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RESUMO 
Onde, como e porque se dão os desvirtuamentos de uma determinada concepção? Será possível 
mapeá-los? Em que medida interesses outros, desconhecimentos e descomprometimentos se 
sobrepõem a determinações técnicas na preservação de nosso patrimônio cultural? O processo que leva 
ideias iniciais à realidade do espaço construído é sempre complexo e recheado de ajustes, 
redirecionamentos e reposicionamentos, algumas vezes forçados que podem gerar um descompasso 
cortante entre a geratriz e a materialização de uma obra. Em alguns casos esse lapso pode ganhar 
contornos que se revelam não apenas certas discordâncias aceitáveis, mas dissonâncias de tal ordem 
que praticamente impossibilitam o reconhecimento da proposta inicial. Se em iniciativas inovadoras 
essas modificações podem (ou não) ser benéficas, em intervenções em áreas de interesse cultural a 
possibilidade de serem danosas aumenta exponencialmente, já que a prioridade da ação não é 
propriamente o espetáculo do inédito, mas a valorização do existente. Assim, nesse trabalho interessa 
refletir, a partir de uma experiência efetiva – a implantação do Programa Monumenta em Laranjeiras / 
SE e suas realizações – sobre os nexos e controvérsias que habitam o processo de intervenções em 
preexistências tuteladas pelo poder público no Brasil. Essa reflexão será construída no cotejar entre o 
relato da proposta inicial e avaliação da obra construída, especificamente o quarteirão dos antigos 
trapiches (em parte arruinado) à beira do Rio Cotinguiba, que hoje abriga um Campus da Universidade 
Federal de Sergipe. 

PALAVRAS-CHAVE: Restauro, intervenção em preexistência, Programa Monumenta, Laranjeiras 
 
 
ABSTRACT 
Where, how and why occurs the misrepresentation of a particular design? Is it possible to map it? To what 
extent other interests, misunderstandings and unattachments override the technical determinations about the 
preservation of our cultural heritage? The process that leads to the initial ideas of the built reality is always 
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complex and full of adjustments, redirections and repositions, unnatural sometimes that can generate a sharp 
mismatch between the generation and the materialization of a work. In some cases this disharmony may take 
the shape that reveals not only acceptable disagreements, but such disagreements that virtually preclude the 
recognition of the initial proposal. If these changes in innovation may (or may not) be beneficial, 
in interventions directed to cultural interest activities, the possibility of damaging increases exponentially, 
since the priority of action is not exactly the unheard spectacle, but the enhancement of the existing. Thus, in 
this work we are interested in reflecting, from the actual experience – the implantation of the Monumenta 
Program in Laranjeiras / SE and its achievements – about the connections and controversies that inhabit the 
process of interventions in tutored pre-existences by the government in Brazil. This reflection will be built 
comparing the report of the initial proposal and the evaluation of the finished structure, specifically the piers 
of the old block (partly ruined) by the Cotinguiba River, which now houses a campus of the Universidade 
Federal de Sergipe. 

KEY-WORDS: Restoration, pre-existences interventions, Programa Monumenta, Laranjeiras  
 
RESUMEN 
¿Dónde, cómo y por qué surgen los desvíos de una determinada concepción? ¿Se les pueden mapear? ¿En 
qué medida otros intereses, desconocimientos y falta de comprometimiento se superponen a 
determinaciones técnicas en la preservación de nuestro patrimonio cultural? El proceso que conduce ideas 
iniciales a la realidad del espacio construido siempre es complejo y lleno de ajustes, nuevas direcciones, 
nuevas posiciones, a veces forzadas, que pueden generar una fuerte discrepancia entre el origen y la 
concretización de una obra. En algunos casos esto puede obtener contornos que se revelan no apenas 
ciertas discordancias aceptables, pero disonancias tales que prácticamente hacen imposible el 
reconocimiento de la propuesta original. Si en acciones innovadoras estas modificaciones poden (o no) ser 
beneficiosas, en intervenciones en áreas de interés cultural la posibilidad del perjuicio aumenta 
exponencialmente, pues la prioridad de la acción no es realmente el espectáculo sin precedentes, pero la 
apreciación de uno ya existente. Por lo tanto, para este trabajo interesa especular, desde una experiencia 
real – la implementación del Programa Monumenta y sus logros en Laranjeiras / SE – sobre los nexos y 
controversias que habitan en el proceso de intervenciones en preexistencias tuteladas por las autoridades 
públicas en Brasil. Esta reflexión se construirá en el cotejar entre la narración de la propuesta inicial y la 
evaluación de la obra construida, especialmente la manzana de los antiguos almacenes (que estaban 
parcialmente arruinados)  en las orillas  del Río Cotinguiba, que hoy es sede de un Campus de la 
Universidade Federal de Sergipe. 

PALABRAS-CLAVE: Restauración, intervención en preexistencia, Programa Monumenta, Laranjeiras 

1 INTRODUÇÃO 

O Monumenta foi um programa de recuperação do patrimônio histórico urbano brasileiro, 
tutelado pelo governo federal via Ministério da Cultura, fomentado, em grande parte, pelo 
Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) – gestado desde 1995, iniciado em 2000 e 
finalizado em 2009. Esse programa impactou de tal maneira a política pública patrimonial no 
Brasil e as formas de intervenção nos sítios históricos institucionalmente reconhecidos que se 
transformou na base para o maior instrumento direcionado para a preservação no país na 
atualidade – o PAC Cidades Históricas. As áreas objeto de atuação do programa foram sítios 
históricos nacionais e conjuntos urbanos de monumentos nacionais tombados pelo IPHAN e 
situados dentro dos perímetros urbanos dos municípios, num total de 26 cidades – dentre elas, 
Laranjeiras, em Sergipe, tombada em 1996.  
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A área de projeto para a implantação do Monumenta, em Laranjeiras, correspondeu ao núcleo 
central da cidade, que possui apenas um monumento tombado individualmente pelo IPHAN – 
a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus – não contendo edifícios isolados de grande 
excepcionalidade; sua relevância e riqueza se encontram no conjunto composto por uma 
arquitetura civil imponente e a configuração de seus espaços públicos. Essa característica pode 
ser explicada pelo papel de “empório sergipano” desempenhado pela cidade nos séculos XVIII 
e XIX: as estruturas de poder na capitania de Sergipe, sejam sagradas ou oficiais, eram 
localizadas em São Cristóvão, a antiga capital do estado; Laranjeiras, como principal porto da 
região, teve sua arquitetura concebida para atender a função mercantil; assim, evidenciam-se, 
na configuração urbana, os edifícios ligados ao uso comercial, com especial destaque para os 
trapiches à beira do Rio Cotinguiba.  

Devido ao avançado estado de arruinamento que se encontrava alguns desses edifícios, era 
fatal o aspecto de abandono do espaço urbano. Em busca de reverter essa situação, a Unidade 
Executora de Projeto (UEP) – braço do Monumenta na cidade (cuja especialista em patrimônio 
era a arquiteta Juliana Nery), o Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN) e 
o grupo de professores e alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Tiradentes (UNIT – Aracaju) que desenvolveu as propostas de intervenção, optaram – dentro 
das várias ações definidas pela oficina de planejamento (com envolvimento da comunidade 
local) que precedeu a implantação do Programa – por concentrar os recursos do Monumenta 
no conjunto da Praça Samuel de Oliveira devido à excepcionalidade do espaço e à urgência de 
sua recuperação, bem como pelas características históricas, morfológicas e estéticas de 
Laranjeiras.  

Essa opção também teve outras motivações: dentre elas, o fato desse conjunto estar em local 
privilegiado no centro da cidade e ser um de seus principais destaques, além de encontrar-se, 
à época, em pior estado de conservação – frente a toda a área de intervenção. A 
compatibilidade entre o sítio no qual se assentavam os edifícios escolhidos e a necessidade de 
estruturas arquitetônicas que pudessem abrigar um curso universitário de licenciatura 
(elemento chave na estratégia do projeto), também foi fator determinante nessa escolha. Por 
fim, como os recursos destinados não seriam suficientes para todas as ações propostas na 
oficina de planejamento supracitada e as demais áreas e edificações apontadas se 
encontravam em razoável estado de conservação, não necessitando de intervenção tão 
imediata, a decisão de concentrar os recursos nesse conjunto se mostrava, mais uma vez, 
acertada.   

A implantação do já citado curso universitário visava criar uma nova dinâmica urbana que 
atrelada às ações associadas de conservação e readequação do patrimônio construído 
buscasse garantir a preservação e revitalização do patrimônio histórico e cultural da cidade, 
bem como a utilização plena desse patrimônio de forma sustentável. Sabendo que a área de 
intervenção do programa não contemplaria o município em sua totalidade, todos os projetos 
propostos tiveram como premissa básica ser fonte propulsora de futuras intervenções e 
atingir, indiretamente, as regiões não trabalhadas, através de uma leitura urbana abrangente.  

Mais do que um mero atrativo turístico, a estratégia do Projeto Laranjeiras foi pensar a 
intervenção como um foco radiador de novas práticas, fazendo com que a população pudesse 
trazer vida ao espaço da cidade através da sua utilização. A intenção era incorporar ao 
cotidiano citadino atividades capazes de revitalizar a dinâmica urbana e modificar a condição 
de cidade dormitório de Aracaju – na qual a sede municipal se encontrava. Por isso, a 
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preservação do patrimônio histórico contemplava imóveis que, além de terem um significado 
muito grande para a memória regional, traziam de volta a possibilidade de serem vivenciados e 
utilizados numa proposta aberta e permeável; que convidasse os cidadãos laranjeirenses, de 
municípios vizinhos e de outras localidades, a também experimentar esta interação urbana. 

2 UMA APRECIAÇÃO DA TEORIA DEL RESTAURO DE CESARE BRANDI 

Antes de expor a conceituação que teria embasado, em um primeiro momento, o projeto 
arquitetônico de intervenção para a recuperação das áreas dos trapiches – e adaptação de 
suas dependências, altamente degradadas, a um futuro campus universitário – seria 
importante tecer algumas considerações sobre a teoria que amparou a constituição do partido 
arquitetônico que impulsionaria o desenvolvimento da proposta de revitalização: a teoria de 
restauração elaborada por Cesare Brandii (1906-1988) – os princípios que, para a equipe que 
desenvolveria os projetos arquitetônicos de intervenção para o Programa Monumenta 
Laranjeiras (os arquitetos Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta), melhor traduziria o 
momento contemporâneo.    

Antes de ser um texto fundado diretamente no desenvolvimento histórico da problematização 
moderna da restauração, Teoria del Restauro se configuraria como um ensaio de filosofia e 
estética que versaria sobre a temática do restauro. Giovanni Carbonara comentaria este fato 
na Apresentação da tradução brasileira do texto, feita pela professora Beatriz Mugayar Kühl: 

De fato, Brandi busca as pedras angulares sobre as quais fundar a própria teoria em outra sede, fora de 
seu âmbito especulativo e de sua atormentada vicissitude histórica; prefere remeter-se, por princípio e 
por via dedutiva, diretamente à estética e à filosofia da arte, investigada por ele de modo paralelo à 
restauração. (CARBONARA in BRANDI, 2004, p: 14) 

Segundo Carbonara, sua teoria poderia estar inscrita no âmbito do “restauro crítico”, tendência 
assumida por parte dos teóricos da arquitetura e da arte do segundo pós-guerra. Para os 
defensores do “restauro crítico” não haveria saída para o problema da intervenção restaurativa 
fora do âmbito da estética e da filosofia. Entendia-se que a tradição teórico-metodológica 
celebrada até então – prática conhecida como restauro científico ou filológico – seria estéril, pois 
insistia em buscar critérios rígidos, definitivos para as diversas situações de intervenção: 

O restauro crítico parte da afirmação de que toda intervenção constitui um caso em si, não classificável 
em categorias (como aquelas meticulosamente precisadas pelos teóricos do chamado restauro 
“científico”: completamento, liberação, inovação, recomposição, etc), nem responde a regras prefixadas 
ou a dogmas de qualquer tipo, mas deve ser reinventado com originalidade, de vez em vez, caso a caso, 
em seus critérios e métodos. Será a própria obra, indagada atentamente com sensibilidade histórico-
crítica e com competência técnica, a sugerir ao restaurador a via mais correta a ser empreendida. 
(CARBONARA in BRANDI, 2004, p: 12-13) 

Neste sentido, Brandi revelaria que as estratégias assumidas frente a uma possível intervenção 
de restauração deveriam partir da coerência da avaliação crítica do problema da preexistência, 
não podendo derivar de critérios, métodos, cartilhas previamente elaborados. O autor 
demonstraria que só se poderia buscar o sentido de qualquer ação restaurativa na construção 
estético-filosófica do tema da conservação e da restauração, e que este senso teórico 
precisaria estar diretamente vinculado à qualificação artística do objeto da intervenção – logo 
deveria ter em conta o conceito de obra de arte.  
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O conceito de obra de arte e o objeto do restauro 

O conceito de arte não define, pois, categorias de coisas, mas um tipo de valor. [...] O valor artístico de um 
objeto é aquele que se evidencia na sua configuração visível ou como vulgarmente se diz, na sua forma, o que 
está em relação com a maior ou menor importância atribuída à experiência do real, conseguida mediante a 
percepção e a representação. Qualquer que seja a sua relação com a realidade objectiva, uma forma é sempre 
qualquer coisa que é dada a perceber. As formas valem como significantes somente na medida em que uma 
consciência lhes colhe o significado: uma obra é obra de arte apenas na medida em que a consciência que a 
recebe a julga como tal. (ARGAN, 1992, p: 14) 

Partindo das premissas apresentadas pelo crítico italiano Giulio Carlo Argan, um objeto não 
assume a condição de obra de arte em função de seu processo de formulação, da intenção que 
precede a sua concepção, da sua conformação a leis compositivas celebradas historicamente – 
a cânones figurativos predeterminados. Da mesma maneira, a essência da obra de arte não 
reside na sua condição material, na sua qualidade enquanto “coisa”, e sim no valor atribuído 
por cada indivíduo ao absorver a imagem emanada pelo suporte material da obra.  

