 

distantes da população que os rodeia, além de ser utópico, é tirar desse povo a 

oportunidade de usufruir de um patrimônio legado por seus antepassados e 

legitimamente seu.  

Em São João del-Rei, alguns episódios recentes envolvendo monumentos 

históricos tombados mostram que, na contemporaneidade, podem ocorrer 

impasses e discordâncias entre o poder institucional, representado pelos órgãos 

responsáveis pela proteção do patrimônio histórico e artístico, e instituições e 

outros interessados em promover eventos culturais para a população da cidade. 

Nos casos que serão à frente relatados, estes últimos são representados pela 

Universidade Federal de São João del-Rei. Como poderemos examinar adiante, 

os órgãos oficiais de proteção do patrimônio parecem não ter percebido ainda 

que, ao contrário dos objetos históricos guardados em museus, os monumentos 

abertos à dinâmica urbana facilitam que a memória interaja com a mudança 

(CANCLINI, 2008, p.301). 

O primeiro caso que passamos a relatar, bastante ilustrativo de 

dissociação entre a ação do poder institucional e uma destinação “popular” para 

um monumento público, ocorreu num episódio de utilização, pela Universidade 

Federal de São João del-Rei, do coreto da cidade, monumento público tombado, 

de convívio social e cultural, situado no coração da cidade, na 21ª edição do 

Inverno Cultural, em julho de 2008, evento promovido por aquela instituição de 

ensino e que já se consolidou como um dos mais importantes no calendário 

cultural da cidade, atraindo grande público, das mais variadas faixas etárias e 

camadas sociais. 

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural enviou, em 

09 de julho de 2008, a pedido de alguns conselheiros, um ofício21 à coordenação 

                                                 
21 A cópia do ofício 046/08, do Cons. Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de S. João 
del-Rei, está anexada a esta dissertação após as referências bibliográficas. A cópia do referido 
ofício foi obtida junto à Secretaria da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ. 
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do Inverno Cultural denunciando um uso indevido do coreto, pois foi montada 

uma tenda e um bar próximos ao monumento para dar suporte a várias atividades 

do evento. Os membros do Conselho se mostravam preocupados porque o 

coreto havia sido usado indevidamente no passado como um bar, explorado por 

um particular. Parece ter havido insensibilidade por parte de alguns conselheiros 

em não perceber que o uso do monumento pela universidade era completamente 

diferente do uso anterior, que era de exploração econômica em benefício privado.  

Afirma Canclini que sem vitrinas nem guardiães que os protejam, os 

monumentos urbanos estão felizmente expostos a que um grafite ou uma 

manifestação popular os insira na vida contemporânea (CANCLINI, 2008, p.301). 

Não estamos aqui defendendo que o coreto seja pichado ou coberto com grafites, 

mas que uma manifestação popular, organizada por uma instituição federal de 

ensino presente na cidade há mais de vinte anos, o torne vivo e palco da vida 

social e cultural da população. Isso é perfeitamente saudável e desejável, 

principalmente após anos de ocupação indevida, como o próprio presidente do 

Conselho assim o afirmou em seu ofício.  

 O órgão também evocou a lei de tombamento para dizer que os bens 

tombados por aquela instituição terão suas destinações de uso registradas no 

momento do tombamento e suas modificações só poderão efetivar-se mediante 

parecer vinculante do Conselho (cópia do Ofício nº 046/08, em anexo). Será que 

todas as vezes que a população quiser subir no coreto e usar suas imediações, 

como, por exemplo, numa manifestação cultural popular e pacífica, surgida 

espontaneamente ou de improviso, terá que pedir autorização aos conselheiros 

do órgão municipal de preservação do patrimônio? Não estaria tal prática 

dissociada da realidade do mundo contemporâneo? 

Os modernistas, conforme resumidamente exposto no primeiro capítulo 

deste trabalho, viam no patrimônio histórico e cultural uma forma de inserir o 

Brasil na história da Arte Universal, reapropriando-se deste patrimônio para 

mostrar a “boa arquitetura” brasileira na sua origem (CHUVA, 2003, p.328). E 

para tais fins, utilizavam-se da materialidade e da presença imponente dos 

monumentos históricos e artísticos, considerados peças fundamentais do acervo 

do patrimônio.  Mas, ao contrário, no mundo pós-moderno, mover-se leve, e não 
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mais aferrar-se a coisas vistas como atraentes por sua confiabilidade e solidez – 

isto é, por seu peso, substancialidade e capacidade de resistência – é hoje 

recurso de poder (BAUMAN, 2001, p.21).  

Não é mais razoável, em nossos dias, devido à perenidade, imponência e 

solidez dos monumentos, criar uma aura em torno dos mesmos, distanciando-os 

do povo e de suas manifestações culturais como, certamente sem esta intenção, 

mas usando de um recurso de poder não mais condizente com a 

contemporaneidade, fizeram os membros do Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Cultural de São João del-Rei, ao temerem as ações dos 

coordenadores do festival cultural em torno do coreto da cidade naquele inverno 

de 2008. 

Um outro caso que mostra a dissonância entre as práticas dos órgãos 

responsáveis pela proteção dos bens tombados e os anseios da população em 

usufruir de monumentos da cidade são as restrições que o IPHAN, Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem fazendo ao uso do complexo 

ferroviário de São João del-Rei para eventos culturais. 

Em 1881, Dom Pedro II e sua família vieram a São João del-Rei para 

inaugurar o prolongamento da EFOM, Estrada de Ferro Oeste de Minas, até a 

cidade e também para a inauguração da estação de São João del-Rei. A 

presença do imperador na cerimônia já revelava a importância da estrada de ferro 

para a cidade desde seu início. Hoje, o complexo ferroviário de São João del-Rei, 

que ocupa uma grande área no centro da cidade, compreende a estação 

ferroviária, o museu ferroviário, que expõe objetos do acervo do complexo e 

também uma locomotiva e um vagão, galpões que serviam de oficina e de 

depósito quando os trens ainda estavam em atividade, e a rotunda, um edifício de 

forma circular, sustentado por colunas, que é usado para guardar as locomotivas, 

chamadas ainda hoje de ”Maria Fumaça”. A rotunda estava completamente 

destruída na década de 1970 e foi praticamente reconstruída na década de 1980, 

com as obras concluídas em 1986.  

Desde 1988, a Universidade Federal de São João del-Rei, através de sua 

Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, organiza, ininterruptamente, 

durante duas semanas do mês de julho, o evento Inverno Cultural, já mencionado 
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aqui quando discutimos o episódio do coreto em 2008. O complexo ferroviário, 

principalmente a rotunda e alguns galpões, começou a ser cada vez mais usado 

pelo evento para apresentações de música, teatro, cursos, exposições e um bar 

com apresentações musicais, que servia de ponto de encontro para as pessoas 

que participavam do festival e para toda a comunidade são-joanense. O uso das 

dependências do complexo ferroviário dava mais charme e mais vigor ao evento, 

pois além de ser um belíssimo cenário para o festival, a “Rede”, como era e ainda 

é chamada por muitos são-joanenses, é um patrimônio importante e muito 

particular da cidade, do qual se orgulham muito os seus habitantes. Os cantores, 

cantoras e artistas dos mais variados estilos que se apresentavam no palco 

montado no centro da rotunda, em meio a várias “Marias Fumaças” e vagões de 

trens, e também os turistas e são-joanenses que assistiam aos espetáculos, 

ficavam impressionados e emocionados, em momentos de magia e arte, que é o 

que se espera de um evento cultural dedicado à comunidade. Era possível sentir 

ali o patrimônio vivo, fazendo parte da vida de pessoas das mais variadas classes 

sociais e faixas etárias.  

Canclini faz referência a uma “descoleção” dos bens simbólicos na 

contemporaneidade, ao explicar que a formação de coleções especializadas de 

arte culta e folclore foi na Europa moderna, e mais tarde na América Latina, um 

dispositivo para organizar os bens simbólicos em grupos separados e 

hierarquizados (2008, p.302). Mais à frente, no mesmo capítulo, ao mostrar a 

ineficiência dessas coleções na atualidade, ele afirma que  
também no espaço urbano o conjunto de obras e mensagens que 
estruturavam a cultura visual e davam a gramática de leitura da cidade, 
diminuíram sua eficácia. Não há um sistema arquitetônico homogêneo e 
vão-se perdendo os perfis diferenciais dos bairros. A falta de 
regulamentação urbanística, a hibridez cultural de construtores e 
usuários, entremesclam em uma mesma rua estilos de várias épocas. A 
interação dos monumentos com mensagens publicitárias e políticas 
situa em redes heteróclitas a organização da memória e da ordem 
visual.  
A agonia das coleções é o sintoma mais claro de como se desvanecem 
as classificações que distinguiam o culto do popular e ambos do 
massivo. As culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis e 
portanto desaparece a possibilidade de ser culto conhecendo o 
repertório das “grandes obras”, ou ser popular porque se domina o 
sentido dos objetos e mensagens produzidos por uma comunidade mais 
ou menos fechada (uma etnia, um bairro, uma classe) (CANCLINI, 2008, 
p. 304-305). 
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A realização de eventos culturais variados, dentro da programação do 

Inverno Cultural, na rotunda e galpões do complexo ferroviário são-joanense, 

misturando, por exemplo, espetáculos de dança contemporânea, shows de 

samba de raiz e apresentações de bandas de rock com palestras sobre literatura, 

exposições de fotografias e espetáculos teatrais, assistidos por um público 

diversificado, indicavam essa decomposição das coleções mencionada por 

Canclini e reforçavam a interação do culto com o popular e o massivo. Depois de 

tantos acontecimentos importantes para a vida cultural são-joanense, realizados 

nesses espaços, é difícil imaginar que esses monumentos passem a ser 

resguardados, em pleno século XXI, apenas para ser um museu de locomotivas 

ou tão somente para preservar a “memória ferroviária”.  
 O Ministério Público Federal, através do documento intitulado 

“Recomendação nº 03/2009”, de 10 de julho de 2009 (cópia em anexo)22, informa 

que o complexo ferroviário de São João del-Rei foi objeto de tombamento federal 

em 03 de agosto de 198923 e, logo em seguida, esclarece: 
com a extinção da Rede Ferroviária Federal S.A., a legislação passou a 
conferir ao IPHAN o direito e o dever de receber e administrar os bens 
móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos daquele 
ente, bem como zelar pela sua guarda e manutenção (art. 9º da Lei nº 
11483/07), sendo certo que a preservação e difusão da memória 
ferroviária será promovida mediante a conservação e restauração de 
prédios, monumentos, sítios e demais espaços oriundos da extinta 
RFFSA (art. 9º, §2º, II da mesma Lei). 
 

 O complexo ferroviário de São João del-Rei, por ter pertencido a RFFSA, 

ficou, assim, sob proteção do IPHAN, nos termos da lei citada pelo Ministério 

Público Federal em sua Recomendação.  

 Em razão de ter a responsabilidade sobre o referido complexo ferroviário, o 

IPHAN, segundo a Recomendação nº03/2009, tem  
a prerrogativa de delimitar, a bem da preservação e manutenção 
daquele patrimônio cultural e da segurança dos visitantes e usuários, a 
sua forma de utilização, de sorte a assegurar que a operação ferroviária 
ocorra em consonância com as diretrizes para a salvaguarda dos 
próprios usuários e visitantes, das edificações e dos bens que a 

                                                 
22 A cópia do referido documento está anexada a esta dissertação após as referências 
bibliográficas. Tal cópia foi obtida junto à Procuradoria da República no município de São João 
del-Rei.  
23 A Recomendação 03/2009 cita os dados do tombamento do complexo ferroviário de São João 
del-Rei em dois Livros de Tombo: inscrição 528, Livro Histórico , vol. 2, folha 10 e inscrição 596, 
Livro de Belas Artes, ambas por meio do processo nº 1.185-T-85. 
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guarnecem, inclusive com a adoção de medidas que assegurem a sua 
manutenção mas, também, a sua revitalização. 
 

O Ministério Público Federal, no mesmo documento, também faz menção a um 

“Termo de Compromisso” (cópia em anexo)24, firmado pouco tempo antes, em 06 

de novembro de 2008, entre o Ministério Público, o IPHAN e a Ferrovia Centro-

Atlântica S.A.. Tal termo estabelece, em quase todas as suas cláusulas, metas de 

restauração e reforma para a estação ferroviária de Tiradentes e se refere ao 

complexo ferroviário de São João del-Rei em uma de suas cláusulas. 

Abordaremos e discutiremos o conteúdo de tal documento nos próximos 

parágrafos. 

 Voltemos ao Inverno Cultural da UFSJ e a utilização do complexo 

ferroviário em várias atividades do evento. Como já afirmado anteriormente, a 

coordenação do festival começou a utilizar cada vez mais os espaços do 

complexo em variadas atividades culturais. Mas, nos últimos anos, o IPHAN 

passou a restringir e dificultar a realização de tais atividades, notadamente na 

rotunda. Em 28 de abril de 2009, a coordenação do festival enviou, como já fazia 

nos anos anteriores, um ofício25 ao IPHAN, solicitando mais uma vez os espaços 

do complexo ferroviário. Tal ofício esclarecia que a utilização da rotunda seria 

para apresentações gratuitas de teatro, dança, música erudita e popular, para um 

público de, no máximo, oitocentas pessoas. Tal restrição de público seria, 

segundo o documento, para atender exigências do Corpo de Bombeiros e do 

IPHAN. Em ofício26 de 01 de junho de 2009, o IPHAN respondeu que o espaço 

da rotunda não poderia ser liberado para o evento. Segundo o ofício, 
com relação ao espaço da Rotunda o mesmo não poderá ser cedido 
para este tipo de evento, principalmente devido às características do 
evento e tendo em vista a realização de evento semelhante no passado 
ter causado danos nos espaços e em função disso foi assinado um 
termo de compromisso entre IPHAN, FCA e Ministério Público. 
 

                                                 
24 A cópia do referido documento está anexada a esta dissertação após as referências 
bibliográficas. Tal cópia também foi obtida junto à Procuradoria da República no município de São 
João del-Rei.  
25 A cópia do Ofício nº028/09/UFSJ/PROEX está anexada a esta dissertação após as referências 
bibliográficas. A cópia do referido ofício foi obtida junto à Secretaria da Pró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários da Universidade Federal de São João del-Rei. 
26 A cópia do Ofício nº59/2009/13ªSR/IPHAN/ETIISJDR está anexada a esta dissertação após as 
referências bibliográficas. A cópia do referido ofício foi obtida junto à Secretaria da Pró-reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de São João del-Rei. 
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O Termo de Compromisso mencionado pela autarquia federal, já citado aqui e 

anexado a esta dissertação, trata, em quase todas as suas cláusulas, de um 

projeto de restauração e recuperação da estação ferroviária de Tiradentes. A 

cláusula quarta do documento, a única que se refere ao complexo de São João 

del-Rei, afirma que qualquer utilização do Complexo Ferroviário de São João del-

Rei/Tiradentes não inserida nos objetivos estatutários da compromissária [a 

Ferrovia Centro Atlântica S.A.] deverá ser submetida à prévia análise do IPHAN 

para vinculativa anuência.  

