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RESUMO 
 

A dissertação trata da Gestão de Bens Culturais, tendo como estudo de caso o Engenho Poço 
Comprido, localizado na Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco, no Município de Vicência. 
A pesquisa tem como objetivo principal identificar as causas do abandono do Engenho após a 
intervenção do restauro, na perspectiva da gestão da conservação integrada e da comunidade local. 
A proposta de estudo questiona o destino dado ao patrimônio cultural que, após o restauro, não 
conta com o devido monitoramento e controle, voltados para o novo uso. Parte do pressuposto de 
que a ação de restauro dos bens culturais só poderia ser eficiente quando fundamentada numa 
gestão, cuja finalidade é garantir o Desenvolvimento Sustentável, trazendo qualidade de vida à 
comunidade. A metodologia compreende a descrição pela observação direta e entrevistas. Tomou 
como referencial teórico as noções de Conservação Integrada, Desenvolvimento Sustentável, 
Patrimônio Cultural e a participação da comunidade. Foram relacionadas as esferas de gestão 
envolvidas no processo de intervenção do bem – IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), FUNDARPE (Fundação do Patrimônio e Histórico e Artístico de Pernambuco) 
e AFAV (Associação dos Filhos e Amigos de Vicência) – e outros atores, como o Escritório de 
Arquitetura que elaborou o Projeto de Intervenção e a Comunidade do entorno imediato, a fim de 
explicar as relações com as categorias de análise, a gestão e a comunidade.  
 
Palavras-chave: Conservação Integrada, Patrimônio Cultural, Engenho Poço Comprido.  
 
ABSTRACT 
 
This dissertation tackles the Management of Cultural Assets based on the case study of the Engenho 
Poço Comprido (a sugar-cane mill) located in the municipality of Vicência in the Northern 
agricultural zone of Pernambuco state. The main objective of the study is to identify the causes of 
the abandonment of the sugar-cane mill after its restoration from the point of view of integrated 
conservation and the local community.  The study questions why the purposes for which the 
restoration which added to the local cultural heritage have not been properly monitoring and the 
policies in accordance with its new use not adequately controlled. As a starting point it sets out why 
the restoration of cultural assets can only be efficient when founded on a management policy the 
aim of which is to guarantee Sustainable Development and therefore to provide quality of life for 
the community. The methodology comprises description by direct observation and interviews. Its 
theoretical references are based on the notions of Integrated Conservation, Sustainable 
Development, Cultural Heritage and the participation of the community.  In order to make it 
possible to explain the relationship between the categories of analysis, management and the 
community, this dissertation reports on the levels of management responsible for intervening on the 
asset such as the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (Institute for 
National Historic and Artistic Heritage), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco – FUNDARPE (Institute for Pernambuco Historic and Artistic Heritage) and the 
Associação dos Filhos e Amigos de Vicência – AFAV (Association of Children and Friends of 
Vicência), among other agents such as the community in the immediate surroundings, and the 
Architecture Office – that drew up the intervention project.  
 
Key-words: Integrated Conservation, Cultural Heritage, Engenho Poço Comprido (the Poço 
Comprido Sugar-Cane Plantation and Mill)  
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Introdução 

 
 
 
 O Engenho Poço Comprido, localizado em Vicência - Pernambuco é um importante 

exemplar da arquitetura e do modus vivendi que caracterizaram um longo período da 

economia e da cultura açucareira do Estado. Seu estudo é relevante, pois se trata de um bem 

tombado nacionalmente, que foi restaurado e sua permanência no cenário sócio-econômico 

e cultural do país representa um testemunho vivo da história da população. 

 Além disso, a edificação apresenta importância arquitetônica e histórica. A 

construção do Engenho conserva traços peculiares que o distingue dos demais ainda 

existentes no Estado. A casa-grande e a capela apresentam a forma de um só edifício. Com 

esse partido, é o único exemplar remanescente do século XVIII. Além disso, também foi 

palco de fatos históricos importantes, como em 1824, quando serviu de abrigo aos liberais 

que, sob comando de Frei Caneca, proclamaram a Confederação do Equador.  

Em 1962, a Casa-grande e a capela deste Engenho foram tombadas pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de acordo com o Processo n º 358 T, 

inscrição 468, Livro de Belas Artes, folha 86 em 21 de maio daquele ano. Os objetos 

tombados pela União, caso do Poço Comprido, foram inscritos também, nos Livros de 

Tombo estaduais em decorrência da Lei 7.970 de 1979.   

 Desde 1937, data de sua criação, o IPHAN tem como missão a salvaguarda dos bens 

culturais nacionais tombados, representativos de diversos segmentos da cultura brasileira. 

Para tanto, toma como base a legislação específica – Decreto-lei n° 25, que criou o instituto 
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do tombamento, além de outras legislações, como a de arqueologia – Lei de Arqueologia 

3924/61, as atribuições contidas na Constituição Federal – Art. 215 e 216 e o Decreto nº 

3.551/2000 que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial.  

 A discussão sobre o Patrimônio Rural esteve presente no IPHAN desde sua criação, 

apesar de que a questão só tenha sido mencionada na Carta de Conferência Geral da 

UNESCO, em 1962. Apenas, em 1976, na “Recomendação Relativa à Salvaguarda dos 

Conjuntos Históricos e sua Função na Vida Contemporânea” aparece o primeiro documento 

a tratar um item específico sobre o Patrimônio Rural.  

 Todavia, prepondera à preocupação com o patrimônio urbano, em detrimento do 

pouco que se conhecia do universo rural, mais tarde contemplado com o aporte da 

paisagem cultural. A visão integrada do patrimônio natural e cultural ganha amplitude com 

a Convenção sobre Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural formulada na 

Conferência Geral da UNESCO em 1972, da qual o Brasil foi um dos 149 signatários. Ao 

equiparar em nível mundial o patrimônio cultural e natural de interesse para a humanidade, 

a Convenção criou na apreciação de Rössler (2000), “um instrumento internacional único 

que reconhece e protege o patrimônio natural e cultural de valor universal excepcional”, 

proporcionando uma definição inovadora de patrimônio. Em 1992, a UNESCO institui a 

paisagem cultural como categoria do patrimônio, representante da relação homem-natureza.  

 Em âmbito estadual o tratamento ao Patrimônio Rural foi contemplado na 

elaboração de um Plano de Preservação dos Sítios Históricos do Interior (PPSHI) (ver 

anexo 01). Este Plano teve inicio no ano de 1978, em convênio firmado entre a FIAM 

(Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco)1 e a SUDENE 

                                                 
1 Com a reforma administrativa ocorrida no início do exercício de 1999 foi promovida a fusão das fundações 
públicas Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM e Fundação de 
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(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), abrangendo 25 Municípios do Estado 

de Pernambuco, dos quais foram selecionados 86 sítios históricos, constatando, dentre eles, 

monumentos já reconhecidos e com proteção a nível nacional, como no caso do Engenho 

Poço Comprido.  

 Após a publicação desta primeira parte do PPSHI, em 1982, também financiada pela 

SUDENE, a segunda parte do Plano foi elaborada em convênio entre a FIAM e SPHN/Pró-

memória (atual IPHAN), que ampliou o horizonte e pesquisas, os registros de 

manifestações culturais dentre outras ações. A terceira parte do Plano, em 1987, também 

com a SPHAN/Pró-memória (atual IPHAN) tratou da parte do inventário e em seqüência a 

delimitação das Zonas de Preservação Rigorosa (ZPR) e as Zonas de Preservação 

Ambiental (ZPA). Este Plano registrou o estado dos patrimônios rurais do interior do 

Estado, a exemplo do Engenho Poço Comprido. Vale registrar que o Plano ficou apenas nas 

propostas iniciais, pois as outras iniciativas, como continuidade dos trabalhos de 

levantamento e a execução das políticas públicas não foram realizadas. 

 O IPHAN busca atender hoje a um grande número de demandas, talvez além de 

suas possibilidades, verificando-se um prejuízo ao patrimônio localizado distante dos 

centros urbanos. Em outras palavras, a proteção ao patrimônio rural é prejudicado, porque a 

maneira de gerir do Instituto é pouco eficaz, visto que falta pessoal, fiscalização nas obras e 

os recursos são insuficientes. Mesmo diante deste quadro de deficiências, foi realizada uma 

intervenção visando restauração e revitalização do Engenho Poço Comprido, sob a 

fiscalização do IPHAN.  

                                                                                                                                                     
Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco - FIAM, sob a nova denominação de Fundação de 
Desenvolvimento Municipal – FIDEM. 
capturado no site: www.tce.pe.gov.br/contas governo/1999/99fund72.doc 
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 Esse projeto ocorreu muitos anos depois da suspensão da atividade açucareira, em 

meados da década de 1970. A primeira etapa foi iniciada a partir do ano de 2003, com a 

duração de catorze meses e a segunda foi efetuada logo em seguida, sendo finalizada em 

2006. A autoria do projeto foi da Equipe do Escritório de Arquitetura de Geraldo Gomes da 

Silva, intitulado “Projeto de Restauração dos Edifícios Remanescentes do Antigo Engenho 

Poço Comprido, em Vicência – PE”. O custo total do projeto e das obras foi de, 

aproximadamente, R$ 650 mil reais, que vieram do Governo do Estado, oriundos da venda 

da Companhia de Eletricidade de Pernambuco (CELPE), através de uma ação cultural 

coletiva no Estado. 

 No início, o projeto previa a instalação de uma pousada. No entanto, este objetivo 

não foi concretizado, quando da mudança de gestores nos órgãos envolvidos. Após de um 

ano de discussões, resolveram fazer a obra de restauro, para que o imóvel, que se 

encontrava numa situação de abandono, pudesse ter um mínimo de condições para receber 

o novo uso. Até hoje, nada foi registrado neste sentido. 

 O Engenho Poço Comprido tem sido objeto de questionamentos e inquietações, a 

respeito da sua sustentabilidade, após o restauro nele ocorrido. É considerável a falta de 

medidas que deveriam ser adotadas para apoiar o novo uso, como: a ausência de uma 

gestão para o imóvel restaurado; a falta de infra-estrutura básica para receber o turista; o 

desconhecimento da comunidade local a respeito do seu patrimônio cultural e histórico, 

gerando desinteresse; a ausência de articulações efetivas, entre os atores envolvidos no 

processo e a falta de políticas públicas específicas voltadas para o patrimônio. Por outro 

lado, são necessários a manutenção permanente, tendo em vista a grande dimensão do 

conjunto; a avaliação do alto nível de recursos despendidos pelo Estado; o planejamento 

fragmentado do conjunto do Engenho, segundo o qual os edifícios foram pensados de 
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forma isolada, ignorando-se o entorno e as características da comunidade que um dia 

sobreviveu da tradição açucareira. 

 Várias discussões sobre os pontos citados ocorreram antes e no decorrer das obras, 

porém nada foi concretizado através de ação conjunta dos atores envolvidos, que tenha sido 

útil para o futuro uso da edificação. Apenas houve uma tentativa de implementar a 

atividade turística, porém sem nenhum planejamento.  

 Esta ação vem ocorrendo, mesmo que muito lentamente, através da AFAV – 

Associação dos Filhos e Amigos de Vicência, por meio de pessoas da comunidade, que 

constituem uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada em 1999. 

 A AFAV possui o direito de gerir o bem cultural, por regime de comodato, cedido 

pelo Dr. Armando José Monteiro de Pontes, industrial, diretor e vice-presidente do 

Engenho Laranjeira, de cujo complexo industrial o Engenho Poço Comprido faz parte. O 

regime estabelecido vigorará pelo prazo de 20 (vinte anos), a contar da data do contrato – 

2001. A área estabelecida equivale a 35.560 m², englobando as construções tombadas pelo 

IPHAN. (ver anexo 03) 

 Paralelamente à ação da AFAV, existe a orientação repassada pelo representante do 

SEBRAE - Serviço de Apoio à Empresa e o PROMATA - Programa de apoio do 

Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata. Além disso, há a Exposição de Fotos e 

Fatos Históricos do Engenho, através de fotografias cedidas pelo arqueólogo responsável da 

FUNDARPE e o arquiteto restaurador, entre outras ações.  

 A proposta de estudo questiona o destino dado ao patrimônio cultural que, após o 

restauro, não conta com o devido monitoramento e controle, voltados para o novo uso. 

Dessa forma, está em risco, a sustentabilidade do bem cultural, após o restauro, podendo-se 

questionar: 
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 Quais os fatores no processo de conservação do Engenho Poço Comprido que 

levaram ao abandono do bem cultural?  

 Para assegurar o êxito das intervenções nos bens culturais é necessário associá-las a 

uma utilização sustentável que promova o desenvolvimento. Segundo a Carta Patrimonial 

de Burra2: “O objetivo da conservação é preservar a significação cultural de um bem; ela 

deve implicar medidas de segurança e manutenção, assim como disposição que prevejam 

sua futura destinação” (CURY, 2000, p. 248). 

 Deste modo, o monitoramento e controle das intervenções são imprescindíveis para 

a continuidade da existência dos bens. A esse respeito, a definição de bens culturais3 deverá 

incluir não só o conteúdo a que se refere, mas também as relações sociais, econômicas, 

culturais e ambientais que lhe são inerentes. 

 Uma vez que os espaços restaurados precisam de auto-sustento após a restauração, é 

necessário que aconteça uma articulação efetiva entre os atores envolvidos no processo, 

com o objetivo de gerar desenvolvimento e sustentabilidade para o objeto.  

 O estudo parte da idéia de que a ação de restauro dos bens culturais só pode ser 

eficiente quando fundamentada numa gestão, cuja finalidade é garantir o Desenvolvimento 

Local Integrado. 

 A relevância da pesquisa reside no fato de que, uma vez que os bens culturais 

restaurados nem sempre contam com o devido monitoramento e controle, para assegurar a 

durabilidade do novo uso, é preciso investigar quais as ações empreendidas nesse sentido, 

quais as razões de êxito ou fracasso. Sob esse aspecto, parte-se do pressuposto que a ação 

                                                 
2 Encontro realizado pelo ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, na Austrália, 1980.   
3 Segundo o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN: “são considerados bens culturais os 
bens móveis e imóveis de grande importância para o patrimônio cultural de cada país,.(...) por patrimônio 
cultural entende-se monumentos, grupos de edifícios e sítios que tenham valor histórico, estético, 
arqueológico, científico, etnológico ou antropológico”.  
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da intervenção do restauro é imprescindível para a preservação do patrimônio4, mas é 

preciso pensar em formas de sustentabilidade do bem pós-restauro. 

 Esta questão passa a ser evidenciada no âmbito da gestão da conservação5 do 

patrimônio cultural. Segundo Garrigós (1998:171), gerir o Patrimônio Cultural será: 

 
[...] administrá-lo de tal modo que, não só não se deteriore e pereça, mas 
que também se reabilite, se enriqueça, seja conhecido e desfrutado por 
todos e se converta num elemento de desenvolvimento econômico e 
social. 

  
 A compreensão contemporânea do patrimônio deixou de se ater apenas a 

qualidades estéticas do bem em si, ampliando-se ao cotidiano da vida, no exercício da 

cultura e no desenvolvimento sócio-econômico das comunidades, sendo um dos 

responsáveis pela identidade coletiva e pela qualidade de vida. Se a questão do 

desenvolvimento da sociedade é interesse de toda a população - incluindo aí os diversos 

grupos - sua relação deixa de ser competitiva e excludente, para ser ética, solidária e 

inclusiva.  

 À medida que o patrimônio se referencia ao homem, à sua cultura, história e 

valores, este passa a ser o eixo do processo de desenvolvimento, contrapondo-se à 

                                                 
4 Segundo o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN : “(...) por patrimônio 

cultural entende-se monumentos, grupos de edifícios e sítios que tenham valor histórico, estético, 
arqueológico, científico, etnológico ou antropológico”. Já na Constituição Brasileira de 1988, art.216,  
estabelece que: Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico (BRASIL, 2006, p. 20). 
5 A expressão conservação é empregada como a ação prática, isto é, um instrumento ou estratégia de 
preservação. O termo preservação e seus derivados são empregados ao longo do texto em sentido lato, 
significando salvaguarda ou proteção, equivalendo à ação de manter ou resguardar um bem de dano ou 
deterioração, apesar das interpretações controvertidas a que essas designações se prestam.  
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tecnocracia e à perversidade do livre mercado. Considerando que o patrimônio cultural 

materializa os laços que unem um povo histórica e geograficamente, torna-se clara sua 

importância como instrumento de cidadania e inclusão social, com rebatimentos na 

qualidade de vida e na auto-estima das populações.  

 A partir desta posição, são gerados sentimentos nobres de solidariedade e 

compromisso, além de uma postura crítica ao poder econômico especulativo, levando a 

forma de desenvolvimento sustentado. Ao focar a análise nesta questão, a pesquisa 

contribui para identificar as causas do atual abandono do bem cultural após o restauro. 

Trabalhos recentes revelam como a gestão da conservação do patrimônio tem sido alvo de 

muitos olhares e discussões, a exemplo: Aplin (2002), Choay (2001), Jokilehto (2002), 

Zancheti (2002). A conservação do patrimônio é um processo ativo que não acontece 

simplesmente, tem que ser fomentado para que aconteça, ou seja, o ser feito para acontecer 

consiste na maneira de salvaguardar o patrimônio, mantê-lo e controlá-lo, para que não 

venha a perecer (APLIN, 2002).  

 O Estado de Pernambuco possui um patrimônio cultural variado que compreende, 

uma rica paisagem natural, arquitetura e cultura peculiares. A cultura da cana-de-açúcar 

está inserida tanto na paisagem, quanto na história do Estado. “Pernambuco é açúcar, 

desde muito cedo”. Deste modo, os engenhos de açúcar foram responsáveis pelo formação 

de uma sociedade agrária, que se estratificou e passou a ser controlada pelo senhor de 

engenho, dono da terra e dos escravos, dos utensílios de trabalho, do próprio engenho, da 

produção e dos lucros. Outras características podem ser destacadas, como a hierarquia na 

implantação e a distribuição espacial, à imagem de pequenos feudos, contribuindo para a 

formação da paisagem cultural do Estado.   
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 A pesquisa inicia-se com a abordagem da metodologia aplicada para alcançar os 

objetivos definidos, com a apresentação do método de trabalho e dos procedimentos 

metodológicos que envolvem a análise realizada pela observação direta e pelas as 

entrevistas. O passo seguinte é a fundamentação teórica, expondo os principais pontos 

referentes à Gestão da Conservação Integrada dos Bens Culturais cuja finalidade é o 

desenvolvimento sustentável, assim como em relação à participação da comunidade 

envolvida no processo, que perpassam a discussão.  

 Em seguida, é contextualizado o objeto empírico de estudo - Engenho Poço 

Comprido, procurando elucidar sua história, evolução e situação atual do prédio, através 

dos aspectos gerais e do reconhecimento de seu valor histórico e artístico pelo Instituto do 

Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN), no ano de 19626. Além das esferas de 

gestão envolvidas, o IPHAN (Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

FUNDARPE (Fundação do Patrimônio e Histórico e Artístico de Pernambuco) e AFAV 

(Associação dos Filhos e Amigos de Vicência). 

 Posteriormente, é feita a análise do objeto de estudo – o Engenho Poço Comprido e 

as categorias de análises - a gestão e a comunidade, através dos atores envolvidos no 

processo. Por fim, são esboçadas as conclusões, apontando-se para futuras pesquisas. Na 

seqüência, encontram-se as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos.    

 

 
 

                                                 
6 Captura no site oficial do Instituto- www.iphan.gov.br. Ver referência de internet. IPHAN. Disponível em: 
<http://www.iphan.gov.br>. Acesso em abril,2005. 
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Capítulo 1 – Metodologia de Pesquisa 
 

 Para a compreensão da Gestão do Engenho Poço Comprido, adotou-se o estudo de 

caso do tipo descritivo-explicativo, com maior ênfase na abordagem qualitativa.  