A atribuição deste valor é o que define a qualificação artística do objeto. Por isso, a existência 
da obra de arte depende diretamente do sujeito moderno que a aprecia frente à sua 
experimentação do mundo contemporâneo, reconhecendo-a como tal. Até que este processo 
seja deflagrado, o objeto é apenas mais um entre tantos outros produtos da atividade humana 
que não apresentam nada de especial, pelo menos quanto à sua valoração estética. Assim 
afirmaria Brandi: 

Então, se revelará subitamente que o especial produto da atividade humana a que se dá o nome de obra 
de arte, o é pelo fato de um singular reconhecimento que se produz na consciência: reconhecimento 
duplamente singular, seja pelo fato de ter que ser realizado cada vez por um único indivíduo, seja porque 
de outra forma não se pode motivar, a não ser pelo reconhecimento que cada indivíduo lhe confere. O 
produto humano ao qual se dirige este reconhecimento se encontra à frente, diante de nossos olhos, mas 
pode ser classificado genericamente entre os produtos da atividade humana, até que o reconhecimento, 
que a consciência lhe outorga como obra de arte, não lhe excetue de modo definitivo do conjunto dos 
demais produtos. É esta, seguramente, a característica peculiar da obra de arte enquanto não se 
questiona a sua essência e o processo criativo que a produziu, mas enquanto passa a formar parte do 
mundo, do particular estar no mundo de cada indivíduo. (BRANDI, 1977, p: 4, tradução dos autores)   

Logo, este reconhecimento é independente da intenção do artista, do momento cultural em 
que a obra foi criada, da antiguidade do objeto. A obra de arte sempre existe como produto 
contemporâneo; sua importância está no momento presente em que a mente a percebe.  Mas, 
qual o motivo desta discussão inicial sobre o conceito da obra de arte? Para Brandi, a 
restauração é um procedimento dirigido exclusivamente a objetos que possuam valor artístico; 
ou seja, só se restauram obras de arte. As obras que importam exclusivamente como 
documentos da passagem do tempo, mas não absorvem qualificação estética, devem ser 
meticulosamente preservadas, mas não podem ser restauradas. 

Assim, se só as obras de arte são passíveis de restauração, e se a condição artística de um 
objeto só pode ser atribuída pelo indivíduo que aprecia a obra e não pelo seu autor, tanto o 
conceito de restauro como a própria estratégia assumida frente a uma possível intervenção 
restaurativa devem partir, inevitavelmente, do reconhecimento da obra de arte como tal e da 
sua apreensão crítica por parte do agente da ação – o profissional que vai conceber a 
intervenção (BRANDI, 1977, p: 5). Este reconhecimento se faz, inicialmente, a partir da 
bipolaridade aspecto-estrutura: a estrutura (ou suporte) poderia ser entendida como a 
consistência física da obra, incluindo, além dos materiais e das técnicas que a compõem, sua 
condição de luminosidade, o contexto em que se insere – principalmente, ao se tratar de um 
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objeto arquitetônico ou urbano; por outro lado, o aspecto poderia ser compreendido como a 
imagem absorvida pela consciência do fruidor que é emanada pelo suporte material do objeto.  

Naturalmente, o aspecto é prioritário em uma obra de arte em relação à estrutura: pois é a 
imagem da obra que, ao ser absorvida pelo indivíduo, vai possibilitar que se desenvolva o 
reconhecimento e a apreciação da obra de arte como tal.  

Assim, o reconhecimento se faz através da imagem que é emanada pela matéria da qual a obra 
de arte é composta; e este aspecto se revela à consciência a partir de uma dupla exigência: a 
instância estética e a histórica: “Como produto da atividade humana, a obra de arte coloca 
uma dupla exigência: a instância estética, que corresponde ao fato básico da qualidade 
artística pela qual a obra é obra de arte; a instância histórica, que a coloca como produto 
humano realizado em um certo tempo e lugar, e que se encontra em um certo tempo e lugar.” 
(BRANDI, 1977, p: 6, tradução dos autores)   

Para o crítico italiano, contudo, a instância estética como meio da artisticidade do 
monumento, teria prioridade sobre a instância histórica. Na verdade, qualquer produto da 
atividade humana absorveria uma historicidade, logo possuiria instância histórica; mas só 
aqueles reconhecidos contemporaneamente como obras de arte apresentariam a instância 
estética. Assim, como a intervenção restaurativa teria sempre como referência o valor artístico 
apreendido, ela só poderia ser efetivada segundo as exigências da instância estética: 

No caso em que as condições da obra de arte se revelem tais que exijam o sacrifício de uma parte daquela 
consistência material, tal sacrifício, ou em geral a intervenção, deverá ser levada a cabo segundo a 
exigência da instância estética. E será esta instância a primeira em todos os casos, porque a singularidade 
da obra de arte em respeito aos outros produtos humanos não depende da sua consistência material, 
nem sequer da sua dupla historicidade, sim da sua condição artística, de onde, uma vez perdida, não resta 
mais que uma relíquia. (BRANDI, 1977, p: 7-8, tradução dos autores)   

Quando é necessário restaurar uma obra de arte?  

Para que o juízo crítico sobre a obra de arte possa se manifestar e para que se possa absorver 
essencialmente o que é restauro, é necessário que se compreenda a essência da obra de arte 
e, sobretudo, a sua estrutura conformativa. Segundo Brandi, a obra de arte é rigorosamente 
indivisível, não podendo ser formada por partes independentes, a não ser que estas partes, no 
contexto da obra, se submetam à sua estrutura geral, se sujeitem ao todo, perdendo seu valor 
de individualidade: 

Devemos inicialmente sondar a questão indiscutível de atribuir um caráter de unidade à obra de arte, 
precisamente como uma unidade que se refere ao todo, e não a unidade que atinge a totalidade. Se de fato a 
obra de arte não fosse concebida como um todo, deveria ser considerada como uma totalidade, e em 
conseqüência resultar composta de partes. [...] Assim, se a obra de arte resultasse composta de partes que 
fossem cada uma em si uma obra de arte, na realidade deveríamos concluir que ou aquelas partes isoladamente 
não são assim tão autônomas como se queria, e a divisão possui valor de ritmo, ou que, no contexto onde 
aparecem, perdem aquele valor individual por serem reabsorvidas na obra que as contém. (BRANDI, 1977, p: 
13, tradução dos autores)   

Esta apreensão da obra de arte em sua estrutura unitária e indivisível exige a categorização 
prévia do objeto que se avalia, a abrangência que ele atinge para o julgamento crítico do fruidor, 
do arquiteto, do apreciador, do restaurador. Assim, é possível contemplar, individualmente, um 
retábulo de uma igreja; bem como é possível fruir o edifício inteiramente; da mesma forma, é 
totalmente pertinente buscar a apreensão de todo o contexto urbano a que ele participa como 
conformador de uma obra de arte (ARGAN, 1992, p: 13). Mas, quando se desfruta a imagem do 
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templo isoladamente, o retábulo perde a sua autonomia e passa a interessar para a unidade 
plástica de todo o monumento; igualmente, quando se busca o julgamento crítico da condição 
artística do conjunto urbano, a igreja, o palácio, o sobrado, importam somente como elementos 
partícipes de uma unidade figurativa maior que se confundiria com a própria cidade, ou com 
uma área específica dela. Ou seja, a apreciação da cidade como obra de arte traria, como 
pressuposto, a união figurativa, em escala paisagística, de uma série de outras obras de arte que, 
individualmente, poderiam nos comover, mas que, na dimensão urbana, atuariam como 
acontecimentos hierarquicamente prioritários, indissociáveis de todo o tecido urbano – em 
absoluta interface com o processo de percepção lenta e gradativa da qualidade artística do 
ambiente. Da mesma maneira, o traçado, bem como os acidentes naturais (montanhas, 
escarpas, penínsulas, rios, baías, mares) e a grande massa da arquitetura ordinária, também 
estariam atrelados, indivisivelmente, à obra de arte que a cidade poderia configurar.         

Contudo, quando a natureza unitária da obra de arte está rompida por algum motivo 
(degradação, mutilação, acréscimos espúrios, perdas) – ou seja, quando está fragmentada, 
quando apresenta lacunas em seu tecido figurativo – ela precisa ser restaurada para recuperar 
plenamente sua unidade preexistente. Porém, ela só é passível de restauração se ainda se 
configurar como obra de arte; em outras palavras, ela só pode recuperar sua continuidade 
estética se ainda for possível apreciar sua unidade artística, mesmo que fragmentada – se as 
falhas no tecido figurativo prejudicarem, mas não impedirem a sua apreciação estética; se 
ainda persistir uma unidade apreensível em seus fragmentos. E é claro que este julgamento só 
pode ser constituído por cada indivíduo que apreende a imagem emanada pelo suporte do 
objeto – pelo arquiteto agente da restauração.   

Diz-se, então, que a obra não possui uma unidade plena, e sim uma “unidade em potencial”. 
Ou seja, apesar das fraturas no tecido figurativo, é ainda possível atribuir valor artístico ao 
objeto preexistente. As lacunas no suporte da obra atrapalham, mas não impedem o 
reconhecimento da instância estética emanada pelo aspecto do artefato. Assim, as obras de 
arte degradadas, mas que ainda possuem uma unidade apreensível em seus fragmentos, onde 
as lacunas oriundas das diversas formas de degradação não comprometem, irreversivelmente, 
a leitura do objeto preexistente, podem e devem ser restauradas. Já aqueles objetos cuja 
degradação foi de tal dimensão que fraturou definitivamente a sua continuidade estética, não 
se configuram mais como obras de arte – não podem ser restaurados. São ruínas...  

Os três tempos históricos da obra de arte 

Porém, para que as intervenções definam-se efetivamente como restauros e não como 
reinvenções artísticas, ou falsificações históricas e estéticas da obra, Brandi desenvolveu o 
princípio da historicidade da obra de arte, onde seu processo de reconhecimento é dividido 
em três tempos: 

O primeiro tempo seria o tempo da concepção, da formulação e da edificação da obra de arte 
por parte do artista. Se, em uma intervenção, a imagem preexistente é sobreposta por uma 
nova imagem – que inaugura uma percepção estética não antes reconhecível, oferecendo uma 
nova unidade artística –, não se configurou um restauro, mas uma modernização, uma 
atualização figurativa da obra. É um processo legítimo de intervenção, que entende o 
monumento preexistente como uma “obra aberta”, passível de ser redefinido continuamente 
em seu aspecto compositivo. O resultado final é a criação de uma nova obra de arte a partir da 
original, o que não poderia nunca se constituir como um processo de restauração. É o que se 
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fazia em nome do restauro até o século XIX, prática recuperada nas últimas décadas em 
importantes intervenções de celebrados nomes da arquitetura contemporânea.       

O segundo tempo histórico da obra de arte é a fase que se estende desde o término da execução 
da obra até o momento em que a consciência do fruidor entra em contato com sua imagem. 
Neste tempo também não se pode aceitar a ideia da restauração. São empreendimentos que 
recaem, inevitavelmente, em falsificações históricas e estéticas, pois pretendem recuperar 
aquilo que se perdeu tal qual era. O suposto restaurador almeja retornar ao primeiro tempo 
histórico da obra de arte; se colocar no lugar do criador da obra. Contudo procede de forma 
não criativa, não intuitiva e distante de sua real historicidade – atitude inconciliável com a 
produção artística. Não se enquadrando no primeiro tempo, as intervenções acabam situando-
se em um espectro temporal contido entre a concepção e a percepção da obra de arte. Estas 
iniciativas acabariam produzindo um falso histórico porque entenderiam que o tempo é 
reversível ao pretender abolir o lapso decorrido entre a concepção da obra e a sua apreciação 
moderna. O resultado para o fruidor é a enganação, a apreensão de partes de um objeto que 
foram feitas em uma época, mas pretendem e aparentam ser de um período anterior. Não 
obstante, estas ações também recaem em um falso estético, porque são idealizadas a partir de 
métodos inconciliáveis com procedimentos verdadeiramente artísticos: situações de 
contrafação compositiva – como, por exemplo, a reconstrução integral de partes perdidas, a 
restituição do que se arruinou, o completamento por analogia, o reconstrução baseada em 
fotos antigas ou em outros registros iconográficos.  