 Assim, segundo o citado Termo de Compromisso, a realização de eventos 

no complexo ferroviário, como as atividades do Inverno Cultural, por exemplo, 

depende apenas de autorização do IPHAN. O documento não faz nenhuma 

referência a eventos passados realizados na rotunda de São João del-Rei que 

tenham causado danos aos espaços do monumento. Ao contrário, o documento 

trata apenas de aspectos da estação ferroviária de Tiradentes. Estranhamente, o 

IPHAN invoca o Termo de Compromisso para justificar a negação da autorização 

de utilização da rotunda para as atividades do Inverno Cultural da UFSJ em 2009. 

Tentamos obter mais esclarecimentos do IPHAN sobre a negativa em relação a 

permitir a utilização da rotunda pelo Inverno Cultural, através de contato com o 

escritório local do órgão, que alegou não poder fornecer nenhuma informação e 

orientou-nos a procurar a superintendência regional em Minas Gerais. Enviamos, 

pois, dois ofícios à referida superintendência, solicitando tais informações, mas 

não obtivemos resposta27. É lamentável tal procedimento por parte do IPHAN, 

pois prejudica a transparência e o diálogo no trato de importantes questões 

relativas a um patrimônio público, como o complexo ferroviário são-joanense. 

Causa ainda mais estranheza a atitude do órgão, pois, segundo nos informou a 

Procuradoria da República, ao nos ceder cópia do referido Termo de 

Compromisso, tal documento é público e não sofre nenhuma restrição legal de 

divulgação.  

                                                 
27 As cópias dos e-mails enviados à Superintendência da 13ª Regional do IPHAN em Belo 
Horizonte, como também a confirmação eletrônica de recebimento dos e-mails pelo órgão, estão 
anexadas nesta dissertação, após as referências bibliográficas.   
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 Parece claro que outros aspectos foram levados em conta pelo IPHAN 

para a não concessão do espaço da rotunda para o Inverno Cultural. A 

segurança e temor de depredação do local, por exemplo, deve ter sido uma 

preocupação. Talvez por isso, mencionou-se, no documento emitido pelo órgão, 

“a realização de evento semelhante no passado ter causado danos nos espaços”. 

Mas não seria o caso de se exigir da coordenação do festival um projeto de 

proteção e segurança eficaz para o local, a ser fiscalizado pelo órgão durante a 

realização do evento, e não simplesmente negar o uso do mesmo? Outro aspecto 

que merece reflexão é o fato de um monumento tombado pelo poder público 

federal, que tem o IPHAN, designado através de lei, como o recebedor e 

administrador desse patrimônio, ser administrado efetivamente por uma empresa  

privada, a Ferrovia Centro-Atlântica S.A., que, por ser uma organização 

particular, tem interesses econômicos de exploração sobre os trechos de linha 

férrea sob sua responsabilidade. Uma negociação direta entre o IPHAN e os 

interessados em realizar eventos culturais no complexo ferroviário poderia ser 

simplificada e, consequentemente, ser mais proveitosa para a comunidade 

beneficiada pelos eventos.  

 Quando tratamos das questões dos usos sociais do patrimônio, teoria 

proposta por Canclini, mostramos que o autor destaca o caráter processual do 

patrimônio, ele não o enxerga como um conjunto estável e intocável de 

monumentos. Canclini também considera muito importantes os produtos culturais 

das classes populares. Ele afirma que os produtos gerados pelas classes 

populares costumam ser mais representativos da história local e mais adequados 

às necessidades presentes do grupo que os fabrica. Constituem, nesse sentido, 

seu patrimônio próprio (CANCLINI, 2008, p.196). 

 Uma interação entre os produtos populares e os monumentos do complexo 

ferroviário são-joanense vinha acontecendo dentro da programação do Inverno 

Cultural da UFSJ durante vários anos, mas foi interrompida pela negativa do 

IPHAN em permitir que os eventos do festival continuassem a ter lugar na 

rotunda. O espaço passou a ser somente um ponto turístico, onde é possível 

apenas a visitação às antigas locomotivas de origem americana expostas no 

local. O órgão federal responsável pelo patrimônio histórico e artístico brasileiro, 
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por razões que aqui não são possíveis de serem percebidas de maneira clara, 

voltou a preservar tal monumento de maneira, no mínimo, tradicional, sem levar 

em conta a mobilidade, a heterogeneidade e a proximidade entre o culto e o 

popular, características tão marcantes nas manifestações culturais da 

contemporaneidade. 

 Uma ideia de política cultural que poderia ser aplicada a esse caso é 

proposta por Canclini, utilizando conceitos do acadêmico e crítico galês Raymond 

Williams. Canclini afirma que  
uma política cultural que leva em conta o caráter processual do 
patrimônio e sua transformação nas sociedades contemporâneas 
poderia organizar-se conforme a diferença proposta por Raymond 
Williams entre o arcaico, o residual e o emergente, mais que pela 
oposição entre tradicional e moderno. 
O arcaico é o que pertence ao passado e é reconhecido como tal por 
aqueles que hoje o revivem, quase sempre “de um modo 
deliberadamente especializado”. Ao contrário, o residual formou-se no 
passado, mas ainda se encontra em atividade dentro dos processos 
culturais. O emergente designa os novos significados e valores, novas 
práticas e relações sociais.  
As políticas culturais menos eficazes são as que se aferram ao arcaico e 
ignoram o emergente, porque não conseguem articular a recuperação 
da densidade histórica com os significados recentes gerados pelas 
práticas inovadoras na produção e no consumo (CANCLINI, 2008, 
p.197-198). 
 

 Voltar a aproximar um monumento imponente, situado no centro da 

cidade, sob responsabilidade do poder público, como é o caso da rotunda, de 

toda a comunidade da cidade, através da realização de atividades diversas e 

“irreverentes”, seria uma prática condizente com os dias atuais, além de tornar 

esse monumento instrumento de promoção da cultura, da igualdade e da 

convivência social. Voltando a mencionar o fenômeno das descoleções discutido 

por Canclini, é importante destacar que  
efetivamente, não há razões para lamentar a decomposição das 
coleções rígidas que, ao separar o culto, o popular e o massivo, 
promoviam as desigualdades. Também não acreditamos que haja 
perspectivas de restaurar essa ordem clássica da modernidade. Vemos 
nos cruzamentos irreverentes ocasiões de relativizar os 
fundamentalismos religiosos, políticos, nacionais, étnicos, artísticos, que 
absolutizam certos patrimônios e discriminam os demais (CANCLINI, 
2008, p.307). 

   

 
 



 61

II.3 – O patrimônio e novas experiências do contemporâneo  
 
 
 Ao escrever uma nova introdução para Culturas Híbridas, em 2001, Néstor 

Canclini procurou fazer uma atualização sobre vários pontos do tema hibridação, 

abordados quando o livro foi escrito, na década de 1980.  Nesse novo texto, o 

autor deixa claro que entender os processos de hibridação é mais importante do 

que a hibridez em si. Segundo ele, a hibridez é muito antiga nas sociedades, mas 

nos últimos tempos a questão adquiriu muito mais peso e importância e tornou-se 

necessária a discussão desse processo. Ainda de acordo com Canclini,  
a análise empírica desses processos, articulados com estratégias de 
reconversão, demonstra que a hibridação interessa tanto aos setores 
hegemônicos como aos populares que querem apropriar-se dos 
benefícios da modernidade (CANCLINI, 2008, p. XXII).  
 

 O autor argentino também faz um alerta de que não podemos analisar a 

hibridação de maneira superficial, leviana ou ingênua, tomando como possível e 

desejável toda e qualquer forma de hibridação. Segundo ele, outra das objeções 

formuladas ao conceito de hibridação é que pode sugerir fácil integração e fusão 

de culturas, sem dar suficiente peso às contradições e ao que não se deixa 

hibridar (CANCLINI, 2008, p. XXV). Um pouco mais adiante ele conclui que assim 

é possível reconhecer o que contém de desgarre e o que não chega a fundir-se. 

Uma teoria não ingênua da hibridação é inseparável de uma consciência crítica 

de seus limites, do que não se deixa, ou não quer ou não pode ser hibridado 

(CANCLINI, 2008, p. XXVII). 

 Ao refletir sobre o caso são-joanense, em que apontamos a necessidade e 

a possibilidade de maior integração e hibridação entre o patrimônio tombado e a 

vida social e cultural da comunidade local, podemos pensar em maneiras 

razoáveis e responsáveis de se promover essa integração, que respeitem as 

contradições entre as partes e a impossibilidade de certas hibridações, 

destacando alguns pontos que consideramos imprescindíveis na discussão desse 

processo.  

 Uma forma interessante de participação comunitária na gestão do 

patrimônio é a do ecomuseu. Ao contrário do que muitos podem pensar, o 
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ecomuseu não é um museu relacionado apenas à natureza e aos recursos 

naturais, temas estes tão debatidos e caros aos estudiosos da 

contemporaneidade. Há muitas experiências bem-sucedidas de implantação do 

ecomuseu em vários lugares do mundo e também no Brasil. Segundo a 

museóloga e mestre em Memória Social, Odalice Miranda Priosti, que participa 

do projeto do Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro (Ecomuseu de 

Santa Cruz), no Rio de Janeiro28, o ecomuseu é  
o museu do dia-a-dia, museu comunitário, museu sem paredes... Não 
importa a nomenclatura. É simplesmente o homem em diálogo aberto e 
solidário com seu presente, passado e futuro, visando maior integração 
da Comunidade em harmonia social e ambiental29. 

                                   
Ela também enfatiza a importância dos sujeitos sociais no conceito de ecomuseu: 

passado, presente e futuro entrelaçados através desses elos de uma 
Comunidade que assume o “nós” como ator, não mais figuração ou 
platéia; busca-se um sopro de renovação da sociedade e revitalização 
do seu espaço. É o apropriar-se de sua História, resgatando a fé no 
homem, na sua capacidade de costurar o tecido social desintegrado, de 
reconstruir sua cidade a partir de sua rua, de seu quarteirão, de seu 
bairro. Enfim, um laboratório de identidade cultural e auto-estima de um 
povo30. 
 

Em seu artigo Por uma gestão patrimonial comunitária. Por que não?, Odalice 

Priosti, ao se referir ao Ecomuseu de Santa Cruz, afirma que  
a história local e/ou o patrimônio local é então o húmus da revitalização 
cultural no seio do ecomuseu. As ações patrimoniais aí compreendidas 
permitem a expansão e o cruzamento do conceito de cultura viva com 
os de patrimônio e território para escapar aos controles da globalização 
econômica e da mundialização cultural.  
Por essas ações afirmativas fundamentadas no reconhecimento, na 
valorização e responsabilização pelo patrimônio, o ecomuseu procurou 
um caminho para assegurar a diversidade cultural ligada à sua 
permanência enquanto processo. Pergunta-se nos grandes debates 
sobre a mundialização para que serve o museu, se ele não puder servir 
para garantir às sociedades sua coesão, suas culturas vivas, seu 
desenvolvimento responsável, sua autonomia, sua inclusão, sua 
dignidade e sua sobrevivência (PRIOSTI, 2003, p.93-94). 

                                                 
28 De acordo com o site do Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro, o espaço de atuação 
do Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro corresponde ao território do atual bairro de 
Santa Cruz, localizado na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. O local é importante na 
história do Brasil, desde a instalação da Fazenda de Santa Cruz pelos jesuítas, que receberam as 
terras ainda no século XVI e construíram a sede a partir do início do século XVIII. Com a chegada 
de D. João VI ao Brasil, em 1808, o rei de Portugal escolheu a fazenda para servir de descanso 
para a família real, que passou a chamar-se Fazenda Real de Santa Cruz. Com a proclamação da 
independência, torna-se Fazenda Imperial de Santa Cruz (Fonte: www.quarteirao.com.br. 
Acessado em 18 de julho de 2010, às 09:10h.)  
29 Fonte: www.quarteirao.com.br. Acessado em 20 de julho de 2010, às 16:11h.  
30 Fonte: www.quarteirao.com.br. Acessado em 20 de julho de 2010, às 16:11h. 



 63

 São essas também as perguntas que fazemos quando pensamos sobre o 

papel de monumentos pertencentes ao patrimônio cultural e histórico são-

joanense, como o coreto e a rotunda, na vida da comunidade local e quando 

refletimos e discutimos as ações dos órgãos oficiais de proteção como guardiões 

desses espaços. Muito mais proveitosa seria a atuação dessas instituições se 

fossem elas mediadoras entre o patrimônio e a comunidade, se fossem co-

administradoras desse patrimônio, entendido como palco de exibição e atuação 

da cultura popular local. Poderia também ser ele lugar de apresentação à 

comunidade local das manifestações culturais vindas de fora, proporcionando um 

intercâmbio entre as mesmas, tão importante em tempos de globalização. O 

excesso de zelo em apenas proteger poderia dar lugar ao empenho em criar 

condições para que o patrimônio pudesse ser utilizado e usufruído pela 

comunidade.  

 A experiência do Ecomuseu de Santa Cruz nos incita a pensar na adoção 

de uma política similar para o patrimônio de São João del-Rei, levando-se em 

conta, obviamente, as particularidades e as características do lugar e também as 

já citadas recomendações de Canclini para “o que não se deixa, ou não quer ou 

não pode ser hibridado”. Ainda mais tentadora nos parece essa proposta, quando 

refletimos sobre mais um trecho de Odalice Priosti sobre o Ecomuseu de Santa 

Cruz: 
após o reconhecimento do ecomuseu e sua ação plural e diversificada, 
buscando humanizar as relações conflituosas na periferia do Rio e 
congregando os mais diversos segmentos sociais, demonstrou-se o 
potencial da comunidade na gestão do seu patrimônio, no movimento 
em que ela própria se torna a maior beneficiária  desse museu: é 
autora, gestora, parceira em todas as atividades e tem na Escola 
[Escola de Música Maestro José Maurício Nunes Garcia] seu maior 
aliado. Juntos, Escola e Ecomuseu são capazes de formar uma 
comunidade muito mais responsável pelo seu lugar, pelo seu território, 
pelo seu patrimônio, construindo uma nova História (PRIOSTI, 2003, 
p.95-96). 