  

1.1. Métodos de trabalho 

 

A presente pesquisa trata de um estudo de caso do Engenho Poço Comprido em que 

foram utilizadas fontes bibliográficas, documentais e de campo, partindo de um 

levantamento dos antecedentes históricos que envolvem o desencadeamento do processo de 

intervenção do Engenho. Para a elaboração da pesquisa foram estudados os aspectos gerais, 

a história e as condições atuais do Engenho Poço Comprido, além, das ações efetivamente 

empreendidas para a sua preservação pelos órgãos IPHAN, FUNDARPE e AFAV7, assim 

como as relações com a comunidade local do Engenho após o projeto de restauro. 

O estudo de caso foi realizado através da aplicação de dois métodos 

complementares, buscando estabelecer categorias de análise e a compreensão do Projeto de 

Intervenção. 

Para a definição das categorias de análise (gestão e comunidade) foi construído um 

esquema (figura 1.1), utilizando os princípios da Gestão da Conservação Integrada com 

base nos conceitos de Arizaga (2002). Neste esquema, a gestão compreende as três esferas 

(Federal, Estadual e Municipal) que agem sobre o bem em estudo, representadas pelas 
                                                 
7 IPHAN – Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; FUNDARPE - Fundação de do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco; AFAV – Associação dos Filhos de Vicência.  
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instituições IPHAN, FUNDARPE e Prefeitura de Vicência/AFAV, respectivamente. A 

relação da comunidade com o bem cultural, inserida na visão da Conservação Integrada 

(CI), leva ao Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 
GESTÃO DO BEM CULTURAL 

PREFEITURAFUNDARPEIPHAN

MUNICIPAL FEDERAL 

 
ESTADUAL 

 

 
 

BEM CULTURAL
Engenho CI  

 

COMUNIDADE 

 

 
Desenvolvimento Sustentável  

 

  

 

Figura 1.1: A Gestão (em suas três esferas), o bem cultural (Engenho Poço Comprido) e a 

Comunidade, através da Conservação Integrada (CI) que leva ao Desenvolvimento Sustentável (DS). 
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Para o entendimento do Projeto de Intervenção também foi adotado o modelo 

estabelecido pelo CECI (Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada)8 (figura 

1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2: Esquema realizado por Silvio Zancheti e Jukka Jokilehto (2002:114). Fonte: Gestão do 

Patrimônio Cultural In

Monitoramento 
e 

Controle 

 
Negociação 

Implantação 

 
Proposição 

Análise 
e 

Valorização 

tegrado – CECI. 2002. Recife. 

                                                

   

 

 No quadro abaixo, pode-se verificar as ações efetuadas na pesquisa, em relação aos 

dois métodos complementares propostos. (figura 1.3). 

 

 

8 O Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada - CECI é uma pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos. Missão e objetivos - O CECI tem como missão promover a conscientização, o 
ensino e a pesquisa sobre a conservação integrada urbana e territorial dentro da perspectiva do 
desenvolvimento sustentável. Suas atividades são dirigidas para a comunidade técnica e acadêmica brasileira 
e internacional.  Capturado no site oficial. www.ceci-br.org. 
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PRIMEIRA TEMATICA 

 
SEGUNDA TEMATICA 

COLETA DE 
DADOS 

Contextualização do bem cultural; 
Identificação dos atores no processo 

de Intervenção do Engenho Poço 
Comprido e suas funções. 

ESFERA GESTÃO 

 
Estudo dos aspectos gerais do 

Engenho; 
Estudo da atuação no decorrer da 

histórica dos atores; 
Delineamento dos atores e suas 

funções no processo; 
 

Identificação dos conflitos e 
interesses dos atores. 

 
 

Análises 
bibliográficas, 
documentais; 

observação direta; 
entrevistas. 

C 
A 
T 
E 
G 
O 
R 
I 
A 
 

 DE  
 

A 
N 
A 
L 
I 
S 
E 

Delineamento das relações entre a 
esfera de Gestão e 

ESFERA COMUNIDADE 

Estudo da participação como 
instrumento para a comunidade. 

Análises 
bibliográficas, 
documentais; 

observação direta; 
entrevistas. 

 
M 
O 
D 
E 
L 
O 
 

C 
E 
C 
I 

 
Avaliação do processo de 

implementação do Projeto de 
Intervenção do Engenho Poço 

Comprido, sob a perspectiva do 
modelo de Gestão Conservação 

Integrada. 

Identificar elementos para a 
definição de diretrizes voltadas à 
Gestão da Conservação eficiente 
e eficaz dos bens culturais após a 
intervenção de restauro,  através 
do estudo de caso do Engenho 

Poço Comprido. 

Análises 
bibliográficas. 

Figura 1.3. -  Quadro de Descrição da operacionalização da pesquisa. Fonte: autoria própria, 2006. 

  

 

1.2. Procedimentos metodológicos.  

 

 Nesta pesquisa os procedimentos foram definidos em razão das categorias de 

análise. Assim, estabeleceu-se a coleta de dados in loco referente à edificação em estudo, os 

atores e a sua atuação, que foram tratados a partir da Gestão da Conservação Integrada, 

procurando identificar para que se efetivasse uma análise mais qualitativa das informações 

obtidas.  
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1.2.1. Análise através de observação direta 

 

 O objeto deste estudo foi o Engenho Poço Comprido, situado no Vale do Siriji, nas 

terras do Município de Vicência, inserido na Microrregião da Mata Setentrional 

Pernambucana (ver figura 1.4).  

RECIFE

Figura 1.4.: Mapa do Estado Pernambuco – Microrregião da Mata Setentrional – município de Vicência. 
Capturado no site: http://www.cprh.pe.gov.br/ctudo-secoes-sub.asp?idsecao=294. Acessado, junho, 2007. 
 
 
 
 O Município de Vicência localiza-se a 87 km da capital do Estado de Pernambuco, 

Recife. De acordo com o IBGE (2000), o Município de Vicência ocupa cerca de 231 km² e 

faz limites ao norte, com Timbaúba e Macaparana, ao sul com Limoeiro e Buenos Aires, a 

leste com Aliança e a oeste com São Vicente Férrer e Bom Jardim. Seus acessos podem ser 

pela PE-74 e BR-408 (via Nazaré da Mata) e suas coordenadas geográficas são de latitude 

07º39'25"Sul e longitude 35º19'36" Oeste9. Entretanto, a comunidade trabalhada, localiza-

se a, aproximadamente, 9 km do centro comercial do Município de Vicência.(ver figura 

1.5) 

                                                 
9 Dados coletados no Plano de Investimento Municipal-2000 revisado em 2002. Autoria PROMATA 
(Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco). Capturado no site: 
www.seplandes.pe.gov.br, novembro, 2006. 
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    Figura 1.5: Mapa de Situação do Município de Vicência.  
  Destacando a Situação do Engenho Poço Comprido.Fonte:   
   FIDEM, 2006. 

 

  
Figura 1.6: Mapa de Situação do da Vila de Poço 
Comprido. Destacando as moradias visitadas.Fonte: 
MELLO NETO e MURARO, 2005. 
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Fotos 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/07: Vila de Poço Comprido. Fonte: acero da autora, 2006. 
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As observações in loco da situação do Engenho Poço Comprido foram realizadas a 

cada seis meses, entre o período de dezembro de 2004 a janeiro de 2007, onde foram feitos 

registros fotográficos e descrições do andamento do projeto de intervenção do referido 

engenho. Esses períodos foram escolhidos por coincidirem com a finalização das diferentes 

fases do processo de intervenção. Além desses registros, essas visitas permitiram a 

identificação dos atores chave para escolha dos entrevistados.  

  

1.2.2. Entrevistas  

 

 A amostra, classificada como não probabilística, abarcou os seguintes atores, dentro 

de cada esfera estudada: IPHAN (arquiteta envolvida no processo); FUNDARPE (técnico 

de restauro e arqueólogo responsáveis e uma arquiteta da instituição); Escritório de 

Arquitetura (um arquiteto especialista em restauração); Associação dos Filhos de Vicência - 

AFAV (presidente e vice-presidente), e membros comunidade da Vila de Poço Comprido 

(15 chefes de família, sendo homens ou mulheres). 

A amostra da comunidade, também classificada como não probabilística, teve um 

recorte geográfico, contemplando a população da área de entorno imediato, isto é, o Vila de 

Poço Comprido. Todas as casas em atividade foram visitadas e seus respectivos chefes de 

família entrevistados. 

 As entrevistas tiveram um tempo médio de 40 minutos, seu roteiro foi sempre 

conduzido por modelo semi-estruturado (ver apêndices), contendo questões objetivas e 

outras mais abertas, estimulando assim, a conversação entre o entrevistado e a 

pesquisadora. 
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Capítulo 2 – Gestão da Conservação Integrada do  
   Patrimônio Cultural 
 
 
 
 Entre o século XVIII e XIX, especialistas de vários países, preocupados com 

questões como restauração, conservação e preservação de artefatos de valor histórico e 

artístico, passaram a discutir e refletir sobre o valor dos bens culturais (PELLEGRINI 

FILHO, 1993). Entretanto, foi no século XVIII que se refletiu a respeito da relação do 

homem com a sua própria história, concluindo que ela é feita pelo homem. Este processo de 

transformação da sociedade moderna resultou em distintos julgamentos de valores quando 

comparados à sociedade tradicional (JOKILEHTO, 2002).  

 A partir do século XVIII, foram se desenvolvendo os conceitos de restauração, 

preservação, conservação e, mais recentemente, o de conservação integrada, considerados 

como marcos na evolução da proteção do patrimônio. Os conceitos que envolvem a idéia de 

manutenção ou proteção do patrimônio surgiram a partir da era moderna através das novas 

reflexões filosóficas e culturais que despertaram a sociedade quanto à importância e o valor 

de certos objetos e edificações, quando observados dentro do contexto histórico-cultural em 

que surgiram.  

 O conceito de restauração foi o primeiro a ser desenvolvido e compreendido como 

uma ação de reparo que visa à integridade física do monumento (objeto arquitetônico em 

si). Com a colocação em prática deste tipo de ação, na segunda metade do século XVIII, 

diversos arquitetos se debruçaram sobre o conceito de restauração.  
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 Um dos principais expoentes foi o francês Viollet-le-Duc que, a partir da metade do 

século XIX, deu início a trabalhos de reparo de monumentos, desenvolvendo os princípios 

da “restauração estilística”. Este tipo de restauração, por um lado, propunha a remoção de 

partes adicionadas ao longo da vida dos monumentos e, por outro lado, propunha que se 

estabelecesse uma condição de inteireza, do momento mais significativo de sua existência, 

que talvez nunca tivesse existido. Ou seja, o restaurador privilegiava, de acordo com seus 

valores, o aspecto estilístico, para recompô-lo na sua forma ideal, não havendo até então 

uma preocupação com a autenticidade da edificação.  

 Contrapondo-se à estas concepções, John Ruskin (1989) considerava a restauração 

como “a mais total destruição que um edifício pode sofrer”. Em suas críticas, defendia a 

permanência de todos os períodos da vida do monumento, atentando para o caráter único e 

insubstituível de toda obra pertencente ao passado e a necessidade da preservação da 

autenticidade e do significado histórico impresso na edificação, passando a difundir a 

conservação. Através de sua obra “As setes lâmpadas da Arquitetura”, escrito em 1849, 

indicava que o conceito do tempo deve ser valorizado, assim como o trabalho impresso nos 

objetos pelas gerações passadas tem um caráter sagrado.  

 Na Itália, em fins do século XIX, Camilo Boito enfatizava a manutenção dos 

materiais históricos de todos os períodos e que as novas intervenções deveriam ser 

claramente marcadas, para que se fosse necessário revisá-las, as mesmas pudessem ser 

reversíveis. A este tipo de reparo foi dado o nome de “restauração filológica”.  

 No início do século XX, Cesare Brandi desenvolveu a Teoria da Restauração, de 

fundamental importância para o reconhecimento de que não existe um modelo fechado de 

restauração. Trata-se de um “momento metodológico” que depende do reconhecimento da 
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obra de arte e que varia de pessoa para pessoa, ao longo do tempo. Para tanto, é necessário 

a realização de um juízo de valor, de um julgamento crítico da obra de arte, em cada caso 

particular de restauro, a partir de princípios teóricos deduzidos do campo da estética e da 

filosofia da arte. Dessa forma, a restauração é retirada do empirismo dos procedimentos 

puramente práticos e é colocada no campo teórico da consciência crítica e científica. 

 Até então, a restauração dava atenção a monumentos isolados, porém, em meados 

do século XX já existia a preocupação com conservação das áreas históricas e com a 

proteção das edificações do entorno dos monumentos. De modo particular, contribuíram 

para a conservação os estudos de Camillo Sitte (1889) sobre a natureza da construção das 

cidades medievais.  

 No inicio do século XX, através das primeiras cartas patrimoniais, avançou-se em 

direção à conservação dos centros históricos. Em 1932, Giovannoni10 escreveu a Carta do 

Restauro, em que deu atenção às edificações residenciais, à “arquitetura menor”, como uma 

parte da estrutura das áreas históricas. Em outras palavras, consolidava-se a preocupação 

com a conservação das áreas históricas e com a proteção das edificações do entorno dos 

monumentos. 

 Todos estes teóricos situavam a ação de restauração como uma forma de 

manutenção das edificações históricas ao longo do tempo, ou seja, de sua preservação. 

Porém, nestes termos, a preservação ainda era uma forma limitada de entender o processo 

de conservação do patrimônio, pois não possuía a visão de todos os fatores que a 

influenciam.  

                                                 
10 Segundo Jokilehto, apud Zancheti, Silvio (Org.). Gestão do Patrimônio Cultural Integrado. Recife: UFPE, 2002.   
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 A compreensão mais abrangente da proteção do patrimônio é apresentada pelo 

conceito de conservação, que é o termo geral para salvaguarda e proteção do patrimônio, 

sendo entendido como um processo dinâmico que leva em consideração, não só a 

restauração das edificações, como também as atividades humanas realizadas na área de 

intervenção, sua organização espacial e seu entorno.  

 A conservação tem como objetivo inserir o objeto a ser protegido na vida atual da 

cidade, garantindo que, através da utilização do mesmo pela população, o bem seja 

preservado. O desenvolvimento deste conceito iniciou-se após o período da Segunda 

Guerra Mundial, quando a destruição de partes de inúmeras cidades históricas na Europa 

impulsionou o reparo e a reconstrução das edificações, na tentativa de salvaguardar o que 

fosse possível. Na Alemanha, foram feitos esforços para reconstruir centros de cidades 

históricas. Naquela época, o termo preservação estava ligado ao “congelamento” do 

patrimônio, na tentativa de guardá-lo para não ser destruído.  

 Em 1964, a Reunião da UNESCO11, em Paris, recomendou evitar a transferência de 

propriedades de bens culturais. Afirmavam serem bens culturais os bens móveis e imóveis 

de grande importância para o patrimônio cultural de cada país. No mesmo ano, a Carta de 

Veneza recomendou a preservação de construções isoladas ou em conjunto, observando a 

necessidade de dar-lhes uma função. Em 1967, as Normas de Quito, produto da Reunião da 

OEA (Organização dos Estados Americanos), conceituaram a proteção dos bens móveis, 

antes e depois do descobrimento da América, e recomendaram atualizar a legislação e 

ativar providências, referindo-se à utilidade do turismo como fator auxiliar na proteção ao 

patrimônio cultural. Essas recomendações foram utilizadas até a década de 1970, quando 

                                                 
11 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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uma visão mais abrangente da conservação foi instaurada. Novas legislações foram 

propostas para a conservação de áreas e edificações históricas. Na Grã-Bretanha, diversas 

leis lançam o “valor de grupo” em edificações históricas menos importantes 

arquiteturalmente, delimitando áreas de conservação. Na Itália, cidades históricas 

importantes foram danificadas durante a Guerra, o que suscitou debates sobre sua 

conservação, desde a estrutura até a paisagem circundante e os significados espirituais.  

 Na década de 1970, a recuperação da cidade de Bolonha aplicou os conceitos 

desenvolvidos nos debates, através de métodos baseados na leitura e análise sistemáticas do 

tecido urbano, em referência à morfologia e tipologia das edificações. Tal planejamento 

transformou o uso de algumas edificações, onde estruturas de conventos foram reabilitadas 

para abrigar serviços sociais, como escolas, livrarias, entre outros, visando à conservação 

do conjunto histórico.  

 Em 1972, a Conferência Geral da UNESCO, em Paris, definiu e especificaram 

Patrimônio Cultural, em nível internacional, classificando-o em Monumentos (obras 

arquitetônicas, de esculturas ou de pinturas monumentais), Conjuntos (grupos de 

construções isoladas ou reunidas) e Sítios (obras do homem ou conjuntas com a natureza).  

A Convenção incorpora a preocupação com a proteção de sítios urbanos e rurais de maior 

dimensões.   

 Em seguida, a Declaração de Amsterdã, em 1975, veio acrescentar o termo 

“integrada” ao conceito de conservação, compreendendo que esta só pode ser atingida pela 

“aplicação de técnicas de restauro sensíveis e pela escolha correta das funções 

apropriadas” (Declaração de Amsterdã, 1975, apud Cury, 2004, p.199) dos centros 

históricos. A diferença é a ampliação do conceito, considerando a permanência dos 
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habitantes mais pobres e a introdução da arquitetura moderna nas áreas patrimoniais. Sobre 

estes aspectos, a Declaração de Amsterdã (Declaração de Amsterdã, 1975, apud Cury, 

2004, p.199) salienta: ”A conservação Integrada conclama a responsabilidade do poder 

público e apela pela participação do cidadão”. 

 Em relação aos seus princípios, a Declaração de Amsterdã reúne alguns pontos 

importantes, ampliando o sentido do conceito de patrimônio arquitetônico, pois não é 

apenas definido o seu significado, mas a sua contribuição como riqueza social, assim a sua 

manutenção deve ser uma responsabilidade coletiva. Outro ponto descreve a conservação 

integrada como objeto principal da organização territorial e urbana, conseqüentemente 

amplia as discussões trazidas pela Declaração, como o papel de cooperação da 

municipalidade. Além das ações da conservação que devem estar apoiadas em medidas 

legislativas e administrativas eficazes, devem ser construídos programas de educação, 

especialmente dos jovens. Dentro das atividades da conservação integrada deve-se 

encorajar a participação de organizações privadas, como estimular as obras arquitetônicas 

de alta qualidade para que possam ser reconhecidas, no futuro, como patrimônio. 

(Declaração de Amsterdã, 1975, apud Cury, 2004). 

 Outro instrumento importante são as definições existentes na Carta de Burra, 

editada na Austrália, em 1979, com três revisões ocorridas em fevereiro de 1981, abril de 

1988 e novembro de 1999. Essa Carta é um guia para a conservação e gestão dos sítios de 

significado cultural e se baseia no conhecimento e experiência dos membros do ICOMOS12 

                                                 

12 Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Históricos. O ICOMOS é uma associação civil, não-
governamental, com sede em Paris. É ligado à UNESCO, onde propõe os bens que receberão classificação de 
Patrimônio Cultural da Humanidade. O ICOMOS foi criado em 1964, durante o II Congresso Internacional de 
Arquitetos, em Veneza, ocasião em que foi escrita a declaração internacional de princípios norteadores de todas as 
ações de restauro - “Carta de Veneza”, da qual o Brasil é também signatário.  
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– Austrália. Além de definições, a referida carta trata também dos conceitos de 

conservação, preservação, restauração, focando os cuidados ao bem em relação aos 

procedimentos de manutenção das características de significado cultural.  

 Até 1975 ainda predominava o conceito de patrimônio urbano, mesmo com o 

alargamento da noção do patrimônio cultural, sendo pouco contemplado o patrimônio rural. 

Em 1992, no encontro da UNESCO na cidade francesa La Petite, a categoria de Paisagem 

Cultural criada pela UNESCO vincula, de fato os sítios rurais aos bens de patrimônio. Esta 

é subdividida em três classes: paisagem claramente definida, paisagem essencialmente 

evolutiva e paisagem associativa. A paisagem claramente definida, concebida e criada pelo 

homem é aquela elaborada por razões estéticas como os jardins ou parques, como, por 

exemplo, o Palácio e o Jardim de Versailles, na França. A paisagem essencialmente 

evolutiva é aquela gerada por uma exigência social, econômica, administrativa e/ou 

religiosa e que atinge sua forma atual pela associação e em resposta a seu ambiente natural. 