O terceiro tempo seria o momento da fruição, da aceitação do objeto como obra de arte pelo 
indivíduo através da apreensão da imagem que ele emana; o presente da consciência 
observadora. O restauro só poderia ser concebido como uma intervenção dirigida a este 
tempo histórico da obra de arte, já que o procedimento adotado não poderia alterar o 
julgamento da obra de arte enquanto tal – tão somente seria aceitável a reintegração da plena 
unidade artística da obra através da eliminação das lacunas que a prejudicavam, mas não 
impediam a apreensão do seu aspecto como contenedor de uma imagem reconhecida pelo 
indivíduo por seu valor artístico. Ou seja, para se restaurar seria preciso reconhecer que, 
apesar das falhas oriundas dos processos de degradação, a obra ainda possuiria “unidade em 
potencial” – seu aspecto, e conseqüentemente, sua qualificação artística, ainda poderiam ser 
absorvidos pela consciência do fruidor. Logo, a intervenção restaurativa incidiria sobre o 
suporte material da obra e não sobre a imagem emanada pela sua estrutura; seria necessário 
“preencher” materialmente as lacunas do tecido figurativo que prejudicam a sua apreensão 
estética e resgatar a plena unidade artística da obra preexistente – sem, contudo, alterar seu 
caráter; sem transfigurar sua apreensão pelo indivíduo que a aprecia: se assim o fosse, o 
“restaurador” estaria atuando no primeiro tempo; no momento da criação da obra de arte; 
estaria propondo, mesmo que inconscientemente, a invenção de uma nova obra de arte a 
partir dos vestígios do antigo objeto (ou apenas a destruição do valor artístico preexistente).  

Porém, esse procedimento restaurativo só poderia ser empreendido através de intervenções 
que se configurassem como ações, de fato, criativas e contemporâneas. Portanto, seria 
inconcebível, o restauro por analogia, por imitação, ou mesmo a reconstrução do que se 
perdeu tal qual era, pois seria ambicionar atuar no momento irreversível da criação, negando-
se, deste modo, a essência da condição artística: cuja exigência fundamental consistiria na 
concepção da obra de arte através de processos intuitivos, criativos; que a obra de arte 
sempre deveria se configurar como manifestação contemporânea à época em que estaria 
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sendo realizada. Assim, só seria possível não cometer um falso histórico e estético – e recair no 
segundo tempo da obra de arte – com intervenções autenticamente contemporâneas e 
legitimamente criativas.  

Logo, o grande desafio do restaurador seria o de conseguir eliminar as falhas que 
prejudicariam a percepção da obra de arte com inserções genuinamente atuais e criativas sem, 
contudo, recriá-la; sem gerar um novo aspecto, uma nova obra de arte – sem produzir, a partir 
da sua estrutura material transformada, a apreensão de um novo valor artístico a ser 
apreendido pelo fruidor.  

3 CONCEITUAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA 

Como já foi dito, o núcleo citadino do antigo “empório industrial de Sergipe” não possui os 
conventos de São Cristóvão, as igrejas de Ouro Preto, os grandes sobrados de São Luis do 
Maranhão, mas preserva uma estrutura urbana que alia a típica formação espontânea das 
povoações do Brasil colonial – através da influência marcante de sua primeira capela, depois 
promovida a matriz – com um traçado tendente à regularidade, com vias bem alinhadas e de 
uma arquitetura civil elegante e imponente, inspirada nos edifícios de influência pombalina de 
finais do século XVIII, que chegariam tardiamente na colônia no início dos oitocentos (Figura 1).  

Contribuindo para o decoro do espaço urbano, várias colinas, muitas vezes coroadas por 
capelas e igrejas (Santa Aninha, Bonfim, Bom Jesus dos Navegantes), limitariam a malha 
edificada, emoldurando as visadas retiradas da zona central, animando a composição com os 
contrastes de escala, cores e texturas. Contudo, apesar do “casamento” entre as igrejas, o 
casario e o sítio natural gerar uma condição paisagística de extrema qualidade, um dos 
acontecimentos de maior destaque seria definido através da presença dos trapiches e fábricas 
na beira do Rio Contiguiba – na Praça Samuel de Oliveira, próximo ao cais do antigo porto –, 
oferecendo a primeira imagem para quem ingressava na cidade pelo porto e para quem a 
alcança hoje, pela rodovia (Figura 2).   

Portanto, é importante dizer que o projeto de intervenção (elaborado pelos arquitetos 
Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta) não visou à restauração dos edifícios como 
unidades independentes – até porque isto não seria possível –, mas buscou a restituição da 
unidade figurativa fraturada do conjunto urbano: já que o grande trunfo de Laranjeiras não 
seria a presença de grandes monumentos significativos isolados, mas a qualidade de sua 
paisagem urbana, fruto de um desenvolvimento que se consolidaria no início do século XIX. 

Ora, como todas as obras de arte, os núcleos urbanos costumam passar, no decorrer da 
história, por perdas significativas em seu tecido figurativo. Os motivos são diversos: a simples 
ação do tempo, corroendo a estrutura da obra de arte, mas, principalmente, mutilações e 
acréscimos espúrios provenientes de seu uso predatório. Estas lacunas interferem na 
apreensão da qualidade artística, prejudicando o seu reconhecimento pelo sujeito moderno. 
Por isso, o processo de restauração é pertinente nestes casos. No caso particular de 
Laranjeiras, os elementos componentes de sua unidade urbana, com ênfase para a Praça dos 
Trapiches, geravam um organismo de grande valor histórico e estético, que poderia ser 
entendido como uma obra de arte. Entretanto, grande parte do ambiente urbano, 
principalmente a orla do Rio Cotinguiba, apresentava-se em avançado estado de degradação e 
arruinamento, ocasionando uma verdadeira fratura na apreciação do sítio histórico. 
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Reforçando este quadro, quase todos os monumentos escolhidos para receber intervenção 
não apresentavam mais uma leitura estética que coincidia, plenamente, com a sua unidade 
artística preexistente. Na verdade, seis construções componentes do projeto estavam em 
avançado estado de arruinamento tendo perdido, até mesmo, sua unidade artística em 
potencial, sua mínima integridade. Outras duas construções receberiam intervenções na 
década de 70 fundadas na total remodelação de seu espaço interior, não preservando, deste 
modo, uma leitura “possível” de seu aspecto artístico oitocentista.  

Conseqüentemente, não era admissível, seguindo o conceito de Brandi exposto 
anteriormente, a tentativa de restauração desses edifícios, pois se recairia, inevitavelmente, 
em um falso histórico e em um falso artístico. Por isso, as discussões não se estenderiam ao 
problema da recuperação das obras individualmente, mas deslocar-se-iam para a busca de 
soluções que possibilitassem o total resgate da continuidade artística da cidade, fraturada pelo 
estado de deterioração refletido no casario e na sua estrutura urbana, mas não perdida em 
definitivo – unidade presente em “potencial”, na imagem exposta ao fruidor que apreciava a 
paisagem citadina.  

Esta unidade era formada, principalmente, pela continuidade perspectiva que seu casario oferecia 
– solução comum aos núcleos coloniais e imperiais, e que estava profundamente fragmentada na 
cidade de Laranjeiras. Felizmente, as perdas não eram irreversíveis, pois os edifícios arruinados, 
particularmente o casario componente dos eixos da Praça Samuel de Oliveira e da Rua Getúlio 
Vargas, preservavam sua caixa mural, situação que se repetia em quase todos os edifícios 
destacados no Programa. A recuperação da casca destes edifícios e a recuperação de seus telhados 
se colocariam como situações legítimas, pois, nos dias de hoje, as técnicas e materiais utilizados 
para revestimento, pintura e para a cobertura coincide, muitas vezes, com os procedimentos 
coloniais e imperiais: o uso da telha de barro é ainda profusamente difundido; da mesma forma, 
poder-se-ia recuperar os rebocos danificados e perdidos, bem como pintar a superfície exterior das 
construções com tecnologias fundamentadas no uso da cal, sem que isto se caracterizasse como 
uma falsificação histórica e estética.   

Assim, a reintegração volumétrica de monumentos implantados no mais importante “fato 
urbano” da cidade (ROSSI, 1995), o Quarteirão dos Trapiches na Praça Samuel de Oliveira e o 
Calçadão da Rua Getúlio Vargas, não caracterizaria uma ação de restauro no que se refere à 
condição artística dos prédios isoladamente – pois, para o resgate da continuidade estética dos 
edifícios não bastaria somente a recuperação de seu espaço exterior, mas também de sua 
cavidade interna, completamente perdida por degradação, ou alterada pela ação humana. A 
intervenção proposta assinalaria, na verdade, um processo de restauração da unidade estética 
do “fato urbano” em questão, o que apontaria, finalmente, para um primeiro impulso de 
restauro da unidade plena da paisagem urbana da cidade de Laranjeiras. 

Por isso, a equipe propôs operações de remodelamento da unidade figurativa dos edifícios a partir 
do resgate de suas caixas murais e do “redesenho” contemporâneo das suas cavidades internas – 
uma concepção de design que uniria a esfera contemporânea, representada pela rearticulação de 
seu espaço interior, com a imagem oitocentista preexistente, centrada no resgate da caixa mural 
dos monumentos: o resultado seria a confecção de novas obras de arquitetura, fundadas no 
confronto sadio entre estes dois tempos históricos e no respeito pela unidade artística da cidade. 
Outra ação seria inconcebível, já que não restavam referências plásticas da condição artística e 
tipológica preexistentes destes interiores. Buscou-se, então, valorizar a qualidade da estrutura 
remanescente segundo uma linguagem que privilegiasse mais os espaços livres. 
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Figura 1: Imagem do núcleo central de Laranjeiras. Em 
destaque, o Mercado Municipal (ao centro), o Quarteirão dos 
Trapiches (à direita, a beira rio) e o conjunto da Praça Samuel 

de Oliveira, Rua Coração de Jesus e Rua Getúlio Vargas (acima).  
Fonte: José Luiz, 2003. 

 

Figura 2: Fotografia da Praça Samuel de Oliveira com 
destaque para o Trapiche Santo Antônio (à direita) e para o 

Casarão de Oitão da Praça da República (à esquerda). 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 3: Ruínas do Trapiche Santo Antônio com a casa 
agregada à sua fachada lateral, edificação que deveria ser 

demolida – e assim o foi. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 4: Fotografia tirada da margem norte do Rio Contiguiba revelando os pilares de pedra arruinados do Trapiche Santo 
Antônio – no local onde deveria ter sido implantada a Praça Pública dos Pilares. Ao fundo destaca-se a colina na qual se assenta a 

Igreja do Bonfim. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 
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Não obstante, a intervenção proposta para o principal equipamento componente do 
quarteirão, o Trapiche Santo Antônio, apresentaria uma concepção diversa das outras 
edificações. No caso deste grandioso monumento, o estado de degradação comprometia, para 
além do interior e do telhado desaparecidos, grande parte da caixa mural – inclusive uma 
nesga da fachada principal voltada para a Praça Samuel de Oliveira. Neste sentido, o grupo 
entendeu, em um primeiro momento, que não seria legítimo nem mesmo a recuperação da 
caixa mural do edifício, optando pela preservação de sua condição de ruína e transformado 
seu interior (povoado por cenográficos pilares de pedra) em uma praça aberta voltada à 
comunidade local e à universidade. Na verdade, a imagem arruinada do trapiche já estava 
plenamente incorporada na apreensão da unidade figurativa da cidade de Laranjeiras, sendo 
parte de uma nova obra de arte formada pela junção do sítio natural com o casario, com as 
igrejas e com a própria ruína do trapiche como elemento de destaque – que há pouco tempo 
despontaria na paisagem urbana (Figuras 3-4).  

4 MEMORIAL DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO  

Aqui se segue uma explicação detalhado de cada item do projeto de intervenção que foi 
desenvolvido segundo os parâmetros discutidos na conceituação exposta acima. A explicação 
dos projetos elaborados para cada edifício está organizada a partir de três itens: uma pequena 
descrição da obra, seguida de um resumo de seu estado de conservação e, finalmente, uma 
explicação geral da intervenção. Antes de iniciar o debate frente a cada construção, será 
discutida a intervenção em todo o Quarteirão dos Trapiches, já que os espaços gerados pela 
proposta de recuperação dos seis edifícios componentes desta área, muitas vezes se 
sobrepõem.   