 

Como já discutimos no capítulo I, o patrimônio erigido no período colonial 

brasileiro foi privilegiado em termos de proteção e conservação por várias razões 

analisadas, dentre elas por ser antigo, por ter mais de cem anos de existência à 

época do seu tombamento pelo Estado brasileiro. Márcia Chuva chamou isso de 

“ancianidade” da arquitetura colonial, destacando que esta característica de 
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antiguidade é comumente levada em conta, no mundo ocidental, quando se trata 

de preservação cultural. É isso que podemos perceber na atual política de 

preservação dos órgãos oficiais em São João del-Rei. Tanto o Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural quanto o IPHAN consideram os 

edifícios ecléticos construídos na cidade a partir do final do século XIX até 

meados do século XX dignos de preservação e não mais permitem a demolição 

ou alteração nas fachadas de tais edificações. Vale lembrar que essas casas e 

prédios, em muitos casos, já possuem mais de cem anos e são, portanto, 

dotados de ancianidade. Mas muitos deles foram demolidos e desapareceram do 

casario são-joanense, ocasionando uma perda importante para o patrimônio 

histórico e artístico da cidade, pois até há pouco tempo não eram considerados 

dignos de preservação31.  

Pensamos que um maior diálogo entre os vários setores representativos 

da sociedade e os órgãos públicos de preservação do patrimônio e também uma 

participação popular maior na preservação do patrimônio poderiam minimizar o 

problema da perda e desaparecimento de monumentos importantes, como 

aconteceu no exemplo do eclético citado acima, e também de manifestações 

culturais representativas da comunidade. Ao permitir que a sociedade participe da 

gestão e proteção do patrimônio cultural, como acontece nas experiências dos 

ecomuseus, a importância em se resguardar muitos monumentos e 

manifestações culturais poderá ser percebida com mais rapidez e permitir que 

haja uma política de proteção mais ágil e eficaz para tal patrimônio, sem 

necessidade de que o mesmo fique à mercê do princípio da ancianidade para ser 

preservado. Cultura e patrimônio antigos podem conviver, no mesmo espaço, 

com manifestações e patrimônios culturais contemporâneos valorizados, na 

cidade do século XXI. E como alerta o historiador, teórico da arte e ex-prefeito de 

Roma, Giulio Carlo Argan, em História da arte como história da cidade, 
o conceito de “centro histórico” é instrumentalmente útil porque permite 
reduzir, quando não bloquear, a invasão das zonas antigas por parte de 
organismos administrativos ou de funções residenciais novas que 
fatalmente conduziriam, mais cedo ou mais tarde, à sua destruição. O 
mesmo conceito, porém, é teoricamente absurdo porque, se se quer 

                                                 
31 Sobre as razões da não preservação de edifícios ecléticos em São João del-Rei na primeira 
metade do século XX, ver capítulo I, p. 34-35. 
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conservar a cidade como instituição, não se pode admitir que ela conste 
de uma parte histórica com um valor qualitativo e de uma parte não-
histórica, com caráter puramente quantitativo. Fique bem claro que o 
que tem e deve ter não apenas organização, mas substância histórica é 
a cidade em seu conjunto, antiga e moderna. Pôr em discussão sua 
historicidade global equivale a pôr em discussão o valor ou a 
legitimidade histórica da sociedade contemporânea, o que talvez alguns 
queiram, mas que o historiador não pode aceitar (ARGAN, 2005, p.78-
79).  
 

 Uma experiência que nos deu ainda mais fôlego para discutir a importância 

dos setores populares e o intercâmbio entre o velho e o novo na preservação do 

patrimônio cultural foi nossa participação em entrevistas com são-joanenses que 

têm uma relação afetiva com determinados espaços da cidade. Essas entrevistas 

foram feitas pelo nosso colega Rafael Soares de Oliveira, em seu trabalho dentro 

do Programa de Mestrado em Letras da UFSJ, com a dissertação Imagens 

poéticas: uma leitura da cidade de São João del-Rei através da fala de seus 

habitantes. Alguns dos entrevistados foram a Sra. Ana Lúcia Nogueira, 

pedagoga, educadora patrimonial e ex-diretora da mais antiga biblioteca pública 

de Minas Gerais, a Baptista Caetano D’Almeida, o Sr. Raimundo Ventura Silva, 

morador da Rua Santo Antônio, uma das mais antigas da cidade e que atrai uma 

grande quantidade de turistas, por possuir casas de paredes tortas em estilo 

colonial e o Sr. Helvécio Benigno da Silva, ex-sineiro e também morador da Rua 

Santo Antônio (OLIVEIRA, 2009).  

 A intenção de Rafael Oliveira era perceber a relação afetiva e as imagens 

que essas pessoas tinham de espaços de São João del-Rei para desenvolver seu 

trabalho. Mas, ao participarmos de algumas dessas entrevistas, como as citadas 

acima, percebemos um dado curioso, também observado por Oliveira. Essas 

pessoas, apesar de estarem muito ligadas ao passado da cidade, seja por 

estarem envolvidas com o patrimônio ou por morarem no “centro histórico” há 

muito tempo, também mostravam preocupação com aspectos práticos do seu dia-

a-dia de cidadãos e da vida moderna da cidade. O Sr. Raimundo Silva, por 

exemplo, mostrou preocupação com o calçamento da rua Santo Antônio, 

observando que o mesmo poderia ser melhorado para não causar acidentes aos 

transeuntes. Oliveira também registrou essas observações em sua dissertação: 
o interessante é que, de um modo geral, nossos entrevistados veem 
com bons olhos os benefícios da vida moderna. Perguntados sobre 
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quais modificações gostariam que fossem feitas na cidade, Helvécio e 
Dodô [José Mercês da Silva, um outro entrevistado, garimpeiro, que 
cuida de uma antiga mina da cidade] falaram na chegada de mais 
indústrias e empregos. Em outra questão, foi pedido para que 
comparassem a cidade dos dias de hoje com a do passado: Dodô diz 
que a cidade só melhorou, pois hoje temos mais casas, uma população 
maior e ruas asfaltadas. Helvécio fez elogio à melhoria da cidade em 
relação aos bens de serviço, como bancos e atendimento médico. O Sr. 
Raimundo disse que antes a cidade “não evoluía”, mas que agora sim, 
estava moderna e bonita. (...) Ana Lúcia também frisou que hoje a parte 
histórica da cidade é bem mais valorizada e compreendida (OLIVEIRA, 
2009, p.108) 
 

 Esses depoimentos nos revelam que esses espaços, tombados e muitas 

vezes sacralizados pelos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio, 

também estão vivos e fazem parte da vida cotidiana de muitas pessoas. É 

oportuno que os burocratas do patrimônio estejam sempre atentos a esse fato, ao 

analisarem as questões relativas ao tombamento e preservação de monumentos 

e conjuntos históricos e artísticos. Muitas vezes, decisões contrárias ao bem-

estar das pessoas e à convivência social não são vistas com bons olhos pela 

população em geral e colocam os dois lados, Estado e população, em posições 

opostas, o que pode ser extremamente negativo para a vida social e cultural da 

cidade como um todo e pode até mesmo prejudicar a ação dos órgãos de 

patrimônio. Giulio Argan também mostra sua preocupação com a integração entre 

proteção patrimonial e projeto urbanístico ao afirmar que  
se admitirmos o princípio de que os historiadores da arte, por serem 
também historiadores da cidade, devem exercer uma função essencial, 
de decisão, sua ação não é apenas de proteção ou censura, mas deve 
entrar nas escolhas de plano e projeto urbanístico. Essa ação não pode 
ser apenas defensiva ou inibidora, pois está claro que os tecidos antigos 
não podem ser conservados se tiverem perdido todas as suas funções 
e, cortados do dinamismo urbano, constituam uma espécie de 
temenos32 envolvido pela desordem e pelo barulho da cidade moderna 
(ARGAN, 2005, p.77-78). 

 

 
 
 
 

 

                                                 
32 Temenos é uma palavra grega que significa um lugar sagrado e protegido. 
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 CAPÍTULO III 

 Patrimônio, memória e identidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A Verônica estende os braços 

                                     E canta 

                                O pálio parou  

                                       Todos escutam 

                               A voz da noite 

                       Cheia de ladeiras acesas  

 

          Oswald de Andrade 
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III.1 – Fatos e memórias: a vila colonial do século XVIII, a cidade 
progressista do século XX e as tradições 
 

Diferentemente de outras cidades mineiras do ciclo do ouro, fundadas na 

mesma época e que tiveram seu apogeu durante o século XVIII até meados do 

século XIX, São João del-Rei continuou a se desenvolver durante os séculos XIX 

e XX, encontrando no comércio e na agropecuária e, posteriormente em algumas 

indústrias têxteis, importantes fontes de renda. Antônio Gaio Sobrinho, em Visita 

à colonial cidade de São João del-Rei, afirma que  
a decadência da mineração que, para outras localidades, representou 
uma parada no tempo, não teve igual efeito em São João del-Rei, que 
soube encontrar em outras atividades, principalmente no comércio, uma 
feliz alternativa de prosseguir no seu desenvolvimento (GAIO 
SOBRINHO, 2001, p.14).  

 
Este desenvolvimento praticamente perene da cidade, que chegou ao século XXI 

como um pólo potencialmente turístico e cultural, e as várias mudanças por que 

passou nesses trezentos anos fizeram com que ela absorvesse as características 

de várias épocas, em seu patrimônio histórico e cultural, na sua cultura e na vida 

social, vislumbrando-se, atualmente, uma identidade cultural múltipla para a 

cidade.  

Ulpiano Bezerra de Meneses, em seu artigo A crise da memória, história e 

documento: reflexões para um tempo de transformações, ao discutir a 

problemática da memória, afirma que, em nossos dias, ela está em voga, há uma 

efervescência da memória sob vários aspectos, dentre eles como suporte dos 

processos de identidade e reivindicações respectivas (MENESES, 1999, p.12). 

Discutiremos a relação entre a memória e a identidade cultural de São João del-

Rei em três momentos diferentes, numa cidade que foi colonial e barroca nos 

séculos XVIII e XIX, moderna no século XX, e atualmente está inserida no 

cenário contemporâneo, onde 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 ocidentais 

(HUYSSEN, 2000, p.9).  
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Os séculos XVIII e XIX se relacionam com a origem da cidade, a 

descoberta do ouro em suas encostas, a construção dos templos barrocos e de 

edifícios coloniais. O século XX traz a ânsia pelo progresso, no bojo das 

inovações tecnológicas surgidas a partir do final do século anterior. Conforme 

discutido no primeiro capítulo, em 1938, em plena efervescência do movimento 

modernista no Brasil e sua peculiar relação com a preservação do patrimônio 

histórico e cultural do país, houve o tombamento do conjunto arquitetônico e 

urbanístico de São João del-Rei pelo recém criado órgão federal de proteção do 

patrimônio, o SPHAN. Fontes primárias pesquisadas, como arquivos de jornais 

locais daquele tempo, ajudam a revelar a memória da época e o impacto desse 

tombamento na vida da cidade, que ansiava pelo progresso naquele início do 

século XX, mas reconhecia a importância de alguns de seus monumentos 

históricos. Na contemporaneidade, de acordo com a abordagem feita no segundo 

capítulo, a cidade convive com seu patrimônio histórico e cultural, construído ao 

longo de três séculos e com manifestações culturais consideradas antigas e 

tradicionais, como a Semana Santa e outras festas religiosas, mas também com 

o mundo pós-moderno, onde é cada vez mais difícil precisar as fronteiras e a 

hierarquia entre o velho e o novo, entre o culto e o popular, entre o tradicional e o 

moderno e num momento em que a memória nacional, regional ou local deve ser 

pensada levando-se em conta o fenômeno da globalização e os efeitos da mídia 

global (HUYSSEN, 2000). 

Ao discutirmos conceitos como arquivo, memória e tradição é preciso tecer 

algumas considerações sobre os mesmos para entendermos de maneira mais 

clara como eles podem nos auxiliar no entendimento da realidade são-joanense e 

na formação de uma identidade cultural para a cidade nos três momentos de sua 

história, mencionados acima. 

Para falar sobre as origens da cidade de São João del-Rei, propomos,   

primeiramente, refletir sobre o conceito de desconstrução do autor argelino 

Jacques Derrida  e entendemos que ele propunha analisar, desmontar e mudar o 

foco de determinado conceito ou discurso, propondo uma abordagem diferente, 

um deslocamento, em que pode haver mais de um núcleo e mais de um 
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significado em determinado texto, vocábulo este entendido aqui em sentido 

amplo, podendo-se aplicar a desconstrução a variados eventos ou situações.  

 Em Mal de Arquivo, Derrida (2001) faz uma análise minuciosa da 

etimologia da palavra arquivo, propondo uma desconstrução e reelaboração do 

conceito. Maria Ângela de Araújo Resende, no artigo A obsessão da memória: o 

papel da imprensa são-joanense no processo republicano, ao discutir o arquivo, 

afirma: 
Derrida parte do princípio de que não podemos nos fixar no conceito 
nem na história do conceito de arquivo, assegurando-lhe garantias 
temporais e históricas. Assim, ele abre caminhos para contestarmos a 
“herança fechada” para a qual o arquivo aponta – a fidelidade da 
tradição -, e propõe pensarmos o arquivo como algo que, além de 
sublinhar o passado, põe em questão a chegada do futuro (RESENDE, 
2006, p.86). 

  
Propomos, portanto, uma análise dos arquivos da cidade de São João del-Rei, 

aqui pensados como as origens da cidade e as de seus monumentos, hoje 

considerados históricos e culturais, de maneira crítica, não fechada, sem apego à 

aura de tradição que hoje eles carregam. Esse comportamento pode nos ajudar a 

discutir e entender melhor as feições da cidade, que não é apenas barroca e 

colonial, como pode, a princípio, nos parecer, pela imponência e pela beleza das 

igrejas de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora do Carmo, para citar 

apenas dois exemplos dos muitos monumentos históricos do lugar. 

 É preciso considerar que São João del-Rei era uma importante vila no 

cenário mineiro, desde sua fundação, porque possuía uma localização 

estratégica, relativamente afastada da capital, a então Vila Rica. Isto a tornou um 

pólo regional desde o início do século XVIII, vislumbrando-se uma vocação para 

assimilar e incorporar as mudanças que o tempo impõe às sociedades e aos 

povos.  

 Ora, a riqueza das suas igrejas barrocas, tendo a Matriz do Pilar como 

uma das mais ricas em ouro no Brasil e a solidez e grandiosidade de suas duas 

pontes de pedra, a da Cadeia e a do Rosário, não revelam apenas a “herança 

fechada” dos tempos coloniais e a pujança do ouro que circulava na vila, mas 

também e, principalmente, a importância de uma cidade vocacionada a ser, de 
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modo permanente, uma sede do progresso da Comarca do Rio das Mortes, hoje 

região das Vertentes. Eram as origens apontando o futuro.  