Esta se subdivide em dois tipos: a relíquia (fóssil) e a viva. A paisagem relíquia está 

associada a um processo evolutivo que terminou, suas características essenciais 

permanecem materialmente visíveis, como, por exemplo, os Sítios Incas no Peru. Por outro 

lado, a paisagem viva conserva um papel social ativo na sociedade contemporânea ligada 

ao modo de vida tradicional e na qual o processo evolutivo continua, a exemplo dos 

vinhedos da Europa e dos terraços de arroz na Ásia. Por fim, a paisagem associativa é 

aquela cuja a existência está relacionada pela força de associação dos fenômenos religiosos, 

artísticos ou culturais, mais do que pelos traços culturais tangíveis, como os montes 

sagrados Taishan e Huangshan na China. 

                                                                                                                                                     
 

 31



 A exemplo da inscrição na Lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO, o 

Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta, Austrália, em 1987; Paisagem arqueológica das 

primeiras plantações de café do sudeste de Cuba e Vale de Viñales, Cuba, em 2000 e 1999, 

respectivamente; Paisagem Cultural Histórica da região vinícola de Tokaj, Hungria, em 

2002; Arrozais em terraços das cordilheiras das Filipinas, Filipinas, em 1995; Paisagem 

vinícola Alto-Douro e da Ilha de Pico, Portugal, em 2001 e 2004, respectivamente, 

sinalizam este reconhecimento. 

Neste cenário, a Conservação Integrada assume papel de mediação entre as forças 

que agem sobre o patrimônio na tentativa de promover o desenvolvimento econômico, a 

restauração dos monumentos, bem como a permanência dos moradores no lugar. A 

conservação, como instrumento, considera todos os aspectos do bem cultural, como o 

histórico, o econômico, o social e natural, motivo pelo qual as técnicas de restauração 

sensível, consideram a busca para atingir uma equidade entre a pluralidade de valores 

(JOKILEHTO, 2002). 

 Um bom meio de conservar é usar, entretanto, deve-se atentar para o racional e 

ordenado consumo do bem cultural, com possibilidades de diferentes níveis de uso, por 

meio da gestão. Pellegrini Filho (1993) utiliza a expressão preservação ativa dos bens 

culturais, idealizando sua correta aplicação, ou seja, o bem inserido no contexto da 

sociedade, integrado ao quadro econômico local, com usos efetivos, adequados para que 

sejam resguardados da degradação decorrente do mau uso. Este aspecto é reforçado quando 

se entende que a condição de integridade é uma questão de gestão, e que conseqüentemente 

deve ser levada em consideração ao se definir o significado de um local e as estratégias 

para sua proteção e conservação (JOKILEHTO, 2002). 
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 A gestão aplicada ao bem cultural implica em prolongar sua vida e valorizar as 

características culturais, sem perda dos significados. Assim, a gestão da conservação, 

dentro do contexto da sustentabilidade, deve obedecer a alguns pontos fundamentais dentro 

do planejamento, como a promoção da sensibilidade na sociedade, à garantia de 

manutenção e conservação das características e valores do bem, assegurando a manutenção 

do que existe de fato, além da promoção continua de monitoramento do estado de 

conservação e estratégias de sustentação (PONTUAL, 2002). 

 

2.1. Relação entre Conservação Integrada e Desenvolvimento 
Sustentável.   
 

O conceito de desenvolvimento sustentável nasceu da consciência ambiental das 

sociedades que, a partir da constatação dos limites da natureza e da falência de seus 

recursos, perceberam não ser possível um modelo de desenvolvimento baseado no consumo 

predador da natureza, com altos níveis de rejeitos poluidores. Este conceito é relativamente 

recente e não há definição universalmente aceita, pois se encontra em fase de consolidação. 

Segundo uma das mais clássicas definições, desenvolvimento sustentável é: "Uma 

forma de desenvolvimento que une as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das futuras gerações em encontrar suas próprias necessidades" (The World 

Commission on Environment and Development: the Brundtland Comission, 1987)13. Este 

Relatório apresentou sugestões de políticas públicas que poderiam promover o 

desenvolvimento sustentável, como as seguintes: i) limitação do crescimento da população; 

                                                 
13 De autoria de Gro Harlem Brundtland, o relatório foi publicado em abril de 1987 como o resultado da 
reunião em 1983 da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas. 
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ii) garantia de segurança alimentar ao longo prazo, iii) preservação da biosfera e dos 

ecossistemas; iv) diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologia que 

incorporassem o uso de fontes renováveis de energia; v) satisfação de todas as necessidades 

básicas das pessoas; iv) aumento da produção industrial nos países não-industrializados à 

base de tecnologias que fossem ecologicamente limpas; vii) controle da urbanização 

desenfreada das populações; (viii) promoção de maior e melhor integração entre o campo e 

a cidade. Assim, segundo o Relatório Brundland, os organismos internacionais devem 

adotar uma idéia de desenvolvimento que busque uma economia com justiça social e com 

prudência ecológica, ou ainda, segundo o English Heritage14, diz respeito à capacidade de 

absorção de impactos por um determinado ambiente. 

Durante muito tempo, acreditou-se que o desenvolvimento é uma conseqüência 

direta do crescimento econômico, corrente que aborda apenas as dimensões econômicas do 

desenvolvimento. Posteriormente, Zancheti (2002) incluiu a análise multidimensional para 

o desenvolvimento sustentável das sociedades, considerando as dimensões econômica, 

política, social, ambiental e cultural, e Sachs (2004) ampliou esse conceito, apoiando-o em 

cincos pilares: social, ambiental, territorial, econômico e político. 

 A idéia de desenvolvimento sustentável está associada a uma mudança estrutural 

que busca eficiência e uso racional dos bens culturais, e uma maior igualdade na 

distribuição dos empregos e da renda, promovendo melhora no modo de vida da população.  

 A relação entre Conservação Integrada e Desenvolvimento Sustentável ocorre 

quando se entende conservação em sentido lato, significando salvaguarda ou proteção, 

equivalendo à ação de manter ou resguardar um bem de dano ou deterioração e a 

                                                 
14 Instituto Britânico do Patrimônio, criado em 1993. 

 34



Conservação Integrada como instrumento de ação e prática desta proteção, isto é, um 

ferramenta ou estratégia de manutenção. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável está inserido neste processo, pois busca 

a mesma finalidade. Apesar de ser aplicado originalmente ao meio-ambiente natural, este 

conceito encontra clara correspondência com o meio-ambiente construído pelo homem e, 

de maneira mais ampla, com a própria cultura, de modo que se pode trabalhar na 

perspectiva de sustentabilidade cultural. 

Neste contexto, o interesse volta-se para o papel dos atores e sua participação no 

processo de conservação. A Conservação Integrada, fundamentalmente, desde seu principio 

defende a participação efetiva da população e que partiu de uma concepção da ação 

centrada do papel do Estado, atualmente sofre transformações no tratamento dos diversos 

tipos de relações, como: público e privado, público e não-governamental, privado e não-

governamental (ZANCHETI, 2000).  

 

2.2. Patrimônio Cultural e participação da comunidade.  
 
      
  Etimologicamente, a expressão patrimônio advém do latim patrimonium, que 

significa “bens de família”, “posses”, “haveres”, deixados de pai para filho a cada geração, 

expressando a noção de herança, ou seja, a ligação das estruturas familiar, econômica e 

jurídica contemplando uma sociedade fundamentada no tempo e espaço (CHOAY, 2001). 

Mais tarde este conceito atingiu o domínio público, com base na idéia de que o patrimônio 

público está acima das propriedades privadas. Assim, foram formulados vários 

instrumentos legais e proposições teóricas e práticas que incluem cada vez mais a 

participação do cidadão nas questões do patrimônio.   
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 Na Revolução Industrial, o conceito de patrimônio histórico revestiu-se de uma 

conotação universal e consagrou-se como um valor estético, influenciando as legislações e 

consolidando a disciplina da restauração. A noção de patrimônio envolve a construção de 

identidades coletiva e nacional ao serviço da consolidação dos Estados-Nação modernos, os 

quais apresentam as seguintes funções simbólicas: reforçar a noção de cidadania, no sentido 

de utilizar os bens em nome do interesse público; e identificar símbolos que representem a 

consolidação nacional. Desse modo, os bens patrimoniais constituem o mito de origem da 

nação e objetivam a legitimação do poder, justificando a conservação de bens pelo alcance 

pedagógico, com a finalidade de instruir os cidadãos (BERNARDES, 2003). 

 A consagração do patrimônio histórico aconteceu na Europa nos meados do século 

XIX, em particular através do reconhecimento mundial da legislação francesa. 

Respectivamente, apareceram correntes contrapostas: a estilística, do arquiteto francês 

Viollet-le-Duc e a anti-intervencionista do inglês, escritor e preservacionista John Ruskin. 

A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado sobre a proteção do patrimônio 

cultural começou a ser organizado. Mas, somente no início do século XX, posturas, 

legislações e atitudes mais abrangentes e concretas foram postas em prática. 

  De modo geral, os primeiros documentos elaborados não contavam com a devida 

explicitação de detalhes para o restauro ou outras intervenções no patrimônio histórico. 

Com a evolução do pensamento e frente a avaliações de casos ocorridos, outras 

regulamentações e orientações foram sendo editadas, no esforço de controlar as 

modernizações, introduzidas pelas intervenções, e de definir diretrizes para o resgate da 

memória, da cultura e da conservação do patrimônio edificado. 
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 Em 1931, foi escrita a primeira Carta Patrimonial15, chamada Carta de Atenas, que 

discutiu a racionalização de procedimentos na arquitetura e propôs normas e condutas em 

relação à preservação e conservação de edificações, porém, as idéias aplicavam-se somente 

aos monumentos, sem considerar o entorno existente. 

 Após as Guerras Mundiais, abriu-se um novo horizonte e a conservação do 

patrimônio recebeu nova ênfase, de modo que sua proteção começou a ser vinculada a 

outros interesses. A partir da década de 1960, o conceito de patrimônio sofreu vertiginosa 

ampliação. 

 A Carta de Veneza, elaborada em 1964, foi um grande divisor de águas, pois, do 

ponto de vista de participação, introduziu o significado cultural que pode ter uma obra e seu 

entorno, inclusive no caso das que não são reconhecidas como monumento. Na introdução, 

a Carta expressa que as ações de conservação e restauração dos monumentos precisam ter 

elaboração conjunta, com caráter de plano internacional, apesar de salientar a relevância 

das especificidades culturais de cada local. Assim, destaca-se a integração das ações como 

condição essencial à conservação do patrimônio, assegurando-lhe a valorização da própria 

cultura. Dentro deste contexto é outorgando-lhe um significado ampliado, o de noção de 

monumento histórico compreendendo a criação isolada, assim como o sítio urbano e rural, 

                                                 

15  Segundo o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN : “A coleção dos principais 
documentos, recomendações e cartas conclusivas das reuniões relativas à proteção do patrimônio cultural, 
ocorridas em diversas épocas e partes do mundo, sempre foi uma aspiração dos que trabalham com o tema. O 
conteúdo delas interessa a todos os que lidam na área patrimonial: proprietários e moradores de bens 
tombados, advogados, professores, estudantes, detentores do poder local nos sítios históricos, organizações 
governamentais ou não, afins ao Iphan e até mesmo meros curiosos.” 
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considerando também, não apenas as grandes obras, mas as modestas, que com o passar do 

tempo agregaram significação cultural.   

 Em 1967, foram escritas na América Latina as Normas de Quito, nas quais se 

destaca o valor econômico dos monumentos, a dimensão social é reconhecida e se discute a 

respeito do retorno econômico através da atividade turística. Já na introdução das Normas é 

vista a preocupação com a utilização do patrimônio em relação aos esforços multinacionais, 

em outras palavras, a perspectiva dos patrimônios como forma de um desenvolvimento do 

continente, como instrumento de progresso. Esta colocação lança uma nova visão para a 

sociedade, a importância de agrupar-se, para que o patrimônio cultural venha a ser 

preservado e não se deteriore em conseqüência da nova atividade.  

 A noção de patrimônio foi evoluindo e mudando em vários cenários históricos, 

segundo as diferentes visões ideológicas e científicas, produzindo valores distintos nos 

processos de identificação, seleção, interpretação, proteção e manejo. A Carta de Restauro 

(1972) considera salvaguarda como qualquer medida de conservação que não implique a 

intervenção direta sobre a obra e restauração qualquer intervenção destinada a manter o 

funcionamento, a facilitar a leitura e transmitir integramente ao futuro as obras e os objetos 

de arte.  

 Outro documento importante resultou da Conferência Geral da UNESCO, que 

ocorreu em Paris, no ano de 1972. Deste encontro, foi aprovada a Convenção sobre a 

Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da UNESCO. O 1o artigo da 

Convenção considera como patrimônio cultural, os monumentos, os conjuntos e os sítios. 

Além das definições e reconhecimento do patrimônio cultural, a Convenção baseou-se em 

duas premissas, buscando obter a cooperação internacional. A primeira premissa foi a de  

reconhecer a obrigação dos Estados-parte na identificação de seu patrimônio, na proteção, 
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na conservação e na valorização para transmiti-la a gerações futuras, e a segunda a de tratar 

da preservação de forma a garantir um sistema internacional de cooperação e assistência, 

com a finalidade de ajudar os Estados-parte. 

 Também nesta Convenção foi estabelecido um Comitê Intergovernamental do 

Patrimônio Mundial da Humanidade, com a intenção de criar duas listas: a “Lista de 

Patrimônio Mundial da Humanidade” e a “Lista de Patrimônio em perigo”. Além disso, 

neste começo foi criado o fundo de ajuda aos gastos gerados pelas atividades. 

 Em 1975, a Declaração de Amsterdã tratou da relação da sobrevivência do 

patrimônio que está atrelada à participação do público, não a considerando apenas tarefa de 

especialistas, em relação à qual a população deve ser munida de informações objetivas e 

completas, participando de todo o processo de conservação. Desde então, ficou clara a 

obrigação do Estado, na defesa do patrimônio em nível local para que esta política seja 

precisa na consideração das diversidades culturais específicas de cada local. 

 A grande contribuição da Declaração de Amsterdã foi o sentido social e a busca de 

promover a conservação do patrimônio como instrumento de inclusão, descentralização e 

diversificação de atores. É nesta carta que se apresenta pela primeira vez a chamada aos 

setores educativo-informativos e executivos para considerarem a conservação integrada, 

incluindo elementos do patrimônio tangível e intangível.  

 A Declaração de Amsterdã antecipou assuntos que foram desenvolvidos na Carta de 

Nairóbi (1976), como a definição de salvaguarda, que permeia os significados de 

identificação, proteção, conservação, restauração, reabilitação e a manutenção. Outro 

assunto abordado foi o da participação do cidadão e integração entre os atores, que outrora 

havia sido tratado de modo incipiente. Esta participação começou a ganhar força, visto que 
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cada vez mais se tornou relevante o poder de ação dos governos, quando sustentados pela 

vontade democrática, advinda da população. 

 Ao definir a restauração/proteção como elementos importantes é recomendável que 

sejam mantidas as atividades existentes, o comércio, o artesanato, e outras atividades novas, 

sempre compatíveis com o contexto. Trata-se de não “congelar” as atividades, ao mesmo 

tempo em que se salienta a idéia da política de animação cultural, onde existem pólos de 

atividades culturais para o desenvolvimento das comunidades.   

 No início da década de 1980, a Carta de Burra, na Austrália, avançou em algumas 

definições, com a finalidade de orientar e tratar dos conceitos de conservação, preservação, 

restauração, assim como esboçar algumas considerações sobre os procedimentos a serem 

adotados.  

 Em 1982, foi elaborada a Declaração de Tlaxcala que tratou da recuperação do 

monumento a serviço da comunidade (pequenas aglomerações), sua avaliação e o uso 

possível. Destacou-se, mais uma vez a participação da comunidade, lembrando que a 

conservação e a reabilitação das pequenas aglomerações, de certa forma são uma obrigação 

moral e uma responsabilidade dos governos de cada Estado, dando o direito de participação 

da comunidade a respeito da conservação e todo o processo. Esta Declaração mostra um 

caminho para a conscientização dos valores patrimoniais à comunidade sendo colocadas 

todas as formas de gestão para o usuário e a vida coletiva ao mesmo tempo em que reforça 

os aspectos da Carta de Nairóbi sobre a necessidade de difundir e conscientizar a 

comunidade para uma melhor atuação e defesa do patrimônio. 

 Em 1985, aconteceu uma Conferência para tratar das políticas culturais, que 

resultou na Declaração do México, que justifica a sua construção já na introdução, quando 

aborda as transformações ocorridas na relação do homem em seu meio advindas do avanço 
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da ciência e das técnicas. Um de seus itens fundamenta a participação do cidadão na 

conservação do patrimônio cultural ao vincular a cultura com a democracia, trazendo a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 27, salienta que toda pessoa 

tem direito a tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, usufruir das artes, do 

progresso científico e dos melhoramento trazidos por eles. 

 Em 1986, a Carta de Washington foi elaborada como complemento da Carta de 

Nairóbi, trazendo critérios voltados à salvaguarda das cidades históricas. As medidas de 

salvaguarda das cidades históricas foram focadas na proteção, conservação e restauração, 

enquanto as políticas sociais e econômicas trataram da busca de um desenvolvimento 

eficiente e sustentável para a cidade contemporânea. Entre vários princípios, o terceiro 

artigo defende que, para ocorrer o êxito esperado da salvaguarda, é essencial a participação 

e o compromisso dos habitantes com a sua cidade. O quinto artigo relata que todo plano de 

salvaguarda deve contar com a aprovação dos habitantes e o qüinquagésimo ressalta que 

para garantir o sucesso desta participação no processo de salvaguarda deve existir o 

despertar dos habitantes desde sua fase escolar. 

 Nesta mesma década, no Brasil, a Carta de Petrópolis (1987) trouxe de volta os 

valores materiais e espirituais, sendo reconhecidos os valores tangíveis e intangíveis do 

patrimônio como parte da cultura. A participação e o compromisso dos moradores da 

cidade para sua salvaguarda foram mais uma vez ressaltados. O mesmo tema foi abordado 

na Carta de Cabo Frio (1989), no encontro das civilizações da América, que coloca como 

centro da discussão a identidade cultural como razão maior e a base da existência das 

nações, tratando como indispensável a participação da comunidade na valorização e defesa 

dos bens, como também a ação do Estado nas suas várias instâncias.    

 41



 Na década de 1990, A Conferência de Nara (1994), no Japão, tratou do conceito de 

autenticidade. Inspirado na Carta de Veneza (1964), desenvolveu e ampliou o conceito de 

patrimônio cultural na lente do mundo contemporâneo. Como repercussão da Conferência 

de Nara, no Brasil, em 1995, foi elaborada a Carta de Brasília, documento regional do Cone 

Sul que trata de autenticidade e acrescenta a idéia de diversidade. 

 Na XI Assembléia Geral do ICOMOS, em 1996, a Declaração de Sofia ressalta a 

necessidade permanente de estudos analíticos e inventários completos, com o alvo de 

esclarecer os diversos significados do patrimônio no mundo contemporâneo e de 

compreender as novas modalidades de uso que se indica, defendendo que este 

procedimento seria a única maneira de colaborar com qualidade de vida dos habitantes. 

A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões 

Culturais, assinada em outubro de 2005, reforça o conceito incluído, em 2001, na 

Declaração Universal sobre Diversidade Cultural que passou a considerar a diversidade 

cultural como Patrimônio da Humanidade.  