Quarteirão dos Trapiches: 

O Quarteirão dos Trapiches é, juntamente com a Rua Getúlio Vargas, a principal referência do 
conjunto urbano preexistente da cidade de Laranjeiras. Porém, ao contrário do Calçadão, que 
guarda a mais imponente arquitetura residencial oitocentista do núcleo urbano, o quarteirão 
deflagra a condição de Laranjeiras como “empório industrial de Sergipe” no século XIX. Seus 
extensos armazéns e casarões apresentam uma arquitetura que ainda lembra o sistema 
compositivo colonial, porém com um ritmo mais regular e elegante: um conjunto de caráter leve, 
privilegiando os vazios mais que os cheios, lembrando a arquitetura de gênese pombalina.  

O quarteirão apresentava estado de conservação crítico. Dos sete edifícios que compunham a 
área, quatro estavam bastante danificados – o Casarão da Praça Samuel de Oliveira 159, a 
Ruína ao lado do Casarão 159, a Ruína em frente ao Mercado e o Trapiche Santo Antônio. A 
construção assentada na extremidade sudoeste – a Casa ao lado do Trapiche Santo Antônio – 
apresentava-se como um puxado indesejável que rompia a integridade do conjunto urbano. Os 
outros dois edifícios (Sobrado da Praça Samuel de Oliveira 117 e o Armazém que acolhia a 
Exatoria) estavam em estado razoável de conservação, sendo que o Prédio da Exatoria havia 
sofrido intervenção de remodelamento de seu espaço interior e de recuperação da caixa mural 
na década de 1980. Todos os edifícios arruinados estavam abandonados e, na maioria das 
vezes, com a sua entrada lacrada por alvenaria. A intervenção se fundamentaria no resgate da 
caixa mural e da volumetria dos edifícios do Quarteirão – com exceção do maior deles, o 



       

                            II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 
         e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

           

 Teorias e práticas na Arquitetura e na Cidade Contemporâneas 
Complexidade, Mobilidade, Memória e Sustentabilidade 

 Natal, 18 a 21 de setembro de 2012 
 

Trapiche Santo Antônio, construção que expunha um estado de degradação que superava 
qualquer possibilidade de recuperação de suas paredes exteriores preexistentes e de seu 
telhado sem se recorrer a contrafações arquitetônicas (Figuras 5-6).  

O programa arquitetônico de intervenção indicaria o abrigo de um curso de nível superior de 
licenciatura regido pela Universidade Tiradentes (UNIT), demanda apontada como necessidade 
local e como possível ponte entre as propostas do Monumenta e a comunidade de Laranjeiras – 
cuja resistência a ações dessa natureza era notória. Para acolher este novo e complexo uso seria 
desenvolvido um projeto que previa a apropriação dos espaços internos dos edifícios 
preexistentes, bem como a construção de um pavilhão de aulas de três pavimentos – 
parcialmente oculto dentro do quarteirão, na beira do Rio Cotinguiba. No decorrer do processo, 
já na fase de detalhamento do projeto e realização da obra – etapa em que a equipe formada 
por professores e alunos da Universidade Tiradentes já não teria a mínima participação –, a UNIT 
acabaria perdendo o interesse pela possibilidade de utilizar as estruturas recuperadas para a 
implantação do curso de licenciatura. Neste sentido, a UEP apresentaria o projeto à Universidade 
Federal de Sergipe que, após negociações, aceitaria dar uso e funcionamento ao complexo, 
criando um novo campus com a ideia de envolver cinco cursos de graduação das áreas de artes e 
história – Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Dança, Museologia e Teatro. O projeto também 
propunha a transformação da grande área que se estendia no âmago da estrutura do Trapiche 
Santo Antônio – povoada por quase quatro dezenas de pitorescos pilares de pedra – em uma 
praça aberta à população local e à própria universidade (espaço a ser administrado e zelado pela 
prefeitura de Laranjeiras). A casa agregada ao armazém, em sua face sudoeste, deveria ser 
demolida por comprometer a apreensão da unidade paisagística do conjunto. 

A construção de três andares que seria lançada dentro do quarteirão, parcialmente oculta em 
relação aos panoramas capturados da cidade – pouco visível por detrás das construções que, 
sequencialmente, fechariam as testadas da via –, se estenderia até o limite assinalado pelas 
estruturas remanescentes das ruínas do Trapiche Santo Antônio, não invadindo a sua área que 
seria ocupada pela praça de integração da cidade com a universidade. Sobre certos aspectos, o 
edifício recuperaria a sensação de clausura que seria produzida pelos armazéns, integralmente 
desaparecidos, que estariam originalmente assentados na beira do rio – fato comprovado 
através da presença de inúmeros vestígios arqueológicos marcados por paredes e pilares de 
pedra lançados adjacente à margem do Cotinguiba, na face norte do quarteirão. Esse edifício 
conteria 12 salas de aula de porte significativo, com a circulação vertical e os banheiros 
locados em um dos lados menores do edifício – que ganharia um direcionamento longitudinal. 
As salas seriam alcançadas através de uma circulação que nos andares superiores formaria 
uma espécie de varanda voltada para a cidade. Não obstante, as duas faces maiores do prédio 
– que pouco passariam da altura do Casarão 159, logo à frente – seriam envoltas por pórticos 
que venceriam os três andares da construção, mas manteriam as proporções dominantes das 
fenestrações da cidade de Laranjeiras, e mais especificamente, do Quarteirão dos Trapiches. 
Assim, a partir do núcleo central preservado de Laranjeiras, a parte do edifício que seria visível 
ao vencer a altura das edificações térreas que também comporiam o quarteirão, seria 
apreendido através de uma imagem que revelaria um organismo arquitetônico 
contemporâneo, com um telhado de quatro águas e uma sequencia de grandes vãos rasgados 
em profundas sombras, sombras que ocultariam toda a complexa trama de varandas, acessos, 
serviços, que caracterizaria o organismos funcional. Mesmo os aparelhos de ar condicionado 
estariam ocultos pela parte fechada dos pórticos. A ideia era promover a simbiose entre uma 
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verdadeira expressão da arquitetura contemporânea e a cidade oitocentista à frente; diluir 
este objeto moderno no cenário urbano preexistente, sem trazer confrontos ou dissonâncias.  

No que se refere à implantação do complexo, quatro fortes eixos diagonais, desenhados nos 
pisos do quarteirão dos trapiches desde o ambiente externo da cidade, invadiriam o espaço 
promovendo uma virtual integração entre a praça dos pilares de pedra, o pavilhão moderno, 
as construções antigas (que seriam reconfiguradas em seu espaço interior) e a própria cidade – 
já que sempre acabariam se estendendo para a área das calçadas e da praça a ser aberta no 
local onde seria demolida a casa agregada ao Trapiche Santo Antônio. Para além disso, a partir 
do segundo piso do Casarão 159 (que acolheria a administração do campus), uma rampa-
passarela em suave declive, coincidente com o eixo diagonal que se posicionava abaixo, uniria 
as dependências do sobrado com o segundo piso do novo pavilhão de aulas – também com o 
escopo de agenciar a integração funcional e simbólica das partes (Figuras 7-11).  

Já na área do Trapiche Santo Antônio, o eixo que uniria o ambiente da nova praça com o 
interior do quarteirão – direcionamento que nasceria entre os antigos casarões e o pavilhão de 
aula contemporâneo e se dirigiria para o espaço público proposto – se conformaria, 
parcialmente, como uma passarela: passagem elevada que venceria um desnível proposto 
para criar um ambiente de circulação adjacente aos muros que fechavam o antigo armazém 
em sua face sudoeste. Através deste desnível se poderia chegar a um pequeno teatro de arena 
cavado dentro da área da grande construção arruinada; mas também seria possível sair da 
praça dos pilares para alcançar banheiros, parcialmente enterrados, edificados no novo 
ambiente aberto ao lado do trapiche, instalações sanitárias dispostas em uma estrutura pouco 
elevada em relação ao piso original, abrigando um palco voltado ao Rio Contiguiba.  

Outros três edifícios, não assentados na quadra, receberiam intervenções, sendo dois deles 
ligados ao uso universitário: o Casarão de Oitão da Praça da República, em frente ao Trapiche, 
acolheria a biblioteca da faculdade; o Sobrado dos Rollemberg, casarão implantado diante do 
hall de acesso ao campus, receberia um restaurante, que favoreceria tanto o uso universitário, 
como o da comunidade local e dos turistas. O Casarão ao lado do Sobrado dos Rollemberg 
receberia repartições públicas desalojadas do quarteirão dos Trapiches pela intervenção do 
Monumenta. A ideia seria a de “triangular” as funções ligadas às novas demandas de ensino, 
contribuindo para que os estudantes vivenciassem mais intensamente o espaço urbano através 
de uma maior interação entre a vida urbana já existente e a nascente dinâmica universitária. 

Figura 5: Quarteirão dos Trapiches no ano em que seria desenvolvido o projeto de recuperação das suas estruturas arquitetônicas. 
Da esquerda para a direita: Trapiche Santo Antônio, Sobrado da Praça Samuel de Oliveira 117, Edifício da Exatoria, Casarão da  

Praça Samuel de Oliveira 159 e Ruínas dos Armazéns da Rua Getúlio Vargas.  
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 
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Figura 6: Fotografia tirada da margem norte do Rio Contiguiba mostrando o fundo do Quarteirão dos Trapiches. O Pavilhão de 
Aulas de três andares deveria ser edificado nesta área. 

Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 7: Planta do pavimento térreo do primeiro projeto desenvolvido para recuperação do Quarteirão dos Trapiches. Destaque para 
a Praça dos Pilares de Pedra (à esquerda), para o novo Pavilhão de Aulas (acima) e para os eixos diagonais de integração.   

Fonte: Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 
 

 

Figura 8: Planta do segundo nível do primeiro projeto desenvolvido para recuperação do Quarteirão dos Trapiches. Destaque para a 
passarela-rampa que uniria os segundos pavimentos do Casarão da Praça Samuel de Oliveira 159 e do Pavilhão de Aulas.   

Fonte: Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 
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Figura 11: Trapiche Santo Antônio em 2003, com a casa moderna agregada à sua fachada sudoeste – que seria demolida. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 10: Face norte do Quarteirão dos Trapiches. Notar os vestígios arqueológicos de paredes e pilares de pedra de armazéns antigos 
assentados adjacentes à margem do Cotinguiba – uma das bases conceituais para o levantamento do novo Pavilhão de Aulas. 

Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 9: Acima: Elevação principal do primeiro projeto desenvolvido para recuperação do Quarteirão dos Trapiches. Destaque para a 
fachada arruinada do Trapiche Santo Antônio – que teria a parte superior da parede central (fruto de uma intervenção recente de má 

qualidade) demolida. Abaixo: Elevação Leste da primeira proposta para o Quarteirão dos Trapiches. Notar, nos dois desenhos, a 
presença do novo Pavilhão de Aulas (com seus pórticos soltos das fachadas) parcialmente oculto por detrás das linhas das edificações. 

Fonte: Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 
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Casarão da Praça Samuel de Oliveira, 159 

A arquitetura deste imponente sobrado revelaria características típicas dos edifícios da 
primeira metade do século XIX: permanência dos padrões gerais da arquitetura setecentista, 
porém com um privilégio maior dado ao uso dos vazios na fachada principal, em relação à 
presença dos cheios. A extensão significativa do edifício, aliada à grande quantidade de vãos 
distribuídos regularmente nas fachadas principais, declararia uma influência da arquitetura de 
estilo pombalino. Após o ano de 1975 (AZEVEDO), o casarão entraria em completo estado de 
abandono e arruinamento, perdendo a sua cobertura e o seu espaço interior. Contudo, apesar 
de altamente degradada, a caixa mural ainda manteria sua estrutura original. Os vãos 
inferiores estavam fechados com alvenaria de tijolo e os vãos superiores apresentavam, em 
sua maioria, esquadrias de madeira apodrecidas. Internamente o edifício estava tomado por 
vegetação: seus pilares de pedra estruturais eram os únicos remanescentes. 