 Essa vocação progressista fez a cidade incorporar, por exemplo, 

características arquitetônicas diversas, como o estilo eclético, já mencionado 

anteriormente e que era a tendência nas construções do final do século XIX e 

início do XX. É um estilo mais rebuscado, com uso de técnicas e materiais mais 

apurados, com variedade de detalhes nas construções (LIMA, 1995). São João 

del-Rei não só incorporou este estilo em sua arquitetura, como também se tornou 

a única das cidades “históricas” mineiras, consideradas aqui as cidades do ciclo 

do ouro e do diamante, a ter em sua paisagem a forte presença do eclético 

convivendo com o estilo colonial anterior.  

Este estilo, que hoje é digno de preservação e considerado parte 

tradicional e identitária da cidade por uma parcela da população e pelos órgãos 

institucionais de proteção do patrimônio era, na época, a “face” do progresso, 

juntamente com as inovações tecnológicas surgidas naquele tempo.  Assim, mais 

uma vez aqui, não devemos enxergar uma “fidelidade da tradição” nesta 

manifestação arquitetônica e cultural da cidade, pois ela só adquiriu importância 

ao longo dos anos, quando outras manifestações culturais foram surgindo e 

quando se percebeu que o eclético revelava, de maneira consistente, a marca de 

uma época da cidade, naquela virada do século XIX para o XX. Era a novidade 

revelando a evolução.     

Para tratar do conceito de memória e sua relação com o patrimônio são-

joanense, invocamos mais uma vez Ulpiano Meneses. O autor, ao analisar o que 

ele denomina “dimensão existencial da memória”, afirma que as práticas sociais 

podem influenciar as funções e eficácia da memória. Essas práticas podem criar 

uma memória seletiva, pontual, material, em contraposição a uma memória 

“espontânea”. Citando um conhecido historiador francês, ele afirma que  
Pierre Nora, em tom um tanto passadista, ressalta a importância 
assumida, em nossa sociedade, pelos lugares de memória (pontos de 
condensação tópica da memória, de sentido material, simbólico e 
funcional), para compensar a perda, que lhe parece irrecuperável, da 
memória como experiência coletiva, coletivamente vivenciada (...) 
Porque não mais existiria a memória “espontânea” é que seria preciso 
criar, fora das práticas, a memória vicária e seus “artificialismos”, como 
os arquivos, museus e monumentos (MENESES, 1999, p.15-16). 
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No caso são-joanense, essa memória vicária se concentra principalmente nas 

igrejas e alguns “poucos” monumentos imponentes, que evocam apenas a 

tradição, o passado remoto e uma história longínqua. O fato de os mesmos terem 

surgido num momento de novidade, de criação e de desenvolvimento da cidade 

não é ou não interessa ser mencionado. Essa memória coletiva mais ou menos 

homogênea surge, dentre outras razões, devido à similitude de interesses de um 

grupo de indivíduos. Também é preciso lembrar que, como afirma em A memória 

coletiva, o sociólogo e filósofo francês Maurice Halbwachs, se a memória coletiva 

tira sua força e sua duração por ter como base um conjunto de pessoas, são os 

indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do grupo (HALBWACHS, 2006, 

p.69).  

 A memória coletiva sobre a tradição, o esplendor e o passado distante das 

igrejas e monumentos antigos de São João del-Rei começou a tomar força no 

século XX, quando interessava às elites e aos formadores de opinião enfatizar tal 

período como o de verdadeiro progresso e desenvolvimento da cidade, auxiliados 

pelas novas tecnologias científicas surgidas, em contraponto aos séculos 

anteriores33. Halbwachs, que cunhou o termo e desenvolveu o conceito de 

memória coletiva, esclarece sobre sua extensão temporal:  
a memória coletiva retrocede no passado até certo limite, mais ou 
menos longínquo conforme pertença a esse ou aquele grupo. Além 
disso, ela já não atinge diretamente os acontecimentos e as pessoas. 
Ora, é precisamente o que está além desse limite que prende a atenção 
da história. Às vezes se diz que a história se interessa pelo passado, e 
não pelo presente. Entretanto, para ela o que é passado realmente é o 
que já não está mais compreendido no terreno em que ainda se estende 
o pensamento dos grupos atuais. Parece que a memória coletiva tem de 
esperar que os grupos antigos desapareçam, que seus pensamentos e 
sua memória tenham desvanecido, para que se preocupe em fixar a 
imagem e a ordem de sucessão de fatos que agora só ela é capaz de 
conservar (HALBWACHS, 2006, p.133).  
   

Essa memória do senso comum, coletiva, mas também seletiva, não permite 

analisar, por exemplo, mazelas da cidade na época da sua fundação, como a 

escravidão, que excluía os negros da cidadania e do convívio social. Essa análise 

talvez pudesse ajudar a esclarecer porque na primeira metade do século XX 

apenas poucas pessoas tinham acesso às letras e podiam “participar” do seleto 

                                                 
33 Alguns trechos de artigos de jornais reproduzidos às páginas 25 e 26 desta dissertação ilustram 
essa nossa afirmação. 
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grupo que criava uma memória coletiva do passado colonial da cidade. Também 

poderia ajudar a explicar porque hoje muitos cidadãos são-joanenses, muitas 

vezes descendentes dos escravos que construíram os templos e os monumentos 

barrocos, vivem marginalizados, nos morros da periferia, em condições 

econômicas precárias e não têm conhecimento ou acesso ao patrimônio tombado 

pelo poder público e administrado pelas elites da cidade34.  

 Em várias ocasiões, quando tratamos da memória, mencionamos também 

a tradição, deixando transparecer a forte relação entre os termos. Algumas vezes 

são até tomados por sinônimos. Essa transmissão de práticas e valores de 

geração em geração ou conjunto das crenças de um povo merece uma análise 

mais cuidadosa, devido aos vários significados e implicações que o conceito pode 

carregar.  

 A tradição em geral nos remete a algo muito antigo, sacralizado pelo 

tempo e pelos antepassados, trazendo a crença de coisa que não pode ser 

alterada, de coisa realmente imutável e inatacável. Mas muitas vezes pode não 

ser bem assim. Eric Hobsbawm e Terence Ranger, em A invenção das tradições, 

organizaram vários ensaios de autores sobre rituais e práticas tradicionais da 

Grã-Bretanha e de outros países europeus para revelar que tais ritos podem não 

ser tão ilibados e remotos como parecem sob um primeiro exame, mas, ao 

contrário, podem ser até mesmo inventados. Hobsbawm inicia a introdução da 

obra com um exemplo de uma tradição inventada e sinaliza com a abordagem de 

outros casos que vêm reforçar a teoria da incipiência de muitas tradições:  
nada parece mais antigo e ligado a um passado imemorial do que a 
pompa que cerca a realeza britânica em quaisquer cerimônias públicas 
de que ela participe. Todavia, segundo um dos capítulos deste livro, este 
aparato, em sua forma atual, data dos séculos XIX e XX. Muitas vezes, 
“tradições” que parecem ou são consideradas antigas são bastante 
recentes, quando não são inventadas (HOBSBAWM, 2008, p.9). 
 

                                                 
34 Dentro de uma abordagem sócio-ambiental do patrimônio, houve uma pesquisa intitulada Os 
jornais, o discurso, a cidade e a não-cidade. Representações de São João del-Rei na imprensa 
local, produzida, entre os anos de 2007 e 2008, no âmbito do Programa Institucional de Iniciação 
Científica da Universidade Federal de São João del-Rei (PIIC-UFSJ). Tal pesquisa integra-se a 
trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental (NINJA), da UFSJ, 
que se ocupa da investigação das desigualdades sócio-ambientais em São João del-Rei e 
entorno. 
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Pouco mais à frente, ele define a “tradição inventada”, destacando que o 

interesse de determinado grupo pode determinar a criação de uma tradição:  
por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 
normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 
sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado (...) O passado histórico no qual a nova 
tradição é inserida não precisa ser remoto, perdido nas brumas do 
tempo (HOBSBAWM, 2008, p.9-10). 
 

Essa observação de Hobsbawm nos parece ter pontos de convergência com a 

nossa discussão sobre memória coletiva, seletiva e material, abordada nos 

parágrafos anteriores.   

 A Semana Santa em São João del-Rei é um evento carregado de tradição 

e simbolismo, frequentemente remetido às origens e ao passado colonial da 

cidade. Muitas vezes, as alusões ao evento dão conta de que essa celebração é 

a mais antiga ainda em atividade no Brasil. Como em quase todos os lugares do 

mundo que celebram os últimos dias de Cristo na terra, as celebrações em São 

João del-Rei se iniciam no Domingo de Ramos e terminam no Domingo da 

Ressurreição. Nesse período, três procissões tomam conta das ruas históricas da 

cidade – a Procissão de Ramos no domingo, a Procissão do Enterro, na sexta-

feira, a mais esperada e que leva maior quantidade de fiéis às ruas e a Procissão 

da Ressurreição, no Domingo de Páscoa - e inúmeros ritos internos são 

celebrados em vários templos, com destaque para as celebrações realizadas na 

Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, que concentra a maioria dos ritos 

mais tradicionais, muitas vezes realizados em latim, como o Ofício de Trevas, que 

acontece na noite de Quarta-Feira Santa e se repete na Sexta-Feira Santa e no 

Sábado Santo com o nome de Matinas e Laudes, pois é realizado na parte da 

manhã, nesses dias.   

 Como podemos perceber, a Semana Santa em São João del-Rei possui 

vários rituais que se repetem há muitos anos. O uso do latim, ainda utilizado em 

muitas cerimônias, mas há muito já abolido dos ritos da Igreja Católica no mundo, 

remete a um tempo longínquo e nos faz crer que essa é uma tradição que parece 



 75

“perdida nas brumas do tempo”, tomando aqui de empréstimo palavras de Eric 

Hobsbawm. 

 Voltemos os olhos para a Procissão do Enterro, uma manifestação 

religiosa, realizada na Sexta-Feira Santa e que leva grande quantidade de são-

joanenses e turistas para as ruas da cidade. O cortejo ocorre após o 

“Descendimento da Cruz”, quando a imagem de Cristo é retirada da cruz e 

colocada num esquife, sob os olhos de muitos fiéis, que se colocam diante da 

escadaria da igreja de Nossa Senhora das Mercês, para prestigiar o evento.  Na 

procissão, após a passagem de pessoas caracterizadas de personagens bíblicos 

e da Verônica – que canta em latim, tradicionalmente em sete determinados 

pontos por onde passa a procissão, exibindo um sudário com a face de Cristo – 

há o esquife com a imagem de Cristo morto e um andor com três imagens: de 

São João Evangelista, de Santa Maria Madalena e de Nossa Senhora das Dores, 

sendo eles personagens que teriam presenciado a crucificação de Cristo, 

segundo a narrativa da bíblia. Essas imagens foram feitas por um conhecido 

artesão da cidade, Osni Paiva, há menos de dez anos. Um turista ou mesmo um 

são-joanense mais desavisado, pode imaginar que tais imagens são antigas, 

tradicionais, pois suas feições e suas roupas são semelhantes às imagens 

esculpidas por santeiros do período colonial. Por muitos anos, a imagem que saía 

na procissão, logo atrás do esquife com o Senhor Morto, era uma imagem de 

Nossa Senhora das Dores, feita no final do século XVIII35. A irmandade que 

organiza a procissão, do Santíssimo Sacramento, encomendou, ao artista Osni 

Paiva, as imagens dos três personagens bíblicos, para substituir a imagem de 

Nossa Senhora das Dores, pois esta foi, durante muitos anos, emprestada à 

procissão pela irmandade dos Passos, proprietária da peça sacra.  

Alguns protestos foram feitos, tanto por pessoas ligadas ao patrimônio 

histórico quanto por jornais locais, diante da substituição da imagem antiga pelas 

novas peças. O motivo, é claro, era a troca de uma peça tradicional e antiga, que 

                                                 
35 A imagem de Nossa Senhora das Dores foi atribuída, pelo restaurador Edmilson Barreto 
Marques, ao santeiro Valentim Correa Paes, que viveu no século XVIII. Tanto a imagem de Nossa 
Senhora das Dores do século XVIII quanto as novas peças produzidas há poucos anos são 
chamadas imagens de roca, pois possuem apenas o rosto, as mãos e os pés esculpidos em 
madeira policromada. As outras partes do corpo são apenas estruturas de madeira, que ficam 
escondidas sob as indumentárias das peças.  
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era utilizada havia muitos anos na procissão, por imagens novas, produzidas sob 

encomenda para o evento. Mas tais protestos foram muito pontuais, não tiveram 

grande repercussão e hoje, passados alguns anos, já não se comenta mais a 

troca das imagens da Procissão do Enterro. Os espectadores do belo espetáculo 

religioso, executado ao som de matracas e de música sacra, nem mais percebem 

que as imagens que desfilam diante de seus olhos podem ser mais novas do que 

um aparelho de televisão ou uma peça do mobiliário de suas casas.   

 Não é de nossa alçada tomar uma posição, ou seja, defender ou ser contra 

a substituição das imagens, referendada pelo Monsenhor Sebastião Paiva, 

pároco da Catedral do Pilar à época do acontecimento. Como afirmou 

Hobsbawm, ao discorrer sobre tradições inventadas, não nos cabe analisar aqui 

até que ponto as novas tradições podem lançar mão de velhos elementos, até 

que ponto elas podem ser forçadas a inventar novos acessórios ou linguagens, 

ou a ampliar o velho vocabulário simbólico (2008, p.15). Também não queremos, 

de forma alguma, desvalorizar ou diminuir a importância das tradições são-

joanenses, da Semana Santa ou quaisquer outras, antigas ou mais recentes, pois 

sabemos de sua importância para a população da cidade, seja por razões 

religiosas ou culturais. O que desejamos mostrar com esse episódio é que, 

muitas vezes, para defender a imutabilidade ou preservação de certas 

manifestações culturais ou de monumentos históricos, as partes responsáveis 

pela salvaguarda desse patrimônio arriscam-se a invocar antigas tradições que 

podem nem ser assim tão remotas. Podem também adotar posições 

conservadoras e intransigentes em nome de tradições apoiadas em frágeis e 

duvidosos alicerces de autenticidade e antiguidade.   

