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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo compreender como ocorrem, se constroem, se 

justificam e se implementam as políticas de intervenção urbana no centro histórico da cidade 

de Campos dos Goytacazes, especialmente entre os anos de 2008 e 2018, considerando, em 

particular, os modos como estas tratam do patrimônio arquitetônico urbano e seus efeitos sobre 

os usos da área central da cidade. Foi a partir da criação do Conselho de Preservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural que se institucionalizou a questão do patrimônio no município. 

O Plano Diretor publicado em 2008, por sua vez, redefiniu os instrumentos de proteção ao 

patrimônio arquitetônico urbano, com a consolidação da Área de Especial Interesse Cultural 

(AEIC), e explicitou a necessidade de revitalizar o centro histórico, respaldando as reformas e 

intervenções iniciadas em 2012. Interessa-nos, nesse contexto, identificar os atores envolvidos, 

as dimensões da cidade valorizadas como dignas de se preservar, os meios e dispositivos 

utilizados e os efeitos do conjunto de ações sobre o patrimônio deste local. Além disso, 

buscamos ainda conhecer como a questão do patrimônio é tratada em cidades não 

metropolitanas. Quanto ao método, utilizamos aqui a pesquisa bibliográfica e documental 

visando contextualizar o tema, identificar seus referenciais teóricos e empíricos, bem como os 

regimentos legais que o permeiam. Recorremos também à entrevistas com os atores 

reconhecidos como mais relevantes na promoção do patrimônio arquitetônico da cidade, a fim 

de perceber seus pontos de vista, justificativas e critérios. Dessa maneira, verificamos conflitos 

na aplicabilidade das leis vigentes, desvalorização do patrimônio arquitetônico existente e sua 

ambiência, além de anseios especulativos constantemente articulados a esse espaço urbano em 

questão. 

 

Palavras-chave: Intervenção urbana. Revitalização. Política urbana. Centro histórico. 

Patrimônio arquitetônico. 



ABSTRACT 

 

 

This essay has as main objective to understand how occur, are constructed, justified and 

implemented the policies of urban intervention in the historical center of the city Campos dos 

Goytacazes, especially between 2008 and 2018, considering in particular the ways which these 

deal with the urban architectural heritage and its effects on the uses of the central area of the 

city. It was from the creation of the Council for Preservation of Historical and Cultural Heritage 

that the issue of heritage in the municipality was institutionalized. The Master Plan published 

in 2008, in its turn, redefined the instruments for the protection of urban architectural 

patrimony, with the consolidation of the Area of Special Cultural Interest (AEIC), and 

explained the need to revitalize the historic center, supporting the reforms and interventions 

started in 2012. In this context, we are interested in identifying the actors involved, the 

dimensions of the city valued as worthy of preservation, the means and devices used and the 

effects of the set of actions on the heritage of this place. In addition, we seek to know how the 

issue of architectural patrimony is treated in non-metropolitan cities. As for the method, we use 

bibliographical and documentary research aiming to contextualize the theme, identify its 

theoretical and empirical references, and the legal regiments that permeate it. We also used 

interviews with the actors recognized as most relevant in promoting the architectural heritage 

of the city, in order to perceive their views, justifications and criterions. In this way, we verified 

conflicts in the applicability of laws that exist, devaluation of the architectural patrimony and 

its ambience, as well as speculative longings constantly articulated to this urban space in 

question. 

 

Keywords: Urban intervention. Revitalization. Urban policy. Historic center. Architectural 

heritage. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação tem o objetivo de compreender as dinâmicas de implementação das 

políticas de intervenção urbana – entre 2008 e 2018 – que visam a revitalização do centro 

histórico da cidade de Campos dos Goytacazes, buscando, especialmente, identificar como essa 

revitalização se relaciona com a questão do patrimônio arquitetônico existente e quais são seus 

efeitos quando incorporada em um contexto extrametropolitano. 

Em síntese, trata-se de descrever e analisar as políticas de intervenção urbana que a 

partir de 2008, ano de publicação do até então vigente Plano Diretor do município, explicitam 

a necessidade de revitalização da área central e redefinem os instrumentos de proteção ao 

patrimônio histórico e cultural com a criação da Área de Especial Interesse Cultural (AEIC), 

incluindo ainda, a partir desse recorte, as intervenções implementadas no centro desde 2012.  

Campos dos Goytacazes1, é a maior cidade do estado fora da região metropolitana e a 

sua origem remonta ao século XVII. Se consolidou a partir de um centro dinâmico 

nos processos de modernização do espaço urbano, que lhe renderam, em termos arquitetônicos, 

grande expressividade de diversos momentos da urbanização brasileira, notada desde seu 

traçado colonial moldado por vielas e largos, a exemplares religiosos de arquitetura barroca2 e 

vestígios de instalações portuárias, passando por palacetes e solares da virada do século XIX, 

sobrados ecléticos3, prédios com características do Art Déco4 e, inclusive, modernistas5.  

Por já ter vivenciado diversas experiências de intervenção urbana ao longo da história, 

como será visto ao longo do trabalho, o centro histórico da cidade se mostra como uma 

ambiência ameaçada na perspectiva de preservação do patrimônio arquitetônico urbano e dos  

 
1 Cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, situada à cerca de 300km (trezentos quilômetros) da capital, que 

integra a região Norte Fluminense com seus 490.288 (quatrocentos e noventa mil duzentos e oitenta e oito) 

habitantes, segundo estimado pelo IBGE. 

 
2 Estilo arquitetônico predominante entre os séculos XVII e XVIII durante o movimento de contrarreforma da 

Igreja Católica. 

 
3 Estilo arquitetônico caracterizado pela mistura de estilos entre meados do século XIX e a virada do século XX. 

 
4 Estilo arquitetônico surgido na França durante a década de 20 com um movimento vanguardista e de caráter 

decorativo. 

 
5 Estilo arquitetônico que surge entre as décadas de 30 e 50 no contexto artístico e cultural do Modernismo, 

marcado como um período de rejeição aos estilos tradicionais. 
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aspectos que o caracterizam como lugar de encontro6 e paisagem de memória coletiva7, antes 

pelo fato do patrimônio ainda não ser uma questão pública institucionalizada na cidade, 

enquanto se buscava a modernização, e hoje pela deficiência envolta na aplicabilidade das leis 

de preservação existentes.  

Nesse sentido, o centro histórico converteu-se em um cenário de desvalorização do 

patrimônio arquitetônico e descaraterização ambiência do centro histórico, o que permite pensar 

a patrimonialização arquitetônica como problema público8, pois apesar de hoje constar em 

normas de variados âmbitos, ela não se efetiva, principalmente pela recorrência de demolições 

e intervenções que vem sendo discutidas há várias décadas, pautadas na busca de uma 

revitalização cujo foco geralmente se concentra no fortalecimento da dinâmica comercial dessa 

área central (PAES, 2006). 

A busca recente pela valorização do patrimônio arquitetônico dos centros urbanos e seu 

ambiente – explorando sua singularidade humana e cultural – remonta a debates travados nas 

grandes metrópoles brasileiras, tornando-os elementos fundamentais das políticas tendentes a 

transformá-las em cidades globais e competitivas. Se definirmos o termo “revitalização” como 

uma adequação das formas e da estrutura urbana às características e funções contemporâneas, 

é possível sustentar que se trata de uma prática constante no urbanismo, ainda que se altere em 

novas denominações ao longo do tempo. Intervenções desse tipo se iniciaram na Europa, com 

os planos de embelezamento e renovação urbana, e se reproduziram em diversas cidades do 

mundo pela necessidade de modernização e adaptação dessas cidades às novas concepções que 

surgem, nesse caso, durante o século XIX9.  

Entendendo assim, vemos que se trata de uma prática recorrente na cidade de Campos 

dos Goytacazes que, desde esse mesmo século, tece planos de adequação das formas urbanas 

deliberados pelo poder público10. Igualmente, a valorização do patrimônio arquitetônico do 

município remonta ao mesmo início da valorização do patrimônio no Brasil, ou seja, aos 

 
6 O lugar como espaço público, conceituado segundo Lefebvre (1968;1974). Ver item 1, p. 18. 

 
7 Conforme emerge das ideias de Halbwachs (1950) e Joseph (1992): A paisagem compreendida não só pelos 

aspectos físicos e materiais, mas pela experiência e representatividade da coletividade, pelos sentimentos relatos. 

Ver itens 1 e 2, p.20 e p.22. 

 
8 Definido conforme Gusfield (1981), quando um aspecto demanda ser tratado como objeto de ação coletiva. Ver 

item 2, p.64. 

 
9 Podemos citar: o projeto do Ensanche de Barcelona (1859), de autoria de Idelfons Cerdá; o plano de Haussmann 

para Paris (1853-70) e a reforma de Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro (1902-06), esta última conhecida 

como “bota-abaixo” devido ao grande número de demolições. 

 
10 A saber, aqueles de autoria de Bellegarde, Pralon, Saturnino de Brito e Coimbra Bueno/Alfred Agache. 
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primeiros anos de atuação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

fundado em 1937, vindo posteriormente a se tornar IPHAN. Vale se destacar aqui, entretanto, 

que os bens reconhecidos neste período não correspondiam àqueles existentes no centro da 

cidade, e sim aos solares coloniais de áreas mais afastadas (VIEIRA & TEIXEIRA, 2005). 

Somente com o início da atuação do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), por 

volta da década de 80, é que alguns exemplares existentes no centro histórico passaram a ser 

preservados, como é o caso do Hotel Gaspar, tombado pelo órgão em 1987. 

Todavía, a introdução da questão da preservação do patrimônio arquitetônico urbano no 

âmbito municipal é mais recente. De início o Plano Diretor de 1991 apenas determinou a criação 

do Conselho de Preservação do Patrimônio Municipal (COPPAM) e, posteriormente, o Plano 

Diretor de 2008 incluiu o patrimônio arquitetônico como elemento importante da estruturação 

urbana em seus artigos 82º e 84º, apontando para lhe dar um uso cultural a partir da revitalização 

do centro histórico.  

Boa parte da reflexão atual sobre revitalização e patrimônio advém de experiências 

metropolitanas. Nota-se, portanto, que as normas locais incorporaram no repertório urbanístico 

da cidade uma concepção de patrimônio, e de usos desse patrimônio, inspirada nas principais 

metrópoles brasileiras, e que se agrega também à gramática reivindicativa dos comerciantes 

locais, bem como de alguns atores sociais e da própria prefeitura. Nessa perspectiva de 

circulação de políticas é que articulamos a análise “extrametropolitana”, considerando como 

são apropriados nas arenas públicas os usos locais dos modelos que transitam hierarquicamente 

entre os municípios. 

Na cidade do Rio de Janeiro se acompanha, ao longo das últimas décadas, diversas 

intervenções em sua área central. No eixo dos becos da Praça XV, a Travessa do Comércio e a 

Rua dos Mercadores, acessadas pelo Arco do Telles, tiveram seus sobrados transformados em 

um centro gastronômico e cultural, o que se deu depois das ações preservacionistas promovidas 

pelo projeto Corredor Cultural11 e a criação de diversos centros culturais a sua volta, como o 

Centro Cultural Banco do Brasil e a Casa França-Brasil (MELO & RODRIGUEZ, 2015). O 

eixo da rua Sacadura Cabral e Rua Camerino, sentido do Morro da Conceição, na Saúde, foi 

afetado pela revitalização da zona portuária da cidade, resultando na transformação do bairro 

em um produto turístico e cultural após ações descontextualizadas sobre seu casario 

 
11 Projeto do arquiteto Augusto Ivan viabilizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do Rio de 

Janeiro junto a um grupo de intelectuais, passando a ser considerado um marco nas políticas públicas municipais 

voltadas à preservação de conjuntos arquitetônicos e sua ambiência na década de 80, especialmente pela criação 

do modelo das APACS - Área de Preservação do Ambiente Cultural (MACHADO, 2015). 
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arquitetônico, que remonta do século XIX, e sua população (MESENTIER & MOREIRA; 

2014). A área de comércio popular do Saara, que também reúne imóveis integrados ao Corredor 

Cultural, foi foco de propostas de melhorias urbanísticas reivindicadas pelos comerciantes do 

SAARA (Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega) e mais tarde recebeu 

um trecho da linha do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) fruto da revitalização da zona 

portuária, interferindo na dinâmica da circulação existente.  

As intervenções no chamado “Porto Maravilha”, geraram um enobrecimento e 

turistificação do território, com a expulsão de usos populares e de parte dos moradores locais. 

O que se observa através dessas experiências é que a problemática se concentra no fato do 

processo de revitalização privilegiar a dimensão econômica enquanto a questão do patrimônio 

arquitetônico urbano, quando envolvida, é restrita à retórica, sendo mobilizada por um discurso 

de dinamização da economia dada a partir da valorização da cultura. Sendo assim, as políticas 

de intervenção urbana voltadas para revitalização de áreas centrais acabam travando uma 

disputa de usos na qual de um lado se considera apenas a rentabilidade possível dos lugares, 

mediante seus usos culturais e/ou turísticos, tendendo a "destruir os anteriores modos de vida" 

(RIBEIRO, 2005, p. 420); e de outro, valoriza-se o centro urbano como lugar de memória e de 

encontro, como espaço público e de sentimentos relatos (JOSEPH, 1999). 

Formulado, desse modo, o problema de pesquisa remete à noção de direito à cidade, 

popularizada a partir de Lefebvre (1968;1974), na qual a função central e capacidade de pôr em 

contato e permitir toda forma de comércio humano é a principal propriedade da forma urbana. 

Tal propriedade, tornaria a centralidade urbana objeto de disputa entre atores e usos econômicos 

contra os outros usos, contudo, trata-se de uma referência demasiado geral para nosso objeto. 

O tema que foi desenvolvido e que ao longo desse trabalho será apresentado, envolve a 

preocupação sobre quais as dimensões da cidade são valorizadas na tentativa de se preservar, 

quais os meios e também quais são os efeitos da preservação quando considerados os usos que 

se faz e se aspira a fazer da cidade. A este questionamento amplo agregamos um mais 

específico, tratamos aqui de uma cidade média extrametropolitana. Podem ser aplicadas a esta 

os mesmos critérios analíticos que às metrópoles? 

Buscamos então conhecer como ocorrem as intervenções em centros históricos de 

cidades extrametropolitanas, cujo valor histórico e cultural do patrimônio arquitetônico urbano 

não é claramente reconhecido para além da letra das normas; e ainda, identificar, quais são os 

atores que introduzem a questão na agenda pública do município, quais são os referenciais dessa 

política e como se ajustam localmente, que conflitos ocasionam sua implementação e quais são 

seus efeitos sobre o centro histórico da cidade.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Sobre o espaço urbano e o espaço público 

 

Visando atender uma revisão teórica e conceitual, partimos da contribuição de Henri 

Lefebvre e Isaac Joseph, embasando-nos no curso da disciplina “Urbanização, Política e 

Espaço: o pensamento de Lefebvre e seus Críticos” do PPGDAP. 

Para Lefebvre (1970), não é possível descrever o urbano apenas pelas suas funções 

(política, administrativa, comercial, produtiva, etc), formas (disposição espacial) e estruturas 

(morfológicas e sociológicas). O que constitui a cidade vai além da descrição e engloba o 

conteúdo, visto que sua essência está na centralidade, no movimento dialético que a constrói e 

a destrói, reunindo um conjunto de atividades e elementos, não importando quais. Essa forma 

urbana, vista como totalidade, não tem nenhum conteúdo específico, mas tudo a ela vem e nela 

vive (coisas, objetos, pessoas e situações).  

O urbano reúne e enquanto forma transforma tudo aquilo que reúne/concentra, os 

determinismos, os conteúdos heterogêneos, a ordem e os conflitos. A cidade centraliza as 

diferenças, nada existe sem troca, aproximação, proximidade, relações. Assim, a cidade 

constrói, destaca e liberta a essência das relações sociais: a existência recíproca e a manifestação 

das diferenças procedente dos conflitos, ou que levam aos conflitos.  De acordo com Lefebvre 

(1970), o urbano se liga de um lado, à lógica da forma, e, de outro, à dialética do conteúdo, ou 

seja, às diferenças e contradições, aos conflitos inerentes a ele; e é nesse sentido orientamos a 

análise dessa pesquisa.  

O conceito de espaço reúne o mental, o cultural, o social e o histórico, podendo ser 

interpretado como um processo complexo que reflete a simultaneidade dessas categorias 

(LEFEBVRE, 1974). Dessa forma, os centros urbanos são a expressão de uma infinidade de 

funções, guardam a memória e o simbolismo da história, expressam práticas, maneiras de fazer 

e formas próprias daquele local, cultura e conjunto de pessoas.  

A centralidade se define para Lefebvre (1968) pelo encontro de tudo aquilo que coexiste 

no espaço. Reúne os signos e símbolos do urbano, as coisas que permitem ou estipulam a 

reunião (a rua, a calçada, as praças...) e a troca, é o lugar do encontro e da simultaneidade, 

dando sentido às diferenças. Ou seja, a centralidade é uma forma, nela mesma vazia, mas que 

chama um conteúdo. A implica na simultaneidade e dela resulta a simultaneidade de tudo aquilo 

que se pode reunir em ato de pensamento ou em ato social, em um ponto ou nos arredores desse 

ponto. 
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No entanto, vale aqui ressaltar que no curso da sua realização, a 

concentração/centralidade sempre enfraquece e se rompe, tornando preciso, então, um outro 

centro, uma periferia, um alhures. “Esse movimento produzido pelo urbano, produz, por sua 

vez, o urbano. A criação se interrompe, mas, por sua vez, para criar” (LEFEBVRE, 1970, p. 

112). Ela se desloca, implicando em uma relação complexa entre o espaço urbano e os 

ritmos/tempos da vida urbana, religando, inclusive, o pontual ao global. A centralidade nas 

cidades gregas, por exemplo, se deslocou do templo semicírculo, onde os guerreiros discutiam 

suas expedições, à ágora, inicialmente lugar de reunião política e depois comércio. Dessa 

maneira, Lefebvre (1974) explicita e orienta que a centralidade pode dar lugar a uma lógica 

aplicada (estratégia), mas pode também explodir com a perda de identidade.  

Em síntese, o espaço para Lefebvre (1974) resulta da relação de sujeitos e objetos. A 

análise espacial os articula estando vinculada à três elementos: as práticas, as representações no 

espaço e os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido, percebido e concebido. Os usos 

disputam as propriedades do espaço, tais como a centralidade. Em um processo de apropriação, 

mudam aqueles usos e práticas que estão em uma relação de valorização, que ocorre quando a 

modernização invade o cotidiano (LEBÈBVRE, 1991). Assim, cotidiano deixa de ser um lugar 

de autonomia vindo a ser onde se atua o controle em uma sociedade de consumo dirigido, que 

se dá por meio de ações que trabalham signos e significados, podendo essa cidade produto do 

sistema gerar conjuntos desarticulados e desarmônicos com as formas de viver, visto que deixa 

de dar conta das diferenças, contrária à noção de direito à cidade de Lefebvre (1968), de estar 

juntos mesmo diversos. 

Nessa perspectiva, articulamos o sociólogo francês Isaac Joseph12. É possível dizer que 

este autor consegue incorporar Lefebvre ao considerar o espaço a partir da presença das 

diferenças e do direito à cidade, das possibilidades de encontro, contato e disputa de usos. 

Entretanto, para Joseph (1992), são os rituais de interação nas relações face-a-face que 

produzem a cidade, considerando ainda o espaço público e os relatos, visto que entende a cidade 

como um bem público e abrange também as intervenções sobre ele. 

Em “Paisagens Urbanas, Coisas Públicas”, Joseph (1999) se debruça sobre o conceito 

de espaço público discutido a partir da urbanidade democrática e considerando experiência 

sensível dos indivíduos com a paisagem urbana. Demonstra a complexidade que é tratar de 

espaço público, visto que vem caracterizá-lo pela dispersão e embaralhamento dos 

 
12 Responsável por introduzir os trabalhos da Escola de Chicago na França, ou seja, traz consigo uma visão mais 

pragmática. 
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pertencimentos, onde é possível se observar como as formas de inserção social se conjugam 

com processos de socialização.  

De acordo com o autor, esse é um espaço de ação, de sociabilidade, de experiência 

urbana plural e organizada mais por rituais de interação, do que pelas normas, visto que ele se 

constrói por espoliação, apropriação, conflitos e contradições, sendo assim, de certa forma, 

construído então em resistência às normas. Nesse sentido, insere como possibilidade a 

democracia urbana, pensa as profissões do público e exige diálogo entre parceiros de ação – 

técnicos, intelectuais e usuários, para manter a cidade como bem público e não apenas 

apropriação de um, com ações que promovam urbanidade, ou seja, que fomentem um bem-estar 

comum, um estar bem juntos. 

Dessa forma, para Joseph (1999), a concepção de espaço público passa basicamente 

pelos princípios de espaço de direito (à circulação e à acessibilidade), de paisagem sensível 

(que é diversamente percebida conforme experiências e representações existentes), de 

cerimônias cívicas e de cooperação entre campos profissionais diversos, pois requer a gestão 

de interesses públicos plurais. Contempla, ainda, a questão da identidade e da memória coletiva: 

 

Um espaço público é um espaço de visibilidade mútua e, muitas vezes, 

também um lugar em que se constrói uma perspectiva, uma visão da paisagem 

urbana. Por esse lado, os pontos de onde se descortina uma paisagem guardam 

uma história local, participam do imaginário da cidade, de seus clichês, das 

vistas dos cartões postais etc. Assim, a memória dos espaços públicos é 

organizada nos traços, documentados ou não, que os moradores e os visitantes 

gostam de encontrar como marcas de identidade da cidade (JOSEPH, p.43, 

2004) 

 

Além disso, o autor também destaca que se um espaço público é um dispositivo que põe 

em tensão identidades entre distância e proximidade, entre o face a face com o outro e a 

coopresença com os demais, é também disputável nos usos e nas normas que os regem, o que 

o submete ao domínio dos processos de apaziguamento e das controvérsias sobre o bem público 

(JOSEPH, 1999). 

Assim, os valores e crenças ligados ao coletivo, aqueles de que se diz constitutivos de 

um  patrimônio  a  ser  preservado, englobam três problemas preliminares: o problema da 

congruência das representações, pela dificuldade de se certificar que populações ou indivíduos 

diferentes têm a mesma interpretação de um marco no qual se desenrola uma ação. O problema 

da cooperação na ação, visto que, quer se trate de propor uma norma ou de ser afetado por ela 

do exterior, supõe-se a necessidade de uma cooperação. E o problema da mobilização e do 

excesso de comunidade, pois é sabido que se o compromisso do indivíduo é interessado ou 
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vantajoso,  em  que  medida  a  ação  coletiva  permanece  sendo  uma  ação comum e seus fins 

são partilhados? (LIVET, 1997 apud JOSEPH, 1999). 

Joseph (1999) explica que essas questões ganham importância pois as mudanças 

promovidas na paisagem urbana se atrelam e caminham junto com as mudanças de uso, além 

de representar a abertura do território local, seja central ou periférico, à ordem das redes, sendo 

comum políticas urbanísticas que consistem em “fazer a cidade sobre a cidade” (JOSEPH, 

2004, p.43). Dessa maneira, o habitante vê como se transformam as formas da paisagem 

juntamente com as condições de sua vida pública, sua memória e identidade. Complementar a 

isso, retomamos Lefebvre (1974) entendendo que as transformações do espaço urbano 

envolvem ainda a questão da temporalidade, sendo, simultaneamente, espaciais e temporais, 

pois o processo se estende no espaço que ele modifica e se desenvolve no tempo, ao longo da 

prática e da história.  

Portanto, notamos que intervenções na paisagem e ambiência urbana, assim como a 

memória coletiva, são aspectos que se incorporam ao tema do patrimônio arquitetônico urbano, 

do ponto de vista que esse é considerado um elemento da estrutura urbana que exerce uma 

representatividade histórica. Além disso, o patrimônio arquitetônico como objeto, parte e 

reflexo da totalidade, na perspectiva da modernidade, através das relações prático/sensível da 

cotidianidade, torna-se passível de ser capturado pela publicidade – consumo dirigido 

(LEFEBVRE, 1970). 

 

2. Sobre a cidade, sua carga simbólica e o patrimônio arquitetônico  

 

Da perspectiva das representações, o patrimônio pode ser visto como parte da paisagem 

urbana, do espaço público, da cidade em obra permanente e do direito à cidade, envolvendo 

apropriação de usos e a necessidade de comunicação entre usuários, técnicos, gestores e 

intelectuais nas ações que incidem sobre ele (JOSEPH, 1999). A partir de então, buscaremos 

esclarecer a carga simbólica e cultural do patrimônio arquitetônico que compõe os centros 

históricos das cidades. 

Como elemento social, a cidade abriga uma simultaneidade de dimensões: o material, o 

cultural e o simbólico – fato social total (MAMANI, 2004). A relação entre a paisagem e os 

citadinos se torna, pois, o lugar da ação, revelando a mentalidade através dos sentimentos 

relatos (JOSEPH, 1992) e sendo a memória os "traços, documentados ou não, que os moradores 

e os visitantes gostam de encontrar como marcas de identidade da cidade" (JOSEPH, 2004, 
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p.44). Nesse mesmo sentido, Rossi afirma que por estar ligada a fatos e lugares, a cidade é, por 

sua vez, o lugar da memória coletiva13.  

Para Rossi (2001), da mesma forma que para Park (1925), a cidade se constitui em uma 

totalidade orgânica, ou seja, qualquer mudança pontual altera todo o conjunto. Por essa razão, 

ao tratar da arquitetura da cidade não se trata da arquitetura em si, mas da arquitetura como um 

componente da paisagem urbana. Esse ambiente, portanto, se estabelece mediante à arquitetura 

ao passo que a individualidade de uma obra é parte do seu “lócus” (ROSSI, 2001).  

 

Fazer a cidade sobre a cidade – como dizem hoje os arquitetos-urbanistas que 

trabalham na revalorização de certos tecidos urbanos –  recompor uma 

memória urbana é necessariamente tratar os edifícios com o devido respeito, 

não negligenciar os “investimentos de forma” que fizeram a cidade de ontem, 

as catedrais, os palácios, praças e mercados. Daí a tentação para o político – e 

ele nem sempre sai vencedor, o que é um desvio da ideologia populista – de 

considerar “autoritário” o tratamento (JOSEPH, 2004, p.60). 

 

  Deste modo, a forma arquitetônica da cidade é exemplar nos monumentos, que como 

datas possibilitam compreender um antes e um depois – a história – ao mesmo tempo que 

confere singularidade à estrutura urbana. Os modos de atuação e os modos de leitura vão 

depender do tempo, bem como da cultura e das circunstâncias. A relação da coletividade com 

o lugar e com a ideia dele, ou seja, a memória coletiva, permite ou ajuda a compreender o 

significado da arquitetura da cidade (ROSSI, 2001). 

Segundo Choay (2000) a valorização do patrimônio se dá na contracorrente da 

urbanização dominante. A questão da preservação ou não desses objetos da cidade 

(monumentos/prédios históricos) é colocada em xeque a medida em que se acentua esse 

processo. No entanto, quer o urbanismo se ocupe em destruir os conjuntos urbanos antigos, 

quer tente preservá-los, é ao tornar-se num obstáculo ao livre desenvolvimento de novas 

modalidades de organização do espaço urbano que as formações antigas adquiriram a sua 

identidade conceitual.  

De acordo com a autora a dimensão urbana do patrimônio é tratada na arquitetura a 

partir de três figuras sucessivas: a figura memorial, histórica e historical. A figura memorial 

surge na Inglaterra em meados do século XIX a partir das ideias de John Ruskin, ao mesmo 

tempo em que se inicia a reforma urbana de Paris, mas, justamente, contra tal modelo de 

intervenção que destruíu a estrutura e o tecido das cidades antigas. Para Ruskin, sendo tudo que 

é antigo aquilo que se considera a essência da cidade, deve-se, portanto, ser um objeto 

 
13 Conforme a tese de Halbwachs (1950). 
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patrimonial inatingível e protegido incondicionalmente. Já na visão histórica, não se milita pela 

preservação dos centros antigos, mas atribui a eles uma função museológica, pois como conduz 

Camilo Sitte, o papel das cidades antigas terminou, mas a sua beleza plástica permanece, ao 

contrário do que acontece com a cidade moderna e industrial. 

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, se evidenciou a problematização da cidade 

antiga enquanto figura museológica. Isso porque ao se tornar histórica e colocada fora do 

circuito da vida urbana, perdia sua historicidade14. Nessa época, os Congressos Internacionais 

de Arquitetura Moderna (CIAMs) recusavam a noção de cidade-histórica ou cidade-museu, 

promovendo uma ideologia que pensava em reconstruir a cidade fazendo tábula-rasa dos 

centros históricos durante os anos cinquenta do século XX. Porém, foram brevemente 

contestados na Europa devido a criação de leis de preservação inspiradas na figura museológica 

da cidade, e assim sendo, os modernistas prosseguiram nos países em via de desenvolvimento.  

Nesse sentido, a figura historial busca sinterizar e superar as teorias anteriores. 

Defendida pelo arquiteto italiano Giovannoni no início do século XX, essa visão antecipa as 

diversas políticas de proteção ao patrimônio dos anos 60, buscando integrar os conjuntos 

urbanos antigos na organização territorial e incentivar, simultaneamente, a valorização da 

dimensão histórica e de novos usos. Vale ressaltar, que segundo Choay (2000), Giovannoni foi 

o primeiro a designar o termo “patrimônio urbano”. A partir de então, o patrimônio 

arquitetônico passou a ser considerado parte integrante da urbanização por se entender que o 

urbanismo deve se mover e comunicar por todos os meios que caracterizam a sociedade da era 

industrial. Dessa maneira, a figura historial contribuiu com um novo modo de conservação dos 

conjuntos antigos para a história, para a arte e para a vida urbana.  

A forma museológica de preservar os centros históricos urbanos também tem sido 

criticada por Jeudy (2005). A museificação dessas áreas, como estratégia para atrair turistas e 

reafirmar a identidade cultural de uma população, as petrifica e estetiza. Torna-as, 

contraditoriamente, cada vez mais homogêneas e desinteressantes. Promovem, assim, o 

esvaziamento e a morte das regiões históricas, e terminam produzindo uma vida artística e 

cultural artificial, que necessita e depende do estímulo político para continuar existindo. 

Os centros históricos de cada cidade podem se diferenciar uns dos outros pelos seus 

edifícios, ambiência, cultura e história. Jeudy (2005) ainda afirma que, muitas vezes, o aspecto 

vivo da cidade acaba por desaparecer com essa patrimonialização, pois se expulsa a população 

e se alteram as configurações da cidade para atrair novas práticas e consolidar alguns atores. O 

 
14 Qualidade do que pertence à história. Aqui basicamente entendida conforme seu significado e não como 

conceito.  
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autor acredita que na origem desse processo há uma ilusão política de que a imagem pública da 

cidade depende do seu centro patrimonializado, alimentada pelo desejo de se manter uma 

lembrança simbólica do espaço.  