A proposta de intervenção previa a completa recomposição da volumetria do edifício a partir 
da recuperação da caixa mural do sobrado e da implantação de uma nova cobertura. O 
telhado seria fechado com estrutura metálica, mas em acordo com o seu formato 
preexistente. Por outro lado, não seria resgatada a distribuição interna original, pois esta se 
perdera há tempos, não restando registros materiais da sua condição anterior – e mesmo que 
existisse qualquer documentação que demonstrasse suas antigas características tipológicas, 
este fato não autorizaria sua reprodução sem a perda da legitimidade histórica e estética da 
obra. Assim, a equipe proporia o remodelamento contemporâneo do espaço, abrindo sua 
cavidade interior, que receberia o Hall de Acesso – a entrada principal do complexo 
universitário. Todas as 20 portas do pavimento térreo, distribuídas nas fachadas voltadas para 
a esquina na qual se cruzavam a Praça Samuel de Oliveira com a Rua Getúlio Vargas, ficariam 
livres. No segundo nível, 18 das 20 janelas alinhadas com os vãos inferiores também ficariam 
expostas diretamente ao vestíbulo de acesso ao campus. Para isso, um mezanino, rasgado em 
diagonal e alcançado por uma escada escultórica que ornaria o hall, receberia o gabinete do 
Coordenador de Curso, bem como apoios administrativos e instalações sanitárias. Este 
mezanino permitiria uma ampla visão da cavidade interna da obra, com a clara percepção do 
jogo de fenestrações que comporia os dois pavimentos do sobrado – obviamente, uma 
reinvenção contemporânea, já que a configuração original do casarão nada teria a ver com 
esta nova sistematização. Por outro lado, o mezanino seria rasgado pela supracitada rampa-
passarela que ligaria os segundos pisos do sobrado e do pavilhão de aulas: na verdade, a 
passarela invadiria o casarão, atravessaria o mezanino e se estenderia até a fachada interna, 
conformando uma sala de espera suspensa, acima do pavimento térreo com vista para o 
núcleo histórico da cidade. Para além disso, a escada escultórica do vestíbulo se concluiria 
nesta passarela, conectando as circulações horizontais e verticais (Figuras 12-16).  

Ruínas ao lado do Casarão 159 

Para as Ruínas ao lado do Casarão 159 – edifícios totalmente arrasados, que só apresentariam 
certa integridade nas fachadas principais voltadas para frente do mercado de Laranjeiras – o 
projeto elaborado proporia a reintegração das construções no conjunto urbano da cidade a 
partir do resgate de suas volumetrias: as fachadas seriam restauradas e os edifícios receberiam 
novo corpo e novo telhado. Mesmo sendo previsto o preenchimento da área que a estrutura 
original ocupava, tanto os espaços interiores quanto as novas fachadas voltadas para o pátio 
da faculdade seriam reinterpretados como obras contemporâneas, com a presença de pórticos 
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configurando suas novas fachadas internas, fechando a circulação que daria acesso às suas 
dependências. Os espaços interiores gerados acolheriam banheiros, sala de vídeo, os 
laboratórios e a área de serviço do Complexo Universitário (Figuras 17-18).   

Edifício da antiga Exatoria 

Edifício térreo, provavelmente de meados do século XIX, construído com a finalidade de 
abrigar comércio ou armazém. A organização de sua fachada era idêntica à elevação frontal de 
uma das ruínas em frente ao Mercado, caracterizando a mesma época da construção. O 
prédio, que abrigou a Exatoria e a Casa do Exator, absorvia usos gerais de serviços públicos e 
residência. Em estado de arruinamento, o edifício passou por uma grande intervenção a partir 
de finais da década de 70, recebendo cobertura e uma nova distribuição interna (AZEVEDO, 
1975). Os vãos da fachada principal também foram recuperados. A construção encontrava-se 
em bom estado de conservação; entretanto, não preservava quase nada de sua estrutura 
oitocentista original – falando especificamente de seu espaço interno. Na verdade, a 
construção deveria apresentar, originalmente, um grande vão livre sustentado por uma linha 
de pilares internos (que seriam os únicos elementos preexistentes que se preservavam no 
âmago do prédio). Na ocasião da elaboração do projeto de intervenção pela parte da equipe 
de professores e alunos da Universidade Tiradentes, o espaço estava todo fragmentado, pois 
teria sido adaptado ao uso institucional e a uma residência. Contudo, nem as repartições 
públicas que ali funcionavam, nem a habitação, estavam bem adaptadas. 

O projeto previa a liberação de todo a cavidade interna da construção para a adaptação aos 
dois auditórios (reversíveis para um único salão) do curso universitário, recuperando, assim, o 
ambiente permeável que o caracterizava como armazém. A família residente seria relocada e 
as atividades do serviço público seriam transferidas para o Casarão ao lado dos Rollemberg. 
Este espaço não só serviria à faculdade, mas também poderia ser utilizados para eventos da 
comunidade local, pois seu foyer teria ligação direta, através dos 9 vãos da fachada, com a 
praça Samuel de Oliveira.   

Sobrado Praça Samuel de Oliveira, 117 

Sobrado levantado, provavelmente, na primeira metade do século XIX, apresentando 
arquitetura com influência do período setecentista, porém com a elegância típica do século 
subsequente. Seria a construção menos modificada do conjunto de edificações a receber 
intervenção pelo Programa Monumenta, porém em estado delicado de conservação – mas, 
sem risco de desabamento. O segundo pavimento, estava sem uso, sujo, cheio de morcegos e 
pássaros, em franca deterioração. Requeria substituição de grande parte do piso, consolidação 
de algumas paredes, pintura, troca de parte do madeiramento do telhado e das telhas. O 
primeiro pavimento, que acolhia a sede do PFL, função que ocupava uma mínima parte de seu 
espaço, estava em melhor estado. Porém, a alteração mais comprometedora que o sobrado 
sofreu resumia-se à construção, na primeira metade do século XX, de um “puxado” implantado 
adjacente ao casarão, na sua fachada posterior. 

Como o Casarão preservou quase toda sua estrutura original (principalmente no que se refere 
aos muros portantes, aos pilares de pedra e as vedações), o projeto previa a restauração de 
todo o edifício, interior e exterior, com adaptações mínimas para poder acolher o setor 
administrativo e a sala de professores da faculdade. Foi proposta a demolição do “puxado” 
que se assentava por detrás da construção.  
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Figura 14: Caixa mural do Casarão da Praça Samuel de Oliveira 
159 e o Mercado de Laranjeiras ao lado.  

Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 16: Caixa mural do Casarão da Praça Samuel de 
Oliveira, 159.  

Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 17: Fachada principal da segunda ruína da Rua Getúlio 
Vargas. Composição da fachada muito semelhante ao do 

Edifício da Exatoria. Vãos fechados com alvenaria.  
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 15: Detalhe da planta do segundo nível do primeiro projeto 
de Intervenção. Proposta para o interior do Hall de Acesso ao 
campus e sua passarela-rampa de ligação ao Pavilhão de aulas 

Fonte: Fernando Márcio de Oliveira, Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 12: Fotografia da caixa mural do Casarão da Praça 
Samuel de Oliveira 159, no ano em que se desenvolveu o 

primeiro projeto de intervenção para o quarteirão.  
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 13: Casarão da Praça Samuel de Oliveira 159 e ruínas dos 
armazéns ao lado. Vãos fechados com alvenaria.  

Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 
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Trapiche Santo Antônio 
Grande estrutura arquitetônica levantada na segunda metade do século XIX e na primeira 
metade do século XX. Apresentaria, na fachada principal, um ritmo irregular dos vãos, quase 
sempre abertos em arco pleno. Esta irregularidade demonstraria diferentes épocas de 
construção e, talvez, a presença de mais de um edifício na estrutura arquitetônica que hoje 
seria compreendida como uma única construção. Internamente, o Armazém Santo Antônio 
apresentava um grande vão livre permitido pelo uso de uma complexa estrutura de 39 pilares 
de pedra calcária que sustentavam uma complexa e confusa estrutura de madeira para o 
telhado, solução certamente posterior à construção das primeiras três unidades que viriam a 
compor a estrutura integrada do edifício. 

Na época de elaboração do projeto, o Trapiche Santo Antônio estava em total estado de 
abandono e avançada condição de arruinamento. Já, no inventário de 1975 são acusadas 
alterações diversas na fachada principal, como a modificação dos vãos do primeiro pavimento, 
e o acréscimo de uma parede de tijolos em uma parte da fachada que havia desmoronado, 
anteriormente, construída em pau-a-pique (AZEVEDO, 1975). O edifício foi destelhado em 
meados da década de 1990, durante o início de uma obra de adaptação do trapiche a um 
centro comercial, obra que nunca foi executada. A falta da cobertura contribuiu substancial 
para a deterioração avançada do prédio.   

Por outro lado, a construção arruinada, tanto no que tange à apreensão de sua fachada e de 
seus muros exteriores (altamente degradados), mas especialmente no que se refere à vivência 
de seu espaço interno – ambiente a céu aberto marcado pela imponente presença daqueles 
inusitados pilares de pedra lançados regularmente pelo seu imenso vazio, em uma área com 
mais de 1500 m2 –, oferecia uma das mais fascinantes experiências do centro histórico de 
Laranjeiras. Um ambiente pitoresco, no qual os pilares de alvenaria irregular se confrontavam 
com o Rio Contiguiba e com a Colina de Sant’Aninha na sua outra margemii. Na verdade, o 
conjunto estrutural do trapiche desvelava uma cenográfica trama de elementos verticais 
arruinados se dissolvendo na atmosfera e construindo uma espécie de labirinto para o 
transeunte que se arriscava pelo recinto – então coberto de mato. 

Figura 18: Face interna das duas ruínas dispostas à frente do Mercado, na Rua Getúlio Vargas. Mais à frente, a empena do Casarão 
da Praça Samuel de Oliveira 159. Nota-se, no oitão do sobrado, a marcação do telhado perdido do primeiro armazém – marcação 

que definiria a extensão transversal dos novos edifícios que acolheriam os espaços de serviços e laboratórios do campus.     
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 
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Entendendo que o caráter de arruinamento já havia sido incorporado há tempos na apreensão 
da própria paisagem urbana, atribuindo à cidade uma nova configuração artística dependente 
mesmo da ruína – considerando que o objetivo da intervenção não era resgatar o aspecto 
original do prédio e reconhecendo, por outro lado, o grande valor estético que a estrutura 
arruinada propiciava como experiência individual e em relação à cidade e à paisagem 
circundante – a equipe entendeu que deveria manter a condição de degradação do edifício, já 
que este não apresentava mais “unidade em potencial” frente à sua anterior conformação 
tipológica. Se o aspecto arquitetônico da obra preexistente havia se perdido irremediavelmente, 
uma nova imagem de alta expressividade artística submergira das ruínas pitorescas do 
emaranhado de pilares lançados por dentro da estrutura arruinada do antigo trapiche – 
elementos que se integravam com as paredes arruinadas que também povoavam o interior do 
quarteirão, na área lançada entre os antigos sobrados a serem recuperados e o pavilhão de aulas 
proposto. Neste sentido, qualquer intervenção que propusesse cobrir a área na qual se estendia 
o armazém decretaria a perda desta nova configuração plástica que naturalmente se produziu 
com o processo de arruinamento da construção.  

Por isso, se propôs a transformação do espaço em uma praça municipal aberta ao público, um 
organismo que não afetasse, minimamente, a trama arquitetônica preexistente – para além de 
paginação de pisos e de um design baseado na presença de rampas e níveis diversos, sempre 
inferiores aos originais. O trapiche manteria suas fachadas arruinadas (com a demolição do 
acréscimo espúrio da recente parede de tijolos laminados construído no segundo nível de sua 
elevação principal), apenas com a inclusão de gradis de ferro de desenho contemporâneo para 
o controle noturno do acesso; preservaria todos os seus pilares tal qual teriam chegado à 
época do desenvolvimento do projeto – investindo-se em um trabalho de consolidação da 
estrutura arruinada, a ser detalhado posteriormente.  Por outro lado, como já foi dito, o 
grande vazio receberia três eixos de integração entre a cidade, a nova praça dos pilares e o 
complexo universitário, proposta que também previa a presença de bares, um café com deck 
para o rio, anfiteatro e banheiros. No caso das instalações sanitárias, seriam lançadas, 
semienterradas, para fora da área do armazém, na pequena praça aberta onde antes se 
encontrava a edificação agregada aos muros laterais do Trapiche. Ao apresentar acessos 
diretos tanto para a cidade, como uma entrada voltada para o campus, a equipe almejava 
contribuir para a integração da população da cidade com os estudantes do campus, já que a 
praça seria um dos mais aprazíveis espaços de encontro de Laranjeiras (Figuras 19-22).   

Figura 19: Fachada arruinada do Trapiche Santo Antônio – na ocasião da elaboração dos primeiros projetos de intervenção do 
Monumenta Laranjeiras. Notar o acréscimo espúrio da parede de tijolos que encerraria parte do segundo nível da elevação frontal. 