 A Convenção reafirma a relação entre cultura, desenvolvimento e diálogo e cria 

uma inovadora plataforma para uma cooperação cultural internacional. Ao configurar-se 

em um instrumento jurídico internacional, o documento dá aos países o direito soberano de 

elaborar políticas culturais com o objetivo de proteção e promoção da diversidade cultural. 

Além disso, incentiva o diálogo entre culturas, e coloca o reconhecimento da cultura como 

um caminho para o desenvolvimento e a participação da comunidade, gerando benefícios 

mútuos. O acordo também cria o Fundo Internacional para a Diversidade Cultural, gerido 

pela Unesco e formado por contribuições voluntárias dos países.  

  A contribuição desta Declaração foi divulgar um instrumento concreto para 

materializar as Convenções, Declarações e Cartas até então assinadas pela UNESCO e seus 
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Estados membros. Dessa maneira, ajuda a compreender a importância da unificação, da 

abertura para uma gestão integrada e diversa, de modo a suprir precisamente as 

diversidades culturais, evitando normativas gerais que não priorizam casos particulares, 

nem as necessidades de cada lugar, região ou vontade cultural. Para que tudo isso venha a 

florescer é preciso que o poder público tome uma postura de gestão, que evoque a 

participação da população, como também fomente a interdisciplinaridade nos quadros 

técnicos.  

 As Cartas Internacionais dão orientações gerais a respeito dos problemas em torno 

do patrimônio cultural, sejam eles urbanos ou rurais. Até certo ponto, toda a evolução do 

termo patrimônio decorreu das discussões, que perduram até os dias de hoje. Como coloca 

Pellegrini Filho: “patrimônio cultural é muito amplo, incluindo outros produtos do sentir, 

do pensar e do agir humano” (PELLEGRINI, 1993:92).  

Portanto, primeiramente, se construiu o entendimento sobre patrimônio histórico, 

significando um bem, um objeto e depois passou a designar um conjunto de bens, 

constituído por uma acumulação contínua (CHOAY, 2001). Posteriormente, o conceito de 

patrimônio histórico se estendeu à noção de patrimônio cultural, que abrange bens materiais 

(tangíveis) e imateriais (intangíveis), portadores de toda sorte de valores: históricos, 

artísticos (ou estéticos), científicos, sociais, arqueológicos e etnográficos, entre outros. 

Desse modo, o patrimônio histórico foi inserido na noção maior do patrimônio cultural, que 

abarca todos os outros bens aos quais seja atribuído qualquer valor em função da atividade 

humana em geral. 

 Em linhas gerais, com base na análise das cartas patrimoniais, pode-se entender que 

a sustentabildade dos projetos de conservação urbana integrada que agem no patrimônio 

cultural exige a participação dos atores sociais envolvidos, ou pelo menos os mais 
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importantes. Esta participação constitui o processo por meio do qual as pessoas identificam 

os problemas, em seguida propõem e negociam as soluções. Nesse caso cada problema terá 

diversas soluções e estas alternativas poderão atender ou não aos interesses dos 

participantes envolvidos.  

 Há quatro dimensões da participação, justificadas pela complexidade do conceito: a 

primeira é a condição de fazer parte do grupo – SER; a segunda é a expressão de uma 

atividade – FAZER; a terceira refere-se à tomada de decisões – GERIR, e a quarta tem a 

ver com a divisão dos benefícios do projeto: COMPARTILHAR (DE LA MORA, 2002). 

 O patrimônio cultural é um recurso fundamental para o desenvolvimento da 

comunidade, através da sua participação. Tratando-se do Engenho, esse recurso deveria ter 

sido um ponto decisivo no modelo de desenvolvimento sustentável, ou seja, deixar que a 

participação da comunidade não fosse excluída do processo, nem tampouco comprometida 

nas habilidades das futuras gerações de satisfazerem suas necessidades.  

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44



Capítulo 3 – Aspectos históricos, socioeconômicos e 
   culturais do Engenho Poço Comprido.  

 

  

3.1. História do Engenho Poço Comprido. 

 

 A região do Vale do Siriji, local onde se encontra o Engenho em estudo, foi 

povoada de maneira tardia, apenas no século XVII, pois a mesma pertencia à Capitania de 

Itamaracá16. Nesta capitania além das dificuldades administrativas, se destacavam os 

conflitos territoriais entre as duas capitanias vizinhas e o fator desfavorável de estar situada 

no interior do continente (MELLO NETO e MURARO, 2005). 

 Nos anos de 1680 a 1690 aconteceu um fato importante no Vale do Siriji. O 

governo de Pernambuco distribuiu as primeiras sesmarias na Região do Siriji. No século 

seguinte, com a transferência da Capitania de Itamaracá para patrimônio da coroa e a 

anexação a Pernambuco, o governo promoveu o povoamento da região do Vale, fazendo 

surgir mais engenhos e propriedades destinadas, em sua maioria, à cultura da cana-de-

açúcar. Este povoamento foi tão intenso que, em meados do século XVIII, o lugar do médio 

Siriji (Laranjeiras) também já estava povoado (ANDRADE, 2004).  

                                                 
16 As capitanias foram uma forma de administração territorial do Império Português uma vez que a Coroa, 
com recursos limitados, delegou a tarefa de colonização e/ou exploração de determinadas áreas a particulares 
através da doação de lotes de terra, sistema utilizado inicialmente com sucesso na exploração das ilhas 
atlânticas. No Brasil, esse sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias, tendo vigorado, sob diversas 
formas, durante o período colonial, do início do século XV até ao século XVIII, quando o sistema de 
hereditariedade foi extinto pelo Marquês de Pombal em 1759. (ALMEIRA PRADO,1939).  
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 Em 1790, no Engenho Laranjeiras, localizado na região, foi construída uma capela – 

São João, tornando-se depois a Matriz, nas terras do Engenho. Tempos depois, em 1821, 

esta povoação transformou-se em território próprio, desmembrando-se das terras de Goiana, 

Tracunhaém e Bom Jardim. Ao final do século XVIII – Tracunhaém, onde já existiam mais 

de quarenta engenhos, foi transformada em Vila. Na metade do século XIX foi estabelecida 

na região das povoações uma propriedade pertencente à Dona Vicência Barbosa de Melo 

(MELLO NETO e MURARO, 2005). 

 Foi nessa antiga fazenda que, em 1862, foi construída uma capela sob a invocação 

de Nossa Senhora de Santana, em torno da qual surgiu um povoado. Os moradores da 

região conheciam o local pelo nome da proprietária da fazenda, Vicência Barbosa de Melo, 

e o topônimo permaneceu. (MELLO NETO e MURARO, 2005). 

 O distrito de Vicência, inicialmente integrante do território do município de Nazaré 

da Mata, foi criado em 05 de julho de 1879. Em 16 de maio de 1895, o Município foi 

extinto sendo restaurado em 11 de setembro de 1928. Atualmente o Município de Vicência 

é formado pelos distritos de Murupé, Angélico e os povoados de Turuaçu, Usina Barra e 

Usina Laranjeiras. (MELLO NETO e MURARO, 2005). 

 O Engenho Poço Comprido foi construído em meados do século XVIII e sua 

trajetória iniciou-se com a família Gayão, originária da Gaia, norte de Portugal, com 

tradição em agricultura. O Engenho teve grande progresso devido aos seus senhores, que 

eram bons comerciantes e contavam com a colaboração das suas esposas, não permitindo 

inclusive, atravessadores nas negociatas com escravos. Após sua jornada semanal, os 

senhores de Poço Comprido iam para as feiras das cidades próximas a fim de conseguir 

melhores preços para o açúcar e a aguardente, seus principais produtos. (MELLO NETO e 

MURARO, 2005). 
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 Em 1824, o Engenho Poço Comprido foi palco de episódios da Confederação do 

Equador, pois Pernambuco era um grande foco de liberalismo e aspirações de autonomia. 

Após o fracasso da revolução, Frei Caneca refugiou-se em Vicência e formou um exército 

com mais de 2.000 homens, de onde saíram para percorrer todo o Vale do Siriji. 

(ANDRADE, 2004). 

 Tempos depois, a família Gayão fundiu-se com a família Pessoa Guerra, sendo estes 

os últimos donos do engenho, antes da propriedade ter sido vendida a Usina Laranjeiras do 

Grupo Armando Monteiro. (MELLO NETO e MURARO, 2005). 

 Com o passar dos anos, os senhores de engenho que centralizavam o poder 

econômico e político da região foram substituídos pelos usineiros de açúcar, com os 

mesmos privilégios dos primeiros. Aqueles que não mais eram senhores de engenho, pois 

pouco eram donos de usina, na maioria tornaram-se fornecedores de cana. Plantavam cana 

em terra própria ou, na maioria das vezes, em terras arrendadas às usinas, para as quais 

cediam parte da produção. Este processo de concentração fundiária e industrial levou ao 

empobrecimento dos senhores de engenho e, em conseqüência, também ao abandono do 

conjunto arquitetônico que formava o engenho. Assim, configurou-se uma das causas do 

abandono do Engenho Poço Comprido, no decorrer da história. (MELLO NETO e 

MURARO, 2005). 

 Apesar de tudo, o Engenho Poço Comprido destacou-se entre os demais engenhos 

do Vale do Siriji até o século XIX. O Vale possuía 71 engenhos que evoluíram, primeiro 

movidos à tração animal, ou em alguns casos com roda d’água, depois por máquina a 

vapor, até ficarem de fogo morto, passando apenas a fornecedores de cana para as usina 

(ANDRADE, 2004). 
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 De forma geral, a trajetória do Engenho Poço Comprido foi semelhante a dos 

demais engenhos, ou seja, as atividades açucareiras foram perdendo força desde o final do 

XIX e início do século XX. Essas atividades só se encerraram por volta da década de 1960, 

utilizando-se as terras do Engenho apenas para fornecimento da cana-de-açúcar. 

Conseqüentemente, estas mudanças acarretaram transformações das práticas sociais nos 

engenhos, exceto no que diz respeito à continuidade do uso residencial, ao longo dos 

séculos até o total abandono das moradias. (MELLO NETO e MURARO, 2005). 

 

3.2. Aspectos sócio-econômicos e culturais.  

 

 As atividades econômicas principais do Município de Vicência, nos dias de hoje, 

são a agroindústria e agricultura. Em Vicência, apesar da crise, a cana-de-açúcar e a 

banana, sendo a última responsável por 10 % da produção do Estado, são as maiores fontes 

de renda do Município, além de outros produtos de subsistência como a batata doce, 

mandioca, feijão, abacate, laranja, tomate, coco e manga. A cana-de-açúcar é a cultura 

dominante do vale, ocupando a maior e melhor parte das terras (ANDRADE, 2004). 

 Em relação à pecuária, como em toda Zona da Mata Pernambucana, a criação de 

gado não se destaca. Em Vicência, as áreas de pastagens são inferiores em extensão até 

mesmo às matas, que estão quase desaparecidas. Nos engenhos, vêem-se alguns animais - 

bois, burros de trabalho, cavalos e até vacas leiteiras. A plantação de culturas, como a cana-

de-açúcar, não permite área livre na terra para a criação e os pastos de animais 

(ANDRADE, 2004).   

 Na região destaca-se a indústria decorrente da atividade agrícola que consiste, quase 

exclusivamente, na fabricação de açúcar, álcool e aguardente, produtos derivados da cultura 
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da cana-de-açúcar. A implantação das usinas só ocorreu nas proximidades de Vicência - 

Região do Vale do Siriji, a partir dos 1910 e a usina de destilaria apenas no final da década 

de 1980. As primeiras, dentre outras, foram a Usina de Aliança e a Usina da Barra, 

fundadas em 1914 e 1922, respectivamente, para as quais as terras de Vicência forneciam a 

matéria-prima – cana-de-açúcar (ANDRADE, 2001).    

 Apenas em 1959 foi fundada uma usina mais importante, a Usina Laranjeira, na 

qual está inserido o Engenho Poço Comprido. Após a instalação da Usina Laranjeiras, as 

atividades de produção de açúcar, propriamente, foram ultrapassadas em Poço Comprido, 

levando, definitivamente, ao final de suas atividades. Desde então, as terras do Engenho 

apenas fornecem a cana-de-açúcar para a Usina, que teve como primeiros proprietários da 

Usina, Benjamin O. da Costa Azevedo e João Pinto Lapa e depois Armando de Queiroz 

Monteiro. A atual usina substituiu a antiga, do mesmo nome e integra junto com a usina 

Cucaú, a Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco, que abrange uma área de 

32.364 hectares, composta por 77 engenhos próprios.  

 

 

 3.3. Arquitetura do Engenhos – Caso Poço Comprido 

 

Sobre a arquitetura do engenho, são escassas as fontes bibliográficas e 

iconográficas, consistindo apenas na descrição clássica de implantação dos engenhos, dada 

por Gilberto Freire (2005), e na tipologia das edificações, incluindo o Poço Comprido, 

adotada por Geraldo Gomes (2006). 

 Antes da implantação do engenho no terreno, o fator da aproximação da água é 

primordial visto que garante a solução econômica para os problemas de força motriz e 
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transporte. Em relação a Poço Comprido, esse fator foi alcançado, visto que o Engenho 

localiza-se nas margens no Rio Siriji, em plena Mata Atlântica (ver figura 3.1). 

 

 
RIO SIRIJI 

 
CASA GRANDE
CAPELA 

 
 
 
 
FABRICA 

Figura 3.1: Implantação Poço Comprido. Fonte: MELLO NETO e MURARO, 2005. 
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 O segundo ponto a ser analisado é a implantação da maioria dos engenhos. Gilberto 

Freire (2005) qualifica esta implantação, em quadrilátero principal, composto da casa-

grande, capela, fábrica e senzala ou em triângulo, que não teria o edifício da senzala.

 Destaca também outros dois fatores, o da instabilidade econômica e a vontade dos 

senhores ficarem distantes dos seus escravos. (ver figura 3.2) 

    

  

Figura 3.2:  
Plano geral de um engenho de açúcar em 
Pernambuco, Segundo L.L.Vauthier. Fonte: 
Casas de Residência no Brasil, São Paulo; 
FAU-USP-IPHAN, 1975:81 apud GOMES, 
2006:76.  
 
DESCRIÇÃO: 
  
a) capela; b) casa-grande; c) quarto para os 
hospedagem.; d) senzalas; e) sobradinho, 
casa do administrador; f) casa do engenho, 
fábrica propriamente dita, contendo a 
moenda e as caldeiras; g) alpendre para os 
cavalos da moenda; h) telheiro acima da 
fornalha; i) casa do bagaço; j) estrebaria; k) 
casa de purgar, destilaria, armazém de 
açúcar,oficinas do carpinteiro, do 
serralheiro, do segueiro, etc., pavilhão para 
o fabrico de farinha de mandioca; 1) 
alpendre servindo para a olaria; m) e n) 
portões de entrada e saída do engenho; o) 
horta; p) terreno plantado de mandioca; q) 
pasto; r)campos de cana-de-açúcar.  
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 A partir da classificação de Gilberto Freyre (2005) e o desenho de L.L.Vauthier na 

figura 3.2, pode-se inferir que os edifícios que formavam os engenhos, desde seu primeiro 

século, não possuíam grandes diferenças, entretanto, não obedeciam a um padrão rígido em 

sua implantação. A implantação estava também atrelada aos aspectos geográficos das 

propriedades, com isso não se pode negar certa repetição na distribuição espacial, haja vista 

as necessidades da produção e domínio, que eram iguais (GOMES, 2006). 

 No plano geral, a implantação do engenho dava-se da seguinte forma: na parte mais 

baixa ficava a fábrica, na parte mais alta a casa-grande (vivenda dos senhores), e no mesmo 

nível, ou acima, a capela, acentuando a importância desta última. A hierarquia das 

edificações apresenta-se não só na implantação, como também nos materiais empregados. 

(GOMES, 2006).  

A implantação do Poço Comprido (ver figura 3.1) contempla todas estas 

características citadas. Na parte mais baixa, as fábricas utilizavam duas fontes de energia no 

processo de produção do açúcar: a força animal (segundo a qual o engenho era conhecido 

como trapiche ou almanjarra) e a força hidráulica (conhecido como real ou d’água). A força 

hidráulica era capturada pelas rodas d’água que, para tal, dependiam das condições 

hidrográficas e topográficas essenciais. A importância desta fonte de energia consistia na 

produtividade obtida, que chegava ao dobro em relação a dos engenhos de tração animal. 

 Outras fontes de energia foram utilizadas, como a força muscular humana ou o 

vapor utilizado no cozimento do caldo, sendo a este último atribuído a modernização da 

produção açucareira. A energia muscular provinha dos escravos que exerciam as atividades 

de plantio, colheita, transporte da cana, acionamento das moendas e ainda de deslocar e 

levantar cargas.  
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 Dentre os processos de produção do açúcar, na fábrica, destacavam-se a moagem, o 

cozimento, o purgamento e, por fim, o encaixotamento; os dois primeiros processos 

ocupavam uma parte do edifício e os dois últimos outra parte. Através desta construção, 

tinha-se uma idéia do tamanho do engenho. Em Pernambuco, era esta edificação que mais 

importava aos senhores de engenho, visto que a maior preocupação era gerar lucros. 

 Os materiais empregados nas fábricas eram tijolos nas colunas e paredes, 

construídas sempre a meia altura, e as cobertas em madeira, com o sistema em duas linhas e 

recobrimento em telha cerâmica tipo canal. O acabamento das construções era o mais 

simples possível, com caiação branca e nenhuma das suas madeiras pintadas. Os dois 

partidos mais freqüentes foram os de planta longitudinal, sugerindo uma linha de produção 

contínua, podendo ter algumas puxadas, e o de planta em “L” ou formando figuras 

retangulares. Em Pernambuco, a imutabilidade dos partidos adotados é simplesmente 

explicado pelo fato do atraso da chegada de novas tecnologias dentro do processo fabril até 

        

o século XIX (GOMES, 2006).  
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Foto 3.2/ 3.3. Vista da Moita ou Fabrica do Engenho Poço Comprido. Fonte: acervo da autora, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.3.: Planta baixa Fabrica Engenho Poço Comprido. Fonte: MELLO NETO e MURARO, 2005. 
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Quanto às senzalas, onde viviam os escravos, pouco se sabe. Em Pernambuco, 

provavelmente, a hierarquia das construções apresentava-se também nos materiais, 

explicando-se desta forma a fragilidade das senzalas. Em outros casos, as senzalas estavam 

próximas à casa-grande, reservadas aos escravos domésticos, isto é, aqueles que 

executavam as tarefas da casa-grande. É possível ainda que em alguns engenhos tenha 

existido mais de uma senzala, uma era para escravos domésticos e outra para escravos para 

serviços do engenho (GOMES, 1997). 

 No caso da senzala do Engenho Poço Comprido existem informações documentais 

na Escritura de arrendamento do engenho feito pelo filho do proprietário, Francisco 

Antonio Carreira Gayão, referindo-se a presença de dezesseis escravos no engenho, 

confirmando assim a possibilidade de sua existência (MELLO NETO e MURARO, 2005). 

 Em contra ponto desta afirmativa existe outra possibilidade, a da senzala ter se 

localizado no pavimento térreo da casa-grande de Poço Comprido (GOMES, 2006). 

 As capelas exerciam papel importante no conjunto que constituía o engenho, 

administradas pelos sacerdotes, na formação servil dos escravos. Além disso, era o local, 

onde se desenrolava a vida social do engenho, atuando com papel preponderante no 

complexo socioeconômico do engenho de açúcar. A capela era um símbolo, e como tal, 

marcada por uma imagem que pouco modificou no decorrer de quatro séculos (GOMES, 

2006). 

 As capelas eram construídas, nessa época, com materiais duráveis, como a alvenaria 

de pedra e tinham como partido geral a planta retangular, com coberta em duas águas, 

formando dois volumes, um ocupado pela nave e outro pela capela-mor. A planta poderia 
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ter ainda outros dois volumes, a sacristia que se ligava à capela-mor e outro compartimento 

que se abria para a fachada. 