Assim, tratar as origens de São João del-Rei, ou como nos ensina Derrida, 

o ali onde as coisas começam (2001, p.11), de maneira mais cuidadosa e mais 

aberta, levando em conta os vários aspectos e as contradições de conceitos 

como os de arquivo, tradição e memória, pode facilitar entendermos o “hoje” da 

cidade, a sua identidade cultural variada e o futuro que podemos vislumbrar para 

o lugar.  
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III.2 – Memória são-joanense contemporânea: fragmentação e 
múltiplos olhares 

 

Andreas Huyssen, ao discutir a memória na contemporaneidade, enfatiza o 

fenômeno da importância dada ao passado, que contrasta totalmente com o 

privilégio dado ao futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas da 

modernidade do século XX (HUYSSEN, 2000, p.9). Ele mostra que a partir da 

década de 1960 do século passado, discursos acerca de um novo tipo de 

memória começaram a emergir. Era a “procura por outras tradições”, que levou a 

uma recodificação do passado, após o modernismo (HUYSSEN, 2000). Dentre 

esses novos discursos há, por exemplo, o uso político da memória, outorgando-

lhe, por consequência, traços de fenômeno global. De acordo com o autor,  
a disseminação geográfica da cultura da memória é tão ampla quanto é 
variado o uso político da memória, indo desde a mobilização de 
passados míticos para apoiar explicitamente políticas chauvinistas ou 
fundamentalistas (por exemplo: a Sérvia pós-comunista e o populismo 
hindu na Índia) até as tentativas que estão sendo realizadas, na 
Argentina e no Chile, para criar esferas públicas de memória “real” 
contra as políticas do esquecimento, promovidas pelos regimes pós-
ditatoriais, seja através de reconciliações nacionais e anistias oficiais, 
seja através do silêncio repressivo (HUYSSEN, 2000, p.16). 
 

Mas Huyssen alerta que, ao mesmo tempo, é importante reconhecer que 

embora os discursos de memória possam parecer, de certo modo, um fenômeno 

global, no seu núcleo eles permanecem ligados às histórias de nações e estados 

específicos (2000, p.16). E poderíamos acrescentar também aqui os discursos 

ligados às histórias de cidades antigas como São João del-Rei, que têm no 

passado, na história e na memória, elementos importantes de sua identidade.  

O autor alemão também afirma que nem sempre é fácil traçar uma linha de 

separação entre passado mítico e passado real, um dos nós de qualquer política 

de memória em qualquer lugar. O real pode ser mitologizado tanto quanto o 

mítico pode engendrar fortes efeitos de realidade (HUYSSEN, 2000, p.16).  Já 

discutimos, dentro da realidade são-joanense, essa questão entre o mítico e o 

real, quando escrevemos sobre tradição. Mas, para tratar da memória local dos 

dias atuais é importante que voltemos ao tema, principalmente na realidade 

contemporânea, em que a memória é tão fragmentada e complexa, onde os fatos 
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e acontecimentos podem ter interpretações e entendimentos excessivamente 

diversos, por sujeitos também muito diferentes, com variados pontos de vista, 

graus de instrução e classes sociais. É possível e aceitável, nos dias atuais, a 

existência de uma cidade colonial, moderna e contemporânea no mesmo espaço. 

Mas, para isto, é preciso considerar a postura e as atitudes do poder público, das 

instituições e de seus cidadãos.  

 Ulpiano Meneses, ao analisar a dimensão técnica da crise da memória, 

num processo extremo de sua externalização em nossos dias, devido ao advento 

dos registros eletrônicos, mostra que  
o problema não está, em verdade, na presença dominante das bases de 
dados eletrônicos (sem lembranças, recordações, reminiscências), nem 
na intermediação extrema e intensa, mas na qualificação do juízo crítico 
e sensibilidade política desse homem, que poderá ser desmemoriado, 
embora detentor de poderosa memória artificial; alienado, apesar de 
hiperinformado; e anti-social, apesar de imerso numa rede fabulosa de 
comunicação (MENESES, 1999, p. 15). 

 
 Um jovem são-joanense que se comunica com seus amigos quase que 

exclusivamente por meios eletrônicos e que conhece monumentos do mundo 

inteiro pela internet pode não se identificar ou pode estar alheio à riqueza das 

manifestações culturais tradicionais e centenárias, que acontecem nas praças e 

nos monumentos históricos seculares da cidade. Ao mesmo tempo, os 

responsáveis por um órgão federal de proteção do patrimônio histórico e artístico, 

como o IPHAN, ao dificultarem a realização de eventos culturais em espaços 

como o Complexo Ferroviário de São João del-Rei, com o nobre objetivo de 

protegê-lo, mas adotando uma posição conservadora, não têm a sensibilidade 

política necessária para aproximar a população que vive na cidade no século XXI 

de um patrimônio histórico e cultural do século XIX. Há também os empresários 

de alguns setores que ainda enxergam no patrimônio histórico um entrave para o 

progresso da cidade e o desenvolvimento de sua economia.  

 Ainda segundo Meneses, a crise da memória privilegia a fragmentação do 

sujeito e do universo sobre o qual ele opera (1999, p.24). Há a necessidade de 

um maior entendimento, maior trânsito e intercâmbio entre as diferentes práticas 

sociais, políticas, econômicas e culturais das pessoas que vivem numa cidade 

com uma memória tão complexa como São João del-Rei. O contexto da cidade 
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precisa ser trabalhado, levando-se em conta os diferentes interesses e 

aspirações de uma sociedade que muitas vezes não se dá conta ou não aceita 

viver numa cidade que tem uma identidade ao mesmo tempo tradicional, 

moderna e contemporânea. 
 Um dos problemas que podem surgir na atualidade, em cidades antigas e 

consideradas “históricas” como São João del-Rei, é a transformação da memória 

tão somente em instrumento político e econômico, gerador de lucros. É como se 

a cidade outorgasse ao passado a responsabilidade sobre seu progresso e seu 

status futuro. Fernanda Sánchez, professora da Escola de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, no artigo Cultura e renovação 

urbana: a cidade-mercadoria no espaço global, alerta para o uso do espaço 

urbano como mercadoria para “vender” a cidade, dentro da lógica capitalista e 

globalizante dos dias de hoje. A autora afirma que  
tais projetos vêm sendo adotados por governos locais das mais diversas 
orientações políticas e pode-se afirmar que, afirmando-se como modelos 
da reestruturação em sua face atual, estão em vias de canonização 
urbanística. Porém, na perspectiva crítica, são lidos como instrumentos 
que afirmam ostensivamente a colonização urbano-cultural pelo reino da 
mercadoria: inscrevem-se no espaço com uma morfologia específica, 
espetacularizada, para vender a cidade (SÁNCHEZ, 2007, p.25). 
 

Algumas das estratégias para a concretização desses projetos, segundo 

Sánchez, é a criação de centros culturais, museus, promoção de eventos e 

preservação de monumentos considerados emblemáticos. A comunidade local 

fica praticamente alheia, não participa do processo de revitalização de áreas 

degradadas e também não usufrui socialmente dos resultados dos projetos, 

formatados especificamente para o desenvolvimento do turismo local, aqui visto 

como atividade capitalista geradora de renda. Ela esclarece que 
nos rituais do espaço-tempo da cidade-espetáculo, é notável a alienação 
do cidadão-espectador que, quanto mais contempla o espetáculo, 
menos vive, quanto mais aceita-se reconhecer nas imagens dominantes 
de necessidades urbanas, menos compreende sua própria existência 
urbana, individual e coletiva: a exterioridade do espetáculo respeito ao 
homem ativo manifesta-se em que seus próprios gestos já não lhe 
pertencem, mas sim a outros que os representam (DEBORD, 1995). 
O mundo tangível das relações sociais urbanas é substituído por uma 
seleção de imagens que existe por cima dele, e que, ao mesmo tempo, 
se impõe como o sensível por excelência. A imagem tornada espetáculo 
mercantil da cidade vem colonizar a vida social. A integração ao projeto 
de cidade tem o poder de recuperar indivíduos isolados, como 
indivíduos isolados juntos e a multidão atomizada é submetida às 
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manipulações de um aparente todos. Cumpre-se na cidade-espetáculo o 
aspecto contemplativo que concebe o mundo como representação e não 
como atividade (SÁNCHEZ, 2007, p.28). 
 

Maria Cecília Londres Fonseca, no seu artigo Para além da pedra e cal: 

por uma concepção ampla de patrimônio cultural, ao citar o designer e 

administrador cultural Aloísio Magalhães, revela a crítica do artista a um conceito 

limitador de bem cultural no Brasil, restringindo-se aos bens materiais e 

imateriais36 e deixando de fora as manifestações populares. Diz Magalhães: 
permeando essas duas categorias [bens materiais e imateriais], existe 
vasta gama de bens – procedentes sobretudo do fazer popular – que, 
por estarem inseridos na dinâmica viva do cotidiano, não são 
considerados bens culturais nem utilizados na formulação das políticas 
econômica e tecnológica. No entanto, é a partir deles que se afere o 
potencial, se reconhece a vocação e se descobrem os valores mais 
autênticos de uma nacionalidade. Além disso, é deles e de sua reiterada 
presença que surgem expressões de síntese de valor criativo que 
constitui o objeto de arte (MAGALHÃES apud FONSECA, 2009, p. 70). 
 

Em Tiradentes, antiga São José del-Rei, cidade também fundada no início 

do século XVIII e distante apenas quinze quilômetros de São João del-Rei, é 

possível perceber algumas características e fenômenos típicos da cidade-

espetáculo ou cidade-mercadoria, mencionada por Sánchez. Ao contrário de sua 

vizinha, Tiradentes não teve um desenvolvimento contínuo ao longo de sua 

história de trezentos anos. Como a maioria das cidades fundadas em razão da 

exploração aurífera, a cidade teve seu período áureo no século XVIII, quando o 

ouro ainda era abundante. Posteriormente, houve um processo de declínio e 

muitas pessoas abandonaram o lugar em busca de novas oportunidades. Essa foi 

uma das razões de a cidade não ter crescido e de ter conservado uma feição 

arquitetônica predominantemente colonial. No início da década de 1970 do 

século passado, a cidade descobriu sua vocação turística e começou a receber 

pessoas de classe média e classe média-alta, vindas de grandes cidades como 

Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, em busca de melhor qualidade de 

vida. Essa população “forasteira” começou a adquirir imóveis no centro histórico 

da cidade e gradativamente passou a transformá-los em suas casas de veraneio, 

                                                 
36 Discutiremos os conceitos de patrimônio material e imaterial, tangível e intangível nos próximos 
parágrafos deste item. 
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em restaurantes, pousadas e lojas sofisticadas. Assim, a população da cidade foi 

se instalar no entorno desse perímetro “histórico”.  

 Ao descrever essas transformações e movimentos urbanos na cidade de 

Tiradentes, é possível perceber aqui uma modificação nas características da 

cidade e de sua população e consequentemente em sua memória e identidade. 

Muitos criticam essa nova concepção urbana e denunciam que o lugar se tornou 

uma “cidade cenográfica”, que é destinada apenas aos turistas, ou seja, passou a 

ser apenas uma cidade-mercadoria, enquanto sua população participa muito 

pouco da construção desse novo pólo turístico mineiro. É evidente que houve 

benefícios para a população local, pois muitos empregos na área de serviços 

foram criados, houve uma expansão imobiliária e de infraestrutura fora dos limites 

da área tombada e a maioria dos imóveis sob proteção foram recuperados, em 

razão dos investimentos feitos com recursos vindos de fora. Mas é inegável que 

houve uma questionável transformação na vida social e cultural da população 

local.  

Como já afirmamos, a região central e mais antiga da cidade, que 

anteriormente era uma área residencial, se tornou um centro comercial e as 

poucas residências que ainda restam no centro considerado histórico pertencem 

a famílias abastadas vindas de outras regiões do estado e do país. Agora, para ir 

à missa na Matriz de Santo Antônio, igreja fundada na primeira metade do século 

XVIII e que fica na área central do “núcleo histórico”, o tiradentino, muitas vezes, 

precisa percorrer uma grande distância, vindo de um bairro da periferia. Os 

“nativos” também não podem mais, pelas portas e janelas de suas casas, assistir 

às procissões ou contemplar cerimônias realizadas em frente às capelas-passos 

da Rua Direita ou do Largo do Ó37 porque eles já não mais habitam aquelas 

simples casas coloniais, agora transformadas em belas pousadas, sofisticados 

restaurantes ou lojas de móveis antigos. E os proprietários desses imóveis 

comerciais já se incomodam com a tradicional festa da Santíssima Trindade, 

realizada há muitos anos na igreja do mesmo nome e seus arredores, 

normalmente no mês de junho, no domingo anterior ao feriado de Corpus Christi, 

                                                 
37 A Rua Direita e o Largo do Ó são conhecidos pontos do “núcleo histórico” de Tiradentes, tanto 
como atração turística como comercialmente. 
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pois o evento não atrai turistas com um bom poder aquisitivo, mas apenas 

romeiros de baixa renda e a população local. Os turistas que percorrem as ruas 

tortas de pedra não conseguem diferenciar uma casa do século XVIII ou do XIX 

de um sobrado construído há poucos anos, já que o mesmo foi edificado com 

características arquitetônicas quase idênticas aos prédios coloniais e chamado de 

“pastiche” pelos profissionais de arquitetura. O objetivo mais importante agora é 

parecer colonial e antigo e não mais possuir duzentos ou trezentos anos de 

existência e de história.  

Procuramos, com esses exemplos, demonstrar que os benefícios 

econômicos da cidade-mercadoria não podem ser lidos da mesma forma nos 

âmbitos cultural e social. A cidade-espetáculo pode ser atrativa para a atividade 

turística e para uma parcela das pessoas que vivem no lugar, mas a 

transformação da memória social e cultural da cidade, ocasionada pelo 

fenômeno, pode não ser plenamente vantajosa para uma parte expressiva da 

população e merece, por isso, discussão e questionamento.  

Utilizamos o caso de Tiradentes como um exemplo de cidade-mercadoria 

ou cidade-espetáculo, pois o antigo Arraial de Santo Antônio do Rio das Mortes 

fica muito próximo a São João del-Rei, além de ter tido e ainda ter administrações 

públicas semelhantes. Os atuais prefeito e secretário de cultura e turismo de São 

João del-Rei já tiveram os mesmos cargos em Tiradentes em administrações 

recentes. Tal proximidade, semelhança política e o fato de a cidade vizinha ser 

considerada, por alguns setores da sociedade são-joanense, um modelo bem 

sucedido de desenvolvimento do turismo a ser imitado apontam para a 

possibilidade de o fenômeno da cidade-mercadoria também ocorrer em São João 

del-Rei, pois a cidade também possui um bom potencial turístico, devido à 

riqueza de seu patrimônio artístico e cultural, já aqui mencionada. Provavelmente 

isso ainda não ocorreu, pois a cidade ainda não desenvolveu satisfatoriamente o 

turismo, do ponto de vista econômico, o “núcleo histórico” continua sendo 

predominantemente residencial e as manifestações culturais herdadas dos 

antepassados ainda continuam presentes na vida social de seu povo de maneira 

ainda vigorosa no presente. Alguns exemplos são as festas religiosas que 

ocorrem na cidade durante todo o ano em quase todos os seus templos e que 
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impedem que os mesmos sejam usados apenas como atrações de cunho 

histórico ou cultural. Essas expressões coletivas locais podem ser instrumentos 

para inibir a implementação de uma política cultural voltada exclusivamente para 

o desenvolvimento turístico destinado ao público externo. 