No projeto se previa a demolição desta parede e a consolidação do aspecto arruinado do edifício. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 
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Figura 22: Proposta para o Trapiche Santo Antônio – que deveria se transformar em uma praça pública de integração da comunidade 
local com os estudantes, professores e funcionários do campus. Em destaque, o eixo de integração que se transformaria em uma 

passarela nas proximidades do acesso que ligaria o espaço interno do trapiche com a praça aberta, a sudoeste. 
Fonte: Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 20: Pilares de pedra do interior do Trapiche Santo Antônio com as peças de 
madeira apodrecidas que ainda colaboravam para sua estabilidade. Espaço no qual 

deveria se estabelecer a Praça dos Pilares, a ser administrada pela prefeitura. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 21: Pilares de pedra do interior 
do Trapiche Santo Antônio. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 
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Casarão dos Rollemberg e sobrado ao lado  

Grande sobrado de esquina da primeira metade do século XIX, o Casarão dos Rollemberg 
estava assentado em local de grande importância para o conjunto arquitetônico da cidade: 
no cruzamento da Praça Samuel de Oliveira com a Rua Getúlio Vargas, em frente ao Sobrado 
da Praça Samuel de Oliveira, 159. O casarão adotava solução construtiva comum à cidade de 
Laranjeiras: primeiro pavimento levantado em alvenaria de pedra e o segundo em pau a 
pique. Após 1975, o edifício passou por avançado processo de arruinamento, perdendo sua 
cobertura, todo o seu espaço interior e parte da caixa mural (AZEVEDO, 1975). O 
fechamento do segundo pavimento era todo recente, feito em alvenaria de tijolos 
laminados. Os vãos do primeiro pavimento estavam fechados com paredes de tijolos. Na 
época do desenvolvimento do projeto, apresentava-se escorado, pois existia grande 
possibilidade de desabamento. Apesar de estar em avançado processo de arruinamento, a 
maior parte da estrutura original da caixa mural do edifício, ainda resistia.  

A equipe propunha o resgate da “casca” exterior e a reconstrução do telhado segundo sua 
forma preexistente. O espaço interior, que não guardava nada da distribuição original, teria 
seu vão totalmente liberado para acolher um restaurante, que também funcionaria como 
cantina para a faculdade. Para reforçar ainda mais a permeabilidade e amplidão do espaço, a 
equipe propôs trabalhar o segundo pavimento com um mezanino lançado em diagonal 
alcançado por uma escada de caráter escultórico, nos moldes do deveria ser feito no casarão 
disposto à frente, que receberia o hall de acesso ao complexo universitário. No pequeno 
edifício arruinado, agregado ao lado direito da fachada norte, seriam acomodados os usos de 
cozinha e banheiros para o pavimento térreo do restaurante. A ideia de adaptar o casarão a 
este novo uso estava aliada ao conceito da não previsão de instalação de uma cantina na 
estrutura principal da faculdade. O estudante atravessaria a Praça Samuel de Oliveira para 
este fim, promovendo uma vivência maior em relação ao espaço urbano. Por outro lado, o 
restaurante serviria também à população local e aos turistas (Figuras 23-24).  

Voltando-se para sobrado ao lado do Casarão dos Rollemberg, é preciso dizer que estava, na 
ocasião, totalmente abandonado, em estado de deterioração muito avançado – 
praticamente arruinado. Grande parte do telhado já se teria perdido – na parte posterior do 
edifício – e a outra parte estava condenada. A estrutura de pau a pique do segundo 
pavimento, com pequena proteção da cobertura, também estava comprometida. 
Internamente o edifício apresentava grandes alterações, mas sua caixa mural estava pouco 
modificada.  

O sobrado da Rua Getúlio Vargas 119 deveria receber uma intervenção que objetivava, mais 
uma vez, resgatar a integridade do conjunto urbano da cidade de Laranjeiras. Para isso, a sua 
caixa mural, seria resgatada, bem como o telhado, que dividia a cobertura com Casarão dos 
Rollemberg – segundo a solução preexistente. O espaço interior seria redistribuído, já que não 
preservava quase nada da estrutura original e estava bastante danificado – na verdade, o 
pavimento superior estava mesmo perdido. O novo ambiente interno estaria adaptado ao uso 
institucional para receber as atividades abrigadas à época no edifício da Exatoria (Figura 25). 
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Figura 23: Plantas dos dois pavimentos do projeto desenvolvido para do Casarão dos Rolemberg (abaixo) e Sobrado ao lado 
(acima). A equipe desenharia o segundo pavimento do casarão com um mezanino em diagonal alcançado por uma escada 

escultórica. A pequena edificação ao lado direito do casarão acolheria a cozinha e os banheiros do primeiro nível. 
Fonte: Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 26: Casarão de Oitão da Praça da República na ocasião do 
desenvolvimento do projeto de intervenção por parte da equipe de 
professores e alunos da UNIT. Era o edifício que estava em melhor 

estado de conservação, mas não preservava em nada sua 
distribuição interna original.  Seu pavimento térreo deveria ser todo 

liberado para acolher a Biblioteca do Campus – e assim foi feito.  
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 24: Panorama retirado da Praça Samuel de Oliveira do 
Casarão dos Rolemberg, em frente ao Quarteirão dos Trapiches. Na 
ocasião do desenvolvimento do projeto de intervenção por parte da 

equipe de professores e alunos da UNIT, suas paredes exteriores 
estavam escoradas, com risco de desabamento. 

Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 

 

Figura 25: Casarão dos Rolemberg (à direita) e Sobrado ao 
lado (à esquerda), dispostos na Rua Getúlio Vargas. O 

primeiro deveria acolher um restaurante que servisse à 
comunidade local, aos turistas e aos estudantes; o 

segundo, uso burocrático. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2003. 
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Casarão de Oitão da Praça da República 

Casarão de oitão, de meados do século XIX, solto entre a Praças Samuel de Oliveira, Praça da 
República e Rua Professor de Oliveira. Segundo a tradição, foi o antigo Teatro Santo Antônio, o 
que não poderia ser confirmado pela articulação interior do edifício, ordenado por um 
conjunto de pilares internos de pedra. Tipologicamente lembrava uma residência oitocentista 
de meados do século, de padrão alto (Figura 26). Já em 1975 a construção apresentava 
avançado processo de deterioração, tendo o pavimento térreo subdividido e o segundo 
pavimento arruinado (AZEVEDO, 1975). Na década de 1970, a caixa mural do edifício foi 
recuperada e o seu espaço interior seria todo remodelado para ser transformado em 
apartamentos – pavimento inferior, superior e sótão. Mas este uso residencial não se 
preservaria; os espaços funcionavam, em 2003, como repartições públicas.  

Dos três níveis do edifício, o que apresentava mais problemas na adaptação da função 
preexistente ao uso burocrático seria o pavimento térreo. Por isso a equipe propunha a 
liberação total das paredes deste pavimento (que já não faziam parte de estrutura original do 
edifício), com apenas a preservação da linha longitudinal de pilares de pedra que sustentavam 
os pisos superiores e o telhado. Neste espaço funcionaria a biblioteca do complexo 
universitário, dando continuidade à ideia de exportar algumas funções pertinentes ao campus 
para fora do Quarteirão dos Trapiches – o Casarão de Oitão se encontrava do outro lado da 
Praça Samuel de Oliveira, em frente às ruínas do Armazém Santo Antônio.   

Não haveria intervenção no segundo pavimento, nem no sótão, por se entender que o espaço 
estava em bom estado de conservação, acolhendo bem a função burocrática e com a 
possibilidade de retornar ao uso habitacional (se fosse o caso) como alojamento para 
professores visitantes, sem praticamente nenhuma adaptação.  

4 AS ALTERAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL POR EXIGÊNCIA DO IPHAN  

É possível perceber, ao se resgatar o memorial dos projetos de intervenção no Quarteirão dos 
Trapiches e nos outros edifícios próximos – que receberiam a biblioteca do campus, o 
restaurante, bem como repartições públicas desalojadas –, uma absoluta continuidade no 
partido que uniria conceitualmente, e de forma coerente, as estratégias projetuais que 
afetariam todos os edifícios componentes daquele cenário. Estas ações seriam fundadas, 
essencialmente, na restauração da imagem consolidada da paisagem urbana da beira do Rio 
Cotinguiba, considerando que a percepção das ruínas do Trapiche Santo Antônio já havia 
transfigurado a unidade preexistente do conjunto edificado e urbano e deveriam ser 
consideradas como parte integrante de uma nova unidade artística gerada em sua interface 
com a sequencia dos outros casarões ainda passíveis de recuperação, pelo menos no que 
tange às suas caixas murais – segundo a avaliação pessoal dos arquitetos Rodrigo Baeta e 
Fernando Márcio de Oliveira. Ou seja, a casca e a cobertura da maioria dos sobrados e das 
construções térreas seriam recuperadas seguindo critérios rigorosos de respeito a seus 
vestígios e recusa de qualquer possível falsificação histórica e estética – mas as ruínas do 
Trapiche Santo Antônio seriam consolidadas e abertas à população. Além disso, um novo 
edifício, com uma arquitetura contemporânea que buscava uma simbiose com o conjunto 
oitocentista, seria lançado por detrás das edificações que compunham a quadra – perceptível 
ao vencer a altura das edificações térreas, através de alguns panoramas capturados do 
contexto imediato do quarteirão, ou de outros setores da cidade.  
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Para além disso, por entender que apenas o conjunto arquitetônico e paisagístico apresentava 
unidade em potencial – mas não os edifícios avaliados individualmente, que haviam perdido 
qualquer possibilidade de leitura integral da sua configuração interna preexistente – a equipe 
proporia o remodelamento total do cerne dos casarões seguindo um design integralmente 
contemporâneo (com exceção do sobrado da Praça Samuel de Oliveira, 117), intervenções que 
não afetariam o objetivo de recuperação da unidade artística plena do conjunto urbano, mas 
que proporiam um confronto salutar entre a caixa mural recuperada e o interior 
reinterpretado. 

Inicialmente, em meados de 2003, o escritório do IPHAN de Sergipe e Alagoas, em reunião 
para apresentação da proposta geral através de estudo preliminar, se mostrou favorável à 
solução apontada, o que levou a equipe de professores e alunos da UNIT a desenvolverem a 
proposta de intervenção. Porém, logo após ser concluído o anteprojeto, a direção da 8ª Seção 
Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – sediada na cidade de 
Aracaju e apoiada por um emissário da superintendência nacional de Brasília – resolveu voltar 
atrás e embargar uma série de soluções do partido inicial que eram absolutamente essenciais 
para a coesão funcional e conceitual do projeto: artifícios basilares para a recuperação daquele 
patrimônio segundo fundamentos legítimos, com um design contemporâneo de qualidade, 
mas respeitando o que seria passível de restauração no que concerne à unidade artística do 
conjunto paisagístico.  

Assim, em um primeiro instante, foi colocado à equipe que o pavilhão de aulas teria que ser 
excluído do projeto – sem nenhuma explicação substancial (que até poderia ser fornecida, 
dado o caráter polêmico da proposta) – e que este complexo de salas de aula deveria ser 
abrigado, necessariamente, nas ruínas do Trapiche Santo Antônio, sendo imposta a sua 
reconstrução tal qual era... Ou seja, a ideia da praça dos pilares como ambiente de integração 
da população local com o campus da universidade desapareceria por completo; o espaço 
tornar-se-ia um pátio privativo do complexo, afastando os estudantes da comunidade de 
Laranjeiras. 

A situação da equipe ficaria muito delicada porque os agentes responsáveis pela análise do 
projeto viriam a declarar que a não reelaboração da proposta derrocaria na perda dos recursos 
obtidos através do Programa Monumenta – em vista da recusa veemente do partido original. 
Neste sentido, apesar das inflexíveis e controversas exigências da direção da 8ª Seção 
Regional, os arquitetos Rodrigo Baeta e Fernando Márcio de Oliveira decidiram contemplar as 
exigências da instituição e assumir a revisão do projeto, tentando alcançar, apesar de tudo, 
uma boa qualidade no novo desenho – uma reinterpretação da primeira proposta que deveria 
ser feita em poucas semanas causando o menor dano possível para os vestígios autênticos do 
antigo trapiche. As proposições para as outras construções não seriam, aparentemente, 
afetadas.  

Logo, para o novo projeto de intervenção no Trapiche Santo Antônio estaria previsto a 
recuperação da fachada principal, voltada para a Praça Samuel de Oliveira, buscando uma 
reintegração honesta da parte central do segundo piso perdida, a ser substituída por uma 
expressão arquitetônica tímida, mas, pelo menos, reconhecível como contemporânea. A partir 
desta fachada principal seria criado um edifício com uma volumetria que seguiria a lógica da 
constituição de sua fachada, distribuído no sentido da testada voltada para a Praça Samuel de 
Oliveira. Desta forma, o organismo recuperado seria unido, sequencialmente, aos outros 
destaques do Programa Monumenta no processo de resgate do conjunto urbano da cidade: a 
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elevação sul serviria como fechamento de um dos pavilhões de aula a serem construídos, edifício 
que seria coberto por um telhado equivalente ao que, supostamente, fechava primitivamente a 
parte da frente do armazém – segundo uma fotografia antiga da década de 1900.  

