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                                                               RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se insere nos estudos sobre o patrimônio cultural, enfocando os núcleos 

históricos enquanto espaços de produção da riqueza sociocultural. Numa visão da cultura 

enquanto catalisadora do desenvolvimento social são examinadas as ações de empoderamento 

como elementos promotores da preservação e valorização dos núcleos históricos. O Programa 

de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos, com a experiência do Projeto Piloto 

Olinda/PE, se apresenta como estudo de caso do diagnóstico das possibilidades de 

empoderamento dos agentes sociais atuantes no campo do patrimônio cultural e sua relação 

com a fruição e a preservação do patrimônio cultural. A sociologia de Bourdieu com a teoria 

dos campos sociais, as noções de habitus, espaço e os diversos capitais que os envolvem 

conduz a análise. Neste estudo, a teoria de Bourdieu articula-se com o entendimento de 

empoderamento, como expansão de capacidades, e o acesso a decisões que afetam o futuro 

dos indivíduos, foram os referenciais teóricos utilizados. A pesquisa qualitativa permite 

desvelar os processos sociais ainda pouco conhecidos, e este estudo tem como fonte de 

evidências a entrevista semiestruturada, a pesquisa documental, o registro de arquivos e a 

pesquisa de campo. Os técnicos de instituições públicas envolvidos diretamente com o 

Programa, os moradores beneficiários do Serviço de Reparos do Projeto Piloto Olinda/PRNH, 

e os representantes da comunidade que foram entrevistados auxiliaram a perceber o processo 

de participação proposto pelo Programa e as ações de empoderamento, segundo as dimensões: 

pessoal, grupal e estrutural. As discussões no âmbito da pesquisa enunciam que programas 

públicos amparados em relações sociais pautadas na colaboração possibilitam atender as reais 

necessidades dos moradores no sentido de melhoria da qualidade de vida, e na preservação de 

práticas culturais dos núcleos históricos. Nos moldes prescritos pelo Programa analisado, 

sugere-se a institucionalização da prestação de serviços públicos: banco de projetos, banco de 

materiais de construção e banco de serviços voltados para a preservação do patrimônio 

cultural. Avanços no campo conceitual do patrimônio apontam para um novo enfoque 

exigindo a proposição de novas práticas de preservação, como a criação de “Agentes 

Patrimoniais”, e a inserção de planos de salvaguarda para os núcleos históricos.   

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Núcleos Históricos. Preservação. Empoderamento. 

 



ABSTRACT 

 

 

This research is related to studies on cultural heritage that focus on historical sites as spaces of 

sociocultural wealth production. Viewing culture as a catalyst for social development, 

empowerment actions are analysed as elements to promote preservation and valorisation of 

historical sites. The Program of Recovery and Revitalization of Historical Sites, in particular 

the experience from Olinda‟s Pilot Project, is used as a case study in order to identify the 

possibilities of empowerment of social agents (who act in the field of cultural heritage) and 

the  relationship between empowerment and the fruition and preservation of cultural heritages. 

The Bourdieu‟s sociology – with his theory of social fields, the notion of habitus, space, and 

the several fundamentals involved – carry out the program‟s analysis. This study, together 

with Bourdieu‟s theory, examines whether there is empowerment in the sense of expansion of 

capabilities and in the access to decisions which affect the future of individuals. The 

qualitative research allows the unveiling of less known social processes. The evidences of this 

work stem from semi-structured interview, documental research, file registers, and field work.  

Civil servants directly involved with the program, households that had benefited from the 

Repair Service of the Pilot Project Olinda (PRNH), and community‟s representatives that 

were interviewed had contributed to understanding both the proposed participation process 

and empowerment actions, through three dimensions: personal, within-group and structural. 

The study shows that public programs supported by social relationships based on 

collaboration lead to the understanding of the real needs of the inhabitants, such as better 

quality of life and preservation of cultural practice of historical sites – according to the studied 

Program‟s guidelines. Based on the studied Program, the supply of selected public services is 

suggested: a project database, a construction material database, and a service database aiming 

at the preservation of cultural heritage. Advances in the heritage conceptual framework point 

out to a new approach with the need of new conservation practices, such as the foundation of 

a “Heritage Agent” and the implementation of safeguard mechanisms for historical sites.  

 

Keywords: Cultural Heritage. Historical Sites. Conservation. Empowerment.  

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

  

 

Figura 1 - Roteiro de todos os sinais que há na costa do Brasil, publicado em 1589 .............. 44 

Figura 2 - Alto da Sé, implantação primitiva da Cidade .......................................................... 45 

Figura 3 - Igreja de Nossa Senhora do Monte .......................................................................... 45 

Figura 4 - Igreja e Mosteiro de São Bento................................................................................ 45 

Figura 5 e Figura 6 - Rua do Amparo, n. 28 e Praça Conselheiro João Alfredo, n, 7 .............. 46 

Figura 7 - Notificação n. 1004/1968 ......................................................................................... 47 

Figura 8 - Notificação n. 1155/1979 ......................................................................................... 47 

Figura 9 - Rerratificação n.1151/1979. Polígono de tombamento de 1985 .............................. 47 