Vislumbramos, mais uma vez, após essas discussões, a importância das 

manifestações culturais populares e da memória social e cultural coletivas na 

preservação do patrimônio cultural material e imaterial. Nesse contexto, a 

participação dos sujeitos sociais locais pode impedir que uma cidade se torne 

apenas um produto turístico para consumo externo, ao proporcionar a integração 

das camadas populares no processo. Como destacou Aloísio Magalhães (cf. 

FONSECA, 2009, p.70-71) são as expressões oriundas da comunidade que 

permitem aferir o potencial, a vocação e os valores de um povo. Essa 

contribuição popular também pode evitar que a cidade se torne a protagonista e 

seu povo apenas coadjuvante no roteiro da preservação. É importante também 

aqui esclarecer que não temos uma posição contrária ao desenvolvimento do 

turismo como fonte de renda, em São João del-Rei. Ao contrário, consideramos 

importante uma ação conjunta da administração pública, dos órgãos 

preservacionistas e de representantes da comunidade, para que esse processo 

seja mais eficaz para todas as partes e para que haja não só um 

desenvolvimento econômico para a cidade, mas também ganhos sociais e 

culturais substanciais para a sua população. E, para nortear nossas reflexões 

sobre a cidade-mercadoria e alertar para uma indesejável repetição do fenômeno 

em São João del-Rei, recorremos mais uma vez a Fernanda Sánchez, que 

adiante discorre sobre as implicações advindas da espetacularização dos 

movimentos urbanos: 
a noção de cidade-espetáculo, aqui desenvolvida, para explicar algumas 
das práticas materiais e simbólicas por meio das quais são construídos 
os processos de renovação urbana, mostra a tendência à 
espetacularização da experiência urbana. Nota-se que muitas vezes os 
cidadãos – consumidores – têm uma atitude reverenciadora, 
complacente e, em última instância, passiva, diante da renovação 
urbana. O espaço é transformado em cenário onde tudo é objeto de 
consumo estético e contemplativo. Neste sentido, no plano das imagens, 
é a cidade que está no centro da cena, a cidade tornada sujeito que, em 
determinadas circunstâncias, transforma os próprios cidadãos em meros 
figurantes, atores secundários de seu roteiro (SÁNCHEZ, 2007, p.38). 
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 Maria Cecília Londres Fonseca, no seu texto Para além da pedra e cal, 

afirma que, desde que o SPHAN, depois transformado em IPHAN, foi fundado na 

década de 1930 e por mais de 60 anos, a tônica da política de preservação do 

órgão era a conservação e proteção de edifícios antigos de relevância artística ou 

histórica. Mas, segundo ela, nos últimos dez anos passou a existir um contexto 

favorável à proteção de bens culturais que vai além da preservação dos 

monumentos artísticos e históricos de tradição europeia e de sua integridade 

física. A autora argumenta, dentre outras ponderações, que a nossa própria Carta 

Magna, a Constituição Federal Brasileira, prevê a preservação de um leque 

considerável de bens a serem protegidos, incluindo-se aí as formas de expressão 

do povo. O Estado e o próprio IPHAN tem se movimentado nesse sentido, 

através de várias ações, como a criação do prêmio Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, pelo IPHAN na década de 1980, que é concedido anualmente a 

pessoas ou grupos que buscam valorizar, preservar e divulgar o patrimônio 

cultural, levando, além disso, benefícios para a comunidade envolvida38, como o 

seminário realizado em Fortaleza sobre bens imateriais e que gerou a Carta de 

Fortaleza, de novembro de 1997, como a promulgação do Decreto nº. 

3.551/2000, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial, dentre 

várias outras iniciativas. Com isso, as expressões populares e a memória cultural 

e social passaram a ter um espaço maior no âmbito da preservação cultural no 

Brasil.   

Ao discutir sobre bens materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis, 

Londres Fonseca revela sua preferência pelo uso do último e nos auxilia na 

elucidação do emprego dos termos, ao afirmar que 
quando se fala em patrimônio imaterial ou intangível, não se está 
referindo propriamente a meras abstrações, em contraposição a bens 
materiais, mesmo porque, para que haja qualquer tipo de comunicação, 
é imprescindível um suporte físico (Saussure, 1969). Todo signo (e não 
apenas os bens culturais) tem dimensão material (o canal físico de 
comunicação) e simbólica (o sentido, ou melhor, os sentidos), como 

                                                 
38 Fonte: http://portal.iphan.gov.br. Acessado em 11 de janeiro de 2011, às 11:45h.  
O projeto Lendas São-joanenses, do qual participamos em seu início, em 2007, foi indicado pelo 
IPHAN-MG para concorrer ao referido prêmio em 2010, como uma modalidade de “Salvaguarda 
de bens imateriais”. Tal projeto, ainda em atividade, é composto de atores amadores e guias de 
turismo, que percorrem alguns pontos turísticos importantes da cidade, como adros de igrejas e 
praças, encenando lendas populares do livro Contam que... do são-joanense Lincoln de Souza, e 
dão explicações sobre a história e a arquitetura da cidade e de seus monumentos.   
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duas faces de uma moeda. Cabe fazer a distinção, no caso dos bens 
culturais, entre aqueles que, uma vez produzidos, passam a apresentar 
relativo grau de autonomia em relação a seu processo de produção, e 
aquelas manifestações que precisam ser constantemente atualizadas, 
por meio da mobilização de suportes físicos – corpo, instrumentos, 
indumentária e outros recursos de caráter material –, o que depende da 
ação de sujeitos capazes de atuar segundo determinados códigos. 
A imaterialidade é relativa e, nesse sentido, talvez a expressão 
“patrimônio intangível” seja mais apropriada, pois remete ao transitório, 
fugaz, que não se materializa em produtos duráveis (FONSECA, 2009, 
p. 68). 
 

 Em São João del-Rei, uma importante medida adotada pelo IPHAN, em 30 

de dezembro de 2009, foi o registro de um patrimônio imaterial – ou intangível – 

de grande relevância para a cidade e seu povo: O Toque dos Sinos. O processo 

começou por iniciativa dos são-joanenses, mas posteriormente a pesquisa foi 

estendida a outras cidades mineiras. Assim, o registro recebeu o nome de O 

Toque dos Sinos em Minas Gerais, tendo como referência São João del-Rei e as 

cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, 

Sabará, Serro e Tiradentes39. 

 São João del-Rei é conhecida como “a terra onde os sinos falam”, 

tamanha a variedade, modalidades e significados de toques de sinos existentes. 

A cidade se destaca nacionalmente nesse aspecto, pois ainda hoje a tradição dos 

toques é mantida e passada de geração em geração. Em cada ato litúrgico que 

se realiza nas igrejas, ou em outros atos indiretamente ligados à vida da Igreja, 

os sinos se manifestam com sinais bem característicos. Quase todas as igrejas 

da cidade possuem sinos pequenos, médios e grandes com variados sons. Em 

seu parecer favorável sobre o registro do toque dos sinos, a técnica do IPHAN, 

Ana Claudia Lima e Alves, afirma que  
a relação do toque dos sinos com a população das cidades 
inventariadas não é, exclusivamente, uma relação de comunicação ou 
de controle do tempo, como também não o era no mundo de outrora. Se 
fosse assim, como explicar os 10 toques diferentes para comunicar a 
celebração de uma missa, em São João del-Rei? Apenas um seria 
suficiente. Esse e outros elementos levam a concluir que a função 
comunicativa e também a de controle do tempo persistem; contudo, a 

                                                 
39 O processo d’O Toque dos Sinos em Minas Gerais recebeu no IPHAN o nº. 
01450.011821/2009-82 e foi registrado no Livro de Registro de Formas de Expressão. No caso 
dos bens imateriais não há o tombamento do bem, mas sim seu registro no livro devido. Fonte: 
http://portal.iphan.gov.br. Para mais informações sobre o processo, consultar o texto Toque dos 
Sinos em Minas Gerais e o parecer O toque dos sinos em Minas Gerais e ofício de sineiros, de 
Ana Claudia Lima e Alves, no mencionado endereço eletrônico.  
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relação entre essa prática e a comunidade de indivíduos não é de mera 
funcionalidade. 
Em alguns casos, há vários toques que podem ser utilizados numa 
mesma situação de comunicação, reiterando que a relação da cidade e 
dos sineiros com os toques dos sinos inclui outras dimensões 
relacionadas ao reconhecimento de uma forma de expressão que eles 
consideram seu patrimônio40. 
 

 Cecília Fonseca observa que, no caso dos bens imateriais,  
sua manutenção depende, sobretudo, da adoção de medidas de apoio 
a seus produtores, no sentido de preservar, na medida do possível, 
condições de produção, divulgação e formação de público, assim como 
costumam ser orientadas, por exemplo, as políticas voltadas para as 
artes cênicas (FONSECA, 2009, p.71). 
 

Assim, como o toque dos sinos envolve saberes, técnicas e fazeres 

diversificados, Ana Claudia Alves se preocupa em enumerar em seu parecer 

várias medidas que devem ser tomadas para que sejam salvaguardadas as 

características principais dessa expressão cultural mineira, dentre elas, a 

documentação dos toques, a promoção de oficinas para recuperação e difusão 

do repertório dos toques, incentivo à pesquisa acerca do tema, manutenção e 

conservação das torres e dos sinos e valorização do ofício de sineiro. O ex-

sineiro são-joanense Helvécio da Silva, entrevistado por Rafael Oliveira em sua 

dissertação Imagens poéticas: uma leitura da cidade de São João del-Rei através 

da fala de seus habitantes, também se preocupa com o futuro do ofício de sineiro. 

Silva afirma em sua entrevista: eu pediria para que os sineiros de hoje respeitem 

o que receberam. Isso não é deles. Eles receberam, como eu recebi, e como eu 

passei, entendeu? Que eles façam o mesmo, que eles usem do jeito que 

receberam, não modifiquem nada! (SILVA apud OLIVEIRA, 2009, p. 109). É 

evidente que não modificar “nada” ao passar o ofício é praticamente impossível 

numa atividade em que a transmissão do saber é parte crucial. Mas quando 

menciona a importância da responsabilidade e do respeito à atividade pelos 

sineiros, as preocupações de Helvécio Silva se fazem muito pertinentes, como 

forma de se manter vivo esse bem cultural.   

 Vale lembrar que, por ser uma atividade em que o trabalho dos sineiros é 

de extrema importância para a preservação e transmissão dessa forma de 

expressão para as gerações seguintes, foi também aprovado, juntamente com o 

                                                 
40 Fonte: http://portal.iphan.gov.br. 
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Toque dos Sinos, pelo Conselho Consultivo do IPHAN, o registro do Ofício de 

Sineiro no Livro de Registro dos Saberes.  

 Consideramos de extrema relevância a iniciativa do IPHAN em registrar 

em seus livros essa forma de expressão cultural tão peculiar e presente na vida 

de muitos são-joanenses, permitindo, assim, que sua memória e seu patrimônio 

cultural comecem a ser tratados e cuidados de modo que vá além da preservação 

e conservação de seus belos monumentos arquitetônicos de origem colonial. 

Essa ação do órgão preservacionista caminha ao encontro da afirmação de 

Londres Fonseca de que  
esse entendimento amplificado da noção de patrimônio cultural (...) vem 
diluir certas dicotomias que, tradicionalmente, organizam o campo das 
políticas culturais: produção x preservação; presente x passado; 
processo x produto; popular x erudito (FONSECA, 2009, p. 71). 
 

Esperamos que o registro do toque dos sinos, visto como uma forma 

notadamente popular de expressão, ao ter a comunidade e os sineiros como 

elementos essenciais na manutenção e transmissão desse bem cultural, possa 

ser o início de uma reflexão e de uma discussão sobre memória e patrimônio de 

maneira conjunta e integrada e possa também nortear futuras experiências de 

valorização das expressões culturais populares locais. E que possamos, com 

isso, vislumbrar uma nova era, em que seja possível e desejável a presença da 

comunidade são-joanense no centro das discussões sobre preservação de seu 

patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial.   
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III.3 – O patrimônio e as identidades de uma cidade 
 

Após discutir várias questões relativas ao patrimônio cultural de São João 

del-Rei envolvendo diferentes setores da sociedade, como o poder público, as 

instituições preservacionistas, a imprensa e a comunidade, em diferentes épocas, 

percebemos que a maneira diversa e muitas vezes contraditória como esse 

patrimônio é abordado por esses setores se relaciona de maneira estreita com a 

formação de uma identidade, ou melhor, de identidades para a cidade. 

A noção de identidade requer alguns esclarecimentos preliminares, 

inclusive por constituir conceito carregado de divergências e obscuridade. De 

acordo com Cecília Azevedo, críticas ao seu emprego advêm da recusa pelas 

abordagens macrossociais que estendem os recortes temporais, não 

conseguindo captar a dinâmica cotidiana, subjetiva dos atores sociais e também 

pelo fato de tal conceito, muitas vezes, trazer em seu bojo um aspecto 

reducionista e simplificador da cultura como sendo um sistema harmonioso, sem 

contradições e conflitos (AZEVEDO, 2003). Como esclarece a autora,  
a ideia de identidade (...) pressupõe interdependência entre condições 
objetivas de vida e experiências subjetivas, o compartilhamento de 
convenções e valores, de modos de pensar, de sentir e de agir mais ou 
menos formalizados, que distinguem e produzem a integração de uma 
comunidade (AZEVEDO, 2003, p.43). 
 

Um pouco mais à frente, ainda em seu artigo Identidades compartilhadas: 

a identidade nacional em questão, Azevedo revela seu conceito de identidade: 
identidade é uma construção social e simbólica dinâmica em função de 
sua permeabilidade em face do contexto. Portanto, as identidades 
mostram-se móveis porque contingentes. Constata-se que a identidade 
de um grupo não está dada de uma vez por todas por uma determinada 
posição que seus membros ocupam num grupo social, profissional, ou 
organização de qualquer outra natureza. Ela é construída em função dos 
acontecimentos que a nutrem, de circunstâncias que lhe conferem forma 
(AZEVEDO, 2003, p. 43). 
 

 Stuart Hall, a partir do sujeito pós-moderno, formula seu conceito de 

identidade, destacando também aqui características de dinamismo e mobilidade: 
a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 
ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1987). É 
definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um “eu” coerente (HALL, 1998, p.12-13) 
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Néstor Canclini, sobre identidade, afirma que  
esses processos incessantes, variados, de hibridação levam a relativizar 
a noção de identidade. Questionam, inclusive, a tendência antropológica 
e a de um setor dos estudos culturais ao considerar as identidades 
como objeto de pesquisa. A ênfase na hibridação não enclausura 
apenas a pretensão de estabelecer identidades “puras” ou “autênticas”. 
Além disso, põe em evidência o risco de delimitar identidades locais 
autocontidas ou que tentem afirmar-se como radicalmente opostas à 
sociedade nacional ou à globalização. Quando se define uma identidade 
mediante um processo de abstração de traços (língua, tradições, 
condutas estereotipadas), frequentemente se tende a desvincular essas 
práticas da história de misturas em que se formaram. (...) Acaba-se, em 
suma, obturando a possibilidade de modificar a cultura e a política 
(CANCLINI, 2008, p. XXII-XXIII).    
 