 Na classificação de Gomes (1997), as capelas rurais dividem-se em três grupos: o 

primeiro - Tipo I - programa mais reduzido - nave, capela-mor e sacristia. Com base na 

iconografia holandesa do século XVII, subdividem-se em: IA - programa limitado à nave e 

à capela-mor, anterior à invasão holandesa; IB - igual ao tipo anterior, mas possui sacristia 

e IC possui características básicas e alpendre com coberta em 3 águas na fachada principal 

(iconografia setecenista holandesa). No segundo, Tipo II – caracteriza-se por dois tipos: são 

de capelas com os mesmos espaços do grupo anterior e mais galerias laterais contíguas e 

paralelas à nave. Também se subdivide, em IIA – possui basicamente uma única galeria que 

serve para cobrir a escada de acesso ao coro e púlpito, IIB, constituído de capelas com duas 

galerias fechadas, uma de cada lado da nave, que quando contíguas à Casa-grande, possuem 

dois pavimentos (capelas do século XVIII); classificação dada à Capela de Engenho poço 

Comprido, que se chama Capela São João Batista de Poço Comprido (ver foto 

3.5/3.6/3.7/3.8). 

Por fim, o Tipo III são constituídas de capelas de três naves, sob um mesmo telhado 

contínuo, (século XIX, estilo neoclássico). 
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                     Foto 3.4: Fachada da Capela São João de Poço Comprido. Fonte: acervo da autora, 2005 

Foto 3.5/3.6: Vista interna da Capela São João de Poço Comprido. Fonte: acervo da autora, 2005. 

 

 57



 Outra característica importante da Capela São João Batista de Poço Comprido são 

as lápides das catacumbas existentes, que possuem os nomes dos membros sepultados da 

família Gayão, Guerra, Carreira, indicando laços de parentesco entre os proprietários de 

engenhos mais próximos, como é o exemplo do coronel Joaquim Gonçalves Guerra cujo 

óbito ocorreu no Engenho Tabatinga e o sepultamento em Poço Comprido (MELLO NETO 

e MURARO, 2005). 

As casas-grandes localizavam-se nas partes mais altas dos engenhos, onde os 

senhores de engenho podiam controlar todo o seu arredor. A casa dos senhores de engenhos 

eram mal construídas, tinham pouca originalidade e em muitas regiões eram confundidas 

com casas rurais simples (Smith apud Gomes, 1997). Já na visão sociológica de Gilberto 

Freyre, eram apenas surtos arquitetônicos que não possuíam relação alguma com a tradição 

ilustre da arquitetura (FREYRE, 2005).  

 Com o passar dos anos, estes fatores geraram vários tipos característicos de casa-

grande. Cada um dos tipos de casa-grande, de acordo com sua época, guarda seus valores e 

influências. Estes tipos e suas subdivisões são descritos por Gomes (1997), que faz uma 

alusão a estas variações dentro de um conjunto de linhas mestras de concepção e 

composição arquitetônica. 

 Esta classificação tipológica das casas-grandes foi eminentemente morfológica e 

cronológica, compreendendo nove grupos e suas subdivisões, com base inicialmente na 

mais antiga iconografia holandesa do século XVII.  A casa-grande do Engenho Poço 

Comprido (ver foto 3.9/3.10/3.11/3.12) encontra-se no grupo I, de casas-grandes nortenhas 

(influência holandesa), dentro do subgrupo IC. 

 As características desta tipologia são marcadas pela escada externa, que possibilita 

acesso a uma pequena sacada ou varanda ao longo da fachada frontal. Outras características 
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deste grupo são os seus dois pavimentos, onde o superior é sustentado por um esteio de 

madeira ou por colunas de alvenaria de tijolos, e as paredes são de pau-a-pique, alvenaria 

de tijolo ou adobe. A planta-baixa de forma retangular recebe a coberta em telha de barro, 

na estrutura de madeira em quatro águas e nas extensões eventuais da coberta para 

abrigarem cômodos recebem pranchas de madeira (GOMES, 1997) (ver figuras 3.4 e 3.5). 

 

                   

 

   Foto 3.7: Casa-grande Poço Comprido, antes da intervenção. Fonte: Fundarpe, 2005.   
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 Foto 3.8: Casa-grande Poço Comprido, vista superior antes da Intervenção. Fonte: Exposição de Fotos no 
local, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                

Foto 3.9: Casa-grande Poço Comprido, vista da Moita, depois da intervenção. Fonte: acervo da autora, 2005. 
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                        Foto 3.10: Casa-grande Poço Comprido, depois da intervenção. Fonte: acervo da autora, 2005. 

 

Figura 3.4.: Planta baixa térrea e superior atual do Engenho Poço Comprido. Fonte: MELLO NETO, 2005. 

Figura 3.5: Casa-grande Poço Comprido - Planta baixa térrea e pavimento superior. Século XVIII.MELLO NETO, 2005.  
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Em Pernambuco, apenas a casa-grande do Engenho Poço Comprido, em Vicência, 

subsiste como exemplar da arquitetura de engenho do século XVIII. Sem pátio interno, a 

casa-grande tem dois pavimentos e comunica-se pelo segundo com a vizinha capela. O 

telhado é em quatro águas e uma escada externa conduz ao alpendre, construído ao longo 

da fachada principal. Esta é uma característica das casas dos engenhos pernambucanos, 

segundo depoimento do engenheiro francês Louis Léger Vauthier (GOMES, 2006). 

 Outro ponto relevante na análise dos engenhos é, além de observar a tipologia das 

edificações ressalvar a rotina no Engenho, ou seja, investigar de que modo as práticas 

sociais influenciaram na concepção da arquitetura rural, ao longo de quase quatro séculos, 

pois o modo típico de fazer e de viver na casa-grande, capela, senzala e moita induziram o 

programa e a forma arquitetônica do engenho. 

Por fim, é importante enfatizar que a rigor, a arquitetura, enquanto artefato que 

atende a alguma satisfação estética além da funcionalidade, conforto ambiental e 

estabilidade estrutural, só se realizou nas casas-grandes e nas capelas. Gilberto Freyre 

enfatiza a importância do reconhecimento do clássico da arquitetura rural - a casa-grande 

para que haja sua preservação e valorização, como testemunhos da história, tanto da 

arquitetura rural como da economia açucareira de Pernambuco (GOMES, 2006). 
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3.4. Projeto de Intervenção de Restauro do Engenho Poço 

Comprido - do Tombamento (1962) à Intervenção (2001). 

 

 No ano de 1962, a Casa-grande e a Capela do Engenho Poço Comprido foram 

tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sendo este 

o único Engenho do Estado de Pernambuco tombado nos níveis federal e estadual. A 

proteção existente para o Engenho está registrada no processo nº 358 – T, Inscrição nº 468, 

Livro das Belas Artes Fls. 86, de 21 de maio daquele ano17. 

 No nível estadual, a proteção consta no Livro II Folha 5 – Inscrição nº 63, pela 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), em razão da 

determinação de que os objetos tombados pela União sejam inscritos automaticamente nos 

Livros de Tombo estaduais, em decorrência da Lei 7.970 de 1979. 

 É importante deixar claro que não é o foco desta dissertação discutir os critérios que 

levaram o IPHAN a conceder titulação de patrimônio nacional ao Engenho, através do 

tombamento. O interesse volta-se para o momento após o reconhecimento, mais 

precisamente, com a finalidade de identificar os fatores que levaram, após a restauração do 

bem cultural tombado, ao abandono. Para tanto, será descrita a trajetória entre o momento 

da titulação (1962), passando pelas ações emergenciais ocorridas por volta da década de 

1970, até a análise da implantação do projeto de intervenção (2001). 

 O Engenho Poço Comprido, em todo seu período de história, esteve sob comando 

dos senhores de engenhos que faziam uso das terras para o plantio e produção de açúcar. 

                                                 
17 Capturado no site oficial do IPHAN. www.portaliphan.gov.br, capturado em dezembro de 2005. 
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Ao longo dos séculos passados foram realizadas algumas reformas de ampliação da Casa-

grande e da capela, segundo estudo detalhado da equipe de arqueólogos.   

 A década de 1960 foi marcada pela introdução de novas tecnologias, provocando o 

encerramento das atividades de produção do açúcar, praticamente, em todos os engenhos na 

Zona da Mata Norte de Pernambuco. Os engenhos deram origem a um novo cenário: 

aquelas terras geradoras de grandes lucros, onde se situavam as residências da aristocracia 

açucareira, entraram em crise e caíram num sombrio processo de decadência e abandono. 

Foi neste contexto que o Engenho Poço Comprido recebeu, do IPHAN, a titulação pelo 

reconhecimento de seus valores históricos e artísticos. Também colaborou para o fim das 

atividades em Poço Comprido a falta de recursos financeiros, da última família residente do 

engenho. A propriedade foi vendida à Usina Laranjeira, que havia se estabelecido como 

usina, há poucos anos antes do tombamento. 

 Na década de 1970, o patrimônio encontrava-se deteriorado e esquecido pelos 

proprietários. Então, com a iniciativa da comunidade local (Vila Poço Comprido), 

juntamente com alguns habitantes do Distrito de Murupé e do próprio Município de 

Vicência, ocorreu uma obra emergencial ou medida de apoio que consistiu em 

escoramentos, no intuído apenas de não deixar o patrimônio ruir.   

 Na década de 1980, a Usina Laranjeira continuou mantendo o Engenho fechado, 

exceto no momento que o administrador do engenho precisou morar com a família, por 

motivo de reforma na casa da administração.  

 Segundo informações colhidas junto a moradores antigos, a Casa-grande e as outras 

edificações eram utilizadas como depósito e apoio aos cortadores de cana e suas famílias, 

que residiam, em sua maioria, na Vila de Poço Comprido.  
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 Em 1999, a comunidade reuniu-se pela primeira vez, em caráter de associação dos 

moradores do Engenho Poço Comprido e fundaram a AFAV (Associação dos Filhos de 

Vicência). Nesta primeira fase, a AFAV era composta pelas donas-de-casa, pelos 

trabalhadores rurais, pelos moradores de Poço Comprido e pela vizinhança em geral. O 

objetivo dessa associação era preservar o patrimônio, mas não obtiveram grandes 

conquistas. Apesar disso, a Associação não se desfez e voltaram a se reunir. Na segunda 

fase mudaram de estratégia e formaram uma nova equipe composta por pessoas mais 

instruídas. A coordenação ficou nas mãos da professora de geografia Kátia Rejane Barbosa 

e de Joana D’arc, professora e bióloga, que contaram como o apoio de Sandra Miranda, 

representante do SEBRAE18.  

Após consecutivas reuniões, a AFAV obteve do Governo Estadual o 

comprometimento de restaurar o conjunto arquitetônico do engenho Poço Comprido. No 

ano de 2001, iniciou-se uma ação emergencial em relação às obras do engenho, devido às 

péssimas condições das edificações. 

Os subitens que seguem tratam das esferas dos atores sociais ligados à gestão 

adotadas no trabalho, que aturam em todo o processo de intervenção do Engenho em 

estudo. A descrição busca enfocar as políticas de preservação de forma isolada e de acordo 

com as suas forças em relação ao Engenho. Assim, o conteúdo trabalhado em cada subitem 

corresponde ao grau de relevância de cada esfera (IPHAN, FUNDARPE e AFAV) em todo 

processo (ver figura 3.6). 

 

 

                                                 
18 Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, trabalha desde 1972 pelo desenvolvimento 

sustentável das empresas de pequeno porte. Capturado site oficial Sebrae, data:jan,2006. 
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 Figura 3.6. Esquema das relações de atuação das três esferas da Gestão com o bem cultural, a comunidade e os 

técnicos. Apenas em caráter complementar.Fonte: Elaboração própria, 2005. 
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3.4.1. IPHAN – Instituto Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional 

 

 A reorganização do Estado, ocorrida depois dos movimentos revolucionários dos 

anos 1930 e, sobretudo, a promulgação da Constituição Brasileira, em 1934, que atribuía 

entre as obrigações do Estado “proteger os objetos de interesse público e patrimônio 

artístico do país”, reforçaram os aspectos dos projetos de leis que unificavam a defesa do 

patrimônio cultural.  

 Em 1936, o Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, como intelectual do 

movimento de vanguarda, se empenhou pela preservação do patrimônio nacional. Por isso, 

no mesmo ano convidou Mário de Andrade, Diretor do Departamento de Cultura da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, para escrever um novo projeto de lei. Mario de 

Andrade, com a experiência que tinha no tratamento do patrimônio na cidade de São Paulo 

propôs a criação de um órgão de preservação em âmbito estadual. Assim, em 1936, com 

titulo experimental foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN).   

 Um ano depois, o referido projeto de lei foi encaminhado ao Congresso e aprovado. 

Apesar do Golpe de Estado, em 1937, a Lei nº 378, no Governo de Getúlio Vargas, 

oficializou a criação do Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico do Brasil (SPHAN), 

precursor do atual IPHAN – Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico do Brasil, 

associado ao Ministério da Cultura. 

 No dia 30 de novembro de 1937, o Decreto Lei nº 25 regulamentou a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional, além de definir os procedimentos adotados para a 
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ocasião dos estudos de tombamento, assim como a formulação de seus efeitos. Desta forma, 

os bens culturais e naturais, considerados de interesse para a preservação, no juízo do 

Conselho Consultivo do órgão, são inscritos conforme sua natureza, em um dos quatro 

livros do Tombo: “Livro do Tombo arqueológico, etnológico e paisagístico”, “Livro do 

Tombo Histórico”, “Livro do Tombo de Belas Artes” e o “Livro das Artes Aplicadas” que 

até os dias de hoje continuam vigentes. 

 Desde 1937, o IPHAN é o guardião legal do patrimônio histórico e artístico 

nacional. Dessa maneira, é visto tanto no papel da preservação do patrimônio nacional, 

como no papel de órgão fiscalizador, e conseqüência disso, é que se torna sujeito e objeto 

de estudo, dentro da problemática de preservação do patrimônio nacional.  

 O IPHAN apresentou dois de seus momentos fundamentais, o primeiro nos anos 30 

– a fase heróica – e o segundo nos anos 70, - a fase moderna – que centrou a discussão nas 

práticas institucionais realizadas para a construção desse patrimônio e como ao longo desse 

período os diversos grupos de intelectuais envolvidos nesse trabalho, influenciados pelas 

mudanças sociais, políticas e culturais e pelas novas tendências (FONSECA, 2005). 

 Nos anos 30, conhecida pela fase heróica, abrangeu as três décadas seguintes da 

criação do SPHAN, quando foi dirigida por Rodrigo Mello Franco de Andrade (de 1937 a 

1967), com co-participação de Mario de Andrade, Lúcio Costa e Carlos Drummond de 

Andrade. Neste período foram definidas as orientações e os critérios que presidiram a 

atuação do órgão, assim como a consolidação da sua política de atuação. Na análise das 

idéias em volta da gestão de Rodrigo Mello Franco de Andrade, percebeu-se que o 

tratamento das origens da preservação federal foi bastante convencional, além do prestígio 

dado por ele aos monumentos arquitetônicos da colônia (especialmente a arquitetura 
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barroca mineira) e do modernismo, e a desprezar o estilo eclético e arte popular, bem como 

o patrimônio arqueológico e paisagístico (FONSECA, 2005). 

 Foram gestões que contemplaram os conceitos de nacionalidade, excepcionalidade, 

estética e estilo. As ações geridas por eles foram empreendidas buscando-se a valorização 

dos bens ligados a história da arquitetura, incidindo na arquitetura e arte colonial, 

concomitantes com a cultura da elite, ou seja, as atenções do órgão ainda eram, 

exclusivamente, para os edifícios isolados, os quais eram selecionados por serem 

portadores de valores genuínos da cultura nacional. Nas palavras de Rodrigo Mello Franco 

de Andrade, estes edifícios eram: “a carteira de identidade do povo brasileiro” 

(BERNARDES, 2004). 

 Em 1946, com o Decreto-Lei nº 8.535, o SPHAN passou a denominar-se DPHAN 

(Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e criaram distritos do 

departamento, na finalidade de abrir sedes, como a de Recife e outras. No mesmo ano outro 

Decreto, o de nº 20.303, aprovou o Regimento da Diretoria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional.   

 Em 1960, ainda na gestão de Rodrigo M.F.de Andrade, o país atravessou ares de 

desenvolvimento intenso, trazendo transformações nas cidades, por conseguinte, acelerou 

as discussões em volta da preservação do patrimônio cultural. Durante este momento 

procurou-se rever os conceitos e as atuações dos instrumentos legais de proteção e 

valorização deste patrimônio, recorrendo aos modelos internacionais, levando a 

promulgação da a Lei nº 3.924(1961), que regulamentou a proteção dos bens de natureza 

arqueológica. Em 1965, outra lei foi promulgada, a Lei nº 4.845 que proíbe a exportação 

das obras de arte e ofícios nacionais. 
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 È neste contexto que o Engenho Poço Comprido em 21 e maio de 1962 foi 

reconhecido como patrimônio nacional, sendo apenas tombado a Casa-grande e Capela, 

pois fazem parte de um só edifício. Dentro do processo de tombamento o histórico do 

Engenho é definido como um engenho que pertenceu uma única família por quatro séculos 

e guarda um magnífico exemplar da arquitetura civil do período colonial. 

 Paralelo a isso, a Carta de Veneza (1964) questionava a exclusividade dos cuidados 

para os monumentos excepcionais, sem considerar estas transformações em seu entorno 

com o acelerado crescimento das cidades.  

 O SPHAN tomou uma postura em relação à proteção dos núcleos urbanos 

ameaçados, inscrevendo no Livro de Tombo algumas cidades19. Entretanto, esta ação veio 

multiplicar a problemática de preservação no país, devido a evidente dificuldade de dispor 

de recursos financeiros para atender a demanda ampliada. 

 No trabalho elaborado na Gestão de Aluisio Magalhães - “Proteção e Revitalização 

do Patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória” houve a defesa de que a atuação de 

Rodrigo M.F. de Andrade corresponde verdadeiramente, à expressão usualmente dada - 

fase heróica –  visto que, ele administrou o órgão em seus exatos primeiros trintas anos, 

sob a pressão do tempo perdido, de séculos de abandono do patrimônio nacional. 

 No ano de 1967, com a aposentaria de Rodrigo M. F.de Andrade, o órgão foi 

entregue a presidência de Renato Soeiro, que, segundo o Conselho Consultivo20 do 

IPHAN, fez uma verdadeira revolução no órgão, pois o mesmo transformou a antiga 

                                                 
19 Tanto nesta década e nas seguinte: Petrópolis(1964), Diamantina(1966), Cabo Frio(1967), São 
Cristóvão(1967), Olinda(1968), Porto Seguro(1968), Cachoeira(1971), Alcântara(1974), São Luis(1974), 
Goiás(1978), Rio das Contas(1980), Itaparica(1980), e o centro histórico de Salvador(1984). As cidades de 
Ouro Preto, Mariana, Serro, Tiradentes e São João Del Rei já se encontravam preservadas desde 1938 e as 
cidades de Parati e Vassouras são inscritas em 1958.   Dados coletados do site oficial do IPHAN, 
www.iphan.gov.br. 
20 Homenagem do Conselho Consultivo do Ipahn a Renato Soeiro, escrito pelo conselheiro Paulo Ormindo de 
Azervedo, datado em 11 de agosto de 2005.capturado no site http://portal.iphan.gov.br. 
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DPHAN em Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, entre outras 

contribuições.  

 Na década de 1970, ainda sob administração de Renato Soeiro, acrescentou-se a 

política de preservação à idéia do turismo, que procurava inserir o patrimônio, ou seja, o 

seu uso, na dimensão econômica, inspirada nas recomendações do Encontro de Quito 

(1967). Foi criado, então o Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas – 

PCH, associado à Secretaria de Planejamento da Presidência da República SEPLAN-PR, 

com a participação da EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo). Sua primeira fase 

aconteceu na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Piauí e Maranhão e estendendo-se, em 1976, para o Espírito Santo e Rio de Janeiro, com a 

finalização de sua extensão em 1977. 