Por fim, é válido destacar a posição de Jeudy (2005) quando questiona a rigidez das 

políticas de proteção ao patrimônio, que acaba limitando a relação e o papel ativo da população 

na transformação patrimonial e faz com que as políticas que tem predominado ainda não 

consigam, de fato, se integrar à totalidade da dimensão urbana. Com base na discussão 

apresentada até aqui, é possível dizer esse processo de integração pode ser compreendida e 

viabilizada se toda essa problemática acerca do tratamento do patrimônio arquitetônico na 

cidade estiver de fato atrelada à agenda do planejamento urbano. 

 

3. Sobre a intervenção urbana 

 

Nesse contexto, Villaça (1999) considera que, no que tange a elaboração de planos 

urbanos, o planejamento urbano passou por quatro etapas/fases, importantes de serem aqui 

explicitadas na tentativa de melhor se esclarecer como surgiram as variadas formas de 

intervenção no espaço urbano ao longo do tempo.   

Na primeira fase, estabelecida entre os anos de 1875 e 1930, o autor coloca os Planos de 

Embelezamento, que chegaram como reflexo das intervenções europeias e consistiam no 

alargamento de vias, higienização e saneamento do espaço urbano com a demolição de cortiços, 

criação de boulevards e ajardinamento de parques e praças. Geralmente se limitavam a 

intervenções pontuais em áreas específicas, como o centro das cidades. Villaça (1999) também 

cita a reforma do prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro, mas destaca como principal 

representante desse período engenheiro Saturnino de Brito, que realizou planos de saneamento 

para várias cidades brasileiras como Vitória (1896), Santos (1909), Recife (1915) e, inclusive, 

Campos dos Goytacazes (1902). 

Na segunda fase, entre 1930 e 1965, os chamados Planos de Conjunto passaram a incluir 

toda a cidade na busca de uma articulação entre o centro e os bairros através de sistema de vias 

e transportes. A partir de então se inicia uma maior preocupação com o ordenamento da 

expansão urbana, a legislação urbanística de controle do uso e ocupação do solo e zoneamento. 

Ainda segundo Villaça (1999), exemplos desses planos que tratavam não mais apenas do 

embelezamento da cidade, mas envolviam um extenso diagnóstico de vários aspectos do 

“sistema” urbano, são o Plano de Avenidas de Prestes Maia para São Paulo e o Plano de Alfred 

Agache para o Rio de Janeiro, ambos de 1930. Em Campos dos Goytacazes, temos nessa fase 



25 

 
 

o Plano de Remodelamento Urbano da Cidade de Campos de 1944, de Coimbra Bueno e Alfred 

Agache.  

Em uma terceira etapa estão os Planos de Desenvolvimento Integrado, no contexto da 

ditadura militar (1965-1971), passaram a incorporar aspectos econômicos e sociais, além de um 

caráter técnico considerável, mas com pouca interlocução política. O autor destaca que nessa 

fase, os planos que ficaram conhecidos como “superplanos” e foram cada vez mais se 

distanciando da viabilidade de implementação, pois as propostas eram cada vez mais amplas e 

precisavam dar conta de uma variedade de problemas sociais nos quais se envolviam, se 

afastando dos interesses reais da classe dominante e consequentemente das suas possibilidades 

de aplicação. 

A quarta e última fase abordada por Villaça (1999), situa-se entre os anos de 1971 e 

1992 e marca a elaboração de planos que passaram a abrir mão dos extensos diagnósticos 

técnicos e mapas/projetos que especializavam as propostas, eram os Planos sem Mapas, que 

basicamente se dedicaram a enumerar um conjunto de objetivos, diretrizes, índices e parâmetros 

urbanísticos, ou seja, foi o advento das as leis e normativas urbanas15. 

 

Nos anos de 1970, os planos passam da complexidade, do rebuscamento 

técnico e da sofisticação intelectual para o plano singelo, simples – na verdade, 

simplório – feito pelos próprios técnicos municipais, quase sem mapas, sem 

diagnósticos técnicos ou com diagnósticos reduzidos se confrontados com os 

de dez anos antes (VILLAÇA, 1999, p. 221). 

 

A preocupação com a deterioração de áreas urbanas centrais entra na agenda das 

políticas públicas urbanas no Brasil nos anos 70, tal mudança repentina focada na revalorização 

dos centros, pode ser explicada pela crise global que se instaurou nesse período, visto que diante 

da relativa perda de capacidade de investimentos do setor público e da intensificação dos 

problemas de acessibilidade e mobilidade urbana, os centros urbanos passam a apresentar 

características interessantes, como localização otimizada dentro da rede intraurbana e 

infraestrutura bem servida, apesar de ociosa(SIMÕES, 1994)16. 

Segundo Del Rio (1992, p. 10), “os processos de desenvolvimento que elas ajudaram a 

iniciar impuseram novas lógicas econômicas que não mais se viabilizavam através de velhas 

estruturas, ou simplesmente não necessitavam delas”. Diante do forte crescimento 

 
15 Como mostraremos no capítulo 1, o Plano de Desenvolvimento Urbano de Campos (PDUC), desenvolvido em 

1979, é um exemplo desse momento do planejamento urbano. 

 
16 É destacado também, como resultado dos movimentos sociais urbanos, a crítica aos valores fundamentados pelo 

modernismo, que acabaram por criar cidades áridas e com escala monumental. 
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populacional, os novos valores da sociedade buscaram se realizar em outros locais menos 

saturados e mais condizentes com os novos tempos, havendo uma expansão física da malha 

urbanizada. Esse processo renegou os centros a um esvaziamento, quando não objetos de 

intervenção pública através de projetos de renovação, como se viu nos Planos de 

Embelezamento.  

Nesse contexto, as novas formas de apropriação e valorização do solo urbano nas áreas 

centrais afetavam o crescimento urbano seguindo forças centrípetas e centrífugas (SIMÕES, 

1994). O movimento centrífugo segue centro-periferia, se adequando as demandas do 

incremento populacional e à ação especulativa do capital imobiliário, que provoca alterações 

nos padrões de uso e ocupação de áreas consolidadas. Já o movimento centrípeto se relaciona 

à renovação dessas estruturas do centro para se adequar aos novos condicionantes decorrentes 

da dinâmica crescimento urbano. A intervenção urbanística para readequar as áreas centrais, 

seria, assim, uma ação cíclica e descontínua, entre momentos de apogeu, decadência e 

renovação. A decadência corresponderia a deterioração econômica, física, social e ambiental, 

pois a estrutura existente deixa de satisfazer o papel funcional exigido pela cidade e as 

expectativas do mercado fundiário. O apogeu estaria ligado ao entrosamento da relação 

funcional dessas áreas com a cidade, com a otimização dos usos que correspondem a atividade 

imobiliária. No entanto, para que o ciclo se conclua, entre esses dois períodos está o momento 

de readequação funcional, com a recuperação e renovação das estruturas existentes, que o autor 

designa revitalização urbana. Nesse processo, reintegra-se essas áreas ao seu entorno urbano e 

o mercado imobiliário passa a realizar a “operação-retorno” buscando garantir uma reprodução 

mais intensa de seu capital (SIMÕES, 1994). 

Diante dessa dinâmica urbana Carlos (2013) afirma que ao longo do século XX se 

iniciam as tentativas de integração de áreas urbanas centrais à dinâmica da cidade, demandando 

novos conceitos e posturas. Entretanto, ressalta que esse processo abarcava um grande desafio 

por arriscar os tecidos sociais tradicionais. O autor destaca como um marco histórico a 

“conservação integrada” do centro histórico de Bologna, na Itália, no final da década de 60, 

caracterizada pela recuperação da estrutura física, econômica e social dos bairros históricos da 

cidade.  

Para Simões (1994) como para Del Rio (1992), a categoria de revitalização urbana surge 

como um conceito abrangente com a busca de uma nova vitalidade para as áreas centrais das 

cidades do ponto de vista econômico, funcional, social e ambiental, podendo incorporar as 

demais ações de renovação, reestruturação, requalificação, reabilitação, reurbanização, etc. 

Nesse sentido, traz a “reidentificação do passado no espaço do presente, ressuscitando a 
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tradição, alvoroçando a memória coletiva, mas não inibindo a modernidade” (FERRARA, 1988 

apud DEL RIO, 1992, p.36). 

Portas (1985), por sua vez, entende que essas práticas de intervenção urbana consistem 

basicamente em todo conjunto de políticas, programas e projetos, públicos ou de iniciativas 

privadas, que incidem sobre o tecido urbanizado, antigo ou recente, mas que sejam alvo de 

reestruturação ou revitalização funcional (atividades e redes de serviço), recuperação ou 

reabilitação arquitetônica (edificações ou espaços de uso público) e/ou reapropriação social e 

cultural (grupos sociais que habitam ou trabalham).  

Todavia, nesse contexto é preciso atentar ao fato que, como demonstra Carrión (2005), 

se tomado como conjunto e elemento articulador do espaço intraurbano, o centro histórico de 

uma cidade é um espaço público por excelência. Dessa forma, pelas as suas características 

simbólicas e condições de acessibilidade, torna-se também um espaço de disputa e de interesses, 

um espaço de desejos. Vaz (2004), reafirma que a posição privilegiada assumida pelos centros 

históricos os aponta como uma área vantajosa para um processo planejado de valorização que 

envolve ponderações de ordem simbólica, visto que respondem à demanda de produção de uma 

imagem urbana, em geral, empreendida pelos poderes políticos e econômicos. Esses agentes do 

espaço urbano, veem na valorização do cenário cultural local – a partir da exaltação do 

patrimônio edificado – um grande potencial de valorização do solo urbano. Sendo assim, a 

utilização da cultura como instrumento de revitalização urbana, na realidade, faz parte de um 

processo bem mais vasto de utilização da cultura como instrumento de desenvolvimento 

econômico, passando a ser um objeto de consumo, visto como produto a partir da concepção 

de mercado (VAZ, 2004). 

Em outros termos, são intervenções que se voltam para reapropriação dessas áreas por 

atores hegemônicos através do domínio sobre um espaço público, passando nele introduzir 

novas atividades coerentes aos seus interesses individuais e se distanciando da totalidade da 

dimensão urbana, do coletivo (VAZ, 2004). Dessa maneira, se afirma o risco de potencializar 

os efeitos excludentes da urbanização contemporânea, visto que se voltam para a apropriação 

do espaço pelo mercado e dessa maneira transformam a cidade em um produto. Nesse contexto, 

o patrimônio arquitetônico adquire uma outra lógica, pautada em diretrizes neoliberais do 

planejamento urbano17, que de modo geral, priorizam a conservação da materialidade dos 

 
17 Enunciadas com o surgimento do conceito de planejamento estratégico a partir da década de 90, trazendo a ideia 

de cidade a partir de uma nova lógica que exporta a realidade e a competitividade empresarial para o urbano, 

estimulando a globalização da economia e do consumo ao tratar a própria cidade como uma mercadoria a ser 

vendida (MARICATO, 2000; CARLOS, 2013). 
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monumentos em função de uma nova ordem, que ignora a complexidade física e social contida 

nas áreas urbanas (CARLOS, 2013). 

O Estado se revela assim compromissado com os interesses individuais e não com a 

garantida dos direitos de todos, consolidando a ideia de que o urbanismo, na realidade, não 

procura modelar o espaço como uma obra de arte, nem mesmo segundo razões técnicas, como 

pretende, “o que o urbanismo elabora é um espaço político” (LEFEBVRE, 1970, p. 164).  

Enquanto o patrimônio arquitetônico é justamente aquilo que se relaciona tanto com a história 

da cidade, quanto com o espaço urbano, mas se afeta pelas novas imposições da arquitetura e 

do urbanismo, bem como pelos regimentos que vem regularizar essas transformações e acabam 

por abrir a cidade para o capital.  

Diante do panorama enunciado nessa seção, buscamos atender suficientemente uma 

revisão bibliográfica inicial capaz de introduzir as principais variáveis e categorias envolvidas 

no tema dessa pesquisa, como o espaço urbano e o espaço público, as formas de intervenção 

sobre eles inseridas no planejamento urbano e seus paradigmas, bem como as questões 

relacionadas a centralidade urbana e ao patrimônio arquitetônico urbano.  

 

A METODOLOGIA 

 

O processo metodológico envolveu inicialmente pesquisa documental, com vistas a 

contextualizar o tema, identificar referenciais teóricos e empíricos, bem como os regimentos 

legais que o permeiam e as notícias divulgadas nos principais veículos da mídia local.  

Destaca-se que o recorte temporal da pesquisa se refere à última década, entre os anos 

de 2008 e 2018, pois além dos poucos estudos desse período recente que articulem o centro, o 

patrimônio arquitetônico e as políticas urbanas existentes em torno desses, este primeiro foi o 

ano de publicação do até então vigente Plano Diretor do município, onde se explicitou pela 

primeira vez, oficialmente, a necessidade de revitalização da área central e se redefiniu os 

instrumentos de proteção ao patrimônio histórico e cultural com a criação da Área de Especial 

Interesse Cultural (AEIC). Inclui-se também nesses anos as intervenções implementadas no 

centro a partir 2012 com o projeto de “Revitalização do Centro Histórico”. Cabe ainda 

mencionar que o termo “revitalização” foi adotado nesta pesquisa, dentre demais variantes 

usuais, por assim ser referido nas leis municipais e no projeto de intervenção em questão. 

O recorte espacial, por sua vez, é considerado conforme a AEIC do Plano Diretor/2008, 

delimitada pelas listras na cor vinho da Figura 01 e conforme Parágrafo Único do Artigo 230º, 
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que inclui, dentre outras referências: o núcleo do centro histórico (Praça São Salvador e todo 

seu entorno), a Igreja da Lapa, o Mercado Municipal, o Alzira Vargas, o Palácio da Cultura, o 

Alto Liceu/Quadrilátero Histórico (Liceu de Humanidades, Praça Rio Branco, Casa de Cultura 

Vila Maria e antigo Fórum Nilo Peçanha) e a antiga estação.  

 

Figura 01: Delimitação da AEIC  

 
Fonte: PMCG, 2008. 

 

Seguida disso, a pesquisa de campo, envolveu observação com inspirações etnográficas 

da atuação do conselho de patrimônio municipal, com participação nas reuniões, conversas com 

os membros, acompanhamento do blog mantido e gerenciado pelo conselho, e análise das atas 

disponibilizadas. Além da participação nos eventos relacionados ao centro e ao patrimônio 

promovidos pela gestão municipal atual (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes) e pelas 

instituições de ensino e universidades locais, o que permitiu conhecer os atores envolvidos, 

estabelecer contatos e conversas. 

Incluiu-se, portanto, entrevistas direcionadas aos atores identificados como mais 

mobilizados e relevantes nas definições de conteúdo e práticas em relação ao patrimônio 

arquitetônico da cidade, visto que para identificar os conflitos em torno dos usos do centro e da 

questão do patrimônio não poderíamos investigar apenas na dimensão dos planos e normas. 

Dessa forma, foram entrevistados membros do COPPAM (Conselho de Preservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Campos dos Goytacazes), o arquiteto responsável pela obra 

de revitalização do centro, um membro da CARJOPA (Associação de Comerciantes e Amigos 

da Rua João Pessoa) e um membro da ANFEA (Associação Norte Fluminense de Engenheiros 

e Arquitetos) buscando conhecer seus pontos de vista, justificativas e critérios.  
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As entrevistas (Apêndices A à E) foram feitas a partir de um roteiro prévio que 

possibilitou maior flexibilidade nos momentos da aplicação e da análise, visto que além de 

tolerar a adaptação das questões sempre que necessário durante a entrevista, permite ao 

entrevistado expor novas situações até então não descobertas e identificadas pela pesquisadora, 

ampliando a amostra da análise. Tendo a autorização dos entrevistados para que as entrevistas 

fossem gravadas, procedemos para a transcrição de cada uma delas e identificação das variáveis 

mais recorrentes, definindo blocos temáticos que facilitaram a visualização dos principais 

aspectos que estavam em pauta.  

Vale ressaltar os diversos obstáculos encontrados no momento da realização desta etapa 

de pesquisa de campo. Uma das principais abordagens metodológicas definidas exigia 

observação com inspirações etnográficas do Conselho de Preservação do Patrimônio e Cultural 

(COPPAM), no entanto, o cenário já logo em seguida à banca de qualificação era marcado pelas 

férias de verão, quando o setor público da gestão municipal, bem como grande parte da 

população e estrutura da cidade, se afeta em relação ao habitual. Além disso, ainda existia uma 

grande indefinição dos setores públicos municipais, incluindo o próprio COPPAM, que devido 

a mudança de gestão da prefeitura entre 2016-2017, estava paralisado. Toda essa situação, além 

de tornar difícil o contato e a identificação dos gestores e conselheiros, e ainda impossibilitar o 

acompanhamento das reuniões, também dificultou o acesso a documentos necessários para 

pesquisa, como atas e processos, dificuldade já relatada por outros pesquisadores da cidade em 

seus trabalhos em relação ao COPPAM (Vicente Filho, 2011). 

Apesar de tais circunstâncias, que muito desestabilizaram o andamento da pesquisa, 

decidimos iniciar a análise então pelo blog que a gestão anterior do COPPAM manteve 

alimentado com informações sobre a atuação do conselho entre 2009-2012, além de buscar 

investigar e acompanhar as notícias vinculadas aos principais veículos midiáticos locais. Foi 

através desse acompanhamento que, a partir de abril do ano de 2018, assistimos o 

reestabelecimento do COPPAM frente as pressões da mídia acerca do estado de conservação 

de diversos imóveis de relevância histórica e arquitetônica do centro da cidade e da inatividade 

do conselho, situação que só se reverteu efetivamente no mês de junho, após as notícias de 

desabamento do Hotel Flávio, importante patrimônio tombado da cidade que se encontra 

atualmente abandonado pelos proprietários e em condições de degradação, assim como muitos 

outros na mesma situação.  

Nesse período, mais especificamente entre os meses abril e agosto, pudemos observar o 

desenrolar dessas questões, bem como acompanhar algumas reuniões do conselho, ter acesso a 

alguns documentos, identificar atores difusos, entrevistar e manter contato com alguns 
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membros do conselho, ainda que com certa resistência e falta de retorno de alguns, fato que por 

si só serviu como um dado para a pesquisa de campo que antes esteve praticamente estagnada. 

Por fim, destaca-se que o registro fotográfico feito durante as diversas visitas de campo 

acabou por exercer fundamental importância na documentação do debate ao expor a situação 

atual dos aspectos materiais do patrimônio arquitetônico do centro histórico da cidade. 

 

OS CAPÍTULOS  

 

A definição dos capítulos procurou atender as questões iniciais de pesquisa, de forma 

que fossem contempladas ao longo da dissertação as demandas, os aspectos e as situações que 

foram identificadas por meio desse questionamento. Assim, a estrutura apresentada se relaciona 

estreitamente com a busca pelas seguintes respostas: 

 

1. Quais as políticas municipais que abordam o patrimônio arquitetônico urbano do centro 

histórico de Campos dos Goytacazes?  

2. Como as políticas de intervenção em centros urbanos se introduzem e se concretizam na 

agenda pública dessa cidade?   

3. Quais são os referenciais teóricos e empíricos dessa política e como se ajustam localmente?  

4. Como essas políticas interferem sobre o patrimônio ao serem implementadas no centro 

histórico da cidade?  

5. Quais dimensões da cidade são valorizadas como dignas de se preservar?  

6. Quais são os atores que promovem essas políticas?  

7. Que conflitos ocasionam sua implementação e quais obstáculos se apresentam nesse 

processo?   

8. Quais são seus efeitos sobre o tecido socioespacial urbano?  

 

Portanto, no primeiro capítulo, composto por três seções, trata da dinâmica morfológica 

da cidade, trazendo um relato da materialidade e das disputas que se dão em torno da concepção 

do patrimônio. Nesse sentido apresentamos o centro histórico de Campos dos Goytacazes e seu 

patrimônio arquitetônico urbano, abordando não apenas os fatos históricos relacionados à 

formação da cidade a partir do centro e suas transformações, mas também uma descrição desse 

patrimônio e a discussão de como vem a ser construída localmente essa noção. 

As seções do segundo capítulo, por sua vez, tratam da forma como foi concebida e 

institucionalizada a questão do patrimônio na agenda pública da cidade, ou seja, abrange a 
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construção das políticas urbanas locais de preservação do patrimônio arquitetônico, primeiro 

por meio de uma contextualização geral apoiada na perspectiva nacional e estadual, depois com 

uma análise das regulamentações e instituições municipais, buscando identificar os 

instrumentos e meios.  

Por fim, o terceiro capítulo ocupa-se de trazer as intervenções relativas à prática da 

revitalização no centro histórico, em especial as iniciadas em 2012, apresentando as 

experiências anteriores a esta, o contexto em que foi mobilizada, suas referências e diretrizes, 

além dos conflitos e efeitos da sua implementação. Dessa forma, temos retratado um panorama 

das políticas urbanas que influem no centro histórico e seu patrimônio arquitetônico. 
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1  O CENTRO HISTÓRICO E O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO URBANO DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

O centro de Campos dos Goytacazes foi o núcleo inicial e formador da cidade, se 

configurando como um centro histórico visto que é dotado de um patrimônio arquitetônico 

representativo que se relaciona com a história urbana local, e até mesmo estadual e nacional. A 

estrutura material desse espaço, tal qual como se apresenta hoje, é herdada de diversas 

transformações urbanas, políticas, culturais e sociais transcorridas desde a fundação da cidade. 

Na abordagem da história da cidade de Braudel (1949) – decorrida como longa duração – essa 

materialidade, que não se resume apenas ao patrimônio edificado, mas a tudo dessa estrutura 

que for substrato da memória e da cultura urbana, pode ser tomada pelas gerações posteriores 

como empecilho, mas não necessariamente. Nesse sentido, ela é constantemente afetada pelas 

novas imposições de usos que surgem de tempos em tempos e vem a transformar a cidade de 

acordo com as demandas de modernização. 

Este capítulo visa inicialmente apresentar o processo de formação da cidade a partir dos 

fatos históricos mais relevantes desse processo, entendendo que esses sejam, em parte, 

responsáveis pela materialidade herdada da cidade e fazendo ainda, um registro das funções 

urbanas e suas mudanças. Nesse sentido, as principais reformas e planos urbanísticos são 

apresentados como indicadores das transformações da cidade. Seguido disso, faz-se uma breve 

caracterização do centro histórico e seu acervo arquitetônico, finalizando com a discussão 

acerca da forma como foi concebida na cidade a noção de patrimônio, identificando a partir de 

quais situações, concepções e promotores ela se deu. 

 

1.1 A formação urbana: mudanças e permanências no centro histórico 

 

 De acordo com Faria (2003), Campos dos Goytacazes se consolidou como cidade 

centro da região Norte e Noroeste Fluminense, área de urbanização antiga, no que tange ao 

Brasil, datada do século XVII e importante desde os primórdios por interligar o sul dos estados 

de Minas Gerais e Espírito Santo à metrópole do Rio de Janeiro, sendo ocupada inicialmente 

pelos índios das tribos Goytacás, Guarulhos e Puris, e depois segundo estratégias da 

colonização portuguesa (LAMEGO, 1945), que de modo geral, costuma se materializar no 

espaço urbano com a implantação da casa de câmara e cadeia e de uma igreja matriz em torno 

de uma praça central (OLIVEIRA, 2010 apud JORGE, 2015). 
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 Em 1632, ocorreu a posse efetiva das terras que compõem essa região após diversos 

conflitos entre os índios nativos, em resistência civilizatória, e os donatários da capitania, que 

em meio a tentativas frustradas de se fixar nas terras desde meados de 1500, as abandonaram. 

Foram então cedidas pela Coroa à Sete Capitães, que ocuparam a sesmaria18 com a ajuda das 

missões de paz da ordem jesuíta e visando a produção agropastoril para atender o Rio de Janeiro 

e, mais tarde, da região de Minas Gerais (LAMEGO, 1945; OLIVEIRA, 2012; PIMENTEL, 

2016). Assim, em 1677, como afirma Faria (2003), foi fundada a primeira vila da região, a Villa 

de São Salvador. A necessidade de instalações portuárias para a circulação de mercadorias foi 

determinante para o início da aglomeração urbana se dar à beira do Rio Paraíba do Sul na região 

norte fluminense. 

 Em meados do século XVIII, com a descoberta de terras férteis e o estímulo 

“extraordinário” da lavoura da cana na planície de Campos dos Goytacazes, como afirma 

Lamego (1945, p.104), diminui o número de rebanhos e cresce o número de engenhos, iniciando 

o “Ciclo do Açúcar” e acentuando as atividades de importação e exportação. A vila deste 

período foi descrita da seguinte maneira por Alberto Ribeiro Lamego Filho: 

 

O número de casas construídas pode ser imaginado pelas 51 olarias, que 

também fazem tijolos para o gasto e exportação. Mas toda a civilização de 

Campos é exclusivamente rural. Toda essa rude sociedade de senhores de 

engenho mora no campo. A cidade, ainda um vilarejo, continua lentamente a 

progredir com sua casaria térrea de pau-a-pique e tijolos. Dos edifícios dessa 

época nada resta em pé. Nenhum chegou a nossos dias, denotando opulência 

e gosto arquitetônico, a não ser as igrejas, de que adiante falaremos. A própria 

casa da câmara e cadeia, demolida em fins de novecentos19, a estampada numa 

gravura do vol. II de A Terra Goitacá, é um casarão sem qualquer caráter 

distintivo (LAMEGO, 1945, p.104). 

 

 A figura 02 abaixo, é considerada como a imagem mais antiga da praça da Villa de 

São Salvador, de acordo com o levantamento feito por Jorge (2015) no Museu Histórico de 

Campos. Vendo a partir da igreja matriz, de frente para o rio Paraíba do Sul, notamos à esquerda 

a Igreja Mãe dos Homens junto à Santa Casa de Misericórdia, e no lado direito a casa de Câmara 

e Cadeia: 

 

 

 
18 Pedaço de terra devoluta ou cuja cultura fora abandonada, que os reis de Portugal entregavam a sesmeiros, para 

que o cultivassem (Dicionário Aurélio On Line, 2018). 

 
19 Demolida mais tarde pois além de impedir a visão da Praça São Salvador, a função de prisão já não se adequava 

mais a um espaço tão central e acessível (Faria, 2008), 
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Figura 02: Praça São Salvador próximo ao século XVIII 

 
Fonte: Jorge, 2015.  

 

Já tarde, em 1815, o príncipe naturalista alemão Maximiliano de Wied-Neuwied, em 

sua expedição científica entre o Rio de Janeiro e Salvador, passou pela Villa de São Salvador e 

a descreveu já como uma cidade – dada coerência arquitetônica e urbanística por ele notada – 

nessa zona que considerou a mais próspera do trecho de sua viagem (WIED-NEUWIED, 1840). 

De acordo com ele, a situação da vila era “bastante aprazível”, agitada e entregue ao comércio 

com um ativo intercâmbio de mercadorias, em especial a grande quantidade de açúcar e 

aguardente destilada que vinham sendo produzidos. 

Wied-Neuwied (1840) ainda descreveu os habitantes como gente opulenta possuidora 

de muitos escravos e de numerosos engenhos possíveis de serem vistos ao longo do rio 

navegável, onde vastos canaviais compõem as grandes fazendas. Descreve, também, a casa da 

câmara e cadeia dentre outros elementos do núcleo urbano como o hospital Santa Casa de 

Misericórdia: 

 

 [...] razoavelmente construída e possuindo ruas regulares e calçadas na sua 

maior parte, bem como belos edifícios, alguns dos quais de vários andares. 

Balcões, fechados com rótulas de madeira, à antiga moda portuguesa, são 

ainda comuns. Próximo do rio há uma praça, onde fica o edifício público em 

que se reúnem as autoridades municipais, e no qual, além disso, está a prisão. 

Há na cidade sete igrejas, cinco boticas e um hospital, com capacidade para 

cerca de vinte doentes (WIED-NEUWIED, 1840, p.98). 
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Nesse contexto, nota-se que com o aumento da produção açucareira e a instalação do 

primeiro engenho a vapor, no ano de 1830, Campos vivenciou um grande fortalecimento 

econômico, que estimulou o desenvolvimento comercial e o crescimento populacional, como 

explica Oliveira (2012). Decorrente desse processo, em 1835, a então vila foi elevada 

oficialmente à categoria de cidade. Intitulada apenas por Campos e tendo registrado, no ano 

seguinte, uma população urbana de 18.423 habitantes, população rural de 33.295, além de 

30.395 escravos e 21.123 livres (FEYDIT, 1979 apud OLIVEIRA, 2012), estava no caminho 

de ser uma das maiores produtoras de açúcar do país.  

Na Figura 03 a seguir, é possível visualizar a configuração do núcleo urbano de Campos 

neste período, composto pela praça principal, quatro largos (Rosário, Pelourinho ou Capim, 

Rocio e das Verduras), dezenove ruas e seis travessas, quase todas sem pavimentação 

(FREITAS, 2006; JORGE, 2015).  De autor desconhecido, a planta mostra ainda o rio Paraíba 

do Sul e a presença da lagoa do Furtado/Osório20 na malha urbana: 

 

Figura 03: Núcleo urbano de Campos em 1835 

 
Fonte: Lamego, 1945. 

 

 Segundo Pimentel, “todo o movimento de mercadorias fez da Rua Beira Rio, ou 

Avenida XV de Novembro, próxima do Rio Paraíba, a mais agitada do centro, onde ficava o 

Cais que recebia todas as mercadorias que entravam na cidade” (PIMENTEL, 2016, p.20). 

Dessa forma, se consolidou a cidade comercial, onde se estabeleciam as trocas e a elite 

 
20 Vale ressaltar, de acordo com o historiador e ambientalista Aristides Soffiati, que essa lagoa foi posteriormente 

drenada e teve seu leito pavimentado para priorizar a expansão da malha urbana. Configura a área atual do Parque 

Alberto Sampaio, que em eventos de fortes chuvas acumulam água sinalizando a existência anterior desse 

elemento. 
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econômica, configurada por essas circunstâncias, ou seja, a elite agrária dos fazendeiros e 

barões do açúcar, se abastecia de mercadorias e convivia social e politicamente.  

No entanto, Faria (2003) ressalta que as cidades do período Imperial, a partir da 

Independência do Brasil, caminham no sentido de se tornarem principal objeto das novas 

representações, iniciando-se pela busca de uma integração nacional que combatesse a dispersão 

natural das cidades coloniais e introduzindo como prática social a noção de planejamento do 

território. Sendo assim “durante a primeira metade do século XIX, um dos campos de reflexão 

sobre a cidade, e que orienta a intervenção do Estado a nível urbano, é estimulado pela noção 

de circulação e progresso, concebida pelos economistas e posta em prática pelos engenheiros” 

(FARIA, 2003, p.9). 