Ana Carolina Escosteguy, em Identidades culturais: uma discussão em 

andamento, trilha caminho parecido ao de Azevedo, de Hall e de Canclini ao 

discutir as identidades no contexto da hibridação: 
hoje não existem somente culturas diferentes, mas, também, maneiras 
desiguais com que os grupos se apropriam de elementos de várias 
sociedades, combinando-os e transformando-os. Logo, a questão 
colocada hoje é como se reconstroem as identidades em processos de 
hibridismo cultural (ESCOSTEGUY, 2001, p.179). 
 

A igreja, por exemplo, não é mais apenas um local de culto religioso. Ela pode ser 

também local de um espetáculo cultural para a população da cidade ou um 

atrativo turístico para as pessoas que a visitam. Os católicos são-joanenses 

consideram a Procissão do Enterro da Semana Santa uma cerimônia destinada à 

reflexão, ao recolhimento e às preces. Outra parcela da população e muitos 

turistas a enxergam como um espetáculo cênico cultural. Outros simplesmente 

ignoram o evento e não se dispõem a ir ao “centro histórico” para assisti-lo. E, 

hoje em dia, isto acontece frequentemente em São João del-Rei também em 

outras manifestações sociais.   

  Ao pensarmos nos tempos atuais e na globalização é prudente pontuar 

algumas questões relativas ao tema e seu envolvimento com as identidades pós-

modernas. Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade, afirma que  
quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens 
da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, 
mais as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de 
tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar 
livremente”. (...) No interior do discurso do consumismo global, as 
diferenças e as distinções culturais, que até então definiam a identidade, 
ficam reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou de 
moeda global, em termos das quais todas as tradições específicas e 
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todas as diferentes identidades podem ser traduzidas. Este fenômeno é 
conhecido como “homogeneização cultural” (HALL, 1998, p. 75-76). 
 

Mas Hall faz algumas críticas à discussão sobre essa homogeneização cultural. 

O autor afirma que o assunto não pode ser discutido de maneira simplista ou 

unilateral. Segundo ele, é preciso discutir algumas “contratendências” a essa 

homogeneização. Uma delas seria a de que ao lado da tendência em direção à 

homogeneização global, há também uma fascinação com a “diferença” e com a 

mercantilização da etnia e da “alteridade”. Há, juntamente com o impacto do 

“global”, um novo interesse pelo “local” (1998, p. 77). Ele prossegue, 

apresentando, dentro desse novo contexto, “novas identidades locais”. De acordo 

com o teórico cultural,  
assim, ao invés de pensar no global como “substituindo” o local seria 
mais acurado pensar numa nova articulação entre o “global” e “o local”. 
Este “local” não deve, naturalmente, ser confundido com velhas 
identidades, firmemente enraizadas em localidades bem delimitadas. 
Em vez disso, ele atua no interior da lógica da globalização. Entretanto, 
parece improvável que a globalização vá simplesmente destruir as 
identidades nacionais. É mais provável que ela vá produzir, 
simultaneamente, novas identificações “globais” e novas identificações 
“locais” (HALL, 1998, p. 77-78).  
 

No caso de São João del-Rei, é preciso pensar que a comunidade pode ler 

e processar velhas tradições – como o uso das igrejas e a Procissão do Enterro, 

citadas acima – de maneiras variadas. A comunidade também pode criar novos 

códigos de comportamento, novos posicionamentos frente ao mundo e, porque 

também não dizer, novas tradições. Ela começaria, assim, a criar, como quer 

Hall, “novas identificações locais”. E isso é possível graças à globalização, que 

permite um maior e mais variado acesso à informação, seja virtual, seja através 

de contato mais frequente com outras populações e culturas. Além disso, ao se 

discutir identidades globais em oposição às identidades locais, o debate não 

pode ser levado a cabo de maneira superficial e generalizada. Ao contrário, é 

preciso ter em mente que, dentro desse microuniverso local, muitas vezes uma 

reprodução em menor escala do universo global, há também os conflitos, as 

divergências, as opiniões díspares, inconstantes e antagônicas, potencializados, 

muitas vezes, pelo instável clima da contemporaneidade. 

Escosteguy, citando Hall, afirma que as identidades culturais vêm de 

algum lugar, têm histórias. Mas como tudo o que é histórico, elas sofrem uma 
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transformação constante (HALL apud ESCOSTEGUY, 2001, p.151). Como já 

pudemos discutir anteriormente, o desenvolvimento praticamente perene de São 

João del-Rei e as várias mudanças por que passou a cidade nestes trezentos 

anos fizeram com que ela absorvesse as características de várias épocas, na sua 

arquitetura, na sua cultura e na sua vida social. Tal fato por si só já nos faz 

vislumbrar uma identidade múltipla para a cidade, pois não podemos considerá-la 

apenas colonial, nem tampouco somente moderna e nem unicamente 

contemporânea.  

 Um aspecto peculiar da discussão em torno da identidade são-joanense é 

que alguns setores da sociedade, de acordo com seu entendimento e com seus 

interesses, muitas vezes polarizam por demais o debate sobre o tema. Alguns 

setores da economia e da classe política, por exemplo, muitas vezes ainda 

enxergam na preservação do patrimônio um obstáculo para o progresso e só 

conseguem perceber uma vocação “progressista” e voltada para o futuro, e 

vislumbram uma identidade “moderna” para a cidade, da mesma forma como se 

manifestou a elite local no início do século XX, à época do tombamento. Outros 

setores, da vertente mais tradicional e preservacionista, enxergam, em toda 

possibilidade de mudança, ameaças para o patrimônio cultural, idealizam uma 

identidade fortemente ligada ao passado da cidade e agem de maneira 

conservadora, dificultando a integração entre o popular e o erudito, entre o velho 

e o novo e procurando impedir o acesso popular e democrático a esse 

patrimônio. Ambos os lados, cada um a seu modo, terminam por idealizar, para a 

cidade, em plena pós-modernidade, uma identidade coerente, sem contradições, 

enfim, utópica.  

Andreas Huyssen, em Mapeando o Pós-Moderno, afirma que o pós-

modernismo contemporâneo opera num campo de tensão entre tradição e 

inovação. (HUYSSEN, 1992, p. 74). Nos dias que vão, na questão da identidade, 

assim como na discussão sobre quaisquer outros temas, não há mais espaço 

para se posicionar favorável apenas a um dos lados, o da inovação ou o da 

tradição. Não é mais possível fixar o território da identidade única e tentar fincar 

suas estacas no terreno movediço da contemporaneidade. Também não é 

saudável fazer juízos absolutos de valor nem tentar firmar conclusões acerca da 
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dinâmica da realidade contemporânea. É preciso, sim, saber transitar pelas 

diferenças, por esses campos de tensão, pelas novidades, pelos antagonismos e 

pelas discrepâncias das identidades atuais, para tentar compreender o mundo 

atual e contribuir de alguma forma para fazer melhores as relações sociais. E, 

como afirmou Canclini,  
assim como não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o 
moderno, o culto, o popular e o massivo não estão onde estamos 
habituados a encontrá-los. (...) Precisamos de ciências sociais nômades, 
capazes de circular pelas escadas que ligam esses pavimentos. Ou 
melhor: que redesenhem esses planos e comuniquem os níveis 
horizontalmente (CANCLINI, 2008, p.19). 
 

 Especificamente sobre o tema da identidade, vale a pena reproduzir a 

seguir as palavras de Stuart Hall, quando o teórico jamaicano discute a 

identidade do sujeito pós-moderno, tomando a liberdade aqui de considerar as 

ideias do autor válidas também para a construção identitária de São João del-Rei: 
se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento 
até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre 
nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu” (...) A identidade 
plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 
invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente (HALL, 1998, p. 13).  
 

Este aspecto plural da identidade cultural da cidade se mostrou mais 

evidente a partir da primeira metade do século XX, quando a cidade estava 

passando por um período de desenvolvimento e, na mesma época, seu 

patrimônio histórico e cultural foi tombado por um órgão preservacionista dirigido, 

ironicamente, pelos mais importantes membros do movimento modernista 

brasileiro. Como já pudemos mencionar quando discutimos aspectos da memória 

são-joanense, naquele início do século XX o tempo colonial era mostrado como 

algo muito distante e ultrapassado e que tinha deixado apenas algumas marcas 

pontuais, como as igrejas e uns poucos monumentos. Talvez, dessa forma, 

pudesse ser criada, para a cidade, uma identidade voltada apenas para o futuro, 

uma identidade que se confundisse tão somente com o “progresso” e com o 

desenvolvimento econômico. Mas com o tombamento do seu patrimônio efetuado 

pelo Estado, em âmbito federal, esse desejo dos chamados progressistas, não 

pode se concretizar. Assim, a cidade ficou a meio caminho de se identificar com 
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seu passado glorioso e de se assumir como um lugar com vocação para o 

progresso e o futuro. Com a contemporaneidade e a globalização, outras 

características e identidades passaram a ser agregadas ao perfil da cidade, como 

a vocação para a área educacional, após a implantação da Universidade Federal 

de São João del-Rei em fins do século passado e sua ampliação e maior 

presença na economia da cidade nos últimos anos. Também merece destaque a 

vocação cultural que também começou a se delinear após a consolidação do 

Inverno Cultural da UFSJ como um evento anual de grandes proporções na 

região e no Estado e também outras iniciativas na área cultural, que se 

intensificaram nos últimos tempos.   

É oportuno esclarecer que quando mencionamos o aspecto múltiplo, plural 

ou multifacetado da identidade são-joanense não enxergamos identidades 

divididas em compartimentos e sentidas ou vividas separadamente pelos 

diferentes setores da sociedade são-joanense. Ao contrário, vislumbramos a 

integração, o intercâmbio, a convivência entre essas identidades e entendemos o 

hibridismo cultural, nesse contexto, como fator de aproximação entre as mesmas. 

Consideramos, pois, a possibilidade de utilização do complexo ferroviário de São 

João del-Rei para as mais diversas manifestações culturais e sociais como um 

exemplo balizador de experiências democráticas de mistura e intercâmbio de 

identidades no mesmo espaço. Assim, tomamos as palavras de Canclini, quando 

o autor trata dos conceitos de multiculturalidade e interculturalidade, para tentar 

conjeturar uma “interidentidade” para a barroca, eclética e contemporânea São 

João del-Rei : 
a hibridação, como processo de interseção e transações, é o que torna 
possível que a multiculturalidade evite o que tem de segregação e se 
converta em interculturalidade. As políticas de hibridação serviriam para 
trabalhar democraticamente com as divergências, para que a história 
não se reduza a guerras entre culturas, como imagina Samuel 
Huntington [economista norte-americano]. Podemos escolher viver em 
estado de guerra ou em estado de hibridação (CANCLINI, 2008, p. 
XXVI-XXVII).  
 
De todo modo, a intensificação da interculturalidade favorece 
intercâmbios, misturas maiores e mais diversificadas do que em outros 
tempos; (...) Essa variabilidade de regimes de pertença desafia mais 
uma vez o pensamento binário a qualquer tentativa de ordenar o mundo 
em identidades puras e oposições simples. É necessário registrar aquilo 
que, nos entrecruzamentos, permanece diferente (CANCLINI, 2008, p. 
XXXIII).  
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O reconhecimento e aceitação das novas configurações de identidades 

pelos setores responsáveis pela preservação do patrimônio cultural e pela gestão 

das políticas culturais é questão fundamental para abrir caminho à participação 

da comunidade e de seus vários segmentos nesses processos. É necessário o 

entendimento de que essas novas identidades podem e realmente produzem 

manifestações culturais de relevo. Infelizmente, os órgãos preservacionistas 

ainda atuam de maneira tímida e muitas vezes conservadora em relação a esses 

fenômenos. São necessários critérios e normas na identificação desses novos 

aportes sociais e culturais, contanto que suas características de mobilidade, 

transitoriedade e interpenetração, férteis no cenário contemporâneo, não 

prejudiquem sua identificação e aplicação.  E como afirmou Londres Fonseca,  
o processo de releitura da questão do patrimônio não se esgota no nível 
conceitual. Implica, sim, o envolvimento de novos atores e a busca de 
novos instrumentos de preservação e promoção. Frente a esse novo 
quadro, muito mais complexo e desafiador, é fundamental que se 
formulem e se implementem políticas que tenham como finalidade 
enriquecer a relação da sociedade com seus bens culturais, sem que se 
perca de vista os valores que justificam a preservação (FONSECA, 
2009, p. 77).  
 

Andreas Huyssen, no seu texto Escapando da amnésia – o museu como 

cultura de massa, mostra a transformação do museu na passagem da 

modernidade, como bode expiatório, para a pós-modernidade, como a menina 

dos olhos das instituições culturais (1997, p. 222). Ele aponta, hoje, uma 

sensibilidade relacionada a museus, usando o exemplo, entre outros, da 

restauração historicizante dos velhos centros urbanos, de cidades e cenários 

históricos (1997, p. 223), relacionando-a com as novas identidades.  No final do 

texto, ele afirma: 
o que precisaria ser apreendido e teorizado nos dias de hoje são, 
precisamente, os modos pelos quais a cultura do museu e das 
exposições, no sentido mais amplo, possibilitam um terreno que pode 
oferecer múltiplas narrativas de significados, exatamente num tempo em 
que as metanarrativas da modernidade – incluídas aquelas inscritas nas 
narrativas universalizantes do museu – perderam seu poder de 
persuasão, em que as pessoas estão ávidas para ouvir e ver outras 
estórias, para ouvir e ver estórias dos outros, e em que as identidades 
são construídas através de negociações entre o eu e o outro em infinitas 
e múltiplas camadas, no lugar da segurança de referências fixas como a 
família, a fé, a raça e a nação (HUYSSEN, 1997, 251). 
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 Considerando a cidade de São João del-Rei um vasto museu 

contemporâneo – com potencial de vir a transformar-se num grande ecomuseu –  

com seu “centro histórico” dos séculos XVIII e XIX e a parte nova da cidade dos 

séculos XX e XXI, é possível enxergar múltiplos significados para a cidade, 

através dos múltiplos olhares de seus habitantes. É preciso que as várias 

“memórias” da cidade se aglutinem, dialoguem e convivam no mesmo espaço. 