 Outra contribuição desta administração foi o 1º Encontro de Governadores, surgindo 

daí o “Compromisso de Brasília”, em 1970, ratificado em Salvador em 1971. Este 

Compromisso recomendou a criação de órgãos estaduais e municípios de preservação em 

parceria com o IPHAN com o objetivo de executar os programas de planejamento urbano, 

surgindo os DPH (Departamentos do Patrimônio Histórico) que dispunham de recursos 

financeiros do governo para recuperação de centros históricos nas cidades.  

 Mesmo com esta nova política, de trabalhar sobre a ótica do planejamento urbano, 

os resultados continuavam mostrando que os procedimentos de preservação levavam em 

consideração exclusiva o enfoque ao monumento isolado, gerando assim as primeiras 

críticas na época a respeito da ortodoxia da política federal de patrimônio (BERNARDES, 

2004). 
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 Apesar de todas estas contribuições ao país, o final do mandato de Renato Soeiro a 

frente deste órgão não foi bem sucedido, sendo demitido pelo Ministro de Educação e então 

substituído por Severo Gomes.  

Estas gestões foram marcadas pelo conceito antropológico da cultura e do 

patrimônio ambiental urbano, apesar das ações e práticas continuarem sendo a mesma. Em 

contrapartida a esses fatos, a aposentadoria de Rodrigo M.F.de Andrade aconteceu no 

IPHAN um período de reestruturação, na qual é relatada cuidadosamente a crise da fase 

heróica e o surgimento da fase moderna, que foi justificada apenas pela administração de 

Aluisio Magalhães (FONSECA, 2005). 

 No ano de 1979 a nomeação do designer Aluisio Magalhães para a direção do 

instituto trouxe uma nova época para o IPHAN, pois ele trazia a experiência do Centro 

Nacional de Referencia Cultural (CNRC), que tinha como objetivo estabelecer a descrição 

e a análise da cultura brasileira em sua dinâmica, através de um sistema referencial básico.      

 No ano de 1980, em conseqüência desta nova administração, ocorreu a integração 

das três entidades – IPHAN, PCH e CNRC, que constitui a “Fundação Nacional pró-

Memória”. A Fundação teve duas linhas de ação, a primeira procurou afirmar o consenso 

sobre o conceito de “bem cultural” (substituindo a noção de patrimônio histórico e 

artístico),  vinculado aos conceitos de  desenvolvimento e diversidade cultural; e a segunda 

ação procurava estabelecer diretrizes para a operatividade de uma política cultural do novo 

órgão. 

 A Carta de Amsterdã e a redemocratização no regime de governo abriram novos 

horizontes no Brasil, como os princípios de descentralização, interdisciplinaridade, do 

reconhecimento da pluralidade cultural, da interação das diferentes culturas, da valorização 
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dos bens culturais não consagrados, entre outros fatos que marcaram a época de uma nova 

ação política dos órgãos públicos em relação à preservação do patrimônio.  

 Com a morte prematura de Aloísio Magalhães ficaram comprometidas as ações que 

vinham sendo implantadas na Fundação Nacional pró-Memória, antes agiu e flexível se viu 

progressivamente em dificuldades ao acolher em seu quadro diferenças instituições 

culturais. Segundo Dias de Andrade (1997:6), esse processo resultava: “num organismo 

despreparado para enfrentar tantas e novas obrigações e responsabilidades”.  

 O período de 1983 a 1994 foi marcado pelo retorno da democracia e a Constituinte 

de 1988 que ampliou o conceito de patrimônio e compartilhou as responsabilidades entre 

vários atores. Às ações já efetuadas pelas gestões anteriores agregaram-se a aparição da 

indústria e o mercado cultural, como também o estabelecimento dos primeiros contatos 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a preservação das cidades 

históricas, com a obtenção do capital privado.  

 Para isso, é criado o Ministério da Cultura e é sancionada a lei nº 7.347(1985), com 

objetivo de organizar as ações civis públicas de responsabilidade para danos causados ao 

meio ambiente – incluindo os bens culturais. Além da Lei nº 7.505(1986), chamada a “Lei 

Sarney”, que foi depois alterada pela Lei nº 8.313(1991), “Lei Rouanet”, que institui o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).  

 Em 1982, cerca de vinte anos após o tombamento do Engenho, o SPHAN e Pró-

memória apóiam a segunda parte do Plano de Preservação dos Sítios Históricos do Interior 

em Pernambuco (PPSHI), juntamente com o FIAM21 (Fundação de Desenvolvimento 

                                                 
21 Com a reforma administrativa ocorrida no início do exercício em análise foi promovida a fusão das 
fundações públicas Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM e Fundação 
de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco - FIAM, sob a nova denominação de Fundação de 
Desenvolvimento Municipal – FIDEM. 
capturado no site: www.tce.pe.gov.br/contas governo/1999/99fund72.doc 
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Municipal do Interior de Pernambuco), através do Contrato PE – 028, o Engenho Poço 

Comprido é contemplado por uma ação imbuída pela necessidade de preservar esse acervo 

ainda existente, realizando inventário, pesquisa e registro da situação do Engenho, contudo, 

a ação mais efetiva não foi realizada (ver anexo 01).  

 Mesmo com todas estas iniciativas, em 1990, o novo governo reorganizou os órgãos 

de preservação, extinguindo o SPHAN e a Fundação pró-Memória e criando o Instituto 

Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, que se apoiou nos novos preceitos da 

Constituição de 1988, na qual trata o patrimônio cultural brasileiro como os bens de 

natureza material e imaterial, compostos por identidade cultural, incluindo as formas de 

expressão, os modos de fazer, viver e criar, os objetos, obras, documentos e os conjuntos 

urbanos e os sítios com a sua diversidade de valores. (CONSTITUIÇÃO 1988, Art. 216).    

 Em 1995, o IPHAN retomou a antiga denominação, mantendo, porém, a mesma 

estrutura do IBCP, que retomava a tradição firmada no curso dos 60 anos destinados a 

preservação do patrimônio cultural brasileiro (DIAS DE ANDRADE, 2005). 

 De 1995 a 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso22, Glauco Campillo e 

Francisco Weffort foram os gestores do IPHAN. A administração de Weffort caracterizou-

se pelo privilégio dispensado aos projetos voltados para produção cinematográfica e os 

grandes eventos das artes plásticas. Este período foi marcado pela prioridade a demandas 

pontuais reduzindo o Estado para a mínima expressão e deixando que o capital privado 

indique o caminho a seguir (BERNARDES, 2004). Entres as ações iniciadas nesta gestão 

destacou-se o tratamento estabelecido ao patrimônio imaterial, com a instituição do registro 

de bens culturais de natureza imaterial e a criação do Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial, através do Decreto Federal - nº 3.551/00.   
                                                                                                                                                     
 
22 Presidente em exercício do Brasil – 1995 a 2002. 
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 Na atualidade, o IPHAN busca identificar, documentar, salvaguardar e fiscalizar o 

patrimônio, e como embasamento de todas as suas ações está a preservação de nossa 

diversidade cultural, das tradições regionais, da expressão de todas as etnias e de todas as 

classes sociais, além de priorizar a educação patrimonial realizada nas escolas através da 

construção de conhecimento sobre o patrimônio, com a finalidade de assegurar o uso social 

dos bens.  

Atualmente, o IPHAN é regido pelo Decreto nº 335, de 11 de novembro de 1991, 

que por sua vez alterou o que se encontra previsto no Anexo I do Decreto n 99.602/90, que 

havia aprovado a Estrutura Regimental do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 

(DIAS DE ANDRADE, 2005). 

Desta forma, o IPHAN é um ente autárquico, cuja estrutura administrativa se 

desenvolve por intermédio de: uma administração central, (Presidência, Conselho 

Consultivo e Departamentos); 21 superintendências; 6 sub-regionais (representações 

estaduais) e 27 escritórios técnicos. A administração Central funciona na Capital Federal, 

Brasília – DF e no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. O Iphan administra, além 

de 28 Museus e 3 Centros Culturais, e tem sob sua guarda 20 mil edifícios tombados, 83 

centros e conjuntos urbanos, 12.517 sítios arqueológicos e mais de um milhão de objetos 

cadastrados23 - incluindo acervo museológico, cerca de 250 mil volumes bibliográficos, 

documentação arquivística e registros fotográficos, cinematográficos em vídeo, operando 

com um corpo funcional de 2.537 pessoas. 

 Não obstante, segundo Bernardes (2004) à prática institucional do IPHAN está 

baseada numa ideologia tecnocrática, onde as regras técnicas são impostas pelos detentores 

do saber em detrimento da politização dos indivíduos, certamente conclui-se que a política 
                                                 
23 Dados coletados do site oficial do IPHAN, www.iphan.gov.br 
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de organismo, historicamente, tem servido para a legitimação no poder de grupos ligados 

aos seus criadores, que defendem os valores dos bens culturais a partir de critérios estéticos 

e estilísticos, que representam os interesses da elite cultural. Isto traria como conseqüência 

a exclusão da participação do cidadão por considerá-lo incapaz e incompetente e a 

perpetuidade destes grupos que tomam suas decisões baseadas num discurso técnico e 

centralizador. 

Ao analisar a atuação do IPHAN devem-se considerar quatro aspectos importantes. 

O primeiro é que este organismo é um órgão executor de políticas culturais e, portanto, 

sempre terá a face visível do pensamento de cada governo. Pode-se dizer então que, se a 

história brasileira é composta por uma classe elitista que domina as ações do país todo, o 

IPHAN reflete (e executa) a ideologia vigente de cada época. Isto implica que, se quiser 

democratizar uma instituição, deve-se democratizar também o sistema onde ela se insere, 

apesar de ser um sistema oficialmente democrático, nem sempre as práticas condizem.  

Em segundo deve ser considerado que o IPHAN tem seguido as Recomendações e 

as Cartas Internacionais emanadas da UNESCO, Organismo que, até a Declaração dos 

Direitos sobre Diversidade Cultural em outubro de 2005, também tem mantido uma linha 

de preservar aqueles valores que representam um pensamento único. Em terceiro, o IPHAN 

dentro do contexto sempre emergencial de salvaguardar o patrimônio, mesmo um órgão 

autárquico e autônomo, não tem capacidade e infra-estrutura suficiente para atender as 

urgentes necessidades e sem falar nas omissões. 

 Por fim, identifica-se a grave limitação das funções da Instituição, cabendo apenas a 

missão de fiscalizar o patrimônio, após o reconhecimento (tombamento) cedido pela 

própria, sem promover a preservação do patrimônio, no sentido amplo do conceito, isto é, 

tratando de sua sustentabilidade pós-restauro. 
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3.4.2. FUNDARPE – Fundação do Patrimônio e Histórico e 

Artístico de Pernambuco. 

 

 A década de 1970, no Brasil, foi marcada por uma tomada de consciência e de 

posição em relação ao conceito e tratamento dos bens culturais. Em 1973, o Ministério de 

Planejamento criou, com a intenção de fazer uso para fins turísticos, o Programa de 

Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste. Foi instalada uma Delegacia Regional 

no Recife para gerir o Programa. O Estado deveria então criar uma entidade executiva e, 

em seguida, promulgar legislação complementar sobre o Tombamento, com a finalidade de 

credenciar-se para a captação dos recursos destinados ao Programa das Cidades Históricas 

do Nordeste. Assim o Estado criou a FUNDARPE. 

 A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE foi 

instituída em 17 de julho de 1973, na forma jurídica de direito privado, "para incentivo à 

cultura e preservação dos monumentos históricos e artísticos (...) com duração ilimitada, 

sem fins lucrativos”.24

 A FUNDARPE, então credenciada para alocar os recursos financeiros destinados ao 

Programa das Cidades Históricas do Nordeste, passou a elaborar e desenvolver projetos de 

restauração em vários monumentos. A atuação da Fundação é ininterrupta, em suas mais de 

três décadas, na defesa e preservação do Patrimônio Cultural do Estado. 

 Ao longo de sua existência, a estrutura administrativa foi modificada, incorporando-

se à Administração Indireta do Estado estando, atualmente, vinculada à Secretaria de 

Educação e Cultura. 

                                                 
24 Capturado no site da FUNDAPE, www.cultura.pe.gov.br. acesso: fev,2006. 

 77

http://www.cultura.pe.gov.br.acesso/


 Atualmente, a estrutura organizacional da Fundação é dada por uma Diretoria de 

Patrimônio Histórico (DPH), constituída por quatro departamentos: Departamento de 

Preservação e Tombamento; Departamento de Projetos e Ações Patrimoniais; 

Departamento de Orçamento e Fiscalização; Departamento de Documentação, sendo 

responsável pelas ações de proteção e restauração do Patrimônio Cultural de Pernambuco. 

 O corpo técnico compõe-se de uma equipe formada por 01 arqueólogo, 07 

arquitetos, 03 engenheiros, 02 desenhistas, 01 jornalista, 01 bibliotecária, 02 arquivistas, 01 

fotógrafo e 09 técnicos de apoio. A FUNDARPE possui um acervo bibliográfico, 

iconográfico, fotográfico e documental: mapas, projetos arquitetônicos de restauração, 

processos de tombamento, e etc., atendendo diariamente a uma clientela formada por 

estudantes e pesquisadores em geral, apesar das dificuldades encontradas. 

A gestão ou formas de interação da Fundação ocorre por meio da Diretoria de 

Patrimônio Histórico (DPH) que busca atuar na rede através destes técnicos. A DPH opera 

no âmbito da restauração, documentação e proteção do Patrimônio Cultural do Estado, 

subsidiando e instruindo as prefeituras do interior e pesquisadores interessados no assunto, 

além de disponibilizar o acervo para consultas e agir no desenvolvimento de pesquisas 

históricas e arqueológicas. 

 A FUNDARPE, através da sua Diretoria de Patrimônio Histórico, tem executado 

projetos e obras de restauração em monumentos localizados em todo Estado, a exemplo da 

Casa da Cultura, do Forte das Cinco Pontas, do Conjunto Urbano da Rua da Aurora, da 

Academia Pernambucana de Letras, da Casa de Oliveira Lima, do anexo do Arquivo 

Público, da Torre Malakoff, no Recife, além de outros monumentos em Olinda; Igarassu; 

Tracunhaém, Itamaracá, Triunfo; Engenho Poço Comprido em Vicência. 
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 Outra iniciativa importante foi a elaboração do IPCAC/PE – Inventário de Proteção 

dos Bens Culturais de Pernambuco dos Municípios do Sertão do São Francisco, e a 

Pesquisa Arqueológica de Vila Velha, em Itamaracá, quando foram localizados e 

identificados importantes marcos do período colonial. 

 Outra área de atuação da Fundação é o Tombamento de Bens do Estado que como 

órgão técnico fica sob sua competência além da instrução dos processos de Tombamento e 

a fiscalização dos bens tombados. Atualmente, mais de oitenta bens são protegidos por essa 

Legislação Estadual. A Fundação também desenvolve trabalhos de incentivo e apoio às 

Manifestações Culturais do Estado. Ainda tem sob sua responsabilidade, a gestão da Casa 

da Cultura, do Espaço Pasárgada e da Torre Malakoff. A FUNDARPE, pela Diretoria de 

Museus, atua na administração e ações do Museu do Estado, no Recife; dos Museus de Arte 

Sacra, Arte Contemporânea e Museu Regional, em Olinda; e do Museu do Barro, em 

Caruaru. 

Em relação ao Engenho Poço Comprido, a Fundação tentou exercer seu papel de 

incentivadora do processo de preservação do patrimônio, assim como buscou interação com 

a comunidade local, promovendo reuniões, juntamente com o IPHAN (Instituto Patrimônio 

Histórico e Artístico Cultural) e a AFAV (Associação dos Filhos de Vicência). Apesar do 

bom trabalho, a política da Fundação é limitada, e poderia ter uma forma de se apropriar 

das melhor das necessidades que envolvem o bem patrimonial e a comunidade, dentro da 

política nacional à realidade do Estado. 

  A equipe da FUNDARPE foi coordenada pelo arqueólogo Ulisses Pernambucano 

de Mello Neto cuja atuação profissional destacou-se pela tentativa do detalhamento do 

levantamento das edificações, pois não existem muitos vestígios ou fatos que garantissem 
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as hipóteses levantadas pela equipe. Vale lembrar que todas as informações coletadas no 

processo foram transformadas em uma publicação financiada pelo PROMATA (Programa 

desenvolvimento na Mata), que começou a fazer parte do Projeto no final de sua execução. 

Entretanto, este tipo de iniciativa não foi suficiente para promover e sustentar o bem.  

 

3.4.3 AFAV – Associação dos Filhos de Vicência. 

  

 A AFAV – Associação dos Filhos de Vicência foi criada no dia 22 de julho de 1999 

(ver anexo 02), por iniciativa de alguns moradores para recuperar o Engenho Poço 

Comprido. A Associação é uma sociedade sem fins lucrativos. Neste primeiro encontro 

houve algumas tentativas de recuperação do Engenho, mas nada representativo. Por volta 

do ano 2000, a Associação retoma os encontros, desta fez com outra visão. A finalidade 

principal era sensibilizar e mobilizar a comunidade local para preservação da história do 

Município, através de ações de restauro do Engenho Poço Comprido.  

 Aliado a este objetivo foi formulado os objetivos específicos, como o de restaurar o 

acervo cultural, revitalizar o patrimônio cultural, incentivar uma política cultural no 

Município em todas as áreas; conservar o patrimônio cultural, costumes e hábitos do povo 

de Vicência; desenvolver uma política de capacitação de recursos como, por exemplo, 

turismo cultural, realizar parceria com instituições públicas, privadas e ONG’s e fomentar 

pesquisas na área cultural de para a Vila e para o Município de Vicência. 

A AFAV conta com 60 sócios divididos em núcleos específicos que são: receptivo, 

manutenção, limpeza, artesanato, gastronomia e eventos. A gestão turística proposta pela 

AFAV na revitalização do Engenho conta com os sócios, que fazem parte da Vila de Poço 
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Comprido, para a execução de tarefas, de acordo com seus respectivos núcleos, sendo 

onerados de acordo com os recursos advindos da visitação.  

A postura da Associação consiste em manter em bom estado de conservação das 

edificações do Engenho, além da mão de obra dos associados. A mesma contava com a 

colaboração da Usina proprietária, que manteve a presença de dois vigilantes no Engenho, 

pelos dois primeiros anos após a inauguração da primeira etapa da Intervenção. Outra 

tentativa de buscar recursos para a manutenção do Engenho veio através do artesanato 

trabalhado pelas moradoras da Vila, além da implantação de um restaurante regional na 

área do Auditório Frei Caneca (antigo prédio da vacaria), porém nenhuma destas iniciativas 

obteve êxito.  

A AFAV sempre procurou parceiros para continuar na luta da execução das metas 

traçadas inicialmente. A Associação prevê algumas ações para o futuro, apesar de não 

contar com qualquer tipo de recurso, a não ser que advindo da visitação. São as ações 

previstas: a) Projeto de réplicas das imagens da Capela de São João Batista no Engenho; b) 

Projeto de uma ponte sob o Rio Siriji; c) Projeto Jardim Botânico do Centro de Educação 

Ambiental Vivenciada e Histórica – CEAVH ; d) Projeto réplicas dos móveis de época para 

ambientar a casa-grande do Engenho; e) Projeto estrada vicinal – 6 km; e) nova 

estruturação para o Auditório Frei Caneca; f) curso capacitação turística para os moradores; 

entre outros projetos, até o momento nenhum destes pontos foram completamente 

trabalhados (ver anexo 04). 
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Capítulo 4 - Acompanhamento do Processo de 
Restauração e Situação atual do Engenho Poço 
Comprido e dos atores envolvidos. 
 
 

Este item aborda o cenário na qual se encontra o objeto de estudo – O Engenho 

Poço Comprido, trazendo discussões sobre a sobrevivência deste bem cultural. Um dos 

pontos relevantes é a participação da comunidade local na apropriação do seu próprio 

patrimônio.  