Nesse contexto, o Plano Bellegarde, em 1837, do engenheiro Henrique Luiz Niemeyer 

Bellegarde, foi elaborado simultaneamente a um plano de desenvolvimento regional21, que 

segundo Faria (2003), deu destaque a Campos. O projeto visava melhorias urbanas ligadas a 

circulação de mercadorias e um melhor escoamento da produção industrial da região 

(OLIVEIRA, 2012). De acordo com o autor, Bellegarde fez o primeiro levantamento cadastral 

dos arruamentos da cidade e os mapeou (Figura 04), além disso, indicou o traçado de canais, 

promoveu o aterramento de lagoas e a construção de um dique margeando o trecho urbano do 

rio Paraíba do Sul, que envolveu a desapropriação de alguns imóveis e foi parcialmente 

concluído.  

Figura 04: Mapa do Plano de Bellegarde 

 
Fonte: Oliveira, 2012.22 

 
21 Engenheiro do Imperial Corpo de Engenheiros e chefe da 4ª Secção de Obras Públicas da Província do Rio de 

Janeiro, Bellegarde apresentou neste ano um relatório com mapas e levantamento minucioso da província, 

contendo uma série de obras públicas que deveriam ser executadas para melhorar o acesso com a capital, Niterói 

(FARIA, 2003). 
22 Acervo Arquivo Público Municipal 

http://2.bp.blogspot.com/-ae3r2TaLai4/VSNOY4-O9II/AAAAAAAAbiA/EJWyE_xIzdo/s1600/Imagem4.jpg
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Logo em seguida, em 1842, o Plano de Aformoseamento da cidade de Campos dos 

Goytacazes, do engenheiro Américo Pralon, teve foco na reorganização da malha urbana do 

centro da cidade, desenhando geometricamente ruas, quarteirões e praças. Entretanto, não foi 

adiante por falta de interesses políticos locais, o que explica porque ruas como João Pessoa 

(antiga rua do Conselho), dos Andradas, Carlos Lacerca, do Rosário, dentre outras, se 

mantiveram sendo marco do traçado da cidade colonial (CARNEIRO, 2015; OLIVEIRA, 

2012). 

A partir do ano de 1842, a cidade “viveu um fervilhar de progresso com implantação de 

moderna infra-estrutura financiada pela aristocracia açucareira23 que, neste período, até pela 

associação necessária com o capital comercial, passou a construir ali suas mansões” 

(OLIVEIRA, 2012, p.10). Para tanto, afirma Carneiro (2015) que foi instituído pela Câmara 

Municipal o Código de Posturas, que tratava de orientações normativas para se construir. Mas 

se por um lado define uma ordem estética para o espaço urbano, por outro torna mais difícil 

constituir moradia no centro e promove uma expansão da malha urbana, visto ser preciso 

atender uma série exigências relacionadas ao uso, número de pavimentos, materiais de 

construção, afastamentos, além de especificar estruturas como de platibanda e porão.  

Nesse momento, a Câmara de Campos também enviou um ofício à presidência da 

província reivindicando a urgência da implementação do canal Campos-Macaé, já traçado 

desde 1837 por Bellegarde quando visava dinamizar a produção e circulação de mercadorias. 

Em 1844 se iniciou a construção com o objetivo de atender os interesses econômicos, mas 

também o transporte de passageiros, sendo considerado a maior obra de engenharia do Brasil 

na época e recebendo, em 1847, a visita ilustre do Imperador Pedro II (ARAUJO, 2007).  

No entanto, a autora destaca que a demora da obra, que só veio a ser inaugurada em 

1872, colocou em xeque seus custos financeiros e sociais de concretização, que se utilizou de 

farta mão de obra escrava. Isso porque o canal se manteve ativo por apenas dois anos, limitando-

se depois apenas à drenagem das águas do rio Paraíba no Sul e entrando em estado de abandono 

após a extinção do Departamento Nacional de Obras e Saneamento em 1940, quando passa a 

ser chamado popularmente de “valão”. 

 
 
23 A ponte municipal hoje denominada Barcelos Martins, por exemplo, foi construída a partir desse período pelo 

Barão da Lagoa Dourada que como rico fazendeiro local e também empreendedor, fez desse dultuoso donativo 

parte da sua campanha bem sucedida em conseguir voluntários para a Guerra do Paraguai. Mais especificamente 

inaugurada em 1873, foi a primeira ponte sobre o rio Paraíba do Sul, cobrando-se pedágio pela sua travessia. 

(FEYDIT, 1979 apud OLIVEIRA, 2012). 
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Para Araújo (2007) e Faria (2003), o declínio gradativo do transporte fluvial se deu em 

prol da modernização ferroviária. A inauguração da ferrovia Campos-Macaé em torno de 1873, 

nesse sentido, certamente contribuiu para a desativação do canal, pois resolve de forma 

definitiva o problema de transporte e comunicação, em especial a partir de 1888, quando com 

a criação da Leopoldina Railways Campos se consolida como um importante centro dos ramais 

ferroviários, construindo mais tarde estações como a Estação Central Leopoldina, conectada ao 

centro através de uma linha de bonde à tração animal ao longo da Avenida Alberto Torres, e 

fazendo erguer uma ponte férrea sobre o Rio Paraíba (Figura 5). 

 

Figura 05: Construção da ponte ferroviária em 1906 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018.24 

 

Se coloca ainda como marco desse período, a implantação pioneira da luz elétrica nas 

ruas de Campos em 1883, que viria mais tarde possibilitar os bondes elétricos. Vale ressaltar 

também, que esse movimento de modernização que se acompanha “trouxe as indústrias, 

companhias de navegação e de transporte ferroviário, um comércio variado e, também, novos 

serviços públicos” (FARIA, 2008, p.56), indicando, para esta autora, uma sociedade em 

transição, onde a antiga aristocracia aos poucos seria substituída por uma elite urbana 

emergente, que integrada por comerciantes, profissionais liberais, intelectuais, investidores e 

funcionários públicos, começara, através de novos valores e de uma nova ordem burguesa, a 

participar da produção de uma nova forma urbana. 

 
24 Acervo do Arquivo Público Municipal 
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Segundo Freitas (2006), nesse fim de século XIX surgiram estabelecimentos voltados 

para o comércio e serviços, que com o desenvolvimento econômico da cidade começaram a 

nela se estabelecer para atender à crescente demanda local. O autor menciona que os ingleses e 

franceses se encarregavam do comércio voltado para a instalações industriais e varejista, com 

armarinhos, tecidos e joalherias. Mas além deles vieram os turcos, que iniciaram no pequeno 

comércio e posteriormente expandiram sua influência.  

O desenvolvimento da economia urbana, promoveu ainda, a institucionalização das 

atividades financeiras, antes informalizadas, mas que a partir de 1873 passam a ser 

contempladas pela instalação de bancos no centro, como o Banco Comercial e Hipotecário, o 

Banco de Campos e ao Banco do Brasil e, posteriormente, a Caixa Econômica de Campos 

(FARIA, 2008). O movimento intelectual, por sua vez, se iniciou com a criação da Academia 

Campista de Letras e da Associação de Imprensa Campista, adquirindo visibilidade através do 

jornalismo local, conforme também destaca Faria (2008). 

Cabe ainda dizer que com a república recentemente proclamada, junto à intensificação 

de associação ao capital estrangeiro e da concentração industrial, Faria (2008) afirma 

acompanhar o declínio dos engenhos, em função da concorrência externa quanto às vantagens 

de preço e qualidade e a ascensão das usinas como um novo modelo da indústria moderna, bem 

como a abolição da escravatura. Dessa forma, os usineiros se inserem na nova elite dominante, 

enfraquecendo as relações que davam título e poder reconhecido aos barões do açúcar no 

período colonial. 

Os comerciantes, em um contexto já republicano, passaram a exercer notável influência 

política e social em Campos por meio de seus representantes na Câmara Municipal e da 

Associação Comercial (ACC), criada em 1891 para defender seus interesses, assim como dos 

pequenos industriais e usineiros. Fortalecidos por essas circunstâncias, e junto a elite local 

recém estabelecida, buscaram diversas vezes promover melhorias urbanas na área central da 

cidade, influenciadas pelas reformas empreendidas nas capitais, principalmente, no Rio de 

Janeiro, visto que já não cabia uma imagem rústica e provinciana à cidade, sendo preciso 

incorporar a ela símbolos do progresso adequados aos tempos modernos (ALVES, 1995 apud 

FREITAS, 2006). Para tanto, foi criado em 1894 a Companhia de Melhoramentos Urbanos de 

Campos, com vistas a “administrar os trabalhos públicos e melhorar os serviços de 

infraestrutura” (FARIA, 2008, p. 48). 

Nesse sentido, apesar da cidade ter avançado no que diz respeito ao desenvolvimento 

político e econômico, viabilizando investimentos em infraestrutura, relativos à instalação da luz 

elétrica, bondes e ferrovias, bem como a construção de diques e canais, é possível dizer que a 
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não implantação do Plano Pralon fez com que a área central se mantivesse com “o perfil da 

urbanização espontânea” (OLIVEIRA, 2012, p.21), corroborado pela abertura de novas ruas 

que fez a cidade se expandir devido às normas de construção instituídas pela Câmara Municipal 

nesse período. 

Inserido nesse contexto, o Plano de Saneamento de Campos, elaborado por Saturnino 

de Brito em 1902, merece destaque pois retoma a questão das intervenções urbanas deixada em 

segundo plano durante o período de reorganização política e econômica (OLIVEIRA, 2012). 

Com seu caráter higienista, trouxe a preocupação com a peste bubônica e outras pragas 

epidêmicas que assolaram a cidade, situação acentuada pela estrutura ainda colonial da cidade, 

pela expansão periférica em direção às áreas mais pantanosas e pelo crescimento populacional 

que se acompanhou, principalmente, após a abolição da escravidão, marcando um cenário 

urbano de desordem e insalubre. No mapa exposto na Figura 06, feito por Saturnino de Brito e 

grifado pelo professor Aristides Soffiati, é possível visualizar as lagoas existentes na malha 

urbana que se expande: 

 

Figura 06: Lagoas e brejos da área urbana de Campos 

 
Fonte: Soffiati, 2015.  

 

O plano de saneamento foi contratado pelo médico Benedito Pereira Nunes quando o 

mesmo assumiu a presidência da Câmara Municipal. Ele estava mobilizado pela preocupação 

http://3.bp.blogspot.com/-5aYJ1V1aODY/VSNO1JIkWDI/AAAAAAAAbiQ/4buewBTBfCw/s1600/Imagem6.jpg
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com a salubridade do ambiente urbano, como mais tarde relatou em seu discurso, publicado em 

1906:  

 

“Campos [...] se transformou, por negligências da engenharia indígena e da 

edificação colonial, numa cidade de ruas tortuosas, de becos e de ruelas 

escuras, cheio de casebres obscuros e insalubres, criando, assim, um ambiente 

de condições idênticas às das cidades asiáticas, onde a peste é endêmica. Os 

velhos casebres que existem ainda hoje e onde vive a classe operária pagando 

baixos aluguéis, confirmam este estado de coisas. Atentados flagrantes às 

regras de higiene, legitimando de maneira criminosa o direito dos 

proprietários pouco escrupulosos, exploradores conscientes dos pobres 

moradores de casebres úmidos, verdadeiros pardieiros pagos com o suor das 

vítimas” (GAZETA DO POVO, 1906 apud FARIA, 2000, p.3). 

 

Foi preciso assistir as consequências da inundação de 1906 para que a cidade se 

convencesse da implantação do plano, que até então sofria resistência por não se ajustar à 

demanda por um projeto de modernização. Faria (2000), relata que antes disso, a realidade 

urbana se contentou em apenas alimentar os discursos e as representações desta modernidade, 

ao invés de enfrentar os problemas de fato. Na Figura 07 é possível visualizar a Praça das 

Verduras alagada pela enchente, largo de mercado e convivência, mostra-se cercado por uma 

arquitetura ainda colonial, à esquerda, e neoclássica25 à direita: 

 

Figura 07: Praça das Verduras alagada pela enchente de 1906 

 
Fonte: FCJOL apud Silva & Miranda, 2013.  

 

 
25 Estilo arquitetônico que surge no final do século XVIII resgatando características da arquitetura greco-romana. 
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A possibilidade de financiamento da reforma pela taxa que passou a ser cobrada sobre 

a produção das usinas locais, em 1911, também contribuiu para viabilidade da intervenção. A 

cobrança desse tributo, segundo a Paes (2006), foi solicitada ao governador Oliveira Botelho 

para promover benfeitorias que adequasse a estrutura urbana, e em 1916, rendeu a cidade uma 

série de obras que ficaram conhecidas como “melhoramentos urbanos”. 

Dessa forma, as reformas do século XX visam “além do embelezamento da cidade, dar-

lhe uma melhor funcionalidade, adaptando-a aos interesses da economia capitalista e da 

burguesia em plena ascensão” (FARIA, 2000, p.6). E assim, aquele tecido urbano obsoleto se 

transforma progressivamente perante aos melhoramentos, que envolvem a pavimentação da 

Praça São Salvador, o alargamento de ruas, a renovação dos edifícios e a demolição dos velhos 

casebres, além da construção de uma nova praça do mercado, da ponte ferroviária, com a 

instalação de novas estações e a criação de linhas de bondes elétricos. Faria (2000) descreve 

mais finamente as intervenções que se realizaram nessa reforma: 

 

As ruas 21 de Abril, Sete de Setembro, Constituição e Formosa serão 

alargadas; a antiga Praça das Verduras é urbanizada e transformada em praça 

de lazer; a Praça São Salvador, já com um belo jardim, é ornamentada com 

uma fonte, os edifícios se renovam como o edifício Rennes, o edifício do Café 

High Life, do Bon Marché, novos edifícios aparecem como o do Banco do 

Brasil (1910), a nova sede da Associação Comercial (1913), o edifício dos 

Correios e Telégrafos e a sede da Banda de Música Lira de Apolo (1917), o 

teatro Trianon (1921). Outros edifícios comerciais a sede do O Monitor 

Campista, o Café Americano. A maior parte destas construções se encontram 

na Praça São Salvador ou no cruzamento da rua 7 de Setembro com 13 de 

Maio, chamado Boulevard da Imprensa, o que transforma estes lugares, em 

pontos de centralidade e animação, muito importantes para as relações sociais 

na cidade (FARIAS, [s.d], p.6). 

 

 

Alguns desses momentos, como as obras de alargamento das Avenidas XV de 

Novembro e Sete de Setembro, os novos prédios e linhas de bonde da Praça São Salvador e a 

Praça Prudente de Moraes (antiga Praça das Verduras) renovada são ilustradas pelos registros 

das Figuras 08 à 11 que seguem, respectivamente: 
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Figura 08: Alargamento da Avenida XV de Novembro 

 
Fonte: Pimentel, 2016.26 

 

Figura 09: Alargamento da Avenida Sete de Setembro 

 
Fonte: Pimentel, 2016.27 

 

Figura 10: Edifício dos Correios e Telégrafos ao lado da sede Lyra de Apollo e bonde circulando 

 
Fonte: Morisson, 2013. 

 
26 Acervo Arquivo Público Municipal 

 
27 Acervo Arquivo Público Municipal 
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Figura 11: Praça Prudente de Moraes, antiga Praça das Verduras, em 1916 

 
Fonte: FCJOL apud Silva & Miranda, 2013.  

 

A Figura 12 ilustra o marco desse período, que simboliza a importância e representação 

dessas reformas, está presente até hoje na Avenida XV de Novembro por meio de obelisco 

construído como assinatura dos anos de progresso arquitetônico da cidade, comemorando as 

inaugurações dos melhoramentos de 1916, que se viabilizou pela tributação da produção local 

e inseriu Campos no processo de modernização brasileiro. 

 
Figura 12: Obelisco em comemoração aos melhoramentos de 1916 

   
Fonte: Morisson, 2013. 

 

Como resultado desse contexto, em 1920 a malha urbana da cidade se apresenta 

conforme o mapa da Figura 13, constituída pelos quarteirões menores do núcleo urbano central 

e pelas ocupações periféricas a ele. É possível notar que a expansão se deu em direção aos 

limites do traçado do canal Campos-Macaé e das linhas férreas, elementos que fomentaram 

novos equipamentos urbanos, como a praça do Liceu e a estação Leopoldina (FARIA, 2005) – 



46 

 
 

representativa por ter funcionado como uma estação central que se interligava ao galpão da 

estação campos-cargas e à ponte ferroviária. 

 
Figura 13: Malha urbana em 1920 

 
Fonte: Alves, 2013. 

 

Com base nisso, entende-se, assim como Faria (2000), que parte da população da cidade, 

aquela menos favorecida, que quando destruídos os cortiços precisou se distribuir nas áreas 

periféricas à área central então valorizada, foi deixada à margem desse processo de 

modernização. Nessa perspectiva, o centro é ocupado pelas elites urbanas em ascensão, ou seja, 

pelos políticos, comerciantes, profissionais liberais e intelectuais, enquanto o que resta para a 

população pobre é a periferia sem infraestrutura, evidenciando os efeitos de um crescimento 

urbano desordenado onde as desigualdades socioespaciais começam a emergir. 

Surge com isso a necessidade uma nova concepção de intervenção urbana, capaz de 

entender os problemas da cidade a partir de uma ótica social e não apenas política e econômica. 

Em 1944, através de um empréstimo, visto que já se instaurava a crise do açúcar, o prefeito 

Salo Brand encomenda o Plano de Remodelamento Urbano da Cidade de Campos ao Escritório 

de Urbanismo Coimbra Bueno (FARIA, [s.n.]). De acordo com a autora, tendo sido elaborado 

junto com o arquiteto Donat Alfred Agache, o plano buscou ordenar espacialmente o 

crescimento urbano e não se restringiu apenas ao centro, absorvendo ainda princípios 

higienistas do Plano de Saturnino de Brito ao considerar obras de saneamento. 
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Priorizando a funcionalidade da cidade, foram estabelecidos limites que definem as 

diferenças entre a zona urbana, suburbana e rural, reflexo do advento de critérios orientados 

pelo urbanismo moderno, como afirma Faria (2005). Além disso, elaborou-se uma revisão da 

rede viária com proposta de abertura de novas ruas e prolongamento de outras existentes, 

visando interligar o centro aos bairros periféricos, como é o caso da Avenida Sete de Setembro. 

O projeto ainda passa a integrar uma parte de Guarus à cidade e “executa várias operações de 

prestígio, ocupando outros espaços da cidade, criando assim novos pontos de centralização” 

(FARIA, 2000), como a Praça da Bandeira, em frente ao novo hospital da Santa Casa, e o 

Parque Alzira Vargas.  

 Segundo Faria (2005), embora não tenha sido totalmente executado devido à escassez 

de recursos da época, é possível constatar, por meio do traçado atual da cidade, que as principais 

orientações contidas no plano de 44 foram consideradas em intervenções posteriores e na 

construção das diretrizes do PDUC – Plano de Desenvolvimento Urbano de Campos dos 

Goytacazes. 

Na década de 70, mais especificamente em 1979, durante a gestão de Raul Linhares, o 

município contrata o PDUC. No entanto, diferente dos planos anteriores, não executa obras de 

remodelação. A nível de intervenções, mantem a concepção do Plano Coimbra Bueno, mas de 

modo geral, preocupa-se em direcionar o uso do solo e a densidade nas diferentes áreas da 

cidade (CARNEIRO, 2015), visto que, a partir da década de 50, com o agravamento da indústria 

do açúcar e a falência das usinas, se intensifica o processo de parcelamento, ultrapassando os 

leitos das ferrovias (ALVES, 2013; FARIA & VIEIRA 2003). 

Em síntese, para fechar esta seção, vemos que ao longo da história da cidade, junto com 

a transformação do tecido urbano, as funções urbanas também se diversificaram. Novas 

oportunidades nos setores que se desenvolveram e novas possibilidades para a vida social foram 

criadas com as mudanças técnicas e as novas instalações do centro, se modificando também os 

modos de vida (FARIA, 2008).  

Nesse sentido, é possível dizer, conforme Pimentel (2016), que a paisagem urbana de 

Campos da mesma forma se transformou no processo que a fez de vila à cidade moderna. O 

centro passou a ser marcado pela presença de comércios, livrarias, bancos, hotéis, cafés, 

fábricas e jornais no entorno da praça e da igreja iniciais, dando uma nova vida política e 

econômica ao lugar, bem como uma nova imagem urbana que contrasta, inicialmente, com o 

estilo de vida rural das redondezas onde estavam as fazendas, chácaras e solares, e, depois, com 

os bairros periféricos carentes de ação política e consequentes da expansão urbana. 
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1.2 O patrimônio arquitetônico do Centro Histórico 

 

Vimos na seção anterior como se transformou o tecido urbano de Campos, já pontuando, 

sempre que possível, as referências da estrutura material herdada hoje. Da mesma forma, 

entendemos como as reformas são indicadores das funcionalizações e do traçado urbano por 

meio de seus critérios, medidas e transformações do tecido socioespacial da cidade. Agora, 

portanto, apresentaremos o que se afeta e o que se concebe na materialidade como digno de ser 

“salvo” dessas intervenções urbanas, focando na descrição da paisagem urbana a partir dos 

edifícios que a compõem. 

Conforme destacou Pimentel (2016, p.21), “no início do século XX a cidade passa por 

uma etapa modernizadora de transformações na sua paisagem urbana”. Nesse sentido, a imagem 

de Campos deixa de se fazer apenas pelo açúcar, pois “o centro urbano com seus edifícios, suas 

ruas e seus lugares de centralidade, criados pela prática de frequentação de seus habitantes, 

constituem daqui em diante referências do mundo urbano, da vida urbana, ainda mais quando 

eles são tomados como símbolos de representação da cidade propriamente dita” (FARIA, 2000, 

p.12). 

Observando as mudanças do entorno da Praça São Salvador, desde que era a praça 

principal do núcleo urbano do período colonial, é possível notar o que se afetou na estrutura 

edificada ao longo da história da cidade. No que tange a arquitetura, houve inicialmente a 

supressão do casario colonial (Figura 14) em substituição ao surgimento das referências 

neoclássicas, atendendo as exigências que começaram a ser impostas pela Câmara Municipal. 

 

Figura 14: Casario colonial visto da Praça São Salvador em 1879 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

https://4.bp.blogspot.com/_DTgS1rFE_14/TT7TCEyfOfI/AAAAAAAABrc/-l4I3keTtNU/s1600/Pra%C3%A7a+S%C3%A3o+Salvador+6.jpg
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Nessa ambiência, integrava desde o início do século XVIII o prédio da Santa Casa de 

Misericórdia, junto a Igreja Mãe dos Homens, onde destaca-se o detalhe do frontão encimado 

por uma coroa metálica (Figura 15). No entanto, esse conjunto não resistira às disputas de uso 

que mais tarde se reiniciaram, como abordaremos mais especificamente na próxima seção. 

 

Figura 15: Igreja Mãe dos Homens anexa à Santa Casa de Misericórdia 

 
Fonte: Pimentel, 2016. 

 

As igrejas, segundo Lamego (1945), eram desde os tempos coloniais os objetos que 

revelavam um caráter mais monumental à paisagem. O Seminário da Lapa, datado de 1752, 

com seu aspecto maciço, às margens do rio Paraíba do Sul, revela a simples mentalidade 

colonial, sem muitos requintes artísticos (Figura 16). A Igreja de São Francisco, na rua Treze 

de Maio, foi erguida no ano de 1771, e embora simples em seu interior, tem como marca o estilo 

colonial barroco. Além disso, em seu pátio está o marco zero da Vila de São Salvador. A Igreja 

Nossa Senhora do Carmo (Figura 17), situa-se na mesma rua, mas com uma fachada que 

remonta ao clássico barroco, é dentre todas as outras da cidade a mais notável em seu interior. 

Rica de ornamentos, possui relevos a ouro nos pilares, talhas e ricos lavrados na capela-mor 

(LAMEGO, 1945).  
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Figura 16: Igreja da Lapa 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

Figura 17: Igreja Nossa Senhora do Carmo 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Além dessas, são relevantes também a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, com 

referências entre o barroco e o rococó28, na avenida Alberto Torres; a igreja Nossa Senhora do 

Rosário (Figura 18), situada na praça de mesmo nome, e a Igreja do Terço, na rua Carlos 

Lacerda, ambas neoclássicas. A Catedral do Santíssimo Salvador, marco da praça, substituiu a 

igreja matriz e foi construída em comemoração aos 100 anos da elevação de Campos de vila à 

cidade. 

 

Figura 18: Igreja Nossa Senhora do Rosário 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 
28 Estilo arquitetônico surgido no século XVIII como desdobramento do barroco. 
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Da arquitetura civil do centro, por sua vez, tem-se representado prédios como o Solar 

do Visconde de Araruama29, do final do século XVIII. Posteriormente, já no século XIX, se 

consolidam o Grande Hotel Gaspar (Figura 19), o Hotel Amazonas, antiga casa do Barão de 

Pirapitinga (Figura 20), e o Hotel Flávio (Figura 21). 

 

Figura 19: Grande Hotel Gaspar 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

Figura 20: Hotel Amazonas                                  Figura 21: Hotel Flávio 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018.                                 Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 
29 Onde já funcionou a Câmara Municipal e, desde 2012, após obras recentes de restauração, funciona o Museu 

Histórico de Campos. 

https://1.bp.blogspot.com/_DTgS1rFE_14/TIj6m1v_ejI/AAAAAAAAAZI/pipnj2ST2uk/s1600/Grande+Hotel+Gaspar+1+(07-04-2009).jpg
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O Solar do Barão da Lagoa Dourada30 (Figura 22) foi construído em 1864 em uma área 

pouco mais afastada do centro, porém, uma das posições mais altas da cidade, protegida das 

enchentes, como afirma Faria (2005).  

 

Figura 22: Solar do Barão da Lagoa Dourada 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

Mais tarde, com a construção do palacete eclético Vila Maria (1918), do Fórum Nilo 

Peçanha (1934), inspirado na arquitetura greco-romana do Paternon, e da Praça Barão do Rio 

Branco, o prédio do Solar integrou o que ficou conhecido como “quadrilátero histórico” da 

cidade (TAVARES, 2009), uma área determinante para a expansão da cidade à oeste. 

Durante o período dos melhoramentos urbanos, no início do século XX, surgiram 

prédios como o do Banco do Brasil (Figura 23), da Associação Comercial e Industrial (Figura 

24), do Banco do Brasil (Figura 26), dos Correios e Telégrafos (Figura 25), da Sociedade 

Musical Lyra de Apollo (Figura 26) e do Trianon (Figura 27), que como parte simbólica de 

todo acervo de arquitetura eclética do centro, contribuíram em modernizar a imagem desse 

espaço urbano naquela época. 

 

 

 

 

 
30 Onde atualmente funciona o Liceu de Humanidades de Campos. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-y2ZxabZ2Cc0/UyBz3p_aDKI/AAAAAAAAEOA/QTEnWq_mCc0/s1600/01.JPG
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Figura 23: Prédio do Banco do Brasil 

 
Fonte: Puglia, 2011.31 

Figura 24: Prédio da ACIC 

 
Fonte: Puglia, 2011.32 

 

Figura 25: Prédio dos Correios e Telégrafos 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

 

 

 
31 Acervo Leonardo Vasconcellos 32 Acervo Leonardo Vasconcellos 
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Figura 26: Prédio da Lyra de Apollo 

 
Fonte: Puglia, 2011.33 

Figura 27: Prédio do teatro Trianon 

 
Fonte: Puglia, 2011.34

 

Também fez parte dessas intervenções, de acordo com o que apresenta Freitas (2006), a 

construção da “Nova Praça do Mercado”, aberta ao público no ano de 1921. O Mercado 

Municipal se estabeleceu na área da Praça Azeredo Coutinho, próxima à rua Formosa, aterrada 

durante a construção do canal Campos-Macaé, surgindo não só como um equipamento público 

e novo marco da paisagem, que agora conta com a sua torre (Figura 28), mas resolvendo uma 

questão recorrente quanto aos locais de se mercadejar, que antes passou pela Praça das Verduras 

(Rosário), pelo Largo do Capim (junto aos portos na margem do rio) e pela Praça do Rocio 

(próximo ao prédio onde hoje funciona a Faculdade de Direito de Campos) (FREITAS, 2006). 

 

 

 

 

 

 
 

 
33 Acervo Leonardo Vasconcellos 

 

34 Acervo Leonardo Vasconcellos 
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Figura 28: Prédio do Mercado Municipal 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

No centro da cidade é possível encontrar ainda exemplares do Art Déco (Figura 29), 

estilo arquitetônico dos anos 30 mas que a partir de 1950 começa a ser substituído pelos códigos 

racionalistas. Puglia (2011) destaca que nesse momento o modernismo ascendeu como um 

movimento de grande representatividade, embora a arquitetura moderna de Campos, que ele 

contabiliza em cerca de 57 obras35 (Figura 30), tenha sido praticamente ignorada nas 

concepções locais de patrimônio.  

 

Figura 29: Prédios em Art Déco na esquina da João Pessoa com Treze de Maio 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

 
35 Dentre demolidas e preservadas, Puglia (2011) destaca as edificações do arquiteto modernista Jofre de Oliveira 

Maia em Campos dos Goytacazes. 
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Figura 30: Residência assinada por Jofre Maia na rua José do Patrocínio, nº 47 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Dessa forma, vemos que a paisagem urbana em questão foi capaz de através dos seus 

edifícios representar diversos momentos da história e das tendências arquitetônicas. Apesar 

dessa seção ter dado destaque a alguns prédios, visando apresentar e caracterizar, de uma 

maneira geral, o patrimônio arquitetônico que existe ou já existiu na área central da Campos 

dos Goytacazes, entende-se a ambiência do centro histórico (Figuras 31, 32 e 33) como um 

conjunto composto, no que tange sua materialidade, por essas diversas representações como um 

todo, incluindo as obras modestas36, e ainda, seu traçado colonial, largos e vielas. Portanto, uma 

ambiência urbana única em si mesma e resultado da dinâmica morfológica e histórica particular 

dessa cidade, assim caracterizando uma paisagem cultural37. 

 

 

 

 
36 Conforme mencionado na Carta de Veneza (1964), que passa a considerar a multiplicidade de elementos 

materiais que constituem os ambientes urbanos, sendo as obras modestas fundamentais, tanto quanto os 

monumentos, para uma conservação mais efetiva de áreas urbanas, visto que configuram paisagens 

culturalmente significativas (CARLOS, 2013). 

 
37 A utilização do conceito de paisagem cultural no âmbito das políticas patrimoniais é um aliado importante, como 

é também para a compreensão do próprio desenvolvimento urbano de uma localidade, dado que nos permite 

identificar o território natural e as transformações que ao longo dos anos foram impostas pelo homem 

(CERÁVOLO, 2014, p.14). 
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Figura 31: Paisagem cultural do centro histórico 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Figura 32: Paisagem cultural do centro histórico 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Figura 33: Paisagem cultural do centro histórico 

 
Fonte: Acervo Silvana Rust apud Jornal Terceira Via, 2018. 
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1.3 Concepções e promotores do patrimônio 

 

A defesa do patrimônio é uma causa em construção iniciada, em especial, a partir dos 

anos de 1930 com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  Nesta presente seção, 

buscou-se identificar as marcas e efeitos desse processo, ou seja, o que os prédios do centro de 

Campos dos Goytacazes, ou a ausência deles, guardam sobre a disputa que se ascende com esse 

contexto. 