Mas para isto, é necessário que seus cidadãos aceitem, negociem e interajam 

com a memória que o outro tem da cidade. Só assim a identidade múltipla de São 

João del-Rei e de seu povo, construída ao longo de três séculos, poderá, 

finalmente, transparecer com suas várias nuances e facetas.  
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Argan afirmou que as obras de arte – quer se trate de monumentos, quer 

de objetos móveis – ainda constituem o tecido ambiental da vida moderna. Se as 

conservamos, ou seja, se toleramos ou desejamos a sua presença, é porque 

ainda têm um significado (2005, p.86). Mas esse significado, ou significados, há 

muito ultrapassaram as fronteiras do estético, do belo, do harmonioso. Numa 

sociedade complexa como a contemporânea, outras razões devem nortear a 

preservação do patrimônio cultural. Para haver sentido na proteção e 

preservação desse patrimônio, é necessário que ele faça parte da vida moderna, 

da dinâmica cotidiana das sociedades, é preciso que ele seja um tecido vivo em 

interação com a comunidade. Procuramos, durante os três capítulos deste 

trabalho, refletir e discutir significados, sentidos e modos de preservação para o 

patrimônio cultural de São João del-Rei.  

 No capítulo I, mostramos os primeiros movimentos de preservação do 

patrimônio cultural são-joanense, concomitantes com a regulamentação, em 

âmbito federal, das práticas de preservação do patrimônio brasileiro, através da 

criação do então SPHAN. Destacamos a importância do patrimônio histórico e 

artístico mineiro – e, evidentemente, também o são-joanense – como paradigma 

para a preservação do patrimônio em todo o Brasil. Em relação a esse fato, após 

evidenciar a importância dos intelectuais mineiros na criação do SPHAN, Márcia 

Chuva afirma que  
essa centralidade mineira configurou-se também, e sobretudo, nas 
representações acerca do patrimônio histórico e artístico nacional, em 
que a produção artística e arquitetônica do século XVIII de Minas Gerais 
não somente foi consagrada, como considerada paradigmática e 
modelar para o restante do Brasil, cujo patrimônio passou a ser 
analisado e comentado à luz do patrimônio mineiro – padrão de 
qualidade a ser buscado (CHUVA, 2009, p.62-63). 
 

 Por outro lado, Chuva, ao comentar Bourdieu, mostra a maneira vertical e 

imposta da criação de uma memória nacional, através da utilização do patrimônio 

histórico e artístico do século XVIII, notadamente o mineiro: 
parece hoje bastante claro, para aquele que se aprofunde no assunto, 
que o processo de construção de uma “memória nacional” é, sem 
dúvida, um exercício de violência simbólica, que se dá justamente a 
partir do não questionamento da arbitrariedade das escolhas, 
representadas e reconhecidas como naturais, pelos agentes sociais 
envolvidos no jogo, e visando sempre uma maior adesão (CHUVA, 
2009, p.64).  
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Ao utilizar o patrimônio são-joanense como parte de um referencial para toda a 

nação, o poder público federal causou aqui, ao tombar todo o conjunto 

arquitetônico e urbanístico da cidade, sérios descontentamentos dentro de vários 

setores da elite local. E é interessante perceber que essas insatisfações foram 

negociadas e solucionadas entre os poderes públicos e as elites, locais e 

nacionais, através da revisão do tombamento e a exclusão das construções 

ecléticas do rol dos edifícios protegidos, menos de dez anos depois de efetivado. 

Como já pudemos afirmar, não há nenhum indício de ter havido participação 

popular na discussão desse processo, ou seja, houve em São João del-Rei, em 

âmbito local, a reprodução da “violência simbólica” e o não questionamento das 

escolhas do patrimônio a ser preservado, mencionados por Márcia Chuva no 

plano nacional.  Tais episódios também representam o início das discussões em 

torno da preservação do patrimônio são-joanense, que se estendem até os dias 

atuais e contribuem para projetar os contornos da identidade cultural local.  

 Ao analisar fatos envolvendo o coreto e o complexo ferroviário de São 

João del-Rei, no capítulo II, percebemos como os órgãos oficiais 

preservacionistas ainda não se deram conta da inconstância e da mobilidade dos 

tempos contemporâneos e não adaptaram, satisfatoriamente, aos novos tempos, 

as suas políticas de proteção e preservação. Como nos disse Bauman, que 

utilizou das metáforas de solidez e fluidez para descrever nossa época, vivemos 

em tempos de fluidez, de volubilidade. Ainda segundo o autor,  
os fluidos não se atêm muito a qualquer forma, e estão constantemente 
prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o que conta é o 
tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, 
preenchem apenas “por um momento”. Em certo sentido, os sólidos 
suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que 
importa (BAUMAN, 2001, p.8).  
 

Evidentemente, não desejamos o abandono dos “sólidos” nas políticas 

preservacionistas, afinal a solidez é parte inerente do patrimônio cultural. O que 

não se pode negar é a existência e a forte presença dos “líquidos” e da “leveza” 

na contemporaneidade. Ainda de acordo com Bauman, ao descrever os sólidos, 

podemos ignorar inteiramente o tempo; ao descrever os fluidos, deixar o tempo 

de fora seria um grave erro (2001, p.8). 
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 Dar importância à fluidez dos tempos de hoje é considerar as demandas 

sociais populares e suas características de transitoriedade, diversidade e 

constante mutação. Afinal, deve ser a população o fim último das ações de 

preservação. Como nos disse Benjamin, após o advento da fotografia, do cinema 

e da televisão, a partir da primeira metade do século passado, as massas 

puderam se aproximar e ter contato direto com a arte. Segundo o filósofo,  
a massa é a matriz da qual emana, no momento atual, toda uma atitude 
nova com relação à obra de arte (...). Afirma-se que as massas 
procuram na obra de arte distração (...). A massa distraída faz a obra de 
arte mergulhar em si, envolve-a com o ritmo de suas vagas, absorve-a 
em seu fluxo (BENJAMIN, 1994, p.193-194). 
 

É preciso, contudo, que se dê voz às massas, para trazê-las ao centro das 

discussões sobre o seu patrimônio, e que se reconheçam suas manifestações 

culturais como dignas de apreciação, inclusão e proteção, pois, como afirmou 

Londres Fonseca,  
as questões levantadas por essa nova concepção, ampliada, de 
patrimônio cultural, abrem em muito o leque de campos de saberes e de 
instituições que passam a se envolver, direta ou indiretamente, com a 
produção, gestão, e promoção desse patrimônio. No mesmo sentido, as 
novas questões levam a sociedade a uma compreensão mais rica da 
noção de patrimônio cultural, e certamente mais próxima de seus 
interesses (FONSECA, 2009, p.77).  
 

Hoje, mais de meio século após as palavras de Benjamin, percebemos a maneira 

conservadora das políticas de preservação em São João del-Rei, atitudes apenas 

“defensivas” ou inibidoras”, nas palavras de Argan, tanto no âmbito federal, 

através do IPHAN, como no municipal, através do Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Cultural. Ao analisar a composição do referido 

conselho41, percebemos que não há nenhuma entidade representativa popular, 

como associações de bairro, em sua composição. As instituições que compõem o 

conselho representam apenas os poderes públicos federal, estadual e municipal, 

unidades ligadas a esses poderes, a associação comercial e industrial local e a 

Igreja. O IPHAN, que possui um escritório em São João del-Rei, o Escritório 

Técnico II, também toma suas decisões internamente, muitas vezes reportando-

se aos seus escritórios estadual e federal.  

                                                 
41 Anexamos uma cópia da lista de presença das reuniões do Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Cultural de São João del-Rei, obtida junto à secretaria do referido conselho, e que 
contém os nomes de todas as entidades que o compõem.  
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 Assim como, no plano nacional, segundo José Murilo de Carvalho, as 

imagens da nação brasileira variaram ao longo do tempo, de acordo com as 

visões da elite ou de seus setores dominantes (2005, p.235), percebemos, em 

São João del-Rei, o monopólio das elites, econômicas e políticas, sobre as 

decisões concernentes ao patrimônio cultural desde os tempos da identificação e 

regulamentação desse patrimônio, na década de 1930, até os dias de hoje.  

 Quanto às questões da memória, da tradição e da identidade cultural são-

joanenses, abordadas no capítulo III, alguns aspectos precisam ser salientados. 

Aspectos que muitas vezes ficam encobertos sob uma visão superficial, 

idealizada e romântica de tais conceitos. Quando discutimos o tema da memória, 

mostramos que a memória coletiva contemporânea é construída de acordo com 

os interesses de seus agentes criadores, que selecionam as lembranças que lhe 

são mais convenientes, dentro de um determinado período temporal. Assim, não 

é possível imaginar a memória como algo inatacável, isento e livre de máculas. 

Como disse Andreas Huyssen,  
a memória é sempre transitória, notoriamente não confiável e passível 
de esquecimento; em suma, ela é humana e social. Dado que a 
memória pública está sujeita a mudanças – políticas, geracionais e 
individuais –  ela não pode ser armazenada para sempre, nem protegida 
em monumentos (HUYSSEN, 2000, p.37).  

 
Portanto, à medida que o tempo passa, os significados do patrimônio cultural vão 

se transformando, o patrimônio vai se moldando às mudanças das sociedades às 

quais pertence. É importante que os agentes preservacionistas atentem a esses 

fatos e não percam de vista, principalmente, o caráter humano e social da 

memória, mencionados por Huyssen.  

 As tradições são costumes inerentes às civilizações. Até mesmo os 

modernistas brasileiros, que desejavam uma ruptura completa com o passado da 

arte para criar novos e inéditos conceitos, lançaram mão da memória e das 

tradições, ao eleger a arquitetura tradicional de origem europeia do período 

colonial como referência para criar um modelo de patrimônio histórico e artístico 

brasileiro. Muitas vezes, essas tradições são moldadas e transformadas de 

acordo com os interesses de quem detém o poder. Eric Hobsbawm classificou as 

tradições inventadas em três categorias e uma delas se refere às tradições que 



 101

estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade (2008, 

p.17).  

No contexto local, entendemos que a Procissão do Enterro em São João 

del-Rei, mencionada no capítulo III, ilustra apropriadamente essa categoria de 

tradição. Apesar de ser uma manifestação católica tradicional, assistida e 

acompanhada por pessoas do povo, a procissão revela, através de seus rituais, 

signos do poder da elite são-joanense. Perfilados à esquerda e à direita do 

esquife do Senhor Morto, apenas os representantes do sexo masculino das elites 

econômicas e políticas e membros de tradicionais famílias são-joanenses, 

vestidos em ternos pretos, podem carregar as lanternas de prata, iluminadas por 

velas, durante o trajeto do cortejo. A irmandade do Santíssimo Sacramento, 

organizadora da procissão e também composta por membros da elite e de 

famílias tradicionais locais, ao desejar substituir o andor de Nossa Senhora das 

Dores por imagens esculpidas sob encomenda, por razões que aqui não nos 

cabe questionar, não levou em conta a “tradicional” presença da antiga imagem 

na procissão, sempre posicionada logo atrás da imagem de Cristo morto. O poder 

inventou outra tradição e se mostrou mais evidente e relevante. A irmandade, de 

acordo com seus interesses, utilizou de sua autoridade e fez desaparecer, de 

uma das mais importantes celebrações da Semana Santa são-joanense, a 

“tradicional” imagem de roca do século XVIII, esculpida por um famoso santeiro 

da época. Não é recomendável, pois, tomar por puras, remotas e autênticas 

todas as tradições, apenas porque assim possam parecer.  

 Ao discutirmos as identidades contemporâneas, mostramos seu caráter de 

transformação, pluralidade e transitoriedade, muitas vezes dentro de um mesmo 

limite espacial. Percebemos tais aspectos dentro da realidade são-joanense e 

procuramos debater o convívio e o diálogo entre as diferentes representações de 

indivíduos e grupos. Certamente, as palavras de Zygmunt Bauman, ao responder 

a uma pergunta de Benedetto Vecchi sobre a prevalência atual dos direitos 

sociais do cidadão sobre as identidades coletivas, podem nos auxiliar nessa 

complexa tarefa de buscar a interação entre identidades diversas no mesmo 

espaço. Diz o autor: 
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essa história já foi contada muitas vezes, e muitas vezes o sonho de 
uma república que reconhece a humanidade em todos os seus membros 
e lhes oferece todos os direitos devidos aos seres humanos apenas 
porque são seres humanos (...). Tal república parece a melhor solução 
que se possa imaginar para a mais angustiante incerteza de qualquer 
forma de convívio humano, isto é, como viver juntos com um mínimo de 
rivalidade e conflito, enquanto mantém inabalada a liberdade de escolha 
e a auto-afirmação. Em resumo: como alcançar a unidade na (apesar 
da?) diferença e como preservar a diferença na (apesar da?) unidade 
(BAUMAN, 2005, p.48).   
 

Finalmente, é oportuno esclarecer as mudanças ocorridas no emprego do 

vocábulo “patrimônio”, tão citado e repetido ao longo de nosso trabalho. Iniciamos 

nossa escrita evidenciando o histórico e o artístico do patrimônio. Terminamos 

revelando nossa preferência pelo uso do termo “patrimônio cultural”, pois 

passamos a entender que tal denominação abrange e alcança mais 

satisfatoriamente todas e, principalmente, as manifestações artísticas populares, 

tomando cultura por todos os costumes, instruções e saberes de um grupo social 

e considerando a arte como a habilidade com que o engenho humano se utiliza 

da ciência, das coisas e dos fatos, na simples, mas interessante definição de 

Mário de Andrade, reproduzida no início do nosso texto. Assim, procuramos dar 

nossa contribuição para o debate sobre o patrimônio são-joanense, propondo 

maneiras mais abertas, humanas, sociais e democráticas de discussão do tema.   

Canclini afirmou que  
à medida que o estudo e a promoção do patrimônio assumam os 
conflitos que o acompanham, podem contribuir para consolidar a nação, 
já não como algo abstrato, mas como o que une e torna coesos – em 
um projeto histórico solidário – os grupos sociais preocupados pela 
forma como habitam seu espaço (2008, p.203).  
 

Importa, pois, que os agentes preservacionistas encontrem formas responsáveis 

para que a população tenha livre acesso e possa se manifestar e interagir com 

seu patrimônio cultural, e não apenas sigam uma cartilha burocrática, tão 

somente inibindo, restringindo e “defendendo” esse patrimônio.  

Não importa que seja num largo, numa igreja simples ou barroca, numa 

acanhada praça da periferia ou na rotunda, aplaudindo um espetáculo de 

congada ou de dança contemporânea, uma peça clássica ou do teatro 

mambembe, um concerto de música sacra ou um show de música popular.  
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Importa é que esteja ali, ao mesmo tempo exibindo e usufruindo de seu 

patrimônio cultural, ele, o povo, dono inconteste de todos esses monumentos e 

espetáculos.  
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