 

4.1. Engenho Poço Comprido 

 

De acordo com as observações feitas no Engenho, seis meses após as obras 

emergenciais foi iniciada de fato a restauração do Engenho, compreendendo a capela, a 

casa-grande e a vacaria que foi transformada no Auditório Frei Caneca. Estes equipamentos 

foram incluídos na parte da 1º etapa da restauração, que se encerrou em 20 de fevereiro de 

2004 (data da inauguração oficial).  

Naquele mesmo ano, iniciou-se a 2º etapa da restauração, compreendendo a moita 

do engenho e o agenciamento do entorno, encerrado em 2006. As duas fases do projeto de 

restauração foram de fato concluídas, entretanto, não foi definido nenhum modelo de 

projeto de intervenção que viesse a contemplar a manutenção do patrimônio. Ainda em 

2001, a AFAV recebeu da Usina Laranjeiras o contrato de comodato, assumindo a 

responsabilidade de gerir o patrimônio cultural por 20 anos, após a data do acordo.  
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 A autoria do projeto foi da Equipe do Escritório de Arquitetura Geraldo Gomes da 

Silva, intitulado Projeto de Restauração dos Edifícios Remanescentes do Antigo Engenho 

Poço Comprido, em Vicência – PE. O custo total do projeto e das obras foi de, 

aproximadamente, R$ 650 mil reais (seiscentos mil reais), cujos recursos para investimento 

vieram da venda da Companhia de Eletricidade de Pernambuco (CELPE) que, entre cinco 

  

bens culturais, incluiu o Engenho através de uma ação cultural coletiva (ver figura 4.1). 

ção da obra foi realizada na 1ª Etapa pela Construtora Pentágono Ltda 

através

Figura 4.1. Quadro de Investimento com os Recursos da CELPE. Fonte: RELATÓRIO Execução de 
despesa orçamentária.captura em dez,2006  
http://www.tce.pe.gov.br/arquivosgid/Contas/05_4_execucao_da_despesa.Pdf. 

A execu

 de um processo licitatório, tomada de preços – Lei 8.666/93 – Técnica e Preço. A 

referida construtora tem vasta tradição em intervenção e restauro de imóveis tombados, 

inclusive a nível Federal, no Estado da Bahia – Recôncavo; Pelourinho em SSA; Porto 

Seguro; Cachoeira; entre outros. A Construtora Pentágono possui um corpo técnico 

composto de vários profissionais especialistas em restauro, como Arqueólogo/Historiador 

(profissional especialista em Pré-história, Período Histórico, Salvamento Arqueológico, 

Arqueologia das Estruturas, Pesquisa Histórica, Escavação Arqueológica, 
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Acompanhamento Arqueológico, Museologia Técnicas e Procedimentos, etc.), Arquiteto 

Restaurador (especialista em patrimônio histórico) e Engenheiro Restaurador (especialista 

em patrimônio histórico). A 2ª Etapa foi executada pela Construtora Angra Ltda pelo 

processo licitatório: Tomada de Preços – Lei 8.666/93 – Técnica e Preço. A construtora 

possui tradição na intervenção e restauro em monumentos tombados e mantém em seu 

corpo técnico profissionais especialistas nesta área, precisamente no Estado de 

Pernambuco.  

Atualmente, após o final da última fase, o Engenho Poço Comprido encontra-se 

mais u

 ponto relevante, nos dias de hoje, é a ausência de visitantes por falta de 

periodi

ho e a cada 

ano são

ma vez em estado de abandono. Em 2006, já estava ocorrendo aquilo que todos 

temiam na comunidade, ou seja, a morte prematura do bem. A falta de recursos financeiros 

tem deixado a AFAV sem alternativas diante do problema. A situação agrava-se a cada dia, 

pois até a pequena contribuição, dada pela Usina Laranjeiras foi suspensa por motivos de 

redução de gastos da empresa. O cenário atual do Engenho tem trazido tristeza e 

desesperança à comunidade que, apesar das dificuldades, não tem desistido de salvar o 

patrimônio.  

Outro

cidade dos recursos devido à visita esporádica de grupos. O Engenho não possui 

sequer um zelador e as suas chaves encontram-se na residência dos moradores da vila. Esse 

abandono trouxe uma grande discussão entre as responsáveis da Associação, que na busca 

de motivos culpam o Governo de Estado, além da mudança da gestão Municipal que, 

segundo relato, não prioriza o patrimônio como a gestão da prefeitura anterior.  

De fato, a AFAV não tem ficado parada em relação às ações no Engen

 propostas atividades que não tem conseguido retirar o patrimônio deste estado de 

inércia. Para alcançar esse alvo, até 2006 a AFAV trouxe paro o equipamento os seguintes 
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eventos: I Festival Folclórico no Engenho Poço Comprido – agosto de 2005; I Festival das 

Crianças no Engenho Poço Comprido – outubro de 2005; e II ENEA- Encontro 

Interestadual Nordestino de Astronomia – abril de 2006, mas que não têm garantido 

recursos suficientes para a manutenção do patrimônio. 

A AFAV, mesmo sem recursos, vem promovendo a divulgação da região da Mata 

Norte P

ção da Vila aconteceu de maneira espontânea e heterogênea 

ernambucana, através da criação da amostra fotográfica da história dos engenhos de 

Pernambuco, por meio de fotos de autoria do Professor e Arquiteto Geraldo Gomes e do 

arqueólogo Ulisses Pernambucano de Mello. Também foi idealizada a rota de turismo rural 

intitulada “Circuito de Engenhos de Pernambuco”, contemplando oito engenhos e uma 

capela histórica da Usina Laranjeiras, que contou as parcerias do PROMATA, SEBRAE, 

IPHAN, AD-DIPER, FUNDARPE, Secretaria de Educação e Cultura do Estado de PE, 

Prefeitura de Vicência, Sindaçúcar, Usina Laranjeiras e Sandra Miranda & 

Empreendimentos Turísticos.  

 Com relação à implanta

no entorno do equipamento. Atualmente, a Vila de Poço Comprido possui 28 casas, porém 

apenas 14 delas são ativadas e nem todos seus moradores são efetivos da Usina Laranjeira – 

proprietária de todas as casas. De fato, a composição da Vila de Poço Comprido não é 

diferente das demais vilas nos outros engenhos, a única peculiaridade é estar distribuída no 

entorno de um patrimônio nacional tombado. Os moradores da Vila do Poço Comprido, 

tiveram a participação em todo o Projeto, de certo modo tolhida, pois compartilharam do 

processo apenas quando as decisões já estavam tomadas, tanto pelos técnicos como pela sua 

representante – a AFAV. 
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4.2. Atores envolvidos.  

este estudo, os atores foram selecionados através das categorias de análise – 

Gestão

NIVEIS ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 
ou NÃO-GOVERNAMENTAIS. FUNÇÃO DOS ATORES 

 

N

, as três esferas que atuam no patrimônio cultural, no nível federal; estadual e 

municipal, complementado no nível estadual, a atuação do escritório de arquitetura 

representado pelo arquiteto restaurador Geraldo Gomes e a Comunidade local do Engenho 

Poço Comprido – Vila de Poço Comprido (ver figura 4.2). 

 

1. FEDERAL IPHAN –  e 
Artístico Nacional. 

Papel de órgão fiscalizador do 
Patrimônio Cultural 

 Instituto do Patrimônio Histórico

2. ESTADUAL FUNDAR trimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco. 

Papel d ltura e 
preservação do Patrimônio Cultural. 

PE – Fundação do Pa e órgão incentivar à cu

3. ESTADUAL Escr sor 
Geraldo Gomes. 

P  
de  restauro do Engenho. 

itório de Arquitetura – arquiteto profes apel idealizar e acompanhar o projeto

4. MUNICIPAL AFAV - Associação dos Filhos de Vicência. Papel ônio 
Cultural, Engenho Poço Comprido. 

 de órgão gestor do Patrim

 
Papel de participação 

 5. LOCAL COMUNIDADE – Vila de Poço Comprido 

Figur ros dos atores evolvidos no processo de Intervenção do Engenho Po  Comprido. 
Elaboração própria, 2006. 

 

a 4.2. Quad ço
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4.2.1. FEDERAL - IPHAN - técnica envolvida no processo. 

O IPHAN, como Instituição que possui a finalidade de fiscalizar o patrimônio 

cultura

ficamos que a formação da equipe se deu por indicação 

da dire

rticipação no processo de intervenção da entrevistada deu-se em dois 

momen

 

l em âmbito nacional, teve papel fundamental no processo de Intervenção de 

Restauro do Engenho Poço Comprido. Dentre os três participantes da equipe, apenas uma 

respondeu as questões propostas.   

Através da entrevista identi

toria da FUNDARPE, de acordo com a experiência prévia em projetos de restauro 

no Estado.  Por se tratar de um monumento tombado, segundo a entrevistada, os critérios de 

intervenção foram obedecidos cuidadosamente, o estado de conservação do bem era integro 

e puderam ser respeitadas todas as técnicas construtivas do Engenho. Os critérios foram 

baseados nas legislações federais e o IPHAN participou da análise do projeto 

conjuntamente, segundo ela, foi uma das intervenções que mais se teve à cooperação de 

todos os órgãos envolvidos, um exemplo de a ser seguido. Os órgãos de preservação do 

Estado conseguiram tratar todas as fases do projeto com sucesso, gerando assim uma 

experiência única e enriquecedora. Conforme ressaltado pela técnica o sucesso desta 

intervenção se deu pelo fato de ter havido reuniões e vistorias semanais com todos os 

envolvidos.  

A pa

tos de sua carreira profissional: o primeiro, durante a análise do processo de 

intervenção do Engenho, a mesma ocupava o cargo de superintendente do IPHAN; no 

segundo, quando o projeto do restauro foi iniciado, a mesma passou a ocupar o cargo de 

técnica de restauro do Instituto, com a finalidade de fiscalizar a obra in loco. Segundo ela, 

foram dois momentos distintos, pois na posição de técnica ela pode vivenciar a experiência 
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de perto e isso trouxe muita satisfação, tanto pessoal como profissional, pois compartilhou 

de uma restauração integrada.  

Apesar da parceria e articulação institucional, o trabalho com a comunidade não foi 

feito, p

al, segundo a técnica entrevistada, o processo de intervenção só teve 

pontos

mprido, 

contrad

ois era responsabilidade da FUNDARPE, que trabalhou junto a AFAV. A AFAV 

procurou o IPHAN no ano de sua criação, mas como o instituto não tem como trabalhar o 

gerenciamento do patrimônio, o mesmo indicou os órgãos responsáveis do processo. A 

Associação, através da prefeita da época que foi bastante participativa, conseguiu articular 

as negociações para que o Engenho fosse restaurado, segundo a entrevistada, todo o 

processo foi facilitado e ágil porque o cumprimento dos papéis da associação junto a 

prefeitura foi de extrema importância, não havendo resistência aos critérios e normas 

exigidas tanto pelo Instituto como pela FUNDARPE. Entretanto, a entrevistada deixa claro 

que não é suficiente apenas a mobilização da ação de restauro é necessário saber o que se 

quer do patrimônio. 

De modo ger

 positivos, pois a articulação se deu de maneira plena, sem nenhum problema. Mas, é 

importante entender, que um monumento tem um proprietário e se no caso de Poço 

Comprido foi dado o regime de comodato para que a AFAV gerisse-o por vinte anos, 

apesar de já estarem quase na metade do prazo, o IPHAN não pode interferir nesta gestão, 

pois o instituto apenas analisa as perspectivas de uso do bem, viabilizando ou não. 

Por fim, a visão da entrevistada em relação ao destino do Engenho Poço Co

iz as declarações a cerca do sucesso do processo, pois a mesma declara que é 

lamentável o estado de abandono do bem após a restauração. A entrevistada aponta como 

possível causa do abandono do Engenho, a mudança de gestor na Prefeitura do Município 
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de Vicência, uma vez, que a gestora anterior (Eva Maria) era sensível à dimensão cultural 

do Município. 

  

4.2.2. ESTADUAL - FUNDARPE - técnicos envolvidos no processo.  

 

A FUNDARPE, como Fundação que possui a perspectiva de incentivar as 

atividades culturais no Estado, teve papel fundamental no processo de Intervenção de 

Restauro do Engenho Poço Comprido. Dentre os quatros participantes da equipe, apenas 

um não aceitou responder as questões propostas.   

Através das entrevistas identificamos que a formação da equipe se deu por 

indicação da diretoria da Fundação de acordo com a experiência prévia em projetos de 

restauro no Estado.   

Os critérios adotados no projeto de intervenção foram estabelecidos pelo escritório 

do arquiteto restaurador, não sendo facultado a equipe da FUNDARPE a modificação do 

mesmo. Esta equipe apenas participou da execução e fiscalização da obra. 

De forma geral, o ponto positivo destacado pela equipe no processo de intervenção 

foi o de ter conseguido a mobilização dos órgãos de preservação e dos órgãos que atuaram 

como representantes da prefeitura de Vicência (AFAV) e da Usina de Laranjeiras 

(proprietário), mesmo sem a efetiva participação. Esta mobilização gerou um relatório de 

obras, que foram repassados para todos. Todo o laboratório de acompanhamento foi 

registrado pela equipe, fortalecendo a atuação eficiente dos técnicos, além do Manual de 

Manutenção para minimizar os danos futuros. Outro ponto positivo levantando foi o apoio 

de logística, como alimentação, transporte, material didático e outros, dos órgãos aos 

técnicos do processo. Todos os momentos das obras foram acompanhados pelo arquiteto 
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restaurador e pelos órgãos destinados ao projeto, o que gerou alguns conflitos, que foram 

registrados em atas de reunião e as soluções de obra foi resolvidas em prol do patrimônio, 

apesar das divergências.   

A instituição que se destacou em todo o processo como facilitador da articulação 

entre os técnicos dos órgãos envolvidos, segundos os representantes entrevistados, foi à 

própria FUNDARPE, pois a Fundação subsidiou todas as demandas. Há concordância da 

maneira de agir da Fundação não é suficiente para a sobrevivência do patrimônio em 

estudo, visto que, é necessária uma ação conjunta e continuada entre o governo do Estado e 

o governo do Município. Em linhas gerais, a visão dos entrevistados em relação ao destino 

do Engenho Poço Comprido não é diferente de outros bens culturais restaurados, pois os 

órgãos de preservação não atuam na gestão, deixando assim o equipamento à própria sorte.  

 

4.2.3. ESTADUAL – Escritório de Arquitetura. 

 
  

O Escritório de Arquitetura responsável pela autoria do projeto de intervenção 

intitulado de “Projeto de Restauração dos Edifícios Remanescentes do Antigo Engenho 

Poço Comprido, em Vicência – PE” teve a participação de estudantes de arquitetura e dois 

arquitetos, dos quais um foi entrevistado, o responsável do projeto.  

A contratação do arquiteto restaurador foi efetuada pela FUNDARPE e a razão dada 

foi o notório saber do responsável. A equipe do escritório de arquitetura foi concebida por 

uma seleção. As atividades do projeto foram divididas em duas fases: a de levantamento e a 

de concepção, que foi apoiada nos critérios das legislações federais, pois nenhuma lei 

estadual ou municipal tem a força da lei federal, por isso todo projeto ficou a cargo do 
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IPHAN. Neste contexto houve a tentativa do escritório atribuir uso ao bem, que foi o que 

orientou o projeto de intervenção como um todo, apesar do uso não ter sido seguido.  

Em todo o processo ocorreu prospecção em busca de vestígios, segundo o 

entrevistado isso foi importante, pois ajudou na mínima modificação da Casa-grande e 

Capela, mas na Moita do Engenho isso não foi possível, pois foram detectados vários 

momentos de intervenções ao logo do tempo.   

A oportunidade foi única de integração das equipes dos órgãos de preservação, 

segundo o entrevistado, todos os momentos de discussão foram válidos e ricos, mesmo com 

pontos divergentes, as equipes traziam as suas experiências.  A fiscalização era feita em 

conjunto pelos órgãos responsáveis, as reuniões eram marcadas o mesmo dia da semana 

para que todos pudessem comparecer, e resolver as pendências, acelerando assim o 

processo. Ainda segundo ele, a articulação foi plena entre os órgãos e o facilitador foi a 

FUNDARPE. Cabe ressaltar que o entrevistado não considerou a comunidade do entorno 

imediato no processo, tratando apenas com a AFAV como representado da comunidade.  

Na opinião do entrevistado a atuação dos órgãos de preservação não é suficiente, 

apesar de colocar que foi uma experiência ímpar na sua carreira profissional, pois os órgãos 

não estabelecem prioridades, com a de permanecerem com o trabalho conjunto, na 

finalidade de aplicar e monitorar um plano que trouxesse recursos para sobrevivência do 

Engenho. Assim, o destino do Engenho está fadado a deteriorização, pois o Engenho foi 

restaurado sem nenhuma função definida. Atualmente, se encontra no Engenho apenas uma 

Exposição de Fotografias, que foi improvisada apenas em caráter emergencial, para 

permanecer apenas um ano, porém, devido à ausência de boas idéias quanto ao futuro do 

bem, a exposição tornou-se permanente. O entrevistado enfatiza também que há uma 

esperança através da luta da AFAV em encontrar este caminho sustentável e a colaboração, 
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mesmo que não efetiva, mas louvável do proprietário do Engenho, o usineiro Armando 

Monteiro.  

 
 
4.2.4. AFAV – Associação dos Filhos e Amigos de Vicência – técnicos 

envolvidos no processo. 

 

 A AFAV, como associação criada na finalidade de gerir e divulgar o Engenho Poço 

Comprido, teve papel fundamental no processo de Intervenção de Restauro do Engenho 

Poço Comprido. As duas representantes da equipe foram entrevistadas, apresentando 

respostas semelhantes.  

 Segundo as mesmas, a criação da associação aconteceu para recuperar o Engenho 

que estava em estado de decadência, a partir da formação da equipe, que ocorreu em dois 

momentos. No primeiro momento, com duração de três anos, a equipe foi composta pelas 

donas de casa, trabalhadores rurais, enfim, moradores da Vila de Poço Comprido, porém 

esta formação não obteve êxito. Na segunda tentativa, foi estabelecida a atual composição: 

além da participação dos moradores, contou com especialistas de áreas afins para o 

tratamento do Engenho, como uma geógrafa especialista em turismo e uma bióloga. Esta 

nova estruturação continuava com o mesmo objetivo, de restaurar e divulgar o Engenho. 

Foi nesta busca que a Associação pensou em várias ações, como criar um curso de 

capacitação dos moradores, e para que isso acontecesse foi necessário convocar parceiros, 

como o SEBRAE, através da pessoa de Sandra Miranda. Esta representante do SEBRAE 

foi de suma importância, porém, as ações implantadas não tiveram continuidade, visto que 

houve o afastamento da responsável durante o processo. Atualmente, o maior parceiro da 
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associação é o PROMATA, que entrou já no final do processo de intervenção e tem 

trabalhado junto à associação para restabelecer o Engenho.  

  A respeito do processo de restauro, a AFAV participou quase de todas as reuniões 

definidas pela FUNDARPE, principalmente, no período que foi estudado o uso ideal para o 

Engenho Poço Comprido. A associação sempre esteve presente, pois eram convocados para 

repassar as idéias para a comunidade local. Esta interação aconteceu entre as equipes dos 

órgãos de preservação e Esta interação aconteceu entre as equipes dos órgãos de 

preservação e a associação, mas o ponto fundamental, a definição do uso, não foi 

finalizado, havendo algumas especulações como a montagem de um restaurante regional na 

área do Auditório de Frei Caneca, o restabelecimento das práticas religiosas da Capela e o 

uso da cozinha como apoio de cafeteira na área interna da Casa-grande. No segundo 

momento foi proposto a instalação de uma moagem de cana-de-açúcar do século XIX na 

área da Moita, porém, por motivos da falta de compatibilização da realidade do 

equipamento, os estudos não foram utilizados e apenas as obras de execução de restauração 

tiveram continuidade, sem nenhum uso agregado. 