Nos primeiros anos de funcionamento do IPHAN foram efetuados cinco tombamentos 

no município: o Solar dos Airizes, o Solar do Colégio, o Solar de Santo Antônio, a Capela 

Nossa Senhora do Rosário do Visconde e o Solar do Visconde, este último destruído pela ação 

do tempo (VIERA & TEIXEIRA, 2005). As escolhas eram pautadas segundo critério que 

reconhecia o patrimônio diante da sua contribuição à identidade nacional. Desse modo, os bens 

tombados eram aqueles considerados essencialmente brasileiros: as construções de arquitetura 

colonial, imóveis religiosos e grandes casarões que geralmente se situavam em áreas rurais e 

afastadas do centro.  

Enquanto isso, no centro predominavam, de acordo com Vieira e Teixeira (2005), 

construções em estilo eclético e Art Déco, característicos do século XX, substituindo os 

sobrados coloniais anteriores em meio a busca pela modernização da cidade. Ou seja, é possível 

dizer que a discussão nacional logo chega através do IPHAN, mas em uma realidade distinta os 

poderes locais, de modo geral, não acolhem porque ainda a não conheciam: 

 

Existia um certo “movimento” em prol dos melhoramentos e, ao que tudo 

indica, o início dos trabalhos do IPHAN, em fins do ano, não chamava muita 

atenção e nem sequer foram mencionados, assim como qualquer outro assunto 

a este relacionado – como a preservação do patrimônio e sobre imóveis 

enquanto tal. Isto, pelo menos, neste primeiro momento e através da imprensa. 

Do mesmo modo, a opinião expressa nos periódicos consultados revelava o 

estilo colonial de arquitetura como um sinal a ser apagado. Muito distante, 

portanto, da consagração deste estilo como autêntica arquitetura nacional, 

digna de preservação. Como regra, as discussões provavelmente passavam por 

restrito número de atores e ficava reservada a determinados círculos (VIEIRA 

& TEIXEIRA, 2005, p.23). 

 

Vieira e Teixeira (2005) afirmam que nesse momento as questões preservacionistas 

estavam restritas a atores intelectualizados já ligados a essas discussões ou capazes dialogar 

com o instituto intermediando o contato com os proprietários dos imóveis de interesse. 

Exemplos dessas figuras eram Alberto Frederico de Moraes Lamego  e seu filho Alberto Ribeiro 
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Lamego, que como intelectuais locais renomados, colaboraram para o andamento dos processos 

e possivelmente indicaram os imóveis que se adequavam às demandas de preservação em 

Campos, visto que as fichas que constam no IPHAN sobre esses imóveis, datadas de 1937, são 

assinadas pelo filho (VIEIRA, 2003). 

De acordo com Viera (2003), foram essas fichas que provavelmente determinaram o 

inventário da Secretaria do Interior e Justiça do Governo do Estado do Rio, onde constavam 17 

(dezessete) imóveis relevantes para tombamento em Campos, conforme publicado pelo Monitor 

Campista dois anos mais tarde: 

 

“Preservando o patrimônio histórico e artístico fluminense” - “Obras em 

Campos que constam do lançamento organizado pelo secretário do 

Interior e Justiça” 

NICTEROY, 2 AM – O governo do estado do Rio, por intermédio da 

Secretaria do Interior e Justiça, vem adoptando uma serie de providencias para 

preservação do patrimônio histórico e artístico fluminense. Prosseguindo 

nessas providencias o titular da alludida pasta tornou-se público as obras que 

constam do tombamento do serviço do patrimônio histórico e artístico 

nacional inventariadas em território fluminense. Em Campos figuram os 

seguintes: 

1º - Capella de N. S. do Rosario do Sacco 

2º - Igreja e Seminário da Lapa 

3º - Igreja de São Francisco (Rua 13 de Maio) 

4º - Igreja do Carmo (Rua 13 de Maio) 

5º - Igreja N. S. Mãe dos Homens 

6º - Santa Casa de Misericórdia 

7º - Igreja N. S. do Rosário (Praça do Rosário) 

8º - Igreja do Terço (rua Carlos de Lacerda) 

9º - Capella N. S. do Rosario de Visconde (Fazenda do Visconde) 

10º - Matriz de Santo Amaro (Districto de Santo Amaro) 

11º - Solar do Collegio (Districto de São Gonçalo – tombado) 

12º - Mosteiro de São Bento (Mussurepe – Margem da Lagoa das Bananeiras) 

13º - Solar do Visconde (Districto de São Gonçalo – tombado) 

14º - Capella N. S. do Visconde 

15º - Solar dos Ayrizes (Margem direita do Parahyba – Tombado) 

16º - Solar do Braga (Fazenda Velha) 

17º - Solar de Santo Antonio (Fazenda Grande do Becco)  

(MONITOR CAMPISTA, 1939 apud VIEIRA, 2003, p.47) 

 

Entretanto, dessa lista apenas o tombamento da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens 

e da Santa Casa de Misericórdia (Figura 34), itens 5 e 6, chegou a ser efetivado posteriormente, 

em 1955, como tentativa de impedir uma possível demolição. 
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Figura 34: Igreja N. S. Mãe dos Homens e Santa Casa de Misericórdia 

 
Fonte: Acervo Leonardo Vasconcelos; Puglia, 2011. 

 

A preservação como uma forma de intervenção, visto que se trata de uma prática social 

que incorpora novos bens e valores à sociedade, não é neutra culturalmente e frequentemente 

revela conflitos de interesse (VIEIRA, 2003), como revela o caso do tombamento e 

destombamento da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens e da Santa Casa de Misericórdia. 

O tombamento se deu a pedido de Carlos Drummond de Andrade, como chefe de seção, 

reconhecendo valor histórico e arquitetônico do conjunto em detrimento de uma demolição que 

desse lugar a um edifício comercial como se pretendia. Apesar de tanto Vieira (2003) quanto 

Puglia (2011) relatarem não terem encontrado relatos jornalísticos sobre a demolição na época, 

existiam constantes questionamentos sobre o destino do prédio após a construção de uma nova 

sede para o hospital.  

O Provedor da Santa Casa, Manoel Ferreira Paes, manifestava a necessidade de afastar 

as restrições postas pelo tombamento pois dificultava retorno financeiro à instituição. Com 

apoio do governador Celso Peçanha, da imprensa e do empresariado locais, entendia-se que o 

prédio resistia como prejuízo econômico e acusavam o IPHAN de transformá-lo em 

monumento, mas não o conservar (VIEIRA, 2003). 

Como narra essa autora, foi em meados do ano de 1961, após uma visita do Ministro da 

Educação ao local, que o presidente do IPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, apesar de 

entender a fachada da igreja como a mais interessante do local, no que tange a visão artística e 

arquitetônica; que o fato de estar fora do arruamento não prejudica o trânsito; e que as restrições 

de uso não subvertem o regime de proteção ao patrimônio consagrado pela Constituição 
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Federal; foi submetido, em meio a um governo autoritário, a cancelar a inscrição dos edifícios 

e revogar seu tombamento por ordem do presidente Jânio Quadros. 

Com a demolição logo em seguida, e não tendo o empreendimento imobiliário se 

concretizado, a paisagem da praça passou a contar com um vazio (Figura 35). No entanto, como 

uma das áreas mais valorizadas da cidade, passou mais tarde a ser ocupada por estacionamento 

(Figura 36) e, atualmente, abriga um shopping com lojas e edifício-garagem (Figura 37). 

 

Figura 35: Vazio após demolição da Igreja Mãe dos Homens e Santa Casa de Misericórdia 

 
Fonte: Acervo Leonardo Vasconcelos; Puglia, 2011. 

 

Figura 36: Estacionamento 

 
Fonte: Jorge, 2015. 
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Figura 37: Shopping e edifício-garagem em construção 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

Além dessa, outras demolições representativas vieram descaracterizar o centro histórico 

até meados da década de 70, como do prédio do Banco do Brasil, dos Correios e Telégrafos, da 

ACIC e do Teatro Trianon. Este último deu lugar a uma agência do banco Bradesco, já os 

primeiros configuraram uma paisagem onde de um lado da praça estão os sobrados do século 

XIX, e do outro, novos prédios modernos de escala maior, panos de vidro e pilotis. Essas 

modificações foram suficientes para transformar mais uma vez a imagem da praça central da 

cidade (Figuras 38 e 39). Ocorreram de maneira indiscriminada e sem envolver muitas críticas, 

dada a imposição de novas demandas de mercado e disputas de uso, quando o patrimônio ainda 

não era uma questão pública consolidada na cidade mas a modernização e o valor econômico 

da terra urbana sim. 

 

Figura 38: Praça São Salvador (cerca de 1950 x atualmente) 

 
Fonte: Pimentel, 2018; Pesquisa de Campo, 2018. 
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Figura 39: Vista do centro histórico (cerca de 1950 x atualmente) 

 
Fonte: Braz, 2012; Pesquisa de campo, 2018. 

 

A discussão sobre preservação do patrimônio histórico só veio a ser oficialmente 

introduzida na política urbana de Campos dos Goytacazes na década de 90, por meio Plano 

Diretor de 1991 (Anexo A), embora não de fato tenha sido institucionalizada a partir disso, 

como veremos desenrolar no próximo capítulo. 

Por fim, é interessante ainda ressaltar nesta seção, como os eventos e transformações 

que se realizam no espaço urbano estabeleceram toponímias. Alberto Lamego, por exemplo, 

por dentre outras coisas se destacar como promotor do patrimônio em Campos nos primórdios 

do IPHAN, vira nome de uma importante avenida que interliga o centro ao bairro Horto, onde 

antes existia o matadouro. Da mesma forma, a figura do Barão da Lagoa Dourada, significante 

na história da cidade, além de nomear uma rua, teve seu título vinculado também ao solar que 

construiu e residiu, mesmo motivo pelo qual se chama o solar do Visconde de Araruama, na 

Praça São Salvador. Em outros casos, prédios são desde inauguração nomeados em homenagem 

a pessoas que exerceram determinada representatividade, como o antigo Fórum Nilo Peçanha, 

campista que na vida política veio a se tornar presidente do Brasil.  
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2 A QUESTÃO DO PATRIMÔNIO NA POLÍTICA URBANA MUNICIPAL 

 

De acordo com Gusfield (1981 apud Lança, 2000), quando uma situação se torna 

permeada por conflitos, controvérsias e debates, passando a requerer ser tratada como objeto 

da ação coletiva dos poderes públicos, instituições ou movimentos sociais, ela adquire uma 

dimensão “societal” que lhe permite caracterizá-la como um problema público. Dessa maneira, 

as políticas públicas urbanas, de um modo geral, se configuram como instância de 

problematização, onde se apresentam disputas de interesse, de usos, bem como variadas formas 

de impor e interpretar normativas. 

Como acompanhamos em parte, a prática da preservação do patrimônio cultural engloba 

um histórico de conflitos. O início da atuação do IPHAN como instituição de preservação do 

patrimônio da nação, se refletiu em Campos dos Goytacazes introduzindo a questão localmente 

como um elemento da política nacional, porém, isso se deu anterior à própria noção de 

patrimônio na cidade, que ficou restrita a atores intelectualizados em um cenário de resistência 

das demais forças locais devido sua incompatibilidade com a realidade urbana daquele 

momento, onde prevaleciam no centro os interesses de modernização e aqueles de fator 

econômico. 

Nesse sentido, este capítulo vem apresentar como essa noção de patrimônio se 

consolidou no município no que tange a definição de políticas e instituições, ou seja, como um 

problema público. Faremos isso primeiro a partir de uma contextualização dos instrumentos e 

meios que se estabeleceram a nível nacional e estadual, e depois descrevendo os debates e 

conflitos que a fizeram de fato se instituir localmente na cidade, identificando os principais 

instrumentos, instituições e atores, bem como a forma com que estes se posicionam nos 

momentos críticos. 

 

2.1 Contextualização geral  

 

Como afirma Fonseca (1997), a ideia de patrimônio ascende atrelada ao surgimento do 

conceito de nação durante a Revolução Francesa e a formação dos Estados Nacionais, quando 

o histórico e o artístico assumem uma dimensão instrumental como elementos capazes de 

representar a nação em um processo de construção da identidade nacional, razão pela qual vê-

se a França, no século XIX, simbolizada por seus monumentos. Juridicamente, a noção de 

patrimônio é tida como prática social viabilizada pela gestão do Estado, em nome da sociedade, 

a partir da seleção de bens dotados dos valores que se deseja transmitir ou preservar 
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(FONSECA, 1997).  

No Brasil, é possível dizer que a intenção pública de organizar a defesa dos monumentos 

históricos e artísticos brasileiros é demonstrada inicialmente com proposta de criação da 

Inspetoria dos Monumentos Históricos, feita através do projeto de Lei nº 350/1923, que o 

deputado Luiz Cedro apresentou ao Congresso Nacional em 1923 (IPHAN, on line). Mas por 

sempre esbarrar no campo do direito à propriedade, é apenas quando se instaura o Estado Novo, 

na década de 30, com a ditadura de Getúlio Vargas, que se consolidam as políticas culturais, de 

um modo geral, a partir da criação do Ministério da Educação e Saúde e com o destaque da 

posição dos intelectuais como verdadeiros atores políticos, reconhecidos como agentes de 

transformação nacional (VIEIRA, 2003), em especial, aqueles ligados ao movimento 

modernista. 

A Constituição de 1934 foi a primeira a mencionar os monumentos de valor histórico 

ou artístico como objeto de proteção competente à União e aos Estados. Em 1936, o ministro 

Gustavo Capanema, mobilizado pelas iniciativas em curso desde os anos 20 e ciente da 

complexidade da questão, solicitou a Mário de Andrade que elaborasse um anteprojeto para 

preservar o patrimônio histórico e artístico do Brasil. Entretanto, como ressalta Vieira (2003), 

o momento político não era favorável aos moldes da proposta feita por ele, que defendia criação 

de um órgão voltado para preservação que compreendesse a totalidade dos bens representativos 

da cultura do país, buscando um equilíbrio entre valores populares e eruditas, e abarcando ainda 

os aspectos imateriais da cultura, concepções demais idealistas e opostas aos objetivos culturais 

do Estado Novo. 

Dessa forma, somente com a Constituição de 1937 e o Decreto-lei nº 25/37, que acabou 

reformulado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, não sendo fiel ao projeto de Mário de 

Andrade, é que se regulamenta, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), a preservação dos bens móveis e imóveis de interesse público, entendidos 

como aqueles onde a história nacional se materializava. O SPHAN foi a primeira instituição 

governamental que veio tratar a questão do patrimônio em âmbito nacional, e teve, desde então, 

o instituto do tombamento38 como principal dispositivo de proteção, onde o valor cultural 

atribuído ao bem justifica sua tutela pública, ainda que seja mantido seu caráter de propriedade 

privada, ou seja, “embora a proteção incida sobre as coisas, pois estas é que constituem o objeto 

 
38 Palavra de origem portuguesa que significa fazer registro de um objeto de valor histórico e/ou cultural para a 

sociedade, o protegendo por meio de legislação específica para que não seja destruído ou descaracterizado. O ato 

pode se dar em âmbito federal, estadual ou municipal, reconhecendo o bem como de interesse público sem 

necessariamente implicar em desapropriação. 
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da proteção jurídica, o objetivo da proteção legal é assegurar a permanência dos valores 

culturais nelas identificados” (FONSECA, 1997, p.35). 

Rodrigo Melo Franco de Andrade foi o intelectual modernista escolhido pelo ministro 

para dirigir o órgão, permanecendo nesta função até o final dos anos 60. O período da sua gestão 

ficou conhecido como “fase heroica”, onde os intelectuais recrutados selecionavam e valoravam 

os bens a serem protegidos com o discurso do resgate à tradição para construção de uma cultura 

nacional, sendo tombados cerca de 800 bens, em sua maioria igrejas, palácios e casas-grandes 

(FONSECA, 1997; VIEIRA, 2003). 

Destaca-se que a diferença entre o pensamento de Mário de Andrade e Rodrigo Melo 

Franco não estava exatamente no conceito de patrimônio, mas na perspectiva da ação cultural 

enquanto ação política. Além do contexto autoritário e nacionalista, “dado o caráter 

intervencionista do tombamento na esfera de outros interesses, sobretudo do interesse 

econômico, a proteção precisava se fundamentar em critérios que, ainda que não fossem de 

consenso geral [...] fossem juridicamente defensáveis e socialmente aceitáveis” (FONSECA, 

1997, p.116). 

A partir de 1967, esteve à frente do que passou a se denominar Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o arquiteto modernista Renato Soeiro, que deu 

continuidade ao que foi implantado pelo seu antecessor. Porém, novos desafios e interesses já 

começavam a se apresentar à política federal do patrimônio, que em meio ao processo de 

industrialização demandava ações capazes de compatibilizar os interesses da preservação e 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, como afirma Vieira (2003), foi criado em 1973 o Programa das Cidades 

Históricas (PCH), que além de buscar incentivar o potencial turístico dos bens culturais, 

reforçou a necessidade de descentralização da política de preservação, conforme convocado 

pelo Compromisso de Brasília em 70, propiciando a criação de órgãos e legislações locais. 

Nesse momento se consolidam instituições como o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico (CONDEPHAAT) no estado de São Paulo e o 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) no estado do Rio de Janeiro, que na década 

seguinte viria a efetuar diversos tombamentos na área central de Campos dos Goytacazes. 

Mudanças no contexto político, econômico e social, envolvendo maior mobilização da 

sociedade e críticas às concepções modernistas, contribuíram para inaugurar a “fase moderna” 

com a gestão de Aloísio Magalhães, que antes dirigia o Centro Nacional de Referência Cultural 

propondo uma reflexão que se atentava à diversidade cultural brasileira, buscando mediar o 

interesse nacional e a cultura popular. Esse novo momento, portanto, estabelece “uma ênfase 
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mais plural, com uma visão mais voltada para a sociedade enquanto formadora da nação” 

(VIEIRA, 2003, p. 31) que se reflete nos tombamentos efetuados a partir de então. Da mesma 

forma, “a noção de patrimônio histórico e artístico é substituída pela noção de bem cultural, em 

que o caráter nacional passa a ser definido não apenas pelo passado ou pela tradição, mas por 

uma trajetória histórica norteada pelo futuro” (GONÇALVES, 1996, p. 52 apud VIEIRA, 2003, 

p.31), se aproximando da concepção expressa inicialmente pelo projeto de Mário de Andrade. 

A ampliação das dimensões de cultura e patrimônio, bem como a abertura de novos 

espaços públicos para discussão da questão em outras escalas, não somente à cargo do poder 

federal, possibilitaram maior descentralização, representação e participação social no processo 

de preservação, tendências que se concretizam na letra da Constituição de 1988. Em seu artigo 

216º a noção de patrimônio é ainda mais ampliada, passando a incluir não só os bens materiais 

como também os imateriais, além de deixar de considerá-los apenas isoladamente: “constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988, Art. 216º).  

Assim, são integrados aos objetos e obras de arte e arquitetura, as formas de expressão, 

os modos de fazer e os sítios urbanos de valor histórico, arqueológico e/ou paisagístico. Ao 

poder público, de modo geral, passa a caber, com a colaboração da comunidade, promover e 

proteger esse patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, dentre outras formas de acautelamento e preservação. 

De acordo com Carlos (2013), também é possível se acompanhar o gradativo avanço 

conceitual do patrimônio cultural edificado a partir do debate mundial, expresso na trajetória 

das recomendações internacionais das Cartas Patrimoniais. Inicialmente, com a Carta de 

Atenas, de 1931, são evidenciadas as preocupações voltadas para os monumentos, depois, por 

meio da Carta de Veneza, em 1964, leva-se em consideração as obras modestas e os múltiplos 

aspectos materiais do ambiente onde se situam, incluindo os tecidos sociais tradicionais e as 

suas contribuições para a formação do “espírito do lugar”, que confere a dimensão imaterial da 

materialidade abordada na Declaração de Quebec, em 2008. 

Da mesma forma, importante considerar a Declaração de Amsterdã, de 1975, quando é 

demonstrada a necessidade de integrar a conservação do patrimônio arquitetônico urbano e a 

gestão dos centros históricos nas pautas do planejamento urbano e regional, visto que as demais 

políticas urbanas, relativas ao transporte, à habitação e moradia, dentre outras, podem incidir 

direta ou indiretamente sobre as áreas centrais antigas e seu patrimônio. Todavia, vale ressaltar 

que a política de preservação continua em constante evolução. No Brasil, as circunstâncias em 
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que se fundaram essas ações nos anos 30 ainda exercem determinada influência nas práticas 

atuais, ao passo que o patrimônio, como ação cultural, é dinâmico. 

Atualmente, o IPHAN se mantem atuando por meio do instituto do tombamento,  tendo 

incluído em seus instrumentos de proteção a chancela da paisagem cultural, além de administrar 

programas de financiamento como o PAC Cidades Históricas desde 2013, investindo recursos 

na restauração de obras de 44 (quarenta e quatro) dos 88 (oitenta e oito) conjuntos urbanos 

protegidos em âmbito federal. Em Campos dos Goytacazes, são 6 bens imóveis tombados pela 

instituição, nenhum de na área central: o Solar dos Airizes, o Solar do Colégio, o Solar de Santo 

Antônio, a Capela Nossa Senhora do Rosário do Visconde e o Solar do Visconde (destruído 

pela ação do tempo) e o Solar da Baronesa de Muriaé, todos referentes a processos da década 

de 30, com exceção deste último que se deu em 1973. 

Já o INEPAC, em âmbito estadual, atua a partir do Conselho Estadual de Tombamento 

(CET), órgão consultivo e de assessoramento do Governo do Estado, que integra a estrutura da 

Secretaria de Estado de Cultura e, no desempenho de suas atribuições, já tombou na cidade de 

Campos dos Goytacazes, desde a década de 80, um total de 64 (sessenta e quatro) bens, a maior 

parte no centro, além do próprio centro histórico (INEPAC, 2004). 

 

2.2 Os Planos Diretores  

 

A Constituição de 1988 torna obrigatório, para as cidades com mais de 20.000 (vinte 

mil) habitantes, instituir o Plano Diretor, por meio de lei municipal aprovada pela Câmara, 

como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, determinando as exigências 

fundamentais para que seja cumprida da função social da propriedade urbana. Nesse sentido, 

os planos diretores englobam, em âmbito local, as diretrizes específicas para proteção do 

patrimônio histórico e cultural.  

Em Campos dos Goytacazes o primeiro Plano Diretor do município foi publicado 

através da Lei 5.251 de 1991. Em seus artigos 28º à 30º, 51º e 52º, constavam as diretrizes para 

preservação do patrimônio histórico e cultural, conforme consta no Anexo A (VICENTE 

FILHO, 2011). O documento previa a necessidade de definição de critérios de proteção, 

elaboração de inventário para cadastramento do patrimônio cultural do município, edição de 

normas edilícias especiais e a criação de um grupo executivo para assegurar a proteção dos bens 

situados nos logradouros listados e deliberar os processos que envolvessem o patrimônio 

cultural do município. 

De acordo com o Plano Diretor aprovado, esse grupo executivo deveria ser nomeado 
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pelo Poder Público Municipal e constituído por sete membros: três representantes do executivo 

municipal, dois dos órgãos estaduais do planejamento e do patrimônio cultural, e dois da 

comunidade local. Porém, como relata Vicente Filho (2011) em sua pesquisa, a comissão só 

veio a ser instituída no ano de 2003, 12 (doze) anos mais tarde, por meio de uma imposição do 

Ministério Público Estadual. O inquérito civil público nº 162/99 foi instaurado após atores 

locais, dentre intelectuais das universidades e moradores da vizinhança, se mobilizarem contra 

a demolição de um casarão eclético do século XIX situado na rua Tenente Coronel Cardoso, nº 

636, que estava sob risco de ser substituído por um prédio.  

A situação, que demonstra novamente as disputas de interesses e usos intrínsecas à 

questão do patrimônio arquitetônico urbano, mas que dessa vez teve o Plano Diretor como 

orientador das ações, chegou a ser narrada nos jornais locais, como exposto na matéria 

divulgada pelo “O Diário” no dia 1 de fevereiro de 2002 (Figura 40). Por meio dela é possível 

identificar que o argumento da comunidade e dos professores contra a extinção da casa era 

pautado nos artigos supracitados do Plano Diretor de 91, visto que se tratava de um elemento 

representativo para a história da cidade. Entretanto, como destaca José Luiz Puglia, na época 

representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Campos (IPPUCAM)39, esta 

lei em si não era suficiente para proteger o imóvel como um bem tombado, visto que o que 

estava apontado nela como necessário para efetiva proteção não havia sido legitimado pelo 

poder público municipal até então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 O referido Instituto foi criado para pensar o planejamento urbano e a preservação de patrimônio de Campos aos 

moldes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), entretanto, por motivos políticos 

não obteve sucesso e durou menos de um ano (PUGLIA, 2011). 
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Figura 40: Matéria sobre o casarão da Tenente Coronel Cardoso 

 
Fonte: Puglia, 2011. 

 

Mediante as circunstâncias de insuficiência da lei devido ao não cumprimento daquilo 

que ela determina, reconheceu-se a ausência de amparo legal para impedir a demolição do 

casarão. A Prefeitura Municipal deferiu, no dia 07 de fevereiro, o processo nº. 490/2002 que 

havia sido feito pela construtora Boticelli Ltda de acordo com os trâmites legais exigidos 

(PUGLIA, 2011). O Ministério Público, por sua vez, após solicitar os devidos esclarecimentos 

técnicos ao IPPUCAM, resolveu arquivar a ação civil pública e, através de um Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC (Anexo B), determinou a obrigação do poder municipal em 

cumprir a lei do Plano Diretor quanto à nomeação do Grupo Executivo para tratar dos imóveis 

de interesse de preservação. Em decorrência de toda essa situação, no local do casarão agora se 

encontra um prédio de uso misto, com comércio no térreo e 13 (treze) andares de unidades 

residenciais (Figura 41).  
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Figura 41: Prédio construído no lugar do casarão  

 
Fonte: Google Maps, 2018. 

 

Por outro lado, a prescrição do TAC gerou a Portaria nº 626/2002 (Anexo C), por meio 

da qual finalmente se nomeou a comissão que mais tarde configuraria o Conselho de 

Preservação do Patrimônio e Cultural do Município (COPPAM), conforme será exposto mais 

detalhadamente na próxima seção deste trabalho, já que a inserção da questão da preservação 

do patrimônio cultural na letra das normas locais não se findou com o Plano Diretor de 1991.  

Foi a partir da publicação do Estatuto da Cidade40, em 2001, que os Planos Diretores 

adquiriram força prática nas cidades brasileiras como um todo. Diante disso, e da 

obrigatoriedade de revisão do plano a cada 10 (dez) anos, é que já tardiamente se sanciona o 

Plano Diretor de 2008 em Campos dos Goytacazes, abrangendo, dessa vez, uma tentativa de 

abarcar orientações mais consistente em relação à política de preservação do patrimônio local. 

O Plano de Diretor de 2008, foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração e 

incorporou diretrizes específicas para a proteção do patrimônio da cidade por meio da definição 

da Área de Especial Interesse Cultural – AEIC (Figura 01), delimitando onde o conjunto 

edificado é de relevante interesse histórico e cultural para a memória da cidade, da forma que 

consta em seu artigo 230º: 

 

Art. 230. Os limites para a Área de Especial Interesse Cutural - AEIC do 

Centro da Cidade, incluindo o traçado urbanístico e os elementos 

paisagísticos, os conjuntos arquitetônicos e as edificações isoladas, tombadas 

ou de interesse para a preservação (PMCG, 2008). 

 

Vicente Filho (2011) relata que os membros do COPPAM nessa época consideraram a 

AEIC como o maior ganho da atuação do conselho, visto que, pensada aos moldes das APACs 

 
40 Lei Federal nº 10.257/2001, que veio regulamentar os artigos 182º e 183º da Constituição Federal, estabelecendo 

diretrizes gerais da política urbana. 
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do Corredor Cultural do Rio de Janeiro, foi resultado de muita discussão entre os membros 

durante diversas reuniões Ao conselho, portanto, passa a caber as deliberações sobre a área, 

conforme o artigo 231º: 

 

Art.231. A área abrangida pela AEIC do Centro da Cidade estará sujeita a 

tratamento especial, com critérios e diretrizes de intervenção urbanística e 

arquitetônica definidos pelo Conselho de Preservação do Patrimônio 

Municipal – COPPAM e que deverão ser consolidados no Plano de Proteção 

e Valorização do Centro Histórico (PMCG, 2008). 

 

Além disso, em seus artigos 82º e 84º, incluiu o patrimônio arquitetônico urbano como 

um dos elementos importantes da estruturação urbana, apontando para lhe dar um uso cultural 

e da retomada da sua função de moradia a partir da revitalização do centro histórico. Dessa 

forma, o Plano Diretor vigente, ao mesmo tempo que avança ao abarcar a noção de ambiente 

urbano com a consolidação da AEIC, se alinha aos princípios e tendências neoliberais do 

planejamento quando incorpora, no repertório urbanístico da cidade, uma concepção de 

patrimônio e de usos desse patrimônio que são implementados, ao menos parcialmente, nos 

centros urbanos das principais metrópoles brasileiras, e que se agrega também à gramática 

reivindicativa dos comerciantes da cidade, bem como de alguns atores sociais e da própria 

prefeitura, como veremos especificamente no capítulo 3.  

 

2.3 O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural  

 

Também a partir da Constituição Cidadã de 1988, decorrendo do processo de 

descentralização e dos princípios constitucionais, que após um longo período de regime 

autoritário militar vieram demandando uma maior participação da sociedade na condução das 

políticas públicas, surgem os conselhos gestores como uma nova institucionalidade que se 

dissemina pelos municípios e estados brasileiros ao longo da década de 90. Esses conselhos, 

portanto, visam constituir um espaço público democrático, buscando estabelecer a relação entre 

o Estado e a sociedade civil (GRANHA, 2003). 

Entretanto, vale ressaltar, como revelam relatos de experiências práticas na pesquisa de 

Granha (2003), após analisar o Conselho Municipal de Saúde de Santo André, que “a expansão 

quantitativa dos conselhos gestores e mesmo o seu caráter deliberativo não significam 

necessariamente seu sucesso em superar os desafios a eles interpostos” (GRANHA, 2003, p.4). 

Isso porque, apesar da instituição possuir funções previamente definidas e sustentar 

formalismos legais aos quais precisam obedecer, os conflitos que justificam sua existência não 



73 

 
 

tem forma definida, se moldam no seu decorrer, tornando essencialmente complexa a sua 

gestão.  

Além disso, o autor ainda destaca serem comuns deficiências quanto à 

representatividade dos conselheiros e à capacidade de deliberar e impor suas decisões ao 

governo. Os resultados políticos, sob tais circunstâncias, dependem tanto dos determinantes 

estruturais quanto do arcabouço institucional e do comportamento dos atores perante as 

situações locais sobre as quais atuam (GRANHA, 2003). 