Outro pavilhão deveria ser construído perpendicular ao primeiro, afastado cinco metros da 
fachada lateral do Trapiche. O motivo do afastamento seria a impossibilidade de aproveitar 
esta elevação para encerrar uma das faces do pavilhão: a parede remanescente seria um 
interessante muro de pedra cego que deveria ser preservado em seu aspecto arruinado. Deste 
modo, o segundo pavilhão (também de dois andares) estaria para dentro da área arruinada do 
Trapiche, parcialmente visível, por cima do muro, a partir da nova praça aberta através da 
demolição da pequena casa adjacente ao muro externo. Sua fachada seria tratada pelo mesmo 
sistema de pórticos que teria sido proposto para a construção de três andares – repudiada 
pelos responsáveis pela avaliação do primeiro projeto. Por outro lado, os dois pavilhões não 
estariam conectados fisicamente, para reforçar a independência entre as partes e deixar claro 
que um sobrado seria fruto da recuperação de parte do antigo trapiche e o outro prédio, uma 
construção moderna. Apenas passarelas promoveriam a junção das duas construções através 
da presença de uma escada e de uma rampa lançada nas varandas de suas fachadas internas.  
Para estas faces internas, por sua vez, o sistema de pórticos seria mais uma vez proposto – 
para amenizar a desagradável imagem que hoje se captura da confusão visual entre as 
varandas, portas, acessos, escadas, elevador e rampas, o que fragmenta, profundamente, a 
percepção deste novo cenário – mas foi prontamente recusado pelo IPHAN baseado apenas no 
gosto pessoal de um dos avaliadores (que não apreciava pórticos, mesmo reconhecendo que 
seria um artifício melhor para conquistar a integração do edifício com o contexto...).   

Por outro lado, é importante dizer que estas intervenções não acarretariam na destruição de 
nenhum dos pilares de pedra remanescentes, apesar de que eles nunca atuariam como a 
estrutura de sustentação dos pavilhões – edifícios desenhados, cuidadosamente, aproveitando 
os alinhamentos dos pilares para o lançamento das paredes, evitando inteiramente a presença 
de apoios alastrados no meio de salas de aula ou banheiros. Na verdade, os edifícios a serem 
construídos seriam sustentados por pilares metálicos que envolveriam duas das faces dos 
pilares arruinados, o que permitiria “soltá-los” das paredes internas, mantendo parte de sua 
leitura preexistente (aprisionada e deturpada, é claro). Os outros pilares, que ocupariam a 
parte norte da área do armazém, seriam consolidados e deixados como “totens”: 
sugestivamente “jogados” no pátio interno da faculdade – travados por vigas metálicas de aço 
corten, distribuídas em diversas alturas, simulando as antigas peças de madeira apodrecidas 
que amarravam originalmente a estrutura. Na verdade, era prevista – para a próxima etapa de 
detalhamento do projeto – a revisão desta solução em prol de se conjugar as vigas de aço com 
sistemas de pergolado, ou qualquer outra possibilidade de geração de sombras no espaço 
interno remanescente (Figuras 27-29). Mas, em nenhum momento, seria pensado ou admitido 
o acréscimo de pilares metálicos que atuassem como “muletas” para os apoios de pedra soltos 
no pátio, como foi feito a revelia dos autores do projeto... 

É claro que esta reelaboração da proposta original seria apenas uma solução paliativa para 
amenizar o grande dano causado pelo “desaparecimento” da Praça Pública das Ruínas do 
Trapiche; dano que comprometeria toda a lógica subjacente à proposta. Não obstante, se 
mantinha a ideia da intervenção contemporânea no interior das edificações, bem como três 
dos eixos diagonais de integração – agora exclusivamente voltados para um campus fechado 
em si mesmo...   
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Figura 29: Estudo das fachadas para o segundo projeto de intervenção desenvolvido com as alterações exigidas pela 8ª SR do IPHAN. A 
parte central da fachada do Trapiche Santo Antônio seria recuperada deixando claros vestígios de a intervenção ser contemporânea.  

Fonte: Segundo Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 
 

Figura 28: Diagrama de cobertura do Quarteirão dos Trapiches – refrente ao segundo projeto de intervenção. Notar a independência 
entre os dois pavilhões de aula a serem construídos a partir das linhas de pilares remanescentes na área do Trapiche Santo Antônio.  

Fonte: Segundo Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 

Figura 27: Planta do pavimento térreo do Quarteirão dos Trapiches – refrente ao segundo projeto de intervenção – já atendendo as 
exigências do IPHAN: eliminação do novo Pavilhão de Aulas, deslocamento das salas de aula para o Trapiche Santo Antônio para uma 

suposta reconstrução do grande armazém, destruição da Praça Pública dos Pilares.  
Fonte: Segundo Anteprojeto Arquitetônico de Fernando Márcio de Oliveira e Rodrigo Baeta, 2003. 
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5 A REALIZAÇÃO DA OBRA E A DESCONFIGURAÇÃO DO PROJETO  

Após a entrega do anteprojeto, amplamente revisado, ainda no ano de 2003, os arquitetos 
responsáveis pela sua idealização e desenvolvimento nunca mais seriam consultados sobre 
absolutamente nada referente a alterações, detalhamento ou realização da obra. Após a 
aprovação do perfil contendo os projetos básicos de implementação efetiva do programa, 
alterações visando a recuperação tipológica de algumas das edificações seriam desenvolvidas 
por consultores locais do Monumenta sob a orientação de técnicos do IPHAN sem o 
conhecimento prévio da UEP nem dos autores do projeto – o que geraria embates muito 
tensos entre as partes institucionais envolvidas no processo. Infelizmente, os conflitos acerca 
das soluções permaneceriam de certa maneira insolúveis até a saída da arquiteta Juliana Nery 
da UEP no início de 2005. Desfeita a resistência, prevaleceriam tais adulterações e se 
somariam a elas ainda outras.  

Nesse momento, uma empresa terceirizada seria contratada para o desenvolvimento do 
executivo (incluindo o projeto arquitetônico e todos os complementares). Todo o processo de 
construção seria feito à revelia dos autores do projeto e o resultado que se vê hoje guarda 
muito pouco da ideia original: o que restou ficaria totalmente diluído em soluções primárias de 
simplificação, bem como deturpação dos conceitos trabalhados em nome da proliferação de 
falsificações baratas, reproduções de uma suposta forma original irrecuperável – como atestaria 
as professoras Betânia Brendle e Natália Vieira: “O projeto final e obra foram repassados a 
outros profissionais e o resultado foi a produção de um pastiche de proporções gigantescas 
onde a imitação brutal do passado é colocada ao lado de soluções projetuais e construtivas 
muito pobres”. (BRENDLE, VIEIRA, 2010, p: 7) Na verdade, as novas deturpações  causariam a 
trágica fragmentação de toda a concepção inicial, derrocando em uma cópia mal feita do 
passado, além de apresentarem um amontoado de expedientes arquitetônicos desconexos – 
um verdadeiro “Frankenstein” derivado da colaboração de inúmeros agentes que não 
demostrariam nenhuma capacidade de avaliação conceitual, plástica e técnica para se intervir 
em um patrimônio de tamanha importância (entre contratantes, projetistas e construtores da 
obra), prevalecendo, mais uma vez, forças políticas e econômicas em detrimento da arte e da 
história, na construção de cenários pasteurizados e “espetaculosos” (Figura 30).    

Já na entrada do complexo, no Sobrado da Praça Samuel de Oliveira, 159, a ideia de um acesso 
com pé-direito duplo, que desvelaria os dois andares das fachadas internas – com a fenestração 
exposta em contraste com o mezanino e a passarela de integração, lançados em diagonal – se 
perderia completamente: todo o pavimento superior foi fechado; a escada escultórica que daria 
acesso ao mezanino, a ser locada próximo ao centro do pavimento, seria substituída por uma 
paupérrima escadaria de madeira de apenas um lance, cujos degraus, inexplicavelmente, 
partiriam a uma distância mínima em relação aos acessos do casarão – como se vê atualmente 
(Figura 33). No andar superior, ao invés do respiro promovido pela percepção das paredes das 
fachadas, soltas à frente, com os vãos abertos sequencialmente nos dois andares e para as duas 
direções expostas através da esquina na qual se levanta o sobrado – imagem que revelaria 
panoramas muito interessantes de todo o contexto imediato do conjunto urbano –, o usuário se 
depara, hoje, com um espaço totalmente encerrado para a cidade, apenas aberto para dentro 
do quarteirão, por meio de janelas recuperadas e outras criadas imitando as antigas... O eixo 
que penetraria o edifício a partir da calçada e o cruzaria em direção ao interior da quadra seria 
desprezado. Não obstante, o pavimento inferior seria deixado livre, demonstrando como os 
responsáveis pelas alterações dos projetos não buscariam uma mínima coerência ou lógica na 
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intervenção: umas soluções seriam adotadas, outras abandonadas em prol, talvez, da vontade 
de se fazer mais simples, minimizando o contraste entre novo e antigo; ou, quem sabe, por ser 
mais econômico e supostamente aproveitar melhor o espaço; ou mesmo por uma ingênua 
ilusão de agir em maior concordância com as formas do passado... Independente das 
motivações, o resultado final se tornaria uma colcha de retalhos imersa num limbo temporal e 
artístico pelo vácuo conceitual que se estabeleceu.  

O restaurante em frente ao Casarão 159, com seus mezaninos desenhados pelos autores do 
projeto e sua escadaria impactante, acabaria tendo o mesmo revés – seu pavimento superior 
seria encerrado por uma laje que não permitiria a amplitude proposta pelo pé-direito duplo.  

Mesmo o projeto revisado para o Trapiche Santo Antônio, que já guardaria um 
empobrecimento fatal frente à ideia inicial, seria totalmente deturpado. As escadas, passarelas 
e rampas, cuidadosamente estudadas, seriam substituídas por soluções construtivas de 
resultado lamentável – improvisações bizarras que não revelariam nenhuma qualidade 
plástica, nem atributos funcionais de excelência. É bom dizer que o projeto da rampa que 
deveria dar acesso ao andar superior dos pavilhões de aula foi uma imposição da 8ª SR do 
IPHAN, apesar da equipe achar que seria mais razoável levantar um elevador para se alcançar 
o segundo nível. Em função da exigência do escritório regional, seria cuidadosamente 
desenvolvida uma solução de design para a rampa que permitisse, de fato, o acesso dos 
cadeirantes e que contribuísse plasticamente para o projeto. Toda a concepção do pátio ficaria 
sujeita à rampa que partiria de um novo eixo de integração diagonal e que “correria” por entre 
os pilares de pedra arruinados, lançados no recinto aberto.  

Em algum momento entre o projeto executivo e a obra, por motivo desconhecido, a rampa 
que daria acesso ao segundo pavimento dos pavilhões de aula seria substituída por um 
elevador – o desejo inicial da equipe. No entanto, no lugar de um estudo cuidadoso para a 
colocação desse equipamento e da reorganização do espaço entre os pilares, bastaria aos 
responsáveis a sua simples justaposição a um dos pavilhões no local aonde chegaria a rampa 
(Figura 35). Não haveria sequer a preocupação para se investigar um lugar mais adequado para 
o equipamento, tanto no que se refere ao seu uso, quanto em relação à composição plástica 
da obra e a lógica subjacente ao antigo projeto. Sem nenhuma reflexão sobre o grau de 
alteração que esta nova situação imporia à concepção inicial, o resultado é simplesmente 
absurdo... Mais uma vez, uma colagem de elementos arquitetônicos desconexos e acrítica. 
Mesmo a rampa e a escada que deveriam unir os dois pavilhões seriam substituídas por uma 
única rampa de desenvolvimento estranho que se mostraria mais como um ajuste grosseiro de 
erro construtivo, que como uma decisão projetual consciente. Contribuindo para a 
fragmentação do espaço, o telhado do edifício interno avançaria até entrar em funesta 
conexão com o telhado do primeiro pavilhão, deturpando, mais uma vez, o conceito de manter 
a independência entre os dois edifícios, inconciliáveis (Figura 37). Os pórticos que fechariam a 
elevação do novo edifício voltado para lateral do trapiche seriam desconsiderados, 
substituídos por uma composição desarticulada das fachadas (Figura 34).  