 Os pontos positivos apontados pelas entrevistadas estão relacionados às 

potencialidades da área de modo geral, como: a riqueza da Zona da Mata em relação aos 

Engenhos; o privilégio de ser um patrimônio cultural tombado nacionalmente e agora 

restaurado; e a inserção da comunidade em todo momento, mesmo com as dificuldades.  

 As críticas levantadas pelas entrevistadas resumem-se a ausência de recursos 

financeiros do Governo do Estado, pois o mesmo restaurou o bem, mas não adotou 

nenhuma medida de manutenção.  A AFAV tem tido a responsabilidade de administrar o 

Engenho sem nenhum recurso do Governo Estadual ou Município e esta falta de 

compromisso com o patrimônio tem gerado insatisfação de todos e o abandono do 
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Engenho. A única medida tomada para a manutenção do Engenho, que já está encerrada, 

foi a ajuda inicial da Usina Laranjeiras em ceder um vigilante e um servente para a limpeza 

da área. Como não se tem um plano de ação com o objetivo de gerar recursos, tem sido 

tarefa difícil manter o patrimônio.  

  Ainda, segundo elas, a função única do IPHAN de fiscalizar a intervenção não é 

suficiente, pois o difícil é formular estratégias para sustentar o patrimônio. É necessário 

investir no processo e não apenas nas etapas e isso deve acontecer por meio de parceria 

com o Governo do Estado, Governo Municipal e a associação. Apesar de ter ocorrido a 

articulação destes órgãos de preservação com a AFAV, a mesma não é satisfatória para 

solução dos problemas da sustentabilidade do Engenho. Em relação ao facilitador desta 

articulação, elas apontam a figura da Prefeita, Eva Maria, que colocou a AFAV como 

agente disseminador no processo, respeitando e acatando as suas reivindicações.  

 Conforme as entrevistadas, Eva Maria foi a responsável pelo acerto das obras de 

restauro no Engenho, na época da gestão dela o Engenho Poço Comprido estava em 

decadência e foi a sensibilidade e a perseverança da prefeita, que incentivou e encaminhou 

todo o processo de restauro. 

 Por fim, as entrevistadas fizeram uma breve análise do destino do Engenho, que 

consiste não apenas nas atividades turísticas, mas num projeto que mantenha o Engenho em 

todos os meses do ano em atividade, gerando sustento, e que não seja nada imediato mas 

construído com firmeza. Para isso, é necessário o apoio compromissado dos órgãos de 

preservação e do governo.  
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4.2.5. Comunidade do entorno imediato – Vila de Poço Comprido. 

 

 Através das entrevistas com os provedores de cada família residente da vila de Poço 

comprido foi possível compreender que a ocupação dos chefes de família das casas da Vila 

é essencialmente de trabalhadores rurais (80%), que nasceram e cresceram nas terras do 

Engenho (ver figura 4.3 e 4.4).  

 

 

 

 

 
 
 

OCUPAÇÃO DO PROVEDOR

80%

15% 5%

trabalhador rural

aposentado

desocupado

Figura 4.3. Gráfico da Ocupação do provedor das famílias da Vila Poço Comprido, Autoria própria. Data: dez 
2006. 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DE RESIDÊNCIA
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Figura 4.4. Gráfico  do  Tempo de Residência dos Moradores na Vila Poço Comprido, autoria própria. Data: dez,2006 

 

Segundo declaração dos moradores da Vila, a maioria dos chefes de família é 

alfabetizada e uma parcela significativa dos mesmos tem o ensino médio incompleto (ver 

figura 4.5). 
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 Figura 4.5. Gráfico da Escolaridade dos moradores da Vila Poço Comprido, autoria própria. Data: dez 2006. 

 

A renda familiar é constituída de duas fontes. A primeira é proveniente da colheita 

de cana-de-açúcar, onde a remuneração está próxima do valor de um salário mínimo, pois 

se descontam a moradia, a água e a energia promovidas pela Usina Laranjeiras. A segunda 

fonte de renda provém da bolsa escola recebida por 90% das famílias, cujo valor depende 

do número de crianças na escola por residência. Os jovens não possuem emprego, apenas 

duas meninas foram guias turísticas por dois meses no engenho, mas por falta de 

pagamento abandonaram essa atividade. Outra fonte de renda extra foi a limpeza do 

Engenho realizada por quarto das mulheres residentes da Vila, porém esta atividade não 

teve continuidade por falta de pagamento das horas trabalhadas. Portanto, considerando as 

duas fontes de renda metade dos moradores da Vila recebem apenas um salário mínimo 

(ver figura 4.6). Percebe-se que a falta de oportunidade é um fator decisivo para o 

abandono da Vila.  
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 Figura 4.6. Gráfico da Renda Familiar (duas fontes) da Vila Poço Comprido, autoria própria. Data: dez 2006. 

 

É importante salientar que nas residências, em sua maioria (82%) apenas o provedor 

trabalha fora, visto que as famílias são na média constituídas por seis pessoas, dentre elas, 

as esposas (dona de casa), crianças e jovens, chegando assim a um contingente aproximado 

de 95 pessoas que residem na Vila.  

A relação dos moradores da Vila com o patrimônio é menor do que se poderia 

esperar, pois 55% dos entrevistados não sabem da importância do Engenho apesar de 68% 

dos mesmos terem participado de alguma maneira do processo de Restauro do Engenho 

(ver figuras 4.7 e 4.8). 
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Figura 4.7. Gráfico da Importância do Engenho para os moradores da Vila Poço Comprido, autoria própria. Data: dez 

2006. 
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  Figura 4.8. Gráfico da Participação dos moradores da Vila  Poço Comprido no projeto, autoria própria. Data: dez 2006. 

  

 Outro ponto relevante é dentre os moradores entrevistados, metade não vê futuro 

algum para o Engenho, e a outra metade além de não perder a esperança com o patrimônio, 

ainda citaram alguns usos para viabilizar a sustentabilidade do mesmo. Esses dados 

chamam a atenção pela diversidade citada e a unanimidade em buscar soluções, apontando 

assim a fragilidade da comunidade (ver figura 4.9). 
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 Figura 4.9. Gráfico do Novo uso para o Engenho eleito pelos moradores entrevistados, autoria própria. Data: dez 2006. 

 

 

 

 

 98



Capítulo 5 - Conclusão 
  

  

 O aporte teórico da dissertação apóia-se no conceito de Gestão da Conservação 

Integrada de Bens Culturais, tratando do estudo de caso do Engenho Poço Comprido após o 

restauro. A fim de identificar as causas de abandono do referido objeto de estudo, partiu-se 

da idéia que a ação de restauro dos bens culturais só poderia ser eficiente quando 

fundamentada numa Gestão da Conservação Integrada, cuja finalidade é garantir o 

Desenvolvimento Sustentável, trazendo qualidade de vida à comunidade.  

 Em busca da compreensão desta realidade, durante o desenvolvimento do trabalho 

procurou-se responder a seguinte pergunta: quais os fatores no processo de conservação do 

Engenho Poço Comprido que levaram ao abandono do bem cultural?  

 Inicialmente, foi necessário compreender como aconteceu o Projeto de Intervenção 

do Engenho, para tanto, foram usados os procedimentos de observação direta e as 

entrevistas aos técnicos envolvidos no projeto, além da análise bibliográfica e documental. 

 Com a finalidade de avaliar se a formação das equipes, a ausência de articulação e a 

falta de critérios legais poderiam ter sido uma das causas do estado de abandono do 

Engenho foram realizadas entrevistas com os atores envolvidos. Chegou-se a conclusão que 

a implantação do projeto obedeceu aos prazos, os critérios legais conduzidos pelo IPHAN e 

houve uma articulação de sucesso entre o IPHAN, a FUNDARPE, a AFAV e o Escritório 

de Arquitetura, inclusive, este fato foi destacado, por unanimidade, como o grande ganho 

para todos os envolvidos. Ou seja, numa relação de mão única, dos técnicos para a 
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comunidade como rege a lógica tecnocrática e de divisão do trabalho, separa os que pensam 

dos que executam e os formuladores e receptores das políticas públicas. 

 Destaca-se um fator de sucesso na implantação inicial do projeto; a participação 

primordial da ex-prefeita do Município, Eva Maria, em todo processo de negociação. 

Então, sugere-se que a colaboração da gestão política é um fator importante, mas é 

necessário que aja uma ação continuada, sempre a favor da comunidade. Esta discussão não 

foi abordada no trabalho, pois a categoria de análise tratada foi da Gestão da Conservação 

Integrada. Pesquisas futuras poderão abordar até que ponto a esfera política pode ajudar a 

compreender esta interface. 

 Avalia-se que não há uma diferença significativa entre as opiniões dos técnicos dos 

órgãos, do arquiteto restaurador, dos técnicos da AFAV e da comunidade em relação às 

causas do abandono do Engenho, porém, as divergências acontecem nas suas atuações.  

O IPHAN é uma instituição que promove apenas o tombamento e fiscalização do 

patrimônio cultural tombado. Por sua vez, o tombamento é um ato administrativo e tem 

como objetivo preservar, mas não é de sua responsabilidade manter e perpetuar a vida deste 

bem cultural. Por isso, os bens culturais tombados têm se tornado alvo de questionamento a 

sua sustentabilidade, visto que a forma de atuar do IPHAN, em colocar seu interesse apenas 

e exclusivo na sua performance como órgão fiscalizador, promove o distanciamento da 

participação da comunidade podendo causar assim a morte prematura do patrimônio. 

A FUNDARPE, apesar de ter como objetivo incentivar e colaborar com o 

patrimônio, além de fiscalizar, não atende o suficiente às metas, por trabalhar na esfera 

estadual, ou até porque não possui recursos financeiros e humanos para buscar alternativas 

para sobrevivência do bem. Esta questão da sustentabilidade do Engenho após o restauro é 

debatida entre os profissionais, mas até o momento não existe nenhuma proposta palpável 

 100



de incentivar o uso, nem a curto, médio ou longo prazo, agravando cada vez mais a situação 

de abandono do Engenho.  

A AFAV, por ser composta por representantes da comunidade e a força desta 

comunidade ter motivado a sua criação, tem lutado incessantemente pelo desafio de 

encontrar soluções a respeito da manutenção do Engenho. Seus interesses distanciam das 

demais esferas, visto que tudo é pensado para que o Engenho não ficar no esquecimento de 

todos, inclusive das autoridades. Os desafios são inúmeros, atrelado a isso, a AFAV não 

conta com assistência técnica suficiente no que diz respeito a gerir o equipamento, nem tão 

pouco recursos financeiros para que pelo menos o Engenho possa ficar aberto ao público. 

O Escritório de Arquitetura tratou apenas da concepção do projeto físico de 

intervenção, modificado quando alguma etapa ia de encontro à legislação defendida e 

fiscalizada pelo IPHAN e não inserindo no projeto a definição do novo uso ou estudo de 

viabilidade da conservação do bem.. 

 O patrimônio encontra-se inserido em uma comunidade consolidada, que permitiu o 

surgimento da associação de moradores com o objetivo de buscar alternativas de 

sobrevivência para o patrimônio. Apesar de consolidada, a comunidade está claramente 

fragilizada, contando apenas com metade da ocupação das residências existentes e 

apresentando uma população pequena, de baixa renda, de pouca instrução e com jovens 

sem perspectivas. Apesar de possuir características importantes no processo, como ser ativa 

e organizada, não existe nenhum tipo de incentivo concreto para transformar a realidade das 

pessoas.  

 Sendo assim, pode-se dizer que as principais causas do abandono do patrimônio em 

estudo são a falta de um Plano de Gestão de Conservação Integrada no projeto inicial, 

viabilizando um novo uso ao Engenho e a fragilidade da comunidade da Vila.     
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 Diante destas análises, pode-se sugerir algumas recomendações a título de 

contribuição a respeito das possibilidades de rever a situação atual do patrimônio em 

estudo. Haja visto a inexistência de um plano e a impossibilidade da comunidade local em 

gerar por si só a sustentação do patrimônio, podem ser necessários: 

a) a vontade política por parte dos Governos do Estado e do Município para 

implementar e manter um plano de gestão para o bem, independente do partido; 

b) a busca de estratégias para captar recursos financeiros para executar o plano de 

gestão; 

c) a fiscalização permanente do patrimônio por parte dos órgãos de preservação; 

d) a conscientização da comunidade em relação a importância da sua participação 

permanente no processo de conservação, bem como seus direitos; 

e) a capacitação de lideranças comunitárias com conhecimento sobre a problemática 

apresentada; 

f) o treinamento com os moradores, através de curso de capacitação profissional, 

que envolvesse o patrimônio, como: carpintaria, guia turístico, artesanato e outros; 

g) o investimento na educação da comunidade. 

 

 As conclusões obtidas a partir das observações, entrevistas e discussões travadas ao 

longo da pesquisa, não são, de longe, definitivas. Antes, fornecem subsídios para futuras 

pesquisas, aprofundando as reflexões em torno de um tema tão complexo como a gestão de 

bens culturais. Fica o convite àqueles que desejem ampliar discussões e pesquisas 

objetivando uma melhoria nas condições da sobrevivência dos bens culturais, 

contemplando a comunidade local.  
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APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE 01 - MODELO ENTREVISTA 01  
 

Pesquisa de Mestrado (UFPE/MDU)  
Fabiana G.Gameiro 

2005/2007 
Entrevista semi-estruturada aos técnicos do IPHAN 

1. Qual a base de formação foram convidados os técnicos ou profissionais na 
composição da equipe de trabalho, para a Intervenção do Engenho Poço Comprido? 
 
2. Quais foram os critérios adotados na ação de restauro, sabendo que o Engenho é um 
bem tombado nacionalmente, e que para a permanência de sua identidade e 
autenticidade são necessárias considerar alguns critérios na ação de restauro. 

 
 
3. De que modo, estes critérios, foram construídos, individualmente ou em equipe? 
 
4. Os critérios levaram em conta as legislações vigentes (federal, estadual e municipal) 
no processo de intervenção? 

 
 
5.  Quais as críticas, dificuldades e pontos positivos encontrados pela equipe no 
processo de intervenção? 
 
6. Como ocorreu a articulação entre a equipe e as outras instituições (FUNDARPE e 
AFAV) e o arquiteto restaurador? Quantas fases e quais as condições estabelecidas? 

 
 
7.  Como ocorreu a articulação entre a equipe e a comunidade local? Na sua opinião, 
quem ou qual instituição o Sr(a) destacaria no processo como facilitador da articulação? 
 
8. Na sua opinião é suficiente que o IPHAN, apenas tenha como fim fiscalizar na 
intervenção, sem propor nenhum modelo ou plano para gerir o bem após a ação de 
restauro?  

 
9. Como o Sr(a) o vêm o destino do Engenho após a intervenção ? 
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APÊNDICE 02 - MODELO ENTREVISTA 02  

Pesquisa de Mestrado (UFPE/MDU)  
Fabiana G.Gameiro 

2005/2007 
Entrevista semi-estruturada os técnicos do Escritório de Arquitetura 

1. Na composição da equipe de trabalho, quais profissionais, ou técnicos, e com que 
base de formação foram convidados, para o Projeto  de Intervenção do Engenho 
Poço Comprido? 

 
2. Quais foram os critérios adotados na ação de restauro, sabendo que o Engenho é um 
bem tombado nacionalmente, e que a permanência de sua identidade e autenticidade são 
necessárias considerar alguns critérios na ação de restauro. 

 
 
3. De que modo, estes critérios, foram construídos, individualmente ou em equipe? 
 
4. Os critérios levaram em conta as legislações vigentes (federal, estadual e municipal) 
no processo de intervenção? 

 
 
5.  Quais as críticas, dificuldades e pontos positivos encontrados pela equipe no 
processo de intervenção? 
 
6. Como ocorreu a articulação entre a equipe e as outras instituições (IPHAN, 
FUNDARPE, AFAV) e a comunidade de entorno? Quantas fases e quais as condições 
estabeleceram? 

 
 
7.  Como ocorreu a articulação entre a equipe e a comunidade local? Na sua opinião, 
quem ou qual instituição o Sr(a) destacaria no processo como facilitador da articulação? 
 
8. Na sua opinião é suficiente os papeis destas instituições, sem propor nenhum 
modelo ou plano para gerir o bem após a ação de restauro? 

 
 
9. Como o Sr(a) o vêm o destino do Engenho após a intervenção ? 
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APÊNDICE 03 - MODELO ENTREVISTA 03  

Pesquisa de Mestrado (UFPE/MDU)  
Fabiana G.Gameiro 

2005/2007 
Entrevista semi-estruturada aos técnicos da FUNDARPE 

10. Na composição da equipe de trabalho, quais profissionais, ou técnicos, e com que 
base de formação foram convidados, para a Intervenção do Engenho Poço 
Comprido? 

 
11. Quais foram os critérios adotados na ação de restauro, sabendo que o Engenho é um 
bem tombado nacionalmente, e que a permanência de sua identidade e autenticidade são 
necessárias considerar alguns critérios na ação de restauro. 

 
 
12. De que modos, estes critérios, foram construídos, individualmente ou em equipe? 
 
13. Os critérios levaram em conta as legislações vigentes (federal, estadual e municipal) 
no processo de intervenção? 

 
 
14.  Quais as críticas, dificuldades e pontos positivos encontrados pela equipe no 
processo de intervenção? 
 
15. Como ocorreu a articulação entre a equipe e as outras instituições (IPHAN e 
AFAV) e o arquiteto restaurador? Quantas fases e quais as condições estabeleceram? 

 
 
16.  Como ocorreu a articulação entre a equipe e a comunidade local? Na sua opinião, 
quem ou qual instituição o Sr(a) destacaria no processo como facilitador da articulação? 
 
17. Na sua opinião é suficiente que a FUNDARPE, apenas tenha como fim oferecer 
assessoramento às prefeituras interessadas em organizar a preservação dos bens 
culturais, em âmbito estadual, sem propor nenhum modelo ou plano para gerir o bem 
após a ação de restauro? 

 
 
18. Como o Sr(a) o vêm o destino do Engenho após a intervenção ? 
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APÊNDICE 04 - MODELO ENTREVISTA 04  
 

Pesquisa de Mestrado (UFPE/MDU)  
Fabiana G.Gameiro 

2005/2007 
Entrevista semi-estruturada aos técnicos da AFAV 

 

1. Na composição da equipe de trabalho, quais profissionais, ou técnicos, e com que 
base de formação foram convidados, para promover o Engenho Poço Comprido? 

 
2. Quais as críticas, dificuldades e pontos positivos encontrado pela equipe no 
processo de intervenção? 

 
 
3. Como ocorreu a articulação entre a equipe e as outras instituições (IPHAN e 
FUNDARPE) e o arquiteto restaurador? Quantas fases e quais as condições 
estabeleceram? 
 
4.  Como ocorreu a articulação entre a equipe e a comunidade local? Na sua opinião, 
quem ou qual instituição o Sr(a) destacaria no processo como facilitador da articulação? 

 
 
5. Na sua opinião é suficiente que o AFAV, apenas tenha como fim promover o 
Engenho, sem propor nenhum modelo ou plano para gerir o bem após a ação de 
restauro?  
 
6. Como o Sr(a) o vêm o destino do Engenho após a intervenção ?  
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APÊNDICE 05 - MODELO ENTREVISTA 05 
 

Pesquisa de Mestrado (UFPE/MDU)  
Fabiana G.Gameiro 

2005/2007 
Entrevista semi-estruturada a Comunidade de entorno (Vila Poço Comprido) 

 

1. Nome: 

2. Ocupação: 

3. Grau de instrução: 

4. Número de membros na família, quantos trabalham? 

5. Renda aproximada da família: 

6. Quanto tempo vocês residem aqui e como chegaram ao local? 

7. Você sabia que este engenho tem importância nacional? 

8. Vocês participaram do projeto de intervenção do engenho?Gostariam te ter 

participado? 

9. Houve algum tipo de negociação, contato, convite para a participação de vocês? 

10. Vocês se consideram parte dele ou não? 

11. Na sua opinião, como deveria ser ocupado o engenho? 

12.  Como você vê o destino do Engenho após a intervenção?  
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