Por outro lado, ao mesmo tempo que buscam satisfazer uma exigência de participação 

como forma de ação política, os conselhos podem servir como instância de legitimação. No 

caso desta pesquisa, observar a atuação do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural (COPPAM) do município, compreendendo de que maneira ele se instaura e funciona, 

é importante por se tratar da institucionalização da questão do patrimônio localmente. Ainda 

que diante dos conflitos e limites observados na atuação do COPPAM em Campos dos 

Goytacazes, como demonstraremos ao longo desta seção, é possível entender que se não 

houvesse o conselho, certamente existiria uma desvalorização ainda maior do patrimônio da 

cidade, em especial se considerarmos aquelas situações que se disseminavam no espaço urbano 

antes que essa questão da preservação estivesse de fato regulamentada. 

O COPPAM, conforme já supracitado, surgiu em um momento de efervescência e 

mobilização de atores locais em se fazer cumprir o que já era previsto pela lei do Plano Diretor 

da cidade. Através da TAC emitida pelo Ministério Público Estadual (Anexo B) e da Portaria 

nº 626 de 2002 (Anexo C) expedida durante a gestão do prefeito Arnaldo Viana, foram 

nomeados os membros do Grupo Executivo a qual caberia definir a política de preservação do 

patrimônio histórico e cultural da cidade. 

Dessa forma, são designados a partir de 15 de agosto de 2002, conforme exigido no 

artigo 30º do Plano Diretor de 91 –  com exceção em relação à quantidade de representantes da 

comunidade local: José Luiz Maciel Puglia (presidente do IPPUCAM), Sylvia Marcia da Silva 

Paes (diretora do Museu de Campos), Carlos Guilherme Machado dos Santos (Procuradoria 

Geral do Município), como os 3 (três) representantes do poder executivo; além de um 

representante da Secretaria de Planejamento do Estado, um do INEPAC e Raul David Linhares 

Côrrea como único representante da sociedade civil.  

A comissão atuou notificando os proprietários dos prédios de relevância histórica e 

cultural, e diante disso, logo se deu início uma mobilização interna por um levantamento 

demonstrativo dos imóveis relevantes para preservação, onde se apresentasse as respectivas 

características arquitetônicas e se justificasse as permanências. Para tanto, foi estabelecido um 
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convênio com a Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos (ANFEA), cujo os 

técnicos elaboraram um inventário basicamente constituído por um acervo fotográfico, como 

relatou Vicente Filho (2011), pois embora tenham sido catalogados 511 (quinhentos e onze) 

prédios relevantes na área central da cidade, o documento carecia de informações mais técnicas 

e sistematizadas, sendo razoável no que diz respeito à classificação da arquitetura, dos usos e 

dos dados dos proprietários. 

Ao final de 2003, substitui-se o grupo executivo com a instauração do Conselho de 

Preservação do Patrimônio Municipal através da publicação da Lei nº 7.527/2003. O COPPAM 

passou então a atuar e institucionalizou a questão do patrimônio na cidade, fomentando uma 

política de preservação municipal. De acordo com esta lei, o conselho se configura como órgão 

de caráter deliberativo e consultivo, integrante da Secretaria de Planejamento, Coordenação e 

Controle Geral. Além de regulamentar a atuação do COPPAM, a lei propôs uma nova estrutura 

formada por 12 (doze) membros que passariam a assumir um mandato pelo período de 4 

(quatro) anos, sendo um deles designado presidente, conforme consta no Parágrafo Único do 

Artigo 5º, acrescido das respectivas representações que se tem informação com base em Vicente 

Filho (2011): 

 

- Representantes do Executivo Municipal (06): 

Secretaria de Planejamento, Coordenação e Controle Geral - Álvaro José Cruz Pessanha; 

Secretaria de Obras e Urbanismo; 

Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil; 

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Sylvia Márcia Paes; 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Campos (IPPUCAM) - Silvana Castro; 

Procuradoria Geral do Município. 

- Representantes de Órgãos Estaduais (02): 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Secretaria de Planejamento); 

Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC) - Roberto da Luz Gomes. 

- Representante de Órgão Federal (01): 

Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) - Manoel Vieira Gomes Júnior. 

- Comunidade Local (03): 

 Três membros41- Victor Rodrigues Júdice. 

 
41 Sobre os quais não se esclarece na lei os critérios sobre os quais seriam escolhidos, nem quais seriam as 

representações a se inserir. De acordo com Vicente Filho (2011), os representantes da sociedade civil eram 

nomeados pelo prefeito eleito levando em conta o notório saber. 
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É notável nessa estruturação o caráter não-paritário do conselho, fator que pode ser 

considerado problemático por ser passível de manipulação e permitir um desequilíbrio entre os 

interesses que se apresentam, prejudicando as deliberações; porém esse é um problema 

considerado comum quando se trata de conselhos gestores de um modo geral (GOHN, 2008 

apud VICENTE FILHO, 2011). O referido autor destaca, inclusive, que já nesse período se 

configuraram internamente dois grupos distintos no COPPAM, um de postura mais radical em 

relação à preservação, mas que estavam em menor número; e outro de caráter mais conciliador, 

formado pela maioria que representa o poder público e que demonstra ser mais facilmente 

levado por outros pensamentos que não o de uma efetiva preservação do patrimônio cultural.  

Vale ainda ressaltar, que a Lei nº 7.527/2003 previa o auxílio remunerado aos 

conselheiros feito por meio de jetton42, o que arriscava a parcialidade e ainda consumia a verba 

destinada ao conselho pela Secretaria de Planejamento do município, a qual estava vinculado, 

visto que apesar da mesma lei considerar a criação de um fundo de proteção ao patrimônio, o 

mesmo nunca chegou a ser instituído devido à grande burocracia que envolveria seu processo 

de concretização e funcionamento (VICENTE FILHO, 2011).  

Como competências, ao COPPAM cabia exarar parecer prévio sob os atos de 

tombamento e destombamento e emitir pronunciamento quanto à demolição, modificação, 

transformação, restauração, pintura ou remoção de bens tombados pelo Município; bem como 

expedição ou renovação de licença para obra, fixação de anúncios, cartazes ou letreiros e para 

instalação de atividade comercial ou industrial nesses bens, conforme enunciado no artigo 6º 

da Lei nº 7.527/2003. 

Nesse sentido, Vicente Filho (2011) identificou, por meio da análise das atas do período 

dessa primeira gestão, que os temas que eram deliberados com mais frequência estavam 

relacionados à permissão de demolições, a pedidos de isenção de IPTU de imóveis de relevância 

histórica e cultural, e de liberação de uso dos espaços públicos para eventos. Enquanto as 

discussões das reuniões, que ocorriam semanalmente, estavam pautadas em torno da 

delimitação de uma APAC e da necessidade de um inventário mais satisfatório dos prédios de 

interesse de preservação/tombamento. 

Entre os anos de 2008 e 2009, com o fim do mandato destes conselheiros e a mudança 

de gestão da prefeitura municipal, o COPPAM esteve com suas atividades paralisadas. Em 

novembro de 2009 foi quando se retomou a agenda, iniciando com uma alteração da lei que 

 
 
42 O recebimento do jetton foi revogado pela Lei nº 8114/2009, a partir da qual o mandato de todos os membros 

do conselho passou a ser gratuito. 
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além de passar a vincular o conselho às Secretarias de Cultura e de Obras e Urbanismo, apontou 

o fim da remuneração dos conselheiros por jetton. Nesse momento, também se inseriram na 

pauta do conselho a eleição interna de representantes da sociedade civil como uma forma mais 

participativa de indicar esses conselheiros (COPPAM, on line). 

Dessa forma foi organizada a I Conferência de Preservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural, celebrada em 21/11/2009, onde foram eleitos como representantes da sociedade civil: 

o fotógrafo e professor Leonardo Vasconcellos da Silva, a arquiteta e professora Viviane Daher 

Costa, o arquiteto Humberto Neto das Chagas e o advogado Denilson Sales de Souza. A 

nomeação dos demais membros, entretanto, só veio a ocorrer em maio do ano seguinte, onde o 

presidente empossado foi Orávio de Campos Soares, jornalista, professor e então secretário de 

cultura, conforme consta em ata disponibilizada no blog criado e administrado por essa gestão 

do conselho (COPPAM, on line). 

Os demais membros nomeados pela prefeita Rosinha Garotinho através da Portaria nº 

305/2010 foram: César Romero Ferreira Braga (Secretário Municipal de Obras e Urbanismo); 

Humberto Samyn Nobre Oliveira (Secretário Municipal de Meio Ambiente); Edison Pessanha 

Braga (Defesa Civil); Eraldo Bacelar da Silva (Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Petróleo); Carlos Roberto Bastos Freitas (Museólogo da Fundação Cultural 

Jornalista Oswaldo Lima e Diretor do Arquivo Público Municipal); Dr. José Olimpio dos Santos 

Siqueira (Subprocurador Adjunto do Município); Álvaro José Cruz Pessanha (Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado); Roberto da Luz Gomes (INEPAC) e Manoel Vieira 

Gomes Júnior (IPHAN), totalizando 13 (quatorze) membros, embora isso ainda não fosse 

suficiente para resolver a paridade da estrutura. 

Na data 21/06/2011 ocorreu a primeira reunião oficial da nova gestão. Foram debatidos 

a restauração do Solar do Visconde de Araruama, onde logo seria inaugurado o Museu Histórico 

de Campos, e as obras demandadas pelo prédio da Lyra de Apollo. O presidente também se 

atentou à questão das diretrizes do Plano Diretor de 2008 para o centro histórico, pelo fato da 

prefeita ter se demonstrado sensível quanto a isso, tendo inclusive determinado a execução de 

um projeto de revitalização para a área (COPPAM, on line). Tocar nesse assunto neste dia 

pareceu de certa forma propício, uma vez que além dos conselheiros, estiveram presentes três 

comerciantes da região central: João Elias Naked, da Cajorpa; Fernando Volotão, da Casa dos 

Puxadores; e Expedido Coleto, do Restaurante Opção 21; atores que há décadas vem 

reivindicando esse projeto. No entanto, o cerne dessa reunião se deu em torno da polêmica da 

demolição da Casa Terra (Figura 42), um dos últimos prédios remanescentes da arquitetura civil 
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colonial do centro da cidade, onde funcionava uma antiga loja de móveis, situada na Praça do 

Rosário.  

 

Figura 42: Casa Terra 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

A situação merece destaque pois mais uma vez expôs a disputa de interesses intrínseca 

à prática da preservação do patrimônio arquitetônico urbano, bem como as alternativas 

comumente utilizadas para se alcançar meios mais rentáveis de se fazer uso do centro e as forças 

que se impõem como dominantes nesse sentido. Desde fevereiro, após dois sinistros de 

incêndio, a demolição do imóvel passou a ser requerida pelos proprietários, que alegavam não 

ter condição financeiras de reformá-lo, e amparada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, 

que naquele momento o interditou avaliando um comprometimento da estrutura após o ocorrido 

e risco iminente de desabamento (COPPAM, on line).  

Entretanto, por se tratar de um prédio protegido pela AEIC e sob cautela do COPPAM, 

foi preciso recorrer a pareceres técnicos da Secretaria de Obras e Urbanismo, dos conselhos 

profissionais (ANFEA e CREA), além da consulta ao próprio COPPAM para orientar as ações 

sobre o caso. A decisão geral acabou favorável à demolição, mesmo no caso do conselho, onde 

após frequentes discussões durante duas reuniões, os membros da sociedade civil se 

posicionaram contra, como me relatou o conselheiro Humberto Chagas, mas a maioria 

representante do poder público, local e estadual, em virtude da ação direta da Defesa Civil, 

cedeu ao acordo que se estabelecia entre as forças políticas e econômicas.  

Os membros representantes da sociedade civil alegavam que uma concessão dessa 

natureza, mediante a motivos que consideravam frágeis, acarretaria uma sucessão de 

demolições de prédios históricos no centro para que os terrenos se transformassem em 

estacionamentos, como já era frequente se observar, gerando uma “cárie” na ambiência do 
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centro histórico. Assim conseguiram, inicialmente, defender um escoramento técnico do prédio 

(COPPAM, on line). Porém, um discurso fortemente articulado pelo poder público local junto 

aos comerciantes da área e proprietários do imóvel em questão, afirmava que a instabilidade da 

estrutura gerava um alto risco de desabamento e ameaçava a segurança dos estabelecimentos 

do entorno e dos transeuntes. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), nesta época, informava a reclamação do lojista 

Marco Aurélio Rodrigues, relatando que suas vendas reduziram cerca de 50% desde a interdição 

da Casa Terra. Ele ainda afirmava: “O prédio oferece risco de vida às pessoas, o que acaba 

prejudicando o comércio ao redor” (CDL CAMPOS, on line). Os comerciantes da área, 

inclusive, encaminharam um abaixo assinado com mais de 400 (quatrocentas) assinaturas de 

lojistas e clientes pedindo a demolição do imóvel ao secretário da Defesa Civil Marcos Soares.  

Os herdeiros do prédio, por sua vez, respaldavam a solicitação da licença para demolir 

no fato de não terem como arcar com os custos de uma restauração e precisarem responder 

criminalmente em caso de desmoronamento. Dessa maneira, a Coordenadoria de Segurança e 

Ordem Pública da prefeitura, por meio da Defesa Civil, publicou no Diário Oficial do 

Município, em 31/08/2010, a notificação de demolição a esses proprietários, determinando o 

prazo para realizarem os devidos procedimentos burocráticos para obtenção licença, o que 

deflagrou a demolição da Casa Terra em fevereiro de 2011 (Figura 42). 

 

Figura 43: Casa Terra demolida 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

Diante disso, é possível dizer que COPPAM não deteve poder político e atuação dentro 

de suas prerrogativas legais para impedir essa demolição, como afirma Puglia (2011) embasado 

pela opinião do então conselheiro Leonardo Vasconcelos quando entrevistado: 
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Pode-se destacar a insistência de alguns representantes do poder público 

municipal em relação a um desfecho favorável à demolição da Casa Terra.  

(...) A dificuldade em colocar abaixo o prédio condenado demonstrou o 

equívoco da decisão.  (...) Isso deixou claro que a pressão de um grupo de 

comerciantes do centro da cidade teria maior poder que o resultado das 

discussões do Conselho sobre uma política duradoura no que diz respeito à 

preservação de nosso patrimônio (PUGLIA, 2011, p.103). 

 

Por fim, como não era difícil prever, no local da antiga Casa Terra agora se encontra um 

estacionamento (Figura 43). 

 

Figura 44: Estacionamento no lote da Casa Terra 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

No decorrer da gestão, o conselho prosseguiu com reuniões semanais deliberando sobre 

processos que eram enviados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo relativos aos 

imóveis situados na AEIC. Nesta época, o presidente Orávio cogitou a elaboração de uma 

cartilha para melhor orientar os munícipes a respeito de reformas, preservação, usos e 

negociações acerca dos prédios protegidos pelo Plano Diretor. Entretanto, ressaltava que nem 

todos estes estavam sujeitos a tombamento e impedidos de receberem alguma intervenção, 

apenas sendo necessário que os proprietários fizessem uma consulta ao COPPAM 

anteriormente a isso, anexando fotos para que pudesse ser feita uma análise do pedido pelos 

conselheiros em plenária (COPPAM, on line). 

Além disso, o COPPAM também redigiu, neste período, um projeto de lei para 

regulamentar a criação do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Campos de acordo com 

a Lei 7.572/2003, tendo como gestor principal a Secretaria de Obras e Urbanismo e a supervisão 

do COPPAM, possibilitando maior eficiência na atuação do conselho na prática da preservação. 

No entanto, de acordo com o então conselheiro Humberto Chagas, o projeto enviado à Câmara 

Municipal não chegou a ser votado. 
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Em 2012, com a inauguração do Museu Histórico de Campos, que envolveu a 

restauração do Solar do Visconde de Araruama, promovida pelo governo da prefeita Rosinha 

Garotinho, o COPPAM solicitou aos proprietários e comerciantes locais, bem como às 

concessionárias responsáveis, a despoluição visual da Praça São Salvador por meio da retirada 

e/ou adequação dos letreiros e fiações, visto que de acordo com o Código de Posturas nenhuma 

propaganda pode prejudicar a representação arquitetônica e paisagística do patrimônio cultural. 

De acordo com o presidente do conselho, o processo de revitalização do centro histórico, com 

o qual a prefeita também se comprometeu, se iniciaria pela alameda esquerda da praça devido 

ao alinhamento com o museu que tão logo se inauguraria, afirmando que “uma vez organizando 

a paisagem arquitetônica, as placas de propaganda das lojas serão muito mais visíveis e ai todos 

nós vamos ganhar, lojistas, poder público e a comunidade de um modo geral” (COPPAM, on 

line). 

No início de 2013, mais uma demolição na zona de proteção da AEIC se tornou marco 

na trama da preservação do patrimônio cultural campista. “Na calada da noite”, como foi 

noticiado na época em diversos canais locais, do primeiro sábado daquele ano, o casarão da 

chácara da família Pinto, também conhecido como casarão do Chacrinha (Figura 44).  

 

Figura 45: Casarão do Chacrinha 

 
Fonte: Braz, 2013. 

 

O imóvel, segundo o professor Leonardo Vasconcelos, era uma construção colonial de 

alto padrão, exemplar arquitetônico que já não existe mais no município, remanescente da 

aristocracia urbana o século XIX. Localizado na esquina da rua Treze de Maio com Saldanha 

Marinho, foi demolido ilegal e arbitrariamente (Figura 45), sem autorização administrativa ou 

judicial, enquanto o pedido de licença para demolição solicitado pelos proprietários ainda 

estava em análise pelo Ministério Público Estadual e já havia sido recusado pelo COPPAM 

meses antes.  

http://3.bp.blogspot.com/-lQUE552nYPc/Uyx3zgM0ZOI/AAAAAAAAqP8/PnP5CM10n6E/s1600/CASAR%C3%83O.jpg
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Figura 46: Demolição do casarão do Chacrinha 

 
Fonte: Braz, 2013. 

 

Nesse caso, o conselheiro Leonardo Vasconcelos destaca, em entrevista veiculada no 

jornal Folha da Manhã, em 07/01/2013, que o COPPAM não tem poder de polícia e por isso 

não é respeitado e não consegue impedir ações de derrubada. Sendo assim, o presidente do 

conselho, Orávio de Campos, notificou o Ministério Público efetuando a denúncia no dia 

seguinte ao ocorrido (Anexo D), ressaltando que apenas tinha conhecimento sobre a liminar 

judicial onde o proprietário arguia o direito de propriedade para demolir o prédio, mas como 

presidente do COPPAM não havia sido notificado do ato, que pelas circunstâncias mais pareceu 

conter algum dolo.  

Seguido disso, Orávio de Campos convocou os conselheiros a uma reunião 

extraordinária conjunta com o Conselho Municipal de Cultura, realizada na semana seguinte. 

A sociedade civil também foi convocada: ACIC, CDL, CARJOPA, ANFEA e o arquiteto 

responsável pelas obras da revitalização do centro histórico, Cláudio Valadares. Nessa ocasião 

destacou-se a grande mobilização da mídia local em noticiar toda a situação e foram debatidas 

as possíveis soluções e providências para o caso, que giraram torno da reconstrução do imóvel 

e da transformação do terreno em um espaço livre público para a cidade com o bloqueio de 

novas construções. O COPPAM concordou com a necessidade de uma medida pedagógica, pois 

o efeito não seria mais de preservação e sim punição. No entanto, os conselheiros Leonardo 

Vasconcelos e Humberto Chagas levantaram a complexidade da questão se mostrando contra a 

construção de um “falso histórico”, visto que o valor histórico e estético já havia sido perdido, 

restando apenas o valor didático a esse novo objeto. 

O promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Lessa Bastos, 

por sua vez, declara em seu artigo semanal, publicado pelo mesmo jornal em 24/01/2013, que 

http://2.bp.blogspot.com/-k8FswBR4978/Uyx5HDJpo8I/AAAAAAAAqQI/1W0xecKzEs0/s1600/casarao.jpg
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reconhece a irreversibilidade do desmonte do patrimônio histórico e cultural, e nesse sentido 

indicou que não se autorizasse nenhum tipo de construção ou exploração econômica no terreno 

do imóvel em questão. Segundo ele, uma ação civil pública seria conduzida com o objetivo de 

obrigar os responsáveis a reconstruir o imóvel com suas características originais e reparar os 

danos causados ao patrimônio histórico municipal, sendo também apurada a responsabilidade 

criminal.  

Marcelo Lessa fez ainda uma chamada ao poder público municipal, afirmando que o 

tombamento é ato administrativo que depende da iniciativa do Município para exigir a 

conservação e impossibilitar demolições. A ausência dessa prática, para o promotor, gera uma 

situação jurídica controvertida entre a suficiência da lei municipal para limitar o uso da 

propriedade e a necessidade do imóvel estar efetivamente tombado para que as devidas 

limitações incidam.   

Orávio de Campos, entretanto, como presidente do COPPAM, a quem compete o 

tombamento, fez sua ressalva, também por meio do jornal Folha da Manhã, dizendo que esse 

se trata de um processo lento e burocrático, mas que estava andamento. Já o conselheiro 

Leonardo Vasconcelos, contrapôs a visão do promotor, visto que para ele a prática do 

tombamento, por si só, ainda não seria suficiente se muitos proprietários realmente não possuem 

recursos para arcar com os cursos de uma restauração que previna o mau estado de conservação 

desses imóveis.  

Diante de tais circunstâncias, visando dar maior consistência ao regulamento, orientar a 

atuação do conselho e a prática do tombamento, e assim consequentemente evitar demolições 

em série na área da AEIC, a municipalidade revogou a lei publicada 10 (dez) anos antes e 

aprovou na Câmara dos Vereadores a Lei nº 8.487/2013, que além de dispor sobre a 

reestruturação do COPPAM, atualizou sua nomenclatura conforme as tendências da noção 

ampliada do patrimônio, passando a se chamar Conselho de Preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural de Campos dos Goytacazes.  

De acordo com o artigo 5º da lei atual, o COPPAM integra a partir de então um caráter 

consultivo, deliberativo e executivo. Passa a estar vinculado à estrutura organizacional da 

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), através da Superintendência de Cultura, 

e da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, através da Superintendência 

de Obras e Urbanismo. A quantidade de membros também foi revista, passando a serem 14 

(quatorze), além dos representantes do IPHAN e INEPAC, que agora são considerados 

membros natos: 
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- Representantes do Executivo Municipal (07): 

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; 

Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico; 

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura; 

Superintendência de Obras, Urbanismo; 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

Secretaria Municipal de Defesa Civil; 

Procuradoria Geral do Município. 

- Representante do Poder Legislativo – Titular e Suplente (01). 

- Representantes da Sociedade Civil – Titulares e Suplentes (06). 

 

A questão da paridade da estrutura do conselho ainda é questionável se considerarmos 

o fato do representante do poder legislativo ser parte do poder público municipal, e dos 

membros natos acabarem não comparecendo às reuniões constantemente devido a necessidade 

de locomoção até a cidade. Dentre as novas disposições, o presidente destaca o maior rigor às 

desobediências civis relativas aos imóveis da AEIC. De acordo com Orávio, a multa para quem 

demolir um prédio protegido, sem autorização, passa a equivaler cerca de R$ 541,000 

(quinhentos e quarenta e um mil reis), a depender da expressão do imóvel no cenário urbano e 

devendo ser revertida para o Fundo Municipal de Cultura (BRAZ, 2013). 

O poder de polícia conferido ao COPPAM pela lei, implica, conforme artigo 34º, na 

vigilância e tutela dos bens do patrimônio histórico e cultural, na fiscalização do cumprimento 

das normas legais referentes à sua proteção e promoção e na imposição de penalidades aos 

infratores. Porém, em caso de fato delituoso atentatório ou de constatar qualquer outra infração, 

o conselho deve recorrer à Procuradoria Geral do Município e ao Ministério Público para 

salvaguardar a integridade do patrimônio (Artigos 6º e 38º). Além disso, a Lei nº 8.487/2013 

autoriza que essas instituições estabeleçam acordos de compensação, desde que beneficiem a 

sociedade.  

Nesse sentido, é que o desfecho do caso da demolição do casarão do Chacrinha acabou 

relacionado à retomada das obras de reforma do Palácio da Cultura, outro importante prédio 

para a cidade. Como foi noticiado em 18/08/2018, 5 (cinco) anos mais tarde, pelo jornal 

Terceira Via, tratou-se de uma medida compensatória acordada entre o Município e a iniciativa 

privada, através de mediação da Justiça, em que a empresa mineira MFPC Imóveis, que 

adquiriu o terreno do casarão e o demoliu ilegalmente, foi eximida da reconstrução e da multa 

do processo, passando a ficar responsável pelos custos da obra do Palácio da Cultura, orçada 
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em R$ 1,2 milhão e paralisada desde 2016 por falta de verba. A decisão levou em consideração 

a perspectiva de falso histórico de uma réplica, porém, acaba por viabilizar mais um terreno 

onde antes se abrigava um patrimônio à especulação do mercado imobiliário. 

  

 “Além de conseguirmos concluir uma importante obra que vai devolver aos 

campistas o Palácio da Cultura, sem custos públicos, também, estaremos 

alertando proprietários de prédios históricos de que não se pode tombar prédio 

histórico e achar que não haverá consequências. Neste caso, para que a 

empresa que comprou a área possa construir qualquer investimento lá, ela terá 

que cumprir o acordo e concluir o Palácio da Cultura” (José Paes Leme, 

Procurador Geral do Município, em entrevista ao Jornal Terceira Via) 

 

Após a publicação da nova lei que reestruturou o COPPAM e suas competências, foi 

realizada, em dezembro de 2013, a II Conferência de Preservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural. O evento, presidido pelo presidente Orávio de Campos e aberto ao público, aconteceu 

no Museu Histórico de Campos com o objetivo de debater políticas públicas voltadas para a 

preservação do patrimônio cultural do município e eleger os seis novos integrantes do conselho.  

As novas representações foram nomeadas por meio da Portaria nº 19/2014, publicada 

no Diário Oficial de 13/01/2014. Importante observar que os membros natos, representantes do 

IPHAN e do INEPAC, não foram nomeados. Se tornaram representantes do Executivo 

Municipal: Orávio de Campos Soares - Superintendência de Cultura e Patrimônio Histórico; 

Jorge William Pereira Cabral - Superintendência Obras, Urbanismo e Infraestrutura; César 

Romero Ferreira Braga - Secretaria Obras, Urbanismo e Infraestrutura; Carlos Roberto Bastos 

Freitas - Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; Zacarias de Albuquerque Oliveira - 

Secretaria do Meio Ambiente; Edison Pessanha Braga - Secretaria da Defesa Civil; Dr. Leonam 

de Menezes Rodrigues - Procuradoria Geral do Município. Como representantes do Legislativo 

Municipal: Titular - Vereadora Linda Mara Silva e Suplente - Vereadora Maria Cecília 

Lysandro de Albernaz Ribeiro Gomes.  

Representantes titulares da Sociedade Civil: Humberto Neto das Chagas - Associação 

Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos - ANFEA; Sergio Rangel Risso - Instituto 

Federal Fluminense – IFF Campus Centro; Viviane Daher Costa - Centro Universitário 

Fluminense - UNIFLU; João Carlos de Souza Coutinho - Instituto Superior de Ensino do 

CENSA - ISECENSA; Graziela Escocard Ribeiro - Instituto Histórico e Geográfico de Campos 

dos Goytacazes - IHGCG; Luiz Gustavo de Souza Xavier - Rotary Clube de Campos. E os 

suplentes: Gustavo Monteiro Manhães - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 

Janeiro - CAU-RJ; Getúlio Almeida Andrade Rodrigues - Associação Comercial e Industrial 
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de Campos - ACIC; Humberto Moreira Rangel - Associação de Imprensa Campista - AIC; 

Vilmar Ferreira Rangel - Academia Pedralva Letras e Artes; - Herbson da Rocha Freitas - 

Academia Campista de Letras - ACL; Eliezer Góes Barros - Rotary Clube de Campos. 

Essa gestão, que perdurou até o ano de 2016, também presidida pelo Orávio de Campos, 

foi marcada principalmente pela política de tombamento, sendo responsável pelo registro em 

Diário Oficial de 373 bens imóveis no período em que atuou (Anexo E). O processo, via de 

regra, é iniciado por uma notificação ao proprietário informando sobre a relevância do imóvel 

para a história e cultura da cidade, sendo estabelecido um prazo de 15 (quinze) dias para que 

este entre com uma impugnação sobre o ato, o que segundo o relato do presidente conselho, em 

setembro de 2015 para o jornal Globo Intertv, só acontece em alguns poucos casos. Entretanto, 

a partir da primeira notificação o bem já passa a estar protegido legalmente contra destruição 

ou descaracterização, permanecendo sujeito às limitações da lei até a homologação ou não do 

tombamento em plenária do conselho, se fazendo por meio da inscrição no Livro do Tombo, 

publicação em Diário Oficial e averbação em cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI) onde 

o bem estiver registrado. 

Apesar do grande número de imóveis tombados, o Livro de Tombo Municipal, previsto 

no artigo 16º da Lei nº 8.487/2013, não se faz acessível aos cidadãos, exceto o Livro de Tombo 

on line, disponível no blog administrado pelo COPPAM. Porém, este se refere apenas aos 

tombamentos efetuados entre 2008 e 2013. De acordo com a secretária Maria Lúcia, o Livro de 

Tombo está em fase de elaboração e alguns dos imóveis tombados ainda não possuem o 

respectivo RGI. A inexistência do Livro como um documento oficial, além de inviabilizar a 

consulta pública dos mais variados interesses, seja para pesquisa acadêmica, seja a nível de 

informação ao adquirir um imóvel histórico, possibilita divergências como constatado no 

levantamento feito por Prata (2018), disponível no Anexo E. Neste documento, a quantidade de 

imóveis tombados com base nas publicações do Diário Oficial é diferente daquela de 325 

constantemente informada pelo COPPAM, sendo um número provavelmente até então 

desconhecido de forma oficial.  

O presidente salienta que a nova lei deu ao conselho poder de selecionar os imóveis 

destinados a tombamento e que considera que nem todos os que constam como protegidos pela 

delimitação da AEIC do Plano Diretor seriam de interesse para a história da cidade, cabendo ao 

COPPAM o julgamento de cada caso. O critério, para tanto, se estabeleceu com base em uma 

listagem que enumera cerca de 700 imóveis relevantes para preservação, a maioria situado na 

área central da cidade e muitos já descaracterizados, como afirma Orávio ao jornal Globo 

Intertv, em 2015. Segundo amplamente divulgado pela Secretaria de Obras e o próprio 
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conselho, que nela se apoiam para análise dos processos, a lista consta como Anexo I do Plano 

Diretor de 2008. Entretanto, é sabido que a referida listagem não foi aprovada pela Câmara 

Municipal (VICENTE FILHO, 2011; PUGLIA, 2011), o que explica a dificuldade de acesso 

público a ela junto ao documento Plano Diretor, sendo disponibilizada apenas quando solicitada 

in loco. Neste trabalho, a cópia da lista cedida pela secretária do COPPAM se encontra no 

Anexo F.  