Os únicos pórticos remanescentes da proposta original seriam aqueles que encerrariam as 
fachadas internas dos edifícios da Rua Getúlio Vargas, cujas elevações principais estariam 
voltadas para o mercado. Ou seja, ao invés da continuidade perseguida entre os monumentais 
pórticos do novo pavilhão de aulas de três andares (que não resistiria à avaliação do IPHAN) e 
aqueles pensados para as áreas de serviços vizinhas – ao invés da busca por uma unificação da 
parte interna do quarteirão através da implantação deste expediente arquitetônico nos novos 
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pavilhões da área do Trapiche Santo Antônio em sua interface com os pórticos construídos e 
expostos ao lado oposto, logo após a entrada no complexo – o que desponta hoje é mais um 
elemento desconexo, perdido no meio de outras tantas soluções arquitetônicas isoladas, 
descontínuas, fragmentárias (Figura 36)...    

Ainda na parte interna do Quarteirão dos Trapiches, os eixos diagonais de integração também 
seriam rechaçados (Figura 31): o tratamento paisagístico do interior seria desenvolvido através 
de canteiros de grama espalhados aqui e ali, contribuindo para fragmentar ainda mais o 
complexo, sem qualquer preocupação em fomentar ou favorecer o convívio e a permanência 
interna, dada a nova condição enclausurada do conjunto.  

Para além disso, a qualidade técnica da intervenção de recuperação da caixa mural dos 
edifícios seria verdadeiramente lamentável, ocasionando perdas irreversíveis do patrimônio 
arquitetônico e construtivo, danos irreparáveis na materialidade de vestígios autênticos do 
passado colonial e imperial da arquitetura laranjeirense – como afirmaria Betânia Brendle, 
Natália Vieira e Rubenilson Teixeira: 

A intervenção não revela qualquer preocupação com a legibilidade tectônica dos edifícios. Muros antigos 
de pedra calcária, de adobe e de taipa foram totalmente recobertos por argamassa de cimento, anulando 
qualquer vestígio de sua historicidade e processos construtivos. Os reforços estruturais são cirurgias 
primárias de amarração forçada do concreto com as antigas alvenarias. Após a “costura”, a caixa mural do 
conjunto foi toda rebocada uniformemente não sendo possível identificar diferenciações construtivas 
e⁄ou modificações e acréscimos que revelariam a história de sua arquitetura e seu transcurso no tempo e 
no contexto de Laranjeiras. (BRENDLE, VIEIRA, TEIXEIRA, 2011, p: 8)           

Figura 30: Quarteirão dos Trapiches visto da Praça 
Samuel de Oliveira nos dias de hoje, após a intervenção 

do Monumenta. Não é possível identificar, na fachada do 
Trapiche Santo Antônio, o que é vestígio material original 

e o que é intervenção contemporânea. Pastiche. 
Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 

 

Figura 31: Pátio interno do campus, na área do Trapiche Santo Antônio. 
Nesta foto percebe-se a força que teria o principal eixo de integração 

entre os espaços do campus disseminados para dentro do quarteirão, o 
pátio com os pilares e um dos possíveis acessos ao complexo, no foco da 
perspectiva – a sudoeste. Os eixos seriam totalmente desconsiderados.  

Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 

 

Figura 32: Pátio interno do campus, na área do Trapiche 
Santo Antônio. Pilares de pedra amparados pelas 

“muletas” brancas de aço. Confusão visual. Perda do 
caráter pitoresco preexistente.  
Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 
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Figura 36: Os únicos pórticos remanescentes da proposta original: 
aqueles que encerrariam as fachadas internas dos edifícios da Rua 

Getúlio Vargas. Mais um elemento perdido no meio de outras 
tantas soluções arquitetônicas isoladas, desconexas.  

Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 

 

Figura 33: Hall de Acesso ao campus – adaptado ao pavimento térreo do Casarão da Praça Samuel de Oliveira 159. A escadaria 
escultórica que daria acesso ao mezanino ignorado, a ser locada próximo ao centro do pavimento, seria substituída por uma 
escada de madeira de apenas um lance, cujos degraus partem a uma distância mínima em relação aos acessos do casarão.  

Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 

 

Figura 34: Paupérrima solução de composição de fachada para 
um dos pavilhões de aula construído na área do antigo trapiche. 

Substituiria a ideia de fechar esta elevação com pórticos com 
proporções derivadas daquelas usuais nas fenestrações da cidade. 

Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 

 

Figura 35: A chegada do elevador no segundo piso de um dos 
pavilhões de aula, solução originalmente pensada para 

receber a rampa de acesso. Parece um ajuste grosseiro de 
erro construtivo. 

Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Se “Deus está nos detalhes” como um dia afirmou Mies van der Rohe, o “diabo” deve estar na 
negligencia do tratamento deles durante o processo de desenvolvimento de um projeto. 
Certamente houve benefícios e a ideia geral se manteve na obra do novo campus da 
Universidade Federal de Sergipe, em Laranjeiras e demais intervenções do Programa 
Monumenta na cidade. Mas num olhar detido podem-se verificar muitas alterações que 
findaram por modificar substancialmente a proposta – o que leva a perguntar: Porque linhas 
de força traçadas no chão que tinham um sentido de dar permeabilidade e integração entre o 
interior e o exterior do conjunto do quarteirão dos trapiches se transformaram em faixas 
gratuitas subitamente interrompidas por paredes cegas ou portas fechadas? Porque o agudo 
contraste entre o antigo e o novo, que tinha no ritmo e alcance das velhas aberturas seu 
principal elemento mediador, se transformou em uma desastrosa configuração de vigas retas 
que cortam arcos plenos desconfigurando completamente a leitura do organismo antigo? 
Porque as novas aberturas, antes cuidadosamente desenhadas em proporções que dialogavam 
por continuidade com a antiga modenatura, foram em parte substituídas por janelas 
horizontais sem a menor preocupação com a composição da fachada e seu impacto no 
conjunto? Porque a continuidade e fluidez de espaços amplos que permitiam um transitar 
ininterrupto pelos edifícios foi substituído por uma complicada e extremamente fragmentada 
articulação espacial que retalhou por completo o espaço, em uma distribuição-circulação 
confusa, perigosa e truncada? Porque um espaço tão atrativo e instigante como a praça dos 
pilares se tornou tão inóspito, povoado por gigantes de muletas brancas (Figura 36)? Porque 
os materiais utilizados nos acabamentos parecem completamente inadequados, já que com 
cerca de dois anos da entrega das obras, já se encontram em visível processo de degradação?  

O objetivo maior do Projeto Laranjeiras foi, de certa maneira, alcançado e parece acertada a 
estratégia de se investir em propostas que não visem direta e exclusivamente o turismo, bem 
como parece correta a alteração da instituição de ensino que veio a ocupar o espaço da 
intervenção – de uma universidade privada para uma pública – por manter os investimentos 
públicos dentro da esfera pública, para além de beneficiar esse ensino. É certo que outras 
dinâmicas urbanas foram criadas e outras tantas ainda estarão por vir, ratificando a ideia geral 

Figura 37: A fachada sul do complexo. Fica tão claro que seria uma solução muito mais elegante deixar aparente o muro 
remanescente arruinado em toda a sua extensão e apenas soltar a parte superior do primeiro pavilhão de aulas. Para além disso, 

aqui se percebe a solução absurda de ampliação do telhado do segundo pavilhão até o encontro discordante com o primeiro.  
Fonte: Rodrigo Baeta, 2012. 
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das intervenções do Monumenta como desencadeadoras de melhorias para a cidade e 
recuperação sustentável do patrimônio, iniciativas que deveriam ultrapassar o âmbito do 
programa e ganhar autonomia própria.  

Mas, num primeiro momento, ao invés de aproximação, os cinco cursos implantados no lugar do 
curso de licenciatura gerariam ainda maior distância da comunidade local por terem trazido uma 
demanda e um público completamente alheios à população da cidade. E como não poderia 
deixar de ser, o espaço construído se tornou, obviamente, inadequado e incapaz de atender, 
devidamente, as necessidades dos novos cursos. Em seu aspecto final o conjunto terminou por, 
mais uma vez, parecer cenografia para o turismo na celebração do espetáculo do capital. A 
solução se revelou física e socialmente fechada em si mesma, com pouca ou nenhuma interação 
direta com a comunidade, numa organização arquitetônica enclausurada que, ironicamente, 
recupera a importância do rio através dos edifícios que dão costas à cidade e se voltam para o 
fluxo do que vem e do que corre para longe. Materializa no espaço o drama da relação entre o 
patrimônio construído e a comunidade laranjeirense, numa paródia triste à correnteza já débil 
do Cotinguiba: algo que deixa pouco e vale mais para aqueles que somente estão de passagem...  

Infelizmente, o que se vislumbra, atualmente, são restos desconexos de um ideal não realizado 
que apenas numa visão quixotesca pode se aproximar da primeira concepção. Dos embates da 
primeira proposta descartada pelo órgão fiscalizador, às modificações durante a execução da 
obra, cujo projeto executivo foi realizado por outrem, muito se perdeu ou foi irremediavelmente 
danificado. Assim, depara-se com a necessidade de reflexões mais detidas sobre a nebulosa que 
insiste em separar o pensamento teórico da prática construtiva, os descompassos e 
descontinuidades, que nesse caso de Laranjeiras terminaram por transformar pequenos ajustes 
em enormes mudanças. Talvez enfrentar as discrepâncias e desacertos seja importante para 
fornecer indícios que permitam maior aproximação desse considerável hiato entre a concepção 
e a realização de uma intervenção em preexistências consolidadas e de interesse de preservação.  

Parece-nos que algumas pistas para reflexão sobre essas e outras inquietações foram 
apontadas no decorrer dessa explanação. Talvez os meandros sejam mais complexos e os 
agentes e forças envolvidas mais imbricadas e comprometidas com interesses alheios ao 
próprio patrimônio do que seria desejável que fossem – mas um problema de face dupla 
parece comprometer parte importante de muitos dos agentes e poderes decisórios do 
processo: a falta de conhecimento devido, refletido na pouca (ou nenhuma) sensibilidade para 
as múltiplas e complexas questões do patrimônio e da preservação e a incapacidade crítica 
valorativa para reconhecimento da qualidade arquitetônica antiga e nova. Obviamente, 
ninguém aqui é nem ingênuo nem pretensiosos o suficiente para acreditar que apenas a 
melhora da qualificação técnica dos envolvidos seria suficiente para solver o abismo que existe 
hoje, no Brasil, entre teoria e prática nas intervenções sobre nosso patrimônio construído, 
cujas decisões se dão bem mais no plano político e econômico (e algumas vez estritamente 
pessoal) que propriamente arquitetônico e urbanístico. Mas, parece sim um ponto crucial e 
decisivo para fomentar as discussões.  

Outras questões subjacentes também devem compor a reflexão: Como se dá a contratação- 
substituição dos profissionais responsáveis pelos vários papéis no decorrer do processo, desde 
os estudos e dossiês para implementação de programas dessa natureza, à execução final das 
obras? Como se dá a contratação dos profissionais responsáveis especificamente pelos 
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projetos arquitetônicos e urbanísticos? Em que bases se estabelecem os embates entre os 
agentes propositivos e os agentes fiscalizadores (em especial o IPHAN)? Deve haver outros 
balizadores para avaliação das decisões projetuais em intervenções em bens patrimoniais? 
Qual a importância da qualidade arquitetônica e/ou urbanística das propostas para o 
patrimônio? Como se deve dar essa avaliação qualitativa?  Como se dá a responsabilidade e 
comprometimento com os investimentos públicos em processos que acometem somas 
consideráveis em propostas que podem facilmente ser descartadas, desconsideradas ou 
alteradas sem consulta a seus autores? Como ficam os direitos autorais e a ética nesses casos? 
Quais as implicações da substituição de alguns ou vários dos profissionais envolvidos, 
causando certa ou grande descontinuidade no transcorrer geralmente longo de todo o 
processo?  O que prevalece em convênios dessa natureza, onde o maior fomentador é um 
organismo financeiro internacional? Qual a tangência entre preocupações patrimoniais, 
políticas e econômicas, capaz de equilibrar tais interesses para que os bens culturais não 
apenas sobrevivam, mas vivam dignamente? 
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8 NOTAS 

                                            
i
 Nascido em 1906 e morto em 1988, Cesare Brandi foi um dos mais importantes críticos de arte do século XX. Criou 
em 1939 o Istituto Centrale del Restauro – em Roma – e o dirigiu por vinte e um anos. Como subsídio para sua 
prática preservacionista, produziu uma das teorias de restauração que melhor traduziria o momento 
contemporâneo. O texto consiste nos escritos e nas aulas que havia dedicado ao tema do restauro nos anos em que 
permaneceu à frente do instituto, artigos reunidos por seus auxiliares no começo da década de 60.  
ii
 A Colina de Sant’Aninha havia acabado de ser, criminosamente, cortado, por iniciativa da prefeitura de Laranjeiras, 

para ampliar o leito do rio; posteriormente, teria outra parte cortada para a criação de uma “Praça de Eventos”. 
Estas intervenções dilaceram, até hoje, o equilíbrio tênue entre a massa edificada do casario oitocentista e a 
paisagem natural que cerca a cidade. 