Vale destacar que a lista em questão desconsidera os exemplares de arquitetura moderna 

da cidade, o que vulnerabiliza um acervo singular, o expondo à frequentes descaracterizações 

(Figura 47) e demolições, como observou Puglia (2011) em sua pesquisa. 

 

Figura 47: Descaracterização de imóvel modernista na Av. José Alves de Azevedo (antes x depois) 

 
Fonte: Google Maps, 2018; Pesquisa de campo, 2018. 

 

É possível dizer ainda que a relativização dos imóveis enumerados pela referida lista e 

inseridos na AEIC, desconsiderando a ambiência da paisagem urbana em detrimento da seleção 

de símbolos isolados, bem como a não aprovação da lista dos imóveis pela câmara, demonstra 

um impasse que se coloca no espaço público entre os interesses coletivos sobre a propriedade 

privada e os interesses individuais de atores dominantes que poderiam ser afetados por esse 

instrumento, por viabilizar a proteção sob os aspectos de bem comum, identidade e memória 

coletiva, limitando, portanto, usos e intervenções nesses imóveis. Por outro lado, quando o bem 

protegido é público, esses limites demonstram ser ainda mais flexíveis, como é o caso da 

reforma promovida pela prefeita Rosinha Garotinho no parque Alzira Vargas (Figura 48) para 

a construção da Cidade da Criança. 
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Figura 48: Vista do prédio do Alzira Vargas antes da reforma 

 
Fonte: Pimentel, 2018. 

 

Mesmo diante do fato da área do entorno do Alzira Vargas constar no parágrafo único 

do artigo 227º do Plano Diretor para fins de proteção do ambiente cultural, e do prédio ser 

tombado pelo COPPAM por meio da Resolução 005/2013, durante a sua própria gestão, a 

prefeita não hesitou em inaugurar ali um parque temático infantil no ano de 2015, visando 

resgatar o papel do antigo uso, onde em 1943 funcionou o Centro de Assistência e Educação 

Infantil. A obra contribuiu para restauração do prédio que se encontrava abandonado, 

entretanto, envolveu a retirada de algumas árvores centenárias e o cercamento da área com um 

muro de características medievais e colorido, que além de restringir a visão (Figura 49), limita 

também o acesso que agora se faz mediante ao pagamento de ingresso.  

 

Figura 49: Vista do prédio do Alzira Vargas depois da reforma 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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A situação retoma a questão da insuficiência da prática do tombamento por si só. Em 

entrevista ao jornal Terceira Via, em abril de 2018, o conselheiro Humberto Chagas relata: “É 

complexo falar de tombamentos. O Parque Alzira Vargas transformado em “Cidade da 

Criança”, é um projeto governista de Rosinha Garotinho que fere vários conceitos de 

preservação arquitetônica e urbanística. Gastou-se muito dinheiro, não respeitou-se a história e 

a preservação do lugar”. 

As obras de revitalização do centro histórico também ocorreram durante essa gestão do 

COPPAM, a partir de 2012, sendo incentivada e acompanhada de perto pelo conselho através 

da participação no grupo de trabalho criado pelo escritório do arquiteto Cláudio Valadares, 

coordenador do projeto, para possibilitar um espaço de apresentação e debate das propostas. 

Mas sobre este caso, dado a importância do tema, trataremos especificamente no próximo 

capítulo.  

Com o fim do mandato da prefeita Rosinha Garotinho, se inicia uma nova gestão que 

ocasiona uma ruptura na política local de um modo geral, o que consequentemente se reflete na 

continuidade da política de preservação que vinha sendo desenvolvida através do COPPAM. 

Como já havia sido mencionado na introdução deste trabalho, essa situação tornou ainda mais 

difíceis as análises relativas a esse momento, visto que o conselho esteve paralisado por todo o 

ano de 2017, início do governo do prefeito Rafael Diniz, pairando uma grande indefinição sobre 

o direcionamento a ser dado a esse espaço público, que permaneceu sem a indicação e 

nomeação dos membros representantes do poder público municipal e atrasou, por 1 (um) ano, 

a organização da III Conferência do Patrimônio Histórico e Cultural para a eleição dos novos 

membros representantes da sociedade civil. 

De acordo com a Lei nº 8.487/2013, o Superintendente de Cultura e Preservação do 

Patrimônio Histórico da FCJOL, era quem deveria presidir o conselho. No entanto, com a 

inexistência dessa figura na nova estrutura da gestão e com a fusão da Secretaria de Cultura à 

Educação e Esportes, o prefeito determinou que o atual secretário de educação, cultura e 

esportes Rafael Damasceno se vinculasse também ao COPPAM. Este, por sua vez, devido à 

grande demanda da secretaria, que já abrange três áreas distintas, e por carecer de conhecimento 

técnico específico, indicou o arquiteto e presidente da ANFEA, Ernani Alves, como uma 

espécie de “consultor” para encaminhar a retomada de atuação do conselho.  

Em entrevista concedida durante a pesquisa de campo, Ernani afirmou que isso se deu 

em abril de 2017, quando a gestão tomou ciência do que se tratava o COPPAM. No momento 

(abril de 2018) ele dirigia o COPPAM de fato e não de direito, expressando a necessidade de 

uma reformulação do regulamento do conselho para que se adequasse a que tipo de cargo 
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competiria a presidência do COPPAM. Enquanto ainda se aguardava essa tramitação ser votada 

pela Câmara Legislativa, o secretário Rafael Damasceno continuava respondendo oficialmente 

pela pasta, comparecendo as reuniões e assinando os processos que chegavam para serem 

deliberados, fazendo isso mediante seu apoio técnico que repassava previamente sua análise e 

parecer como arquiteto e urbanista.  

Sobre o funcionamento e a atuação do COPPAM, Ernani destacou ter a intenção de 

indicar membros priorizando a formação acadêmica, intelectuais ligados às universidades locais 

e profissionais associados a instituições como a ANFEA. Mas naquele momento, declarou estar 

se concentrando nas difíceis tentativas de estabelecer contato com os membros nomeados pela 

Conferência de 2013, cujo mandado teria se encerrado no final de 2017, para retomar as 

reuniões e plenárias do conselho. Apesar disso, a ata da primeira reunião, datada de 27/03/2018 

(Anexo G), registra a presença do secretário Rafael Damasceno e dos conselheiros Humberto 

Chagas (ANFEA) e Victor Menezes (AIC). Diante da falta de quórum, os conselheiros 

questionaram a participação dos membros do governo que ainda não havia indicado seus 

representantes. Também cobraram sobre o andamento dos processos que são encaminhados ao 

COPPAM para deliberação de parecer e debatem assuntos relacionados a necessidade de se 

discutir um novo regimento interno, de se identificar os membros titulares e suplentes e de se 

agendar a III Conferência para nomeação dos novos.  

A segunda reunião, convocada para 10/04/2018, contou com a presença da presidente 

da FCJOL, do secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, da ANFEA, da Associação de 

Imprensa Campista, da Academia Campista de Letras, do IHGCG e do Rotary Club, sendo 

presidida pelo secretário Rafael Damasceno. Dessa vez, os conselheiros discutiram sobre a 

frequência das reuniões, a questão das demolições e punições, as obras do Mercado Municipal, 

que se encontravam paralisadas, além das condições de abandono do Hipódromo do Jockey 

Clube. Vale ressaltar que o jornal Terceira Via contribuiu com a visível melhora em relação ao 

aumento do comparecimento dos membros nesse encontro, possibilitando uma reunião mais 

proveitosa. Isso porque dois dias antes, o veículo deu início às pressões da mídia em relação a 

atuação do conselho durante a gestão do prefeito Rafael Diniz.  

Intitulada “Abaladas as estruturas: prédios históricos amargam deteriorização”, a 

matéria publicada pelo jornal denunciou o estado de conservação e abandono do patrimônio 

arquitetônico do centro, afirmando que apesar da existência de instrumentos de preservação, 

estes nem sempre funcionam como deveriam, a exemplo do COPPAM. O secretário de 

Educação, Cultura e Esportes, admitiu que tem enfrentado dificuldades na transição de governo, 

o que tem impedido uma maior eficiência na reconstituição do conselho. O conselheiro Vitor 
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Menezes, na mesma ocasião reconheceu a falta de quórum e a relacionou ao fato grave do poder 

público ainda não ter indicado seus representantes, além da falta de mobilização da sociedade 

civil. Já o membro da ANFEA, Humberto Chagas, relatou que esses problemas perpassaram 

todos os últimos governos, havendo poucas conquistas e muitas perdas, visto que geralmente 

tem se executado uma “antipolítica patrimonialista” ao invés de uma política de preservação. 

 Na tentativa de manter as plenárias quinzenalmente, a reunião marcada para 24/04/2018 

novamente teve ausência de quórum, seguida pela mesma condição da que foi agendada para o 

dia 08/05/2018, quando se decidiu convocar uma extraordinária para a próxima semana. 

Também sem sucesso, na reunião de 15/05/2018 foi acordado entre os membros presentes a 

necessidade de se solicitar ao prefeito uma audiência para cobrar providências quanto as 

ausências das representações dos órgãos municipais. Dessa forma, no dia 22/05/2018, 

finalmente se obteve o quórum necessário para se deliberar os processos que já estavam 

acumulados no COPPAM.  

Na ocasião estiveram presentes 5 (cinco) membros representantes do poder público: o 

Procurador Geral do Município, a FCJOL, o secretário de Defesa Civil, o secretário de Meio 

Ambiente e o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Eduardo Leal, que na ausência 

do secretário Rafael Damasceno, presidiu a plenária conforme exigido pela regulamentação do 

COPPAM. Da sociedade civil compareceram Humberto Chagas (ANFEA), João Pimentel 

(IHGCG) e Vitor Menezes (AIC), quem ressaltou que o ambiente parado e o atraso no pareceres 

colocam em risco o patrimônio por se tratar de uma situação propícia para quem não quer 

preservá-lo, visto que a maioria das deliberações se dão em torno de pedidos de intervenção e 

destombamento em áreas de especulação imobiliária, como o centro. Além disso, as discussões 

contemplaram a falta de critério e de orientações para a concessão do benefício fiscal de redução 

do IPTU aos proprietários que o requerem, a ausência de corpo técnico, dificultando os 

trabalhos de análise e fiscalização dos imóveis, bem como o reforço da necessidade de se manter 

a imparcialidade durante a análise dos processos, pois é comum que os proprietários, herdeiros 

e profissionais que encaminham os laudos e requerimentos sejam reconhecidos por fazerem 

parte de famílias tradicionais da cidade. 

Diante da inconstância e irregularidade das reuniões que permanecia recorrente devido 

a questão do quórum, o ex presidente do COPPAM, Orávio de Campos, se manifestou através 

de um artigo publicado no Blog Opiniões, mantido pelo jornal Folha da Manhã, dando início a 

um mês conturbado para gestão atual, no que tange a política de preservação do patrimônio 

arquitetônico do centro histórico por meio da atuação do conselho. Sob o título “A quem 

interessa a morte do COPPAM?”, Orávio destacou que a inatividade do conselho, que perdurou 
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“quase dois anos”, marca a ausência de uma política municipal para a preservação do 

patrimônio em função da inexistência qualquer tipo de ação propositiva movida pelo conselho 

para tal.  

Narrou também sobre a inacessibilidade dos processos que são encaminhados ao 

COPPAM, relacionando esse fato à atividade do Ernani, ao passo que emite pareceres 

“monocráticos” como arquiteto sem possuir nomeação e nem mesmo comparecer às reuniões. 

Sobre isso, mencionou ainda a despreocupação dos conselheiros, que no caso também estariam 

atuando de forma inválida, visto que os mandatos, com duração de 4 (quatro) anos, já haviam 

vencido desde o final de 2017. 

Vitor Menezes, que também é jornalista e membro da AIC, retrucou Orávio publicando 

um artigo no mesmo blog no dia seguinte, onde oferece sua vaga como conselheiro no 

COPPAM e afirma que durante as reuniões tem insistido nas demandas por ele tocadas. 

Todavia, reconhece que “a cidade está à deriva na questão do patrimônio histórico e cultural” 

e reforça que a deficiência na fiscalização e na estrutura, faz com que as decisões sejam tomadas 

pelo Ministério Público, em especial aquelas relativas as demolições.  

Deflagrada a polêmica, não demorou pouco mais de duas semanas para que a situação 

da presidência fosse resolvida com a anunciação da professora Cristina Lima em 25/06/2018, 

até então presidente da FCJOL. Além disso, a prefeitura também encaminhou à Câmara 

Municipal um projeto de lei alterando a composição do conselho, que passa a contar com a 

superintendência de Posturas, ocupando uma das duas vagas que antes eram destinadas a 

secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Fechando o mês de junho, outro fator 

determinante para impulsionar maior definição sobre as atividades do COPPAM foi o 

desabamento do Hotel Flávio, ocorrido no mesmo dia 25. 

Durante a reunião do dia 26/06/2018, primeira com a nova formação do conselho, o caso 

do Hotel Flávio foi a principal pauta, compreendendo o risco da instabilidade da estrutura do 

prédio, que fez encher a sala onde estiveram presentes, além dos conselheiros, diversos 

jornalistas e expectadores da sociedade civil, inclusive o arquiteto representante da família 

proprietária do prédio, faltando oficialmente apenas o representante do poder legislativo. Diante 

de tais circunstâncias, foi solicitado que os proprietários encaminhassem, o quanto antes, um 

ofício ao conselho apresentando uma proposta de solução viável para que a partir disso 

pudessem ser definidos os próximos passos. Enquanto isso, a presidente se comprometeu a 

comparecer ao Ministério Público para se inteirar sobre as ações que envolvem o prédio. 

Também foram mencionados a questão da obra Palácio da Cultura e do estado de conservação 

do Centro Cultural Olavo Cardoso durante a reunião, em virtude semelhança da situação desses 
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prédios que também se agrava. Além disso, foi determinado que as reuniões passariam a ocorrer 

semanalmente, sendo a próxima destinada ao atendimento do fluxo de processos encaminhados 

ao COPPAM.  

No dia seguinte, o Hotel Flávio, que já havia sido notificado pelo Ministério Público em 

2011, mediante ao estado de precariedade da sua estrutura, e que agora encontra-se recém 

interditado em função do desmoronamento parcial, passou por uma nova vistoria relatada pelo 

jornal Folha da Manhã. De acordo com a matéria, estiveram presentes o arquiteto da família 

proprietária, agentes da Defesa Civil Municipal, o secretário e o subsecretário de Infraestrutura 

e Mobilidade Urbana, bem como o conselheiro e arquiteto Humberto Chagas, que acabaram 

determinando que tanto o entorno do prédio quanto o trânsito no trecho dos cruzamentos da rua 

Carlos Lacerda com as ruas Sete de Setembro e 21 de abril, permanecessem isolados por tempo 

indeterminado devido ao risco de atingir as construções vizinhas. 

Em uma reunião do COPPAM com os interessados, no mesmo dia 27, os proprietários 

do imóvel apresentaram a proposta de demolição do quarto e último andar do hotel, o mais 

afetado pelo desabamento e que por isso estava sujeito a riscos iminentes. Visando conciliar a 

preservação e a segurança, a proposta foi aprovada em caráter de urgência e com ressalvas. Foi 

orientado que a demolição do trecho fosse feita de forma cuidadosa para não comprometer o 

restante da estrutura, prevendo o escoramento da fachada e a guarda de todo material possível 

de ser reaproveitado posteriormente, visto que já existia uma condenação do Ministério Público 

para que os proprietários providenciassem a restauração do imóvel. 

Depois de encaminhados os direcionamentos sobre a situação do Hotel Flávio, o 

COPPAM pode prosseguir com as demais demandas de atuação, que se voltaram especialmente 

para a deliberação dos processos que se acumularam. Em entrevista concedida durante a 

pesquisa de Campo como nova presidente do COPPAM, Cristina Lima, que antes já  participava 

do conselho como membro representante da FCJOL, afirmou ser um desafio assumir a 

presidência em um cenário conturbado e esclareceu o exercício do Ernani, defendendo sua 

contribuição por meio de um trabalho voluntário no uso suas atribuições técnicas. Assim como 

ele, ressalta ser necessário se estabelecer a diferença sensível entre o que é histórico e o que é 

antigo, considerando que nem sempre o que é antigo teria um valor histórico, da mesma forma 

que construções modernas poderiam carregar valores culturais. 

Além disso, Cristina afirma que a gestão buscará estreitar a relação com os proprietários, 

convocando-os e recebendo-os para as reuniões sempre que for o caso, afim de viabilizar a 

preservação desses bens imóveis através do diálogo e fomentando uma política que consiga 

dispor de mecanismos de incentivo a quem preserva. Da mesma forma, visa sanar as 
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dificuldades de fiscalização através da integração com a secretaria de Posturas e com a 

secretaria de Comunicação, dando voz aos cidadãos com a criação de uma espécie de disque 

denúncia para crimes e irregularidades patrimoniais.  

A presidente destaca ainda que anseia abolir a ideia de que o crime compensa na questão 

do patrimônio, visto que isso justifica as medidas compensatórias previstas pela Lei nº 

8.487/2013 e as resoluções que tem sido definidas pelo Ministério Público, como foi o caso do 

casarão do Chacrinha. Segundo ela é preciso entender que “não pode demolir porque não pode, 

porque é patrimônio, e não porque o sujeito vai dar uma compensação que na ponta do lápis vai 

compensar apenas o seu próprio investimento”. 

No final do ano de 2018, mais especificamente no dia 01/12/2018, foi finalmente 

realizada a III Conferência de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, onde foram 

eleitos os seis membros representantes da sociedade civil. Permanecem na composição do 

conselho a ANFEA, o IHGCG e o ISECENSA, acompanhados agora pela presença das 

associações comerciais, ACIC, CDL e CARJOPA, fato criticado pelo ex conselheiro Vitor 

Menezes, membro da AIC, em uma das suas redes sociais: 

 

 “A despeito da relevância dos serviços que prestam aos segmentos que 

representam, da inegável legitimidade e representatividade, da enorme 

contribuição à vida associativa da cidade, há que se ficar muito atento ao que 

pretendem ACIC, CDF e CARJOPA ao terem atuado em bloco e obterem 

êxito na conquista de três de seis vagas de entidades da sociedade civil 

organizada no COPPAM, na eleição de ontem, na Conferência Municipal de 

Patrimônio” 

 

Para ele, o fato de muitos imóveis do centro histórico serem de propriedade de lojistas 

e empresários, arrisca a impessoalidade das decisões, que nesse espaço público devem priorizar 

a defesa dos interesses da cidade em detrimento de interesses particulares. Ou seja, certamente 

precisarão se opor ao avanço da especulação imobiliária, à transformação de prédios históricos 

em estacionamentos e à descaracterização de fachadas por letreiros. Situados entre o propósito 

histórico e cultural da preservação e as forças dos agentes econômicos, é esperado por Vitor 

que haja conflito de interesses. 

O ex presidente Orávio de Campos, por sua vez, afirmou ao jornal Folha da Manhã, em 

15/12/2018, que enxergou como legítima a presença das associações comerciais ocupando 3 

(três) das 6 (seis) vagas do conselho, visto que se deu por meio de votação, criticando a falta de 

articulação dos demais grupos que não conseguiram se eleger. Segundo ele: “se por um lado 

comprometidas com os interesses da classe à qual eles representam, por outro, eles têm uma 
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ideia de que precisam prestar serviços, como já vêm prestando, através das suas representações 

administrativas, à preservação histórico-cultural da cidade”.  

Vale também destacar que na ocasião da Conferência o curso de Arquitetura e 

Urbanismo do Instituto Federal Fluminense (IFF), a Academia Campista de Letras e a 

Associação de Imprensa Campista pleitearam vagas, porém não foram eleitos. Além disso, não 

se identificou, até o momento, a nomeação oficial dessa nova gestão por meio da publicação no 

Diário Oficial.  

Até aqui, buscamos descrever a atuação do Conselho de Preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural, apresentando os atores que se colocam em cena a partir desse espaço e das 

políticas por ele fomentadas. Dessa forma, relacionando políticas e atores na descrição dos 

procedimentos, foi possível identificar a tensão existente entre instrumentos e meios, 

dificultando que aquilo que consta nas regulamentações se concretize em ações.  

Identificamos com a análise uma configuração institucional pela qual a preservação 

ocorre sem sistematicidade e resulta em seu oposto. A falta de coesão interna e a legitimidade 

da preservação do patrimônio, além da descontinuidade da política municipal, enfraquecem a 

política de preservação e solapam as instituições responsáveis pela fiscalização e deliberação. 

Assim sendo, é possível dizer que a questão do patrimônio se torna um impasse, pois entra na 

lei mas não consegue se refletir em ações suficientes. 

Complementar a isso, entendendo que as normas, sem se limitar a sua configuração 

lógico-formal, estão também vinculadas ao fato dos agentes serem capazes de produzir o 

sentido da ação social por meio de valores e motivações sociais, notamos que a maneira como 

os integrantes de uma sociedade enxergam as leis, orientam a sua conduta de acordo com 

elas. Nesse sentido, vemos que mesmo vigorando em prol da preservação do patrimônio, as leis 

e os instrumentos existentes podem ser facilmente contornadas frente a forças e interesses 

políticos nem sempre condizentes com esse objetivo, o que permite supor a existência de 

incoerências intencionalmente deliberadas (LOJKINE, 1997; WEBER, 1999).  

Destaca-se a atuação do Ministério Público nos momentos críticos e da ANFEA, que 

demonstrou determinada tradição de inserção profissional na questão do patrimônio na cidade, 

participando em diversas ocasiões de forma colaborativa à gestão municipal com a cessão de 

levantamento dos imóveis em 2002 e com a emissão de laudos técnicos, como no caso da Casa 

Terra; além de desde 2013 manter sua representação no COPPAM. É notória também a 

presença constante de intelectuais, professores e pesquisadores das instituições de ensino locais, 

se posicionando em situações categóricas ou mesmo inseridos no próprio conselho.  
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Dessa forma, apesar da atmosfera democrática dada aos conselhos, observamos que 

“somente alguns setores específicos incorporam o discurso patrimonialista e dele participa. 

Mesmo com todo avanço feito, ainda se faz necessário alcançar mecanismos que possibilitem 

uma maior inserção social nos processos de atribuição de valores e uma real identificação com 

os bens selecionados para preservação” (VIEIRA & TEIXEIRA, 2005, p.24), pois questão tem 

se construído sem capacidade agregadora, parecendo ainda restrita a determinados grupos de 

interesse e a uma "federação de entidades". 
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3 A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

Como já mencionamos anteriormente, a demanda pela revitalização surge com a busca 

de refuncionalização do centro, visando adaptar o espaço urbano à novas demandas de uso. 

Nesse contexto, vemos essa prática se interligar à necessidade de urbanização contemporânea 

e a um monopólio de ações articuladas, geralmente relacionadas à dinamização econômica, de 

forma a viabilizar a manutenção da existência dos centros antigos no atual contexto capitalista 

(CARLOS, 2013). Sendo assim, podemos dizer que a questão do patrimônio se insere como um 

discurso capaz de conduzir tal objetivo através do mercado cultural, explorando a singularidade 

humana e cultural desses ambientes históricos, especialmente buscando a valorização do 

patrimônio edificado. 

Em Campos dos Goytacazes, legalmente, o conceito foi incorporado na agenda pública 

da cidade por meio do Plano Diretor de 2008, mas na prática já vem sendo mobilizado décadas 

antes, principalmente pelos comerciantes da área central, onde se concentra grande parte do 

patrimônio arquitetônico urbano. Nesse sentido, torna-se necessário apresentar como se 

constrói esse discurso, a forma como se implementa e que conflitos são ocasionados por essa 

circunstância, nos atentando principalmente nas interferências em relação ao patrimônio 

arquitetônico existente.   

 

3.1 O cenário de mobilização 

 

O alto custo do solo urbano na área central e a crescente perda da função de moradia 

devido à expansão urbana, iniciada entre as décadas de 40 e 50 (FARIA, 2005), foram fatores 

que contribuíram para o fortalecimento do caráter comercial do centro de Campos dos 

Goytacazes, e também para o declínio da sua ambiência, visto que seu uso ficou limitado ao 

período diurno e sua infraestrutura cada vez mais subutilizada. Sobre isso, Sylvia Paes explica 

em matéria publicada no jornal Monitor Campista de 21 de fevereiro de 2008: 

 

O centro era um local nobre de se morar. As famílias se enriqueciam com a 

indústria e o comércio do açúcar e queriam mostrar nas suas fachadas todo o 

seu requinte. Nesta época os imóveis já tinham essa característica de servir de 

loja no térreo e moradia na parte superior. Mas, com passar dos anos os 

habitantes dali passariam a ter outra concepção de moradia, precisando de 

mais espaço. Daí, o único jeito era sair do centro para morar em áreas maiores. 

E é natural que essas pessoas comecem a dar mais valor à sua residência, 

ficando os prédios do centro, relegados a segundo plano e, aos poucos, dando 

lugar somente a um espaço comercial (MONITOR CAMPISTA, 2008). 
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Reconhecido pela sua vocação para o comércio, especialmente o varejista (PAES, 

2006), ainda sendo possível nele comprar de tudo, “desde um simples alfinete a um 

equipamento sofisticado” (WANDERLEI, 2016, p.117), o centro é para o comerciante e ex 

presidente da CARJOPA, Eduardo Chacur, o “tambor da cidade”, pois é aonde se concentra a 

história local e uma grande variedade de serviços: a maioria das agências bancárias, redes de 

lojas, farmácias, dentistas e consultórios médicos, o mercado municipal, a rodoviária, o terminal 

urbano, os correios, a Receita e a Justiça Federal, os cartórios, os jornais e a maioria das 

emissoras de rádio, sem falar no Centro Universitário Fluminense (UNIFLU), na Faculdade de 

Medicina de Campos, no Museu de Campos, no Teatro de Bolso Procópio Ferreira e no Teatro 

Municipal Trianon (Jornal O Diário, 29 de julho de 2012). 

Entretanto, na década de 80, com o início do processo de verticalização, ocorrido 

principalmente na Avenida Pelinca (FARIA, 2005), bairro próximo ao centro onde logo se 

consolidou uma nova área comercial (Figura 50), acompanhou-se um esvaziamento do 

comércio do centro, também acentuado pelo surgimento dos shopping centers.  

 

Principal polo de compras, serviço e financeiro do município e da região, o 

centro de Campos também sofreu, como outras cidades do país e até do 

mundo, com o fenômeno do esvaziamento econômico. No início dos anos 90, 

muitos comerciantes passaram a direcionar seus investimentos para Avenida 

Pelinca, devido, principalmente, ao seu crescimento, favorecido pelo boom 

imobiliário, a chegada dos shoppings e pela alta concentração de renda dos 

seus moradores. Com isso, o centro passou por uma das mais graves crises de 

sua história, obrigando muitos comerciantes a encerrarem suas atividades 

(WANDELEI, 2016, p. 14). 

 

Figura 50: Deslocamento a pé entre o centro e a avenida Pelinca 

 
Fonte: Google Maps, 2018. 
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A essa circunstância, soma-se o fato da ambiência cada vez mais descaracterizada e 

degradada dos prédios e sobrados do centro histórico (Figura 51), quando não desfalcada pelas 

recorrentes demolições que ocorrem em detrimento de estacionamentos para atender a demanda 

de uma área essencialmente comercial. Nesse sentido, a seção Mais Cultura, do jornal Monitor 

Campista, publica a matéria “Tesouros Escondidos”, que destaca que o centro de Campos está 

repleto de belezas e ricas fachadas, embora muitas se encontrem sufocadas pelo descuido e pela 

poluição visual:  

 
“Basta um passeio mais atendo pelo centro de Campos para notar que cidade 

ostenta um belo conjunto de fachadas. O problema é conseguir observar os 

detalhes, admirar o que cada uma tem de peculiar, o ano em que foram 

construídas. Como se não bastasse o emaranhado de fios elétricos obstruindo 

a visão, há ainda os letreiros das lojas (dispostos em cima das marquises) e até 

mesmo vegetação em alguma delas” (Alcinéia Gama - Monitor Campista, 21 

de fevereiro de 2008). 

 

Figura 51: Degradação de prédios do centro histórico 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Diante disso, é possível dizer que agravada pela monofuncionalização do espaço urbano, 

bem como pela ausência de uma política efetiva de preservação, essa situação além de gerar 

uma imagem prejudicial à própria atividade comercial, ameaça o espaço de memória da cidade 

e fomenta o discurso da revitalização como solução para conciliar o desenvolvimento local com 

a preservação patrimonial no centro histórico. 

De acordo com Paes (2006), o centro da cidade de Campos dos Goytacazes foi foco de 

planos de intervenção urbanística com vistas a revitalização a partir de 2001, iniciando com o 

projeto “Cidade Qualidade”. Esse projeto foi contratado pela Prefeitura Municipal ao escritório 

do engenheiro carioca Sérgio Moreira Dias, que propunha 40 (quarenta) intervenções a serem 

implementadas ao longo de 10 (dez) anos visando melhorar os aspectos funcionais da cidade, a 

requalificação de ambiências e a oferta de lazer à população. Dentre elas estavam previstas para 

o centro reformas de equipamentos de uso coletivo, como a Praça São Salvador, o Canal 

Campos-Macaé e a rodoviária Roberto Silveira. 

No entanto, este projeto se caracterizou por reunir intervenções planejadas sem diálogo 

com a sociedade civil organizada, ocasionando conflitos com os comerciantes, que tiveram as 

vendas afetadas pelas obras da praça São Salvador, iniciadas no final do ano de 2004, sem 

acordo prévio. A reforma, que objetivava modernização da praça, também não foi considerada 

satisfatória pela população, que reclamava da transformação radical e da falta de árvores com 

sombras (PAES, 2006), tornando a praça um local de passagem e não mais de permanência, 

como notamos ao comparar as imagens (Figura 52). Vale ressaltar, que a reforma ocorreu 

paralelamente a uma grande participação do município nos royalties de petróleo (MOTA & 

SOUZA, 2010 apud JORGE, 2015). 

 

Figura 52: Vista da Praça São Salvador antes e depois da reforma 

 
Fonte: Jorge, 2015. 
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A autora traz ainda o “Projeto de Revitalização do Comércio de Campos dos 

Goytacazes”, encomendado pela ACIC à firma Adão e Souza, em 2005. Este, por sua vez, se 

dedicou ao núcleo do centro histórico trabalhando sob o conceito de shopping a céu aberto. O 

projeto almejava mobilizar o interesse do poder público municipal e das lideranças do setor 

empresarial para se realizar, buscava focar nas formas de atração de consumo para as atividades 

comerciais do local, propondo ações preventivas para o comércio de ambulantes e que 

privilegiassem o fluxo de pedestres, envolvendo ainda as questões de oferta de transporte 

público e estacionamentos (PAES, 2006). 

Entretanto, o envolvimento das associações comerciais e dos lojistas na busca de 

reestabelecer e fortalecer o comércio do centro é anterior, sendo observada desde a década de 

90, quando é criada a CARJOPA, a partir de um grupo derivado da CDL, nos moldes do 

SAARA da cidade do Rio de Janeiro, para se mobilizar em função de um projeto que promova 

a revitalização do comércio43. Dessa forma, como identifica Paes (2006), a CARJOPA acaba 

participando com maior evidência dos debates em comparação às demais associações 

comerciais, reivindicando, sobretudo, o “shopping aberto” para a rua João Pessoa, que 

concentra parte do comércio popular. 

Segundo Wanderlei (2016), a CARJOPA foi criada no dia 15 de maio de 1996, na sede 

da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e teve na arquitetura do centro histórico um indicador 

da situação da decadência das atividades do centro e da necessidade de preservação. Nesse 

sentido, a restauração do centro teria sido uma pauta mobilizada pela CARJOPA. 

 
Naquela ocasião, além do esvaziamento econômico, com o fechamento de 

vários pontos de vendas, o centro estava abandonado, o público só tinha olhos 

para a Avenida Pelinca e seus shoppings, as novas atrações para o consumidor 

[...] Até então, eram poucos os campistas que tinham como bandeira a 

restauração do centro. E a CARJOPA, logo de cara, encapou esta luta, 

ganhando simpatias de uma boa parcela da população (WANDERLEI, 2016, 

p. 15). 

 

O foco desses atores, portanto, estava vinculado à dinamização econômica do comércio, 

na busca por manter sua “vitalidade”. Porém, visto que a área comercial da cidade é também o 

 
43 Dentre as reivindicações dos comerciantes, feitas ao poder público municipal desde essa época, estavam a 

retirada dos fios e postes com sistema subterrâneo, reforço na segurança com a guarda municipal e na fiscalização 

com os fiscais de postura, circulação de vans e micro-ônibus pelas ruas do centro, definição de áreas de 

estacionamento em Guarus e de uma ponte para pedestres ligando os dois bairros, o uso das orlas do rio Paraíba 

do Sul como área de lazer, o estímulo a novos empreendimentos para o centro, como academias de ginástica, 

cursos profissionalizantes, galerias de arte, cafés e bares, criação de um roteiro turístico para o centro e valorização 

dos prédios históricos por meio de iluminação cênica (WANDERLEI, 2016, p.114). 
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centro histórico, onde está reunido grande parte do acervo arquitetônico urbano, os 

comerciantes e lojistas se posicionaram a favor da preservação do patrimônio, principalmente 

enquanto ordem, visando reduzir a poluição e favorecer a visibilidade das lojas que ocupam, 

mas cientes também da oportunidade de agregar um forte argumento para o projeto do 

comércio,  como também de promover a abertura de novos usos capazes de contribuir com seus 

objetivos. 

De acordo com Eduardo Chacur, a ideia da CARJOPA era melhorar o centro em todos 

os aspectos, não apenas o comércio, mas também o turismo, e inclusive a autoestima dos 

lojistas. Quando assumiu a presidência da associação, em 2005, ele sugeriu a implantação de 

um desconto ou até mesmo a isenção do IPTU, para que empresas e proprietários pudessem 

investir na recuperação da fachada dos prédios históricos que ocupavam na área central. 

“Queremos fazer o centro com mais atrativos para os consumidores” (WANDERLEI, 2016, p. 

20), destacou o lojista, ressaltando ainda solicitaria à prefeitura que toda rede elétrica do centro 

histórico passasse a ser subterrânea, realçando a beleza das fachadas do casario. 

Todavia, a CARJOPA buscou apoio não apenas às diferentes gestões do poder público 

municipal, como também procurou atrair aliados para a causa através da parceria das 

universidades para a construção de propostas. Em 1999, o projeto de revitalização ainda estava 

na estaca zero, enquanto calçadão, principal trecho do centro, e o prédio da Lyra de Apolo, que 

havia sofrido um incêndio, ainda demandavam obras. Nesse momento, a CARJOPA solicitou 

a UENF, por meio da professora Lana Lage, uma assessoria técnica no processo de recuperação 

das fachadas dos prédios do centro histórico.  

O projeto, que a partir da inserção da UENF tomou dimensões mais ambiciosas, passou 

a buscar também “atrair novamente a classe média, além de transformar o lugar em um polo de 

eventos de lazer, entretenimento, cultura e gastronomia” (WANDERLEI, 2016, p.16), 

possibilitando mudanças no perfil do próprio comércio, com a inserção de bares, restaurantes e 

outras opções culturais que pudessem trazer o campista de volta ao centro e atrair turistas. 

Eduardo Chacur foi o primeiro a restaurar sua loja, na tentativa de convencer o restante. É 

sabido que “foram feitas várias reuniões, mas fatores diversos impediram que a aliança tivesse 

êxito” (Celso Cordeiro Filho - Monitor Campista, 7 de setembro de 2006). 

Segundo Wanderlei (2016), em uma cerimônia na Praça Tiradentes, no ano de 2009, 

teve início a relação amistosa entre a direção da CARJOPA e a prefeita Rosinha Garotinho, que 

prometeu executar melhorias na área central. Eduardo Chacur relatava que: 
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A prefeita sempre falou das obras com muito entusiasmo e existe vontade de 

realizar as obras. Com a recuperação do centro histórico, o turismo poderá ser 

reativado, pois as residências antigas estão sendo sondadas para se 

transformarem em casas noturna, a exemplo do que aconteceu na Lapa, no 

Rio. Além disso queremos trazer cursos profissionalizantes e academias de 

ginástica para o centro. A nossa vontade é que o bairro tenha vida própria nas 

24 horas do dia (WANDERLEI, 2016, p. 78). 

 

Até que no dia 4 de junho de 2012, em uma reunião no auditório da ACIC, a prefeita 

Rosinha Garotinho anunciou o início das obras de revitalização do centro histórico, assinando 

a ordem de serviço para intervenção gradual na área em questão. Orçada em R$ 65,4 (sessenta 

e cinco milhões e quatrocentos mil reais), a obra começaria naquele mesmo ano, pela praça 

Prudente de Moraes (Chá-Chá-Chá), e teria prazo para durar quatro anos. A parte urbanística 

seria planejada pelo escritório Mayerhofer & Toledo, e a execução da obra pela IMBEG 

Engenharia, de acordo com o Edital nº 111/09 e contrato nº 340/2009, que objetivava 

“apresentar diretrizes e procedimentos técnicos que atendam a solicitação da sociedade local, 

associações de bairro, de comércio e o próprio programa de governo da Prefeitura”, conforme 

explícito no memorial justificativo do projeto. 

Na ocasião foi apresentado o projeto de "Requalificação, Valoração e Preservação 

Cultural do Patrimônio Histórico da Cidade", pelo arquiteto e urbanista Cláudio Valadares, 

quem intermediava o trabalho do escritório carioca responsável pelo projeto. Eduardo Chacur 

comemorou o início das obras ressaltando que a CARJOPA foi criada com a finalidade de 

recuperar física e economicamente o centro de Campos (WANDERLEI, 2016). A prefeita 

enfatizou que já vinha fazendo intervenções pontuais no centro, dentre as quais citou a 

urbanização sob a ponte Leonel Brizola, com a instalação de quiosques, quadra e 

estacionamento; a reforma da rodoviária Roberto Silveira; a restauração do Solar do Visconde 

de Araruama para abrigar o Museu de Campos e a revitalização do Canal Campos-Macaé (CDL, 

on line), representados nas Figuras 53 e 54 a seguir: 

 

Figura 53: Quadra sob a ponte Leonel Brizola e Rodoviária Roberto Silveira reformada 

 
Fonte: PMCG, 2018 (on line); Pimentel, 2018. 
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Figura 54: Museu de Campos e Canal Campos-Macaé reformados 

 
Fonte: PMCG, 2018 (on line). 

 

 

3.2 Diretrizes, conflitos e efeitos da implementação 

 

Denominada “Requalificação, Valorização e Preservação Cultural do Patrimônio 

Ambiental Urbano do Centro Histórico”, a proposta consiste em mais uma política de 

intervenção para a área central, sendo especialmente abordada nessa seção por se tratar de um 

projeto inserido no recorte temporal da presente pesquisa. As intervenções foram promovidas 

e financiadas pelo governo municipal da prefeita Rosinha Garotinho, mas a mobilização, como 

vimos, partiu em grande parte dos agentes comerciais locais. O arquiteto Cláudio Valadares44 

passou a ser responsável pelo projeto. Segundo ele, em entrevista concedida à autora, isso 

ocorreu depois que o escritório carioca Mayerhofer & Toledo reconheceu a importância de uma 

relação mais estreita com a cidade e o convidou, primeiro para intermediar, e depois para tomar 

frente do planejamento da revitalização. Ele declara: 

 

“Entendemos que o projeto é significativo, importante e imprescindível para 

a comunidade campista, pois revitalizará a herança que recebemos de nossos 

ancestrais e temos o compromisso de apresentar e transmitir as futuras 

gerações, iluminando o reconhecimento, a valorização e a ação sobre a 

preservação do patrimônio cultural, histórico e edificado de nossa cidade. [...] 

Temos que ter coragem de vencer paradigmas em nome da qualidade 

ambiental, refazendo o convívio das pessoas como antes, desenvolvendo o 

comércio, o turismo, o lazer e o entretenimento, para enfim alcançar os 

verdadeiros propósitos deste inusitado e corajoso projeto” (Trecho do 

Relatório de Diagnóstico do Projeto). 

  

De acordo com o arquiteto, as medidas adotadas tiveram como referência o projeto de 

revitalização do comércio do centro do Rio de Janeiro, na área do SAARA, e as diretrizes 

 
44 Arquiteto de atuação reconhecida na cidade, criador e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNIFLU – Centro Universitário Fluinense desde 2005, associado da ANFEA e proprietário do escritório Cláudio 

Valadares Arquitetura e Construções. 
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implementadas no Corredor Cultural dessa mesma cidade. Inicialmente, o projeto abrangeu 

uma parte do ZCH (Zona Centro Histórico) da Lei de Uso e Ocupação vigente, demarcada na 

imagem em amarelo claro (Figura 55), sendo acrescido, posteriormente, por meio de nova 

licitação, a área do Mercado Municipal e Shopping Popular Michel Haddad, antigo 

“camelódromo”. 

 

Figura 55: Delimitação da intervenção 

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 

 

A limitada para intervenção foi dividida em 4 (quatro) etapas de execução (Figura 56), 

que ao todo incluíam: 

 

• Tratamento de 26 ruas com a adequação, manutenção e pavimentação de calçadas e vias, 

instalação de rota acessível por piso tátil e traffic calming45 nos cruzamentos, adequação de 

tráfego com área de embarque e desembarque, rota de incêndio e pânico prevendo a circulação 

de ambulância e carro forte nas vias de pedestre; 

 
45 Traffic calming, em tradução literal "tranquilização do tráfego", consiste na utilização de estruturas físicas para 

elevação do nível da via ao nível da calçada, de forma que se desacelere a circulação dos carros na rua e se torne 

acessível a circulação dos pedestres na travessia. 
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• Despoluição visual com conversão de rede elétrica área em subterrânea; 

• Manutenção da infraestrutura de drenagem pluvial, redes de esgoto e de água; 

• 4 praças de usos distintos e adequados à respectiva localização: reforma da Praça Prudente de 

Moraes (Chá-Chá-Chá), criação da Praça Batalhão Tiradentes46 (Figura 57), criação da Praça 

São Salvador47 (Figura 58) e criação da Praça Campos Shopping48 (Figura 59); 

• Reforma do Mercado Municipal; 

• Criação do Shopping Popular Michel Haddad; 

• Padronização do mobiliário urbano: bancos de assento, postes de iluminação, placas de 

indicação das ruas e sinalização, bicicletários, abrigos de ônibus, bancas de jornais em formato 

de referência aos bondes antigos (Figura 60), coletores de lixo subterrâneo49; 

• Projeto de paisagismo com recomendações de espécies para arborização; 

• Projeto de patrimônio histórico com recomendações de intervenções em fachadas. 

 

Figura 56: Delimitação da intervenção em etapas de execução 

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 

 
46 A Praça Batalhão Tiradentes seria construída na Praça da Igreja do Rosário, uma área considerada pelo arquiteto 

com potencial para se transformar em local de descanso e convivência social, cercado de canteiros e arborizado. 

 
47 A Praça São Salvador seria implantada no estacionamento existente do lado direito da Catedral do Santíssimo 

Salvador, voltada especialmente para a terceira idade, com mesas de jogos e sombra de pergolados. 
 
48 A Praça Campos Shopping se localizaria onde é hoje o largo da rua Santos Dummont, entendida como uma área 

privilegiada e com vocação de ser um ponto de atração devido a vista para o rio Paraíba do Sul, nela seriam 

previstas bancas de jornal e “carrinhos” para ambulantes. 
 
49 O coletor de lixo subterrâneo chegou a ser construído nos limites da Etapa 1, porém a estrutura que demandava 

para funcionar não se efetivou por não justificar tal investimento para atender essa única área. 
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Figura 57: Praça do Rosário x Ilustração do projeto para a Praça do Batalhão Tiradentes  

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Figura 58: Estacionamento ao lado da Catedral x Ilustração do projeto para a Praça São Salvador  

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Figura 59: Largo da rua Santos Dummont x Ilustração do projeto para a Praça Campos Shopping 

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Figura 60: Ilustração da banca de jornal inspirada em bonde 

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 
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No entanto, o projeto foi executado em cerca de apenas 30% relativos à Etapa 01, 

demarcado como “Lote 01” na Figura 56. Dessa forma, foi concluída apenas a reforma da praça 

Prudente de Moraes (Figura 61), a infraestrutura e tratamento das vias inclusas nesse limite 

(Figura 62),  

 

 Figura 61: Antes e depois da Praça Prudente de Moraes 

 
Fonte: Silva & Miranda, 2013; Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Figura 62: Cruzamento da rua João Pessoa com traffic calming e calçadas reformada 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

As obras da área onde se planejou inserir o Shopping Popular Michel Haddad chegaram 

a ser iniciadas, porém, permanecem paradas até então (Figura 63), enquanto os camelôs se 

alocam temporariamente em boxes instalados no Parque Alberto Sampaio. De acordo com o 
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arquiteto, a paralisação se deu devido à falta de verba para continuidade da obra, agravada 

atualmente pela mudança de gestão da prefeitura municipal.  

 

Figura 63: Galpão em construção para abrigar o Shopping Popular Michel Haddad 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

A não conclusão das obras, entregues em 2016, além de uma imagem urbana mal 

acabada, gera transtornos até hoje. O sistema de lixeiras subterrâneas instalado demanda uma 

estrutura de coleta ainda ausente. Os postes e fios aéreos, que deveriam ter sido removidos 

depois da instalação da rede subterrânea de energia elétrica, continuam poluindo a paisagem e 

inutilizando as rotas acessíveis planejadas para a circulação deficientes visuais (Figura 64). 

 

Figura 64: Poluição visual da fiação e poste na rota acessível 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 
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De acordo com o arquiteto, esse impasse se deu por conta de uma indefinição que 

permanece entre a concessionária de energia elétrica e a prefeitura, situação também relatada 

por Eduardo Chacur. No caso, a ENEL, atual concessionária da rede elétrica local, estaria 

cobrando pela retirada dos postes, recorrendo que o projeto foi executado em desacordo com a 

estrutura necessária para conversão. Enquanto a prefeitura teria se recusando a pagar o valor 

pedido, visto que, como destaca o arquiteto Cláudio Valadares, todo o projeto foi elaborado 

com a participação e colaboração da concessionária responsável daquela época, a AMPLA.  

Foram disponibilizados para consulta, pelo arquiteto Cláudio Valadares, três 

documentos referentes ao projeto que orientaram nossa análise: o Relatório de Diagnóstico, o 

Projeto Básico e o Projeto Executivo. No primeiro foram apresentados os conflitos identificados 

como impactantes para a revitalização e suas respectivas soluções. Logo de início, o documento 

informa que foram realizadas pelo menos quatro reuniões da “equipe multidisciplinar do centro 

histórico” convocada pelo escritório junto ao COPPAM, ocorridas entre outubro de 2012 e 

fevereiro de 2013, na presença do presidente Orávio de Campos e dos conselheiros Leonardo 

Vasconcellos, Viviane Daher e Humberto Neto, considerados especialistas.  

Nesses encontros foram debatidas e avaliadas de questões que haviam se instalado na 

revitalização, mais especificamente durante a execução das obras do “Trecho 1”, o qual se 

colocava como “cenário de análise” da implantação do projeto. Dentre os conflitos relatados no 

diagnóstico estão os artefatos indesejáveis (letreiros, marquises e aparelhos de ar condicionado) 

presentes nas fachadas dos imóveis e a conversão subterrânea da rede elétrica. 

Descreveu-se que retirada dos objetos das fachadas era uma dificuldade pois exigia um 

diálogo com os proprietários e a comunidade comercial para entendimento e acordo prévio com 

base no estabelecimento de um prazo, se tornando um problema de ordem não apenas técnica, 

mas administrativa, legal e até política. Para essa situação, o documento sugere que sejam 

pactuados Termos de Ajustamento de Conduta mediante a vistoria da Defesa Civil, nos casos 

de demolição de marquise, ou até mesmo um projeto de lei, em substituição ao Código de 

Obras, que dê conta dessa especificidade. Em relação aos letreiros das lojas, foram enumerados 

modelos (Figura 00), retirados do projeto do Corredor Cultural do Rio de Janeiro, indicando 

que sejam incluídos no Código de Posturas para que as propagandas visuais se adequem aos 

interesses normativos do projeto de revitalização do centro histórico. Sobre os aparelhos de ar 

condicionado, o documento indica que sejam instalados nas coberturas ou fundos das 

edificações, com distribuição interna dos dutos para que deixem de poluir as fachadas. 
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Figura 65: Modelos de letreiros  

Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 
 

A resolução desses conflitos para o trecho em execução, porém, era urgente. Além de 

interferir diretamente nas fachadas, e no caso dos prédios históricos serem incompatíveis 

estética e/ou estruturalmente com o estilo arquitetônico, era necessário para adaptar a conversão 

subterrânea, que necessitava que o acesso dos tubos e acessórios da rede elétrica de cada loja 

fossem acessíveis pelas concessionárias e se inserissem nas fachadas de forma discreta. Nesse 

sentido, a equipe do escritório projetou um display (Figura 66) que seria colocado a cada duas 

lojas para esconder as tubulações, ao mesmo tempo que forneciam informações sobre a história 

do prédio, no caso dos imóveis considerados relevantes. De acordo com o exposto no 

documento, o display, acabado em material neutro visualmente e resistente às intempéries, foi 

apresentado e aprovado aos especialistas do COPPAM. 

 

Figura 66: Display da conversão subterrânea 

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 
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No entanto, essa etapa também não foi definitivamente concluída, devido a dificuldade 

em estabelecer acordo com todos os proprietários quanto a adaptação das fachadas para receber 

o display, e em função das concessionárias ainda não terem efetivado a conversão. No entanto, 

a estrutura subterrânea foi instalada e as saídas dos tubos são possíveis de serem encontradas 

ao longo das calçadas do trecho, bem como a presença de vários aparelhos de ar condicionado, 

como ilustrado na Figura 67. 

 

Figura 67: Ar condicionados e tubos da fiação elétrica subterrânea na rua João Pessoa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Ainda no Relatório de Diagnóstico estão expostos os critérios utilizados no 

levantamento dos prédios definidos como relevantes historicamente. Inicialmente é ressaltado 

que a escolha dos imóveis relevantes do Trecho 1 foi feita pela equipe do escritório, já os 

critérios utilizadas para a definição dos imóveis das demais áreas foram elaboradas junto aos 

especialistas conselheiros do COPPAM, que levaram em conta as características arquitetônicas 

e estilos do imóvel, a idade cronológica ou histórica do imóvel, fatos históricos, sociais ou 

culturais relativos a ocupação do imóvel, bem como componentes e elementos ornamentais da 

fachada do imóvel. O levantamento dos imóveis relevantes foi mapeado e anexado ao relatório 

(Figura 68). 
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Figura 68: Levantamento de imóveis relevantes 

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 

 

O documento orienta que após a indicação do imóvel como relevante no projeto, esses 

prédios sejam devidamente vistoriados pelo poder público (Defesa Civil e COPPAM), para 

avaliação das condições estruturais e do estado de conservação, no prazo de conclusão das 

obras. Da mesma forma, indica que os proprietários sejam informados da importância desses 

imóveis no contexto da revitalização. Além disso, também foi estabelecida uma paleta de cores 
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(Figura 69) para as fachadas desses imóveis, que poderão receber uma orientação prévia do 

arquiteto autor do projeto ou dos conselheiros especialistas do COPPAM para garantir que 

sigam as orientações determinadas, visando destacar e diferenciar os imóveis relevantes no 

cenário do centro histórico, que também deverá contar com iluminação cênica. 

 

Figura 69: Paleta de cores para pintura de imóveis relevantes  

 
Fonte: Escritório Cláudio Valadares – Pesquisa de Campo, 2018. 

 

O arquiteto ressalta, em entrevista, que as obras contratadas, no entanto, não chegam a 

executar reformas nas fachadas prédios, sendo as definições apenas a nível de recomendação e 

regulamentação que precisam ser trabalhadas, incentivadas e administradas pelo poder público 

municipal.  Sobre essa relação, o documento provoca que não pretende com as propostas causar 

custos excessivos a prefeitura ou aos proprietários, sendo importante buscar um “ponto de 

equilíbrio” sobre a responsabilidade de ambas as partes.  

No entanto, recomenda que o poder público, em função de possíveis reações negativas 

ou intransigentes dos proprietários e comerciantes, garanta a as adequações necessárias para a 

revitalização, em nome de uma política participativa e justa, estudando a possibilidade de cobrir 

os custos da demolição de marquises, da recuperação de fachadas e da iluminação decorativa, 

ou buscar parcerias público-privadas com verbas para projetos históricos e culturais. 
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Recomenda-se também promover a isenção tributária desses imóveis como medida 

compensatória que viabilize em caráter obrigatório a conservação das intervenções, abrindo 

mão de taxas municipais como IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre 

Serviços). Por fim, o relatório ressalta a necessidade de apresentação para debate em reunião 

do COPPAM e às entidades comerciais ACIC, CDL e CARJOPA, afirmando que as propostas 

devem agregar valor a todos os envolvidos para gerar uma relação positiva de 

corresponsabilidade, elevando o civismo e a valorização da história da cidade. 

No Projeto Básico, constavam as diretrizes das propostas acompanhadas por um 

memorial justificativo. Na apresentação é destacado que o projeto se compatibiliza com os 

aspectos legais transcritos no Plano Diretor de 2008 e que contou com uma análise composto 

por pesquisa bibliográfica sobre o cenário histórico-cultural do centro, levantamentos 

documentais e in loco com fotos, observando as condições do tecido viário e edificado 

existentes, de grande riqueza formal e arquitetônica, porém em estado de deterioração das 

condições físicas e descaracterização dos conjuntos. Feito isso, conclui que: 

 

”O diagnóstico aponta para uma proposta projetual que contemple ações que 

impulsionem aspectos diversos pertinentes à reorganização do espaço urbano 

em pauta, visando prospectar a caracterização deste, de forma definitiva, como 

um ambiente histórico e de desenvolvimento de novas atividades no âmbito 

do comércio, do lazer e do turismo cultural, com intervenções que valorizem 

as tendências, assumindo identidade própria, qualificando o tecido urbano e 

exercendo a cidadania” (Trecho da seção Diagnóstico do Projeto Básico). 

 

O objetivo exposto nesse documento diz que o projeto busca “propor intervenções 

pontuais nos ambientes públicos para promover a integração do ambiente histórico, urbano e 

paisagístico com a comunidade local e os interesses de lazer, comercial e turístico da cidade”, 

e que para tanto a proposta incluiria melhorias na mobilidade do pedestre, proteção do acervo 

arquitetônico e relevância, orientação sobre possíveis intervenções físicas nos imóveis, 

exaltando a importância da participação conjunta da comunidade, dos usuários e do poder 

público.  

Já no Projeto Executivo se encontrava, além dos desenhos arquitetônicos voltados para 

execução da obra, subsídios para a elaboração de um projeto de lei visando “regulamentar e 

normatizar ações e procedimentos no espaço físico do centro histórico”, onde estão dispostas 

as ações e recomendações para cada intervenção, referenciando a necessidade de se regular o 
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uso do solo, a conservação, fiscalização, manutenção, acessibilidade50, segurança e demais 

situações que entendiam que precisavam ser regulamentadas para se efetivarem. Entretanto, o 

arquiteto relata que essa parte importante do projeto não se realizou porque não chegou a ser 

levada à Câmara, refletindo hoje na falta de manutenção e vandalismo de mobiliários, do 

sistema de lixeiras, placas de ruas, bancos e postes de iluminação. 

 

“Instrumentos legais, adequação e normatização [...] nada disso funciona se 

você não tiver levantamento do acervo histórico, arquitetônico e urbanístico, 

proposta de proteção para os imóveis de relevância, instrumentos reguladores 

de proteção edilícia e educação patrimonial, e participação do poder público, 

incentivos. Esse é o projeto, está tudo aqui, exatamente, com norma, com tudo, 

sempre a ação implantada e qual a recomendação [...] o arquiteto que pensou 

tem que também dizer como é que nós vamos regulamentar isso, como é que 

nós vamos fazer com que isso exista da melhor maneira possível [...] então 

isso aqui era para ser aprovado pela Câmara, mas não foi.” 

 

Nesse sentido, com base em todas essas informações colhidas em campo, podemos 

enumerar algumas observações, bem como relacionar com o contexto político vivenciado pela 

cidade. Primeiro observamos, como já se previa, a forte influência das associações comerciais 

sobre as práticas no centro histórico. Em alguns momentos elas parecem colocar como condição 

a ação poder público para atuarem sobre determinada situação. Um exemplo disso, é quando 

dizem que não há argumento para mobilizar os comerciantes a reformarem suas fachadas e 

adequarem os letreiros, se a prefeitura não se esforça em resolver a situação das fiações e postes 

que permanecem poluindo visualmente a paisagem, como relatou Eduardo Chacur da 

CARJOPA em entrevista concedida a autora. 

Por outro lado, a CDL, com apoio ACIC e da CARJOPA, já chegou a mobilizar o 

Ministério Público em situações de disputa pelo espaço. Isso assistimos durante a intensificação 

da presença de ambulantes no centro, que passaram a ser vistos como sinônimo de desordem 

urbana no momento que começaram a incomodar os comerciantes lojistas, levando retirada dos 

informais, mediante a um Termo de Ajustamento de Conduta no ano de 2009. Essa situação 

orientou a ampliação do Shopping Popular Michel Haddad (camelódromo), para alocar os 

camelôs que se espalhavam pelo centro, e a reforma feita sob a ponte Leonel Brizola, para 

organizar em quiosques os trailers de lanches que ficavam na avenida Alberto Torres. Essa 

situação é claramente relatada na pesquisa de Souza (2018):  

 
50 De acordo com o projeto, além das rotas táteis e traffic calming, seria imperativo o investimento do lojista e/ou 

proprietário na adaptação de seus estabelecimentos comerciais no sentido de atender de forma inclusiva a NBR 

9050/2004 conforme orientado pela proposta, especialmente em relação aos desníveis de piso. 
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Os anos de 2006-2008 foram anos de instabilidade política, marcados por 

escândalos e problemas de infraestrutura na gestão das cidades, junto a isto, 

em tais anos também se intensificaram a contínua expansão do comércio 

ambulante nas áreas centrais, como no terminal rodoviário Luiz Carlos Preste, 

o Largo da Rua Santos Dumont e Praça São Salvador. Assim os lojistas, que 

se credenciavam a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL), recorrem 

não mais ao poder público municipal, mas sim ao Ministério Público Estadual 

(SOUZA, 2018, p. 30) 

 

 

Sendo assim, é possível entender que essa ação certamente já se interligava à construção 

do discurso de revitalização do centro histórico, pautado no interesse dessas associações em 

manter a ordem e a vitalidade do comércio formal no centro:  

 

“Os lojistas pressionavam o poder público local a partir do momento em que 

entram com uma ação no Ministério Público, tendo em vista estabelecer o 

ordenamento do centro da cidade, dando-lhe novos usos, com ideias de 

revitalização da área; junto a este projeto estava incluído a ampliação e 

reforma do Camelódromo enquanto espaço apropriado para abrigar os 

ambulantes espalhados no Centro” (MAMANI & SOUZA, 2017 apud 

SOUZA, 2018, p.31).  

 

No entanto, sobre as propostas que se consolidavam nesse contexto de revitalização e 

ordenamento, como a reforma da Rodoviária Roberto Silveira, a ampliação do camelódromo e 

da feira do Mercado Municipal, Mamani & Souza (2017 apud SOUZA, 2018) escrevem: 

“Existem coisas que já não cabe em Campos, ou pelo menos não justificam suas ampliações. 

[...] A cidade cresceu, a frota de veículos quadriplicou e esses espaços estrangularam as vias de 

escoamento que não acompanham o desenvolvimento. É preciso pensar grande”. 

Além disso, também fica evidente com os dados do campo, a falta de interesse entre as 

gestões municipais que se seguem em concluir as obras iniciadas na revitalização, destacada 

durante a entrevista com Cláudio Valadares. Segundo ele, o projeto da revitalização se tornou 

uma proposta de governo, partidária, e não para cidade de fato. Isso é confirmado nas notícias 

mais recentes do portal da PMCG onde se anuncia um novo projeto intitulado “Viva o Centro”, 

onde a gestão do prefeito Rafael Diniz, também articulada às associações comerciais, buscará 

trabalhar a questão dos fluxos e mobilidade urbana no centro e modernizar a iluminação, 

criando um ambiente favorável para dar visibilidade e fortalecer o “coração da economia do 

município”, por enquanto sem mencionar a continuidade ou mesmo a resolução das 

intervenções inacabadas. 

Dessa forma, nota-se que todas as recentes intervenções no centro histórico, em especial 

o projeto de revitalização de 2012, demandaram, ao menos em princípio, um centro mais 
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organizado para e pelos os comerciantes e lojistas. A CARJOPA, na figura do Eduardo Chacur, 

em entrevista, considerou a reforma como um avanço que chegou a contribuir para melhorias 

nas atividades do comércio, reclamando apenas dos transtornos inerentes ao período das obras 

e da questão da fiação elétrica ainda aparente, que acabou por não ser totalmente atendida. O 

presidente da CDL, por sua vez, no ano de 2014, classificou o investimento feito pela Prefeitura 

“como uma das maiores obras já realizadas na área central da cidade”, afirmando que os lojistas 

e a população estavam satisfeitos com a iniciativa (CDL, on line). 

Ademais, a proposta essencialmente voltada para dinâmica econômica e comercial, se 

utilizando do potencial arquitetônico urbano do centro histórico como retórica, se evidencia 

quando identificamos que o Cais da Lapa se encontra fadado ao uso de estacionamento  (Figura 

70) em detrimento da falta de solução efetiva para essa questão que interfere diretamente no 

patrimônio, tendo sido uma área excluída do projeto mesmo sendo resquício portuário relevante 

na história da cidade, situado na beira do Rio Paraíba do Sul e possuindo fortes vocações 

paisagísticas reconhecidas pelo Plano Diretor de 2008, que o trata como “área de especial 

interesse de recuperação e valorização paisagística”.  

 
Figura 70: Cais da Lapa usado como estacionamento 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Esse fato se consolida quando, no dia 15 de julho de 2015, o portal da PMCG publica a 

sugestão dos comerciantes em usar o cais da lapa para solucionar a falta de espaço para 

estacionar automóveis no centro. Nessa ocasião, o presidente do COPPAM na época, Orávio 

de Campos, concordou se justificando pela recorrência demolições: “Acredito ser uma boa 

alternativa o uso do Cais da Lapa, para evitar que outros imóveis históricos venham ao chão 

com o único propósito de atender a essa demanda perversa de, cada vez mais, se abrir vagas de 

estacionamento para as máquinas”. 
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Da mesma forma, vemos que o projeto não contempla a moradia nas propostas de 

diversificação de uso do centro, fato que também não foi esclarecido durante as entrevistas, 

apesar do incentivo ao uso residencial para revitalização do centro histórico ser uma diretriz 

explicita nos artigos 82º e 84º do Plano Diretor junto aos usos culturais. Igualmente, também 

não observamos uma preocupação clara com os aspectos intangíveis do patrimônio local, 

relacionados ao imaterial, ao conteúdo, ao espírito do lugar e aos tecidos sociais que com ele se 

identificam ou utilizam. Ao passo que se acompanha o contrário nas discussões sobre o projeto 

proposto para o Mercado Municipal, que a busca de uma solução que dê conta de ordenar o 

espaço físico e adaptá-lo a usos contemporâneos, permeia conflitos entre a retirada dos feirantes 

e permissionários e a exaltação do patrimônio edificado.  

Nesse sentido, vemos que “o desconhecimento da cidade real facilita a implementação 

de políticas carregadas de simbologia”, ao mesmo tempo que “as obras de infraestrutura urbana 

alimentam a especulação fundiária” (MARICATO, 2000, p.157), fazendo com que sejam 

almejados os usos mais rentáveis. Portanto, torna-se importante, no atual quadro do 

planejamento das cidades, envidar esforços no sentido de uma política mais integrada para os 

centros históricos, conforme afirma Carlos (2013) em seu trabalho, apontando para utilização 

do patrimônio como elemento de fortalecimento das identidades locais, e não apenas como 

elemento fomentador da indústria e do mercado cultural. Vale ressaltar que não se trataria da 

tentativa de congelamento desse espaço urbano, mas sim de “integração, atualização e 

compatibilização de novos usos as realidades físicas e sociais a serem conservadas” (CARLOS, 

2013, p.33). 

Todavia, o COPPAM, como instituição protetora dos interesses do patrimônio local, 

sempre se esteve inteirado sobre as propostas de intervenção contidas no plano de revitalização, 

convidado e participante de reuniões com o grupo gestor do projeto, visto que nos documentos 

cedidos e analisados nesta seção constava a assinatura do presidente Orávio de Campos. Além 

disso, o mesmo afirmou, em matéria publicada no portal da PMCG sobre as iniciativas de 

despoluição visual no centro histórico em 2012: “temos convicção de que, uma vez organizando 

a paisagem arquitetônica [...] todos nós vamos ganhar, lojistas, poder público e a comunidade 

de um modo geral”. 

Certamente, se tratando dos aspectos de leis e regulamentações no Brasil, acaba se 

colocando em evidência “a lógica do liberalismo jurídico clássico, a incoerência entre a 

produção de planos e leis e a forma como estes podem vir a serem aplicados” concretizando na 

realidade urbana perigos entre a teoria e a prática (FARIA & VIEIRA, 2003, p.17). Dessa 

forma, entendemos que que a coerência da política urbana se encontra nos efeitos da relação 
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entre os planos (leis) e as operações de urbanismo (práticas) sobre o conjunto da organização 

social do espaço. Entretanto, o próprio urbanismo contemporâneo, na tentativa de submeter a 

prática urbana a sua ordem, costuma apresentar constante distorção entre planos e ações, o que 

por sua vez, gera um distanciamento entre o conteúdo e a função sociológica da política urbana 

(LOJKINE, 1997). 

Nesse contexto, surgem recentemente novas representações contra a percepção 

hegemônica do centro. O “Centro Vivo” é um coletivo formado por um grupo de produtores 

culturais amadores, estudantes universitários e artistas locais, que manifestam sobre as atuais 

circunstâncias relativas à subutilização da área central e à degradação do patrimônio 

arquitetônico urbano (Figura 71). Com apoio de alguns comerciantes e intelectuais, pensam o 

cultural a partir de uma outra lógica e ressignificam os espaços do centro histórico por meio de 

atividades e eventos realizados nos finais de semana, bem como durante o período noturno, 

para promover arte, cultura e valorização da economia local (Figura 72).  

 
Figura 71: Manifestações sobre a deterioração do patrimônio no Hotel Flávio  

 
Fonte: Jayro Livisson, 2018.  

 

Figura 72: Evento na Travessa Carlos Gomes 

 
Fonte: Instagram Circuito Centro Vivo, 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao articular as temáticas sobre o patrimônio arquitetônico existente no centro histórico 

de Campos dos Goytacazes, as demandas que surgem pela revitalização dessa área e o fato de 

se tratar de uma cidade média do interior do estado, foi possível debater os modelos de política 

que circulam entre as cidades e as tornam cada vez mais globais e competitivas, bem como a 

tensão que se cria nesse contexto entre os interesses de preservação e os interesses neoliberais.  

Vimos que as intervenções urbanas voltadas para a revitalização de centros históricos 

buscam resolver o esvaziamento e a degradação dessas áreas centrais através da valorização do 

patrimônio arquitetônico, seu fator histórico, simbólico e cultural. Contraditoriamente, 

observamos que isso se dá com a imposição de novos usos que desconsideram as práticas 

sociais do espaço urbano e não hesitam em interferir nos sentidos, nos modos de vida e na 

memória coletiva. As velhas estruturas parecem não corresponder às lógicas do capital. Da 

mesma forma, usos  menos rentáveis e grupos sociais menos abastados se mostram 

constantemente inadequados aos centros revitalizados, ou apenas não são capazes de se manter 

nesse novo espaço urbano que passa a ser mais atrativo, mais limpo, mais organizado, mais 

bonito, e, consequentemente, mais caro.  

 Esse modelo, como sabemos, se replica de forma quase que padronizada a partir das 

experiências das metrópoles. Chegando à Campos dos Goytacazes, que abriga um centro 

histórico expressivo no que se refere ao patrimônio arquitetônico urbano, buscamos responder 

as questões iniciais que orientaram a pesquisa. Sendo assim, identificamos que inferem na 

questão do patrimônio o Plano Diretor, a atuação do conselho de patrimônio e as diversas 

políticas de intervenção urbana, em especial, o plano de revitalização de 2012.  

Demonstramos como cada um desses instrumentos se insere na agenda pública da 

cidade, bem como seus referencias teóricos e empíricos, os atores envolvidos nesse contexto, 

suas respectivas visões e posições. Caracterizamos o acervo existente na área de estudo a partir 

da história e das transformações urbanas já ocorridas, apresentando as variadas concepções que 

já existiram e identificando os conflitos e os efeitos que surgem durante dinâmica de 

implementação dos planos e das leis. Constatamos que a arquitetura do centro, como parte da 

materialidade herdada, guarda a história e a memória coletiva da cidade. No entanto, o 

patrimônio arquitetônico foi ao longo do tempo afetado pelas novas dinâmicas de uso e, diante 

disso, as políticas de preservação se consolidam com vistas a garantir e proteger a existência 

desses objetos na cidade.  
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Com o início da atuação do COPPAM, é possível dizer que se institucionalizou a 

questão do patrimônio no município. Entretanto, o conselho tem atuado de forma limitada com 

foco no reconhecimento público – dado pela proteção legal realizada por meio do tombamento 

– que ainda que necessário, isoladamente se mostra insuficiente para uma salvaguarda efetiva 

dos bens de interesse cultural da cidade. O COPPAM, portanto, ainda apresenta uma ação 

política pouco combativa em relação à preservação. As políticas implantadas demonstram 

fragilidade, pois não se consolidam em ações articuladas e, diante das brechas, são 

frequentemente contornadas por interesses alheios à questão do patrimônio arquitetônico.  

As deficiências identificadas na estrutura do COPPAM, como longos períodos de 

indefinições e paralisação, mudanças constantes no regimento interno, falha fiscalização e 

aplicação de penalidades, ausência de um fundo municipal para o patrimônio, de câmaras 

técnicas e de critérios bem consolidados para orientar as deliberações, são aspectos relevantes 

que legitimam os desabamentos, as demolições e as descaracterizações, fazendo com que os 

efeitos da política por vezes acabem sendo contrários à preservação. Ressalta-se também a 

ausência de inventários e do Livro de Tombos, documentos importantes para que sejam 

acessíveis as informações sobre as características e estado de conservação dos bens protegidos 

e/ou tombados, auxiliando pesquisas ou mesmo a restauração e a aquisição desses imóveis.  

Além do tombamento e da instituição da AEIC, o COPPAM conseguiu lançar mão da 

redução do IPTU como instrumento de incentivo à conservação, mas ainda faltam se consolidar 

diretrizes e critérios que regulem essa prática de forma eficaz. Apesar de ser um importante 

instrumento, se não associado a mecanismos de subsídio público via fundos municipais, ou 

alternativas complementares, pode não impedir que bens sejam destruídos ou que os 

proprietários subvertam a lei para alcançar usos mais rentáveis. Nesse sentido, é preciso levar 

em consideração uma diversidade de fatores ao mediar os conflitos entre os interesses públicos 

e privados – inerentes ao patrimônio arquitetônico urbano – em prol da manutenção desse bem 

comum. A relação entre o poder público e os proprietários, e as diferentes realidades 

socioeconômicas destes últimos, carece de informação e apoio técnico capazes de estimular as 

obras de restauração. 

Sobre os atores identificados no contexto das políticas de preservação e intervenção 

urbana, observamos que o COPPAM, como instituição, costuma reagir – quando o debate 

público acende a arena – em resposta a pressões da mídia e da sociedade civil. Nesses 

momentos, demonstra ser flexível em articular situações que o permitam proteger o poder 

público municipal mais que os interesses de preservação para os quais se fundou. Entendemos 

que dentre os aspectos que possibilitam essa circunstância estão a estrutura não paritária e a 
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ausência dos demais âmbitos de preservação (federal e estadual) no conselho. Ainda que o 

IPHAN e o INEPAC tenham cadeiras cativas, observamos que são ausentes. Entretanto, 

também não foi notada preocupação permanente por parte do município em manter uma relação 

estável com essas instituições através do conselho. Dessa forma, quando convém, facilmente 

se consolida uma minoria preservacionista, geralmente formado pelos representantes da 

sociedade civil, e uma maioria conciliadora, representante do poder público municipal. 

Identificamos também forças promotoras difusas, que não estão presentes no conselho, 

mas participam militando em prol da preservação. Nesse caso, podemos citar os atores 

intelectuais que produzem pesquisa e debates sobre o centro, o patrimônio e/ou as políticas de 

preservação, como Simonne Teixeira, Teresa Faria e Heloísa Alves. Além desses, se inserem 

também os atores culturais, ligados às universidades locais, que promovem eventos e atividades 

em prol da ressignificação dos espaços abandonados do centro histórico a partir da 

diversificação de usos. Notamos ainda o Ministério Público Estadual frequentemente inserido 

nos momentos mais críticos para mediar os conflitos de interesse perante determinações 

judiciais.  

As associações comerciais, por sua vez, possuem destaque pois se mostram engajados 

em reivindicar seus objetivos de forma mais organizada e articulada. O poder público, ao 

satisfazer essa demanda, como ocorreu em 2012, deixa de priorizar o caráter público e social 

dos investimentos municipais e o faz de acordo com interesses privados. Além desses, também 

permeiam em torno da área central interesses de empreiteiras de construção e de agentes do 

mercado imobiliário. A fragilidade das normas, nesses casos, acaba se constituindo como 

fundamental para o exercício arbitrário do poder a favor de interesses corporativos. 

Dessa maneira, o centro além de grandeza de contemplação em função do representativo 

acervo arquitetônico ainda existente, tornou-se também lugar da especulação e palco de 

constantes transformações de uso. A pesquisa de campo, junto aos registros fotográficos, revela 

o quadro de descaso das edificações, mesmo aquelas que constam como tombadas pelos órgãos 

de proteção ao patrimônio. A revitalização, nesse contexto, veio como solução, pois viabiliza a 

realização do discurso econômico através da exaltação cultural do ambiente do centro histórico. 

À priori, a questão da preservação, em um cenário que apresenta considerável degradação, é 

visto como interesse coletivo sobre o bem comum. Entretanto, o motor da pauta se mostra 

centrado na dinamização econômica, enquanto a questão da preservação se insere pela disputa 

como um debate menor mas capaz de conduzir ao objetivo principal por meio do mercado 

cultural com a valorização do patrimônio edificado. 
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Avaliando a implementação do projeto de revitalização de 2012, observou-se uma 

distância entre o que se concebeu e o que de fato se implementou. Apesar das grandes 

dimensões do projeto, a revitalização não se concretizou totalmente e, portanto, não deu conta 

de resolver as questões impregnadas nesse complexo processo de conciliação entre 

desenvolvimento local e valorização do patrimônio arquitetônico. Sobre isso, vale refletir se as 

ações não tentaram impor uma ordem fora do contexto, pautada em como o centro deve ser e 

distantes da compreensão da centralidade e do sentido, da valorização e resgate das dimensões 

que dão identidade e significado a esse espaço urbano. O conjunto da ambiência, que é 

composto tanto pela arquitetura quanto pela paisagem e conteúdo imaterial, do cotidiano, é o 

que confere significado à estrutura. A percepção parcial do espaço corrobora para consolidação 

de conflitos que se refletem nas normas e nas práticas de preservação e intervenção urbana. 

A criação da AEIC pode ser considerada um marco nesse sentido, pois inicia a visão do 

conjunto arquitetônico e da paisagem urbana, não só prédios isolados. No entanto, na medida 

que ainda é constantemente questionada dentro do próprio conselho e desconsidera os aspectos 

imateriais, não dá conta da complexidade da questão. Nesse sentido, acredita-se que a educação 

patrimonial possa funcionar como um importante instrumento para uma conservação integrada, 

tendo potencial para suprir a carência de um incentivo à noção de identidade e de pertencimento. 

Consequentemente, pode promover uma maior participação da sociedade civil como um todo, 

gerando mais interesse e reação, logo, instituições e atores mais ativos.  

Torna-se importante, portanto, pensar na perspectiva de um movimento recíproco na 

dinâmica da preservação, e não mais unilateral, entendendo que o que se preserva de fato no 

urbano é aquilo que possui referência coletiva. Além disso, da mesma forma que novos grupos 

poderão passar a conhecer e se reconhecer na história, novas representações e concepções do 

patrimônio podem surgir, expandindo-se valores que geralmente acabam sendo impostos na 

construção das políticas de preservação. 

Por fim, relembramos que a pesquisa buscou compreender a discussão das práticas de 

revitalização para além do contexto metropolitano, e, especialmente, como essas intervenções 

tratam a problemática da preservação do patrimônio arquitetônico. Nesse sentido, esperamos 

ter contribuído com os demais trabalhos que estudam ou virão a estudar o centro histórico da 

cidade de Campos dos Goytacazes e a arquitetura que ele abriga, ao passo que integrou um 

recorte temporal ainda pouco explorado e articulou essas temáticas por meio de uma análise 

voltada para o planejamento e a implementação de políticas urbanas. 
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ANEXO A: Diretrizes de preservação do patrimônio que constam Plano Diretor de 1991 
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ANEXO B: Termo de Ajustamento de Conduta emitido pelo Ministério Público do Rio 

de Janeiro em 2002 
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ANEXO C: Portaria Municipal de 2002 que nomeia o Grupo Executivo para decidir 

sobre a preservação do patrimônio histórico conforme orienta Plano Diretor de 1991 
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ANEXO D: Ofício 0594/2013 encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro pelo COPPAM 
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ANEXO E: Lista bens tombados pelo COPPAM 2008-2016 constantes no Diário Oficial 
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ANEXO F: Lista do “Anexo I do Plano Diretor de 2008” com a Relação dos Bens 

Imóveis de Interesse Cultural e a APAC, utilizada para embasar as deliberações do 

COPPAM 
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ANEXO G: Ata da primeira reunião do COPPAM na gestão 2017-2018 
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APÊNDICE A: Roteiro de entrevista destinada ao presidente do COPPAM na gestão 

2009-2012/2013-2016   

 

OBJETIVO:  Identificar a atuação do COPPAM até 2016 em relação a área central da cidade 

e o patrimônio arquitetônico urbano nela existente durante a gestão municipal anterior – 

conhecer quais conteúdos e práticas foram definidos bem como quais foram suas 

relações/interações, pontos de vista, justificativas e critérios.  

 

Data: Não houve retorno. 

Permite gravação?  - 

Profissão: - 

Representação: - 

 

1. Já atuou na área de patrimônio e preservação? Se sim, quanto tempo? Era também 

representante da Secretaria de Cultura e/ou Fundação Jornalista Oswaldo Lima? 

 

2. Qual sua motivação em participar do COPPAM? Como enxerga o centro e o patrimônio 

arquitetônico da cidade, a importância de preservá-lo? 

 

3. Em que contexto se deu a reestruturação em 2013, que gerou a lei Nº 8487/2013? Por 

acaso tem relação com as mobilizações para as obras de revitalização de 2012? 

 

4. O que pensa sobre a organização do Conselho segundo a Lei 8487/13 vigente?  

 

5. Haviam seminários ou encontros que visassem o diálogo entre conselheiros e 

sociedade? Se sim, como ocorria essa comunicação? Apenas através da estrutura paritária 

do Conselho? 

 

6. Como enxerga a autonomia do Conselho e a eficácia de seus pareceres? Há 

obstáculos no momento das avaliações e no cumprimento das decisões? Quais e por quê?  

 

7.  Qual era frequência com que ocorriam as reuniões do conselho (a lei exige o máx de 

2 sessões mensais), onde e quando? Quais eram as principais ações empreendidas e 

discutidas nas reuniões? 

 

8. Quais critérios eram utilizados para eleger um monumento/prédio à preservação? 

Havia fontes que orientassem as tomadas de decisões do Conselho além da “lista do plano 

diretor”?  

 

9. Por que a lista utilizada para preservação e tombamento não foi oficializada? Sabe 

com base em que ela foi elaborada? 

 

10. Considera a arquitetura modernista local como representante do patrimônio 

arquitetônico da cidade?  
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11. Quais os conflitos mais presentes no processo de preservação? As compensações 

tributárias e as penalidades são efetivas e eficientes? Quais critérios são utilizados? 

 

12. Como ocorre a fiscalização das ações desenvolvidas pelo Conselho, dos prédios 

protegidos? O COPPAM tem fiscais? 

 

13. As multas aplicadas vão para onde? Existia mesmo o Fundo Municipal de Cultura 

como exigido na lei? 

 

14. Como vê a questão das demolições e estacionamentos no centro? 

 

15. Existia relação do Conselho com as associações comerciais?  

 

16. Como enxerga as intervenções de revitalização já realizadas no centro até então?  

 

17. E a problemática em torno do Mercado Municipal?   

 

18. Esses projetos passaram pelo COPPAM? 

 

19. Como enxerga a questão da moradia no centro histórico (exigida como instrumento de 

revitalização no PD)? O COPPAM chegou a discutir sobre isso? 

 

20. Qual a delimitação da área central considerada pelo COPPAM, o centro histórico ou a 

AEIC? 
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APÊNDICE B: Roteiro de entrevista destinada ao representante do COPPAM da gestão 

2017-2018, também presidente da ANFEA 

 

OBJETIVO:  Identificar a atuação da ANFEA e do COPPAM em relação a área central da 

cidade e o patrimônio arquitetônico urbano nela existente – conhecer quais conteúdos e 

práticas são mobilizados e/ou definidos por essas instituições bem como quais suas 

relações/interações, pontos de vista, justificativas e critérios.  

 

Data: Abril 2018  

Permite gravação? Sim 

Representação: “Consultor” do COPPAM entre Abril 2017-Junho 2018 / Presidente ANFEA 

 

1. Já atuou na área de patrimônio e preservação? Se sim, quanto tempo? 

 

2. Qual sua motivação em participar dessas instituições? Como cada uma delas enxerga 

o centro e o patrimônio arquitetônico da cidade, a importância de preservá-lo? 

 

3. Já houve posse dos conselheiros da gestão 2017-2020? Que tipo de profissionais 

estão buscando/buscaram como membros conselho e por quê?  

 

4. O que pensa sobre a organização do Conselho segundo a Lei 8487/13 vigente? 

Suficiente? 

 

5. Há/pretende que haja seminários ou encontros que visem o diálogo entre conselheiros 

e sociedade? Como ocorre essa comunicação? Apenas através da estrutura paritária do 

Conselho? 

 

6. Como enxerga a autonomia do Conselho e a eficácia de seus pareceres? Há 

obstáculos no momento das avaliações e no cumprimento das decisões? Quais e por quê?  

 

7. Quais “entraves burocráticos” estão sendo enfrentados, além das condições 

financeiras do município, e que tipo de reformulação institucional estão buscando nessa 

gestão?  

 

8. Quantas reuniões já houveram nesse primeiro ano de gestão? E qual a frequência com 

que ocorrem, onde e quando? Onde é possível ter acesso as atas?  São realmente abertas 

ao público? O Conselho continua tendo sede no mesmo local? 

 

9. Quais são as principais ações empreendidas/que se pretende empreender no 

Conselho? Como tem atuado, o que tem sido discutido, quais os temas mais comuns a serem 

deliberados pelo Conselho? 

 

10. Quais critérios utilizados para eleger um monumento/prédio à preservação? Há fontes 

que orientem as tomadas de decisões do Conselho além da Lei 8487/2013? 
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11. Quais os principais instrumentos do processo preservação aplicado pelo Conselho na 

prática e o que as difere? 

 

12. É possível ter acesso ao Livro de Tombo Municipal? Como?  

 

13. Quais os conflitos mais presentes no processo de preservação? As compensações 

tributárias e as penalidades são efetivas e eficientes?  

 

14. Como ocorre a fiscalização das ações desenvolvidas pelo Conselho, dos prédios 

protegidos?  

 

15. Tem sido implementada alguma ação sobre a questão das demolições e 

estacionamentos? Possuem ou pretendem elaborar algum levantamento sobre a atual 

situação do acervo do centro da cidade afetado por essa circunstância? É possível ter acesso 

ao aos processos relativos a demolições? 

 

16. Qual é a relação do Conselho com as demais instâncias governamentais e instituições 

locais, como a ANFEA, ACIC, CDL, CARJOPA, etc?  

 

17. A ANFEA atua de alguma forma nessa área, mobilizando ou implementando alguma 

ação de melhoria para o centro? Foi consultada, teve alguma influência ou participação no 

projeto de revitalização do centro histórico? 

 

18. Como cada uma das instituições enxergam as intervenções de revitalização já 

realizadas no centro até então?  

 

19. Qual o posicionamento de cada uma em relação às discussões recentes em torno do 

projeto para o Mercado Municipal?  

 

20. O Conselho ou a ANFEA tem alguma proposta de novas diretrizes para a revisão do 

Plano Diretor, teoricamente prevista para 2018? 

 

21. Durante a solicitação da entrevista, foi comentado que já há novos projetos de 

revitalização para o centro. Quais são e o que os mobilizou? Quais áreas do centro inclui? 

 

22. Que atores se envolveram/se envolvem nas definições desse projeto? E que aspectos 

estão sendo considerados?  

 

23. Há prédios ou conjunto de prédios eleitos à restauração? Se sim, quais, por quê e que 

tipo de projeto os envolvem? - Analisar se há mudanças de uso. 

 

24. Como pensam a relação com os comerciantes? Há conflitos ou articulações? 

 

25. Qual a previsão de divulgação e implantação desses projetos de revitalização? Há 

representativas intenções culturais ou turísticas vinculadas a esses projetos?  
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APÊNDICE C: Roteiro de entrevista destinada ao arquiteto autor do projeto de 

Revitalização do Centro Histórico em 2012 

 

OBJETIVO: Compreender as exigências e motivações do projeto, buscar acesso aos 

documentos que reúnem as intenções e definições do projeto, quais foram as relações e 

interações do escritório e como se deram, bem como conhecer os pontos de vista, obstáculos, 

justificativas e critérios do projeto. 

 

Data: Maio 2018 

Permite gravação? Sim 

Representação: Autor do projeto 

 
1. Já havia trabalhado com projetos que envolviam centro histórico ou prédios protegidos 
como patrimônio arquitetônico? Como o enxerga? 
 
2. Como essa proposta de trabalho chegou ao seu escritório? 
 
3. Como o escritório organizou e pensou o projeto a partir do momento que recebeu a 
proposta? Quais foram as etapas? Foi feito algum tipo de levantamento? 
 
4. Existiu algum tipo de diálogo com algum representante da gestão, da sociedade civil, 
das associações comerciais ou demais interessados para construção de um estudo preliminar 
do projeto? Se sim, como se deu? 
 
5. Quais foram as principais diretrizes projetuais da sua proposta? Como abordou a 
questão da acessibilidade? 

 

6. O que considerou como Centro Histórico? (delimitação) 
 
7. Houve alguma consulta ao COPPAM em relação ao projeto? Se sim, ela foi aprovada 
de imediato ou houve ressalva? 
 
8. Quais principais obstáculos e conflitos encontrados durante a concepção e a 
execução? E depois? Como se deu a questão dos postes? 
 
9. O projeto conforme executado está totalmente de acordo com o que foi proposto pelo 
seu escritório? Se não, o que foi alterado ou deixou de ser feito? Por quais razões? 

 

 
10. Houve intervenção em prédios? Chegou a considerar a questão da moradia no centro 
de alguma forma no projeto? 
 
11. É possível disponibilizar os documentos relativos ao seu projeto? Dos mapas de 
levantamento às plantas e desenhos da proposta implementada? 
 
12. O projeto de revitalização do centro histórico possui alguma relação com o projeto do 
Mercado Municipal e SPMH também feito pelo seu escritório? Foram feitos simultaneamente 
ou em períodos distintos? Foram pensados de forma integrada ou separada? 
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APÊNDICE D: Roteiro de entrevista destinada a membro da CARJOPA  

 

OBJETIVO:  Identificar a atuação da CARJOPA em relação a área central da cidade e o 

patrimônio arquitetônico urbano nela existente – conhecer quais conteúdos e práticas foram 

definidos bem como quais foram suas relações/interações, pontos de vista, justificativas e 

critérios.  

 

Data: Junho 2018 

Permite gravação? Sim 

Representação: Ex Presidente / Presidente em 2012 

 

1. Reformas e intervenções no centro histórico são questões levantadas e discutidas por 

essa organização? 

 

2. Se sim, desde quando? De que forma e mobilizadas por quais problemas ou 

interesses? 

 

3. Alguma ação que partiu de vocês, dos interesses comerciais e econômicos, já chegou 

a ser implementada?  

 

4. Como é o diálogo com a gestão municipal (anterior e atual)? 

 

5. Existem conflitos e obstáculos relacionados aos comerciantes que ocupam prédios 

protegidos pelos órgãos do patrimônio? Quais? E como pensam essas questões? 

 

6. Caso existam, esses problemas e questões tiveram início em que ano (houve algum 

marco)? 

 

7. Vocês tem/já tiveram participação nas reuniões do COPPAM? Se sim, como se dá? 

Se não, por que não? Há interesse?  

 

8. Qual a opinião sobre a reforma que se iniciou no centro histórico a partir de 2012? 

Como enxergam essas intervenções? Colocaram em prática alguma reinvindicação da 

organização?  

 

9. Agora que está teoricamente implementada, gerou alguma melhoria para o comércio? 

 

10. O que ainda falta ou pode ser melhorado na visão de vocês? 
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APÊNDICE E: Roteiro de entrevista destinada à presidente do COPPAM na gestão 

2017-2018 

 

OBJETIVO:  Identificar a atuação do COPPAM atualmente em relação a área central da 

cidade e o patrimônio arquitetônico urbano nela existente – conhecer quais conteúdos e 

práticas são mobilizados e/ou definidos por essas instituições bem como quais suas 

relações/interações, pontos de vista, justificativas e critérios.  

 

Data: Julho 2018 

Permite gravação? Sim 

Representação: Presidente COPPAM Julho 2018 - 2020 

 

1. Já atuou na área de patrimônio e preservação? Se sim, quanto tempo? 

 

2. Qual sua motivação em participar do COPPAM? Como isso se deu?  

 

3. Como enxerga o centro e o patrimônio arquitetônico da cidade, a importância de 

preservá-lo? 

 

4. Por quais razões o COPPAM se manteve um ano parado desde o início da atual 

gestão? E dos impasses sobre a presidência? 

 

5. Qual a previsão para a III Conferencia do Patrimônio? Como tem sido deliberados os 

processos e decisões sem a nomeação dos membros oficiais? 

 

6. O que pensa sobre a organização do Conselho segundo a Lei 8487/13 vigente? Já 

existe o representante da Câmara – ausente até então? 

 

7. Como tem sido redefinida a dinâmica de atuação do Conselho? As reuniões tem sido 

semanais? A questão do quórum tem sido solucionada? Qual o mínimo? 

 

8. Quais são as principais ações empreendidas/que se pretende empreender no 

Conselho? Como tem atuado, o que tem sido discutido, quais os temas mais comuns a serem 

deliberados pelo Conselho hoje? 

 

9. Como enxerga a autonomia do Conselho e a eficácia de seus pareceres? Há 

obstáculos no momento das avaliações e no cumprimento das decisões? Quais e por quê?  

 

10. Quais critérios utilizados para eleger um monumento/prédio à preservação?  

 

11. Quais os conflitos mais presentes no processo de preservação? As compensações 

tributárias e as penalidades são efetivas e eficientes?  

 

12. Como ocorre a fiscalização das ações desenvolvidas pelo Conselho, dos prédios 

protegidos?  
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13. Como enxerga as intervenções de revitalização já realizadas no centro até então?  

 

14. Considera a arquitetura modernista como representante do patrimônio arquitetônico 

da cidade, pois não há exemplares na lista?  

 

15. Existe discussão sobre a questão da moradia no centro histórico (exigida como diretriz 

de revitalização no PD)?  

 

16. O COPPAM terá alguma participação ou proposta para o novo Plano Diretor? 

 

 

 

 