Figura 10 - Rerratificação n.1151/1979. Polígono de entorno de 1985 ................................... 47 

Figura 11 - Igreja do Bonfim .................................................................................................... 49 

Figura 12 - Bica do Rosário ...................................................................................................... 49 

Figura 13 - Assinatura do Decreto Municipal n. 023, de 29.06.1982 ...................................... 50 

Figura 14 - Homem da Meia Noite ........................................................................................... 51 

Figura 15 - Frevo ...................................................................................................................... 51 

Figura 16 - Mapa „Civitas Olinda‟, publicado por Gaspar Barlaeus em 1647 ......................... 53 

Figura 17 - Vista aérea de Olinda ............................................................................................. 53 

Figura 18 - Igreja da Graça e Seminário................................................................................... 55 

Figura 19 - Igreja Nossa Senhora do Carmo ............................................................................ 55 

Figura 20 - Vista posterior da Sé .............................................................................................. 82 

Figura 21 - Rua do Amparo ...................................................................................................... 82 

Figura 22 - Assinatura da da Lei nº 4.119/79 ........................................................................... 86 

Figura 23 - Atividades Básicas do PRNH ................................................................................ 96 

Figura 24 - Localização de Olinda-PE .................................................................................... 103 

Figura 25 - Área Piloto inicial e Área Abrangência do projeto .............................................. 103 

file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435175
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435176
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435177
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435178
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435180
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435179
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435182
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435181
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435183
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435184
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435185
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435186
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435187
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435188
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435189
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435190
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435191
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435192
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435193
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435197
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435198


Figura 26 e Figura 27 - Rua do Amparo e vista panorâmica da área de subhabitações ......... 103 

Figura 28 - Rua do Amparo n. 347. ........................................................................................ 114 

Figura 29 - Rua do Amparo, n. 339 e n. 347 .......................................................................... 114 

Figura 30 e Figura 31 - Assinatura dos primeiros contratos de financiamento ...................... 115 

Figura 32 - Rua de São João em 1982 e 2011. Bar do Deo .................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435199
file:///F:/ARQUIVO/25_07_%202011%20diminuida%20Dissertação%20-%20Fernanda%20Gusmão.doc%23_Toc299435200


LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Relação entre imóveis e o número de contratos do Projeto Piloto Olinda ............. 73 

Tabela 2 - Quantitativo de Agentes Sociais Entrevistados - PRNH/PPO ................................ 76 

Tabela 3 - Evolução da População em Olinda (1960-1980) ..................................................... 78 

Tabela 4 - Priorização das Ações do PCH ................................................................................ 83 

Tabela 5 - Proposta Orçamentária do PCH para Olinda (1973 - 1977) .................................... 83 

Tabela 6 – Obras em andamento em Olinda – 1980................................................................. 85 

Tabela 7 - Situação Atual dos Imóveis Visitados e Número de Contratos Efetuados ............ 127 

Tabela 8 - Distribuição dos Imóveis Visitados por Setor Urbanístico ................................... 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABA - Associação Brasileira de Antropologia 

AMOA - Associação de Moradores e Amigos de Olinda Antiga 

ASPAN - Associação de Proteção ao Meio Ambiente  

BANDEPE – Banco do Estado de Pernambuco S/A. 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNB - Banco do Nordeste do Brasil  

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

BNH - Banco Nacional de Habitação 

CEF - Caixa Econômica Federal 

CEUR - Centro de Estudios Urbanos y Regionales  

CGL - Comissão Gestora Local 

CNDU - Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano 

Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Ambiental e Turístico 

do Estado de São Paulo 

CPHAN - Carteira de Programas para Recuperação do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional 

CPS - Coordenadoria de Planejamento Setorial 

CURA - Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada 

DPHAN - Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

ET - Olinda - Escritório Técnico - Olinda 

FCPSHO - Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda 

FIAM - Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco 

FIDEM - Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife 

FNC - Fundo Nacional de Cultura 

FNpM - Fundação Nacional pró-Memória 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios  

FUNDARPE - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 

IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 



IBPC - Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 

IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus 

ICOMOS/BRASIL - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

INEPAC- Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro 

INPC- Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

INRC - Inventário Nacional de Referências Culturais 

IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MDUMA - Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

MES - Ministério de Educação e Saúde 

MinC - Ministério da Cultura 

MINTER – Ministério do Interior 

OCBPM - Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial 

ONG’s - Organizações não governamentais 

OS - Organização Social 

OSCIP - Organização da Sociedade Civil de interesse público  

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento  

PCH - Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas do Nordeste 

PDLI - Plano Diretor Local e Integrado de Olinda 

PMO - Prefeitura Municipal de Olinda  

PNPI - Programa Nacional do Patrimônio Imaterial  

PPO - Projeto Piloto Olinda 

PPSH - Plano de Preservação de Sítios Históricos 

PRNH - Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos 

PRONAC - Programa Nacional de Apoio à Cultura 

PRSH - Programa de Revitalização de Sítios Urbanos  

RPV - Registro do Patrimônio Vivo 

SAARA - Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências 

SAB - Sociedade de Arqueologia Brasileira  

SAM - Serviço de Atendimento ao Morador 

SARCA - Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca 

SEPAC - Secretaria do Patrimônio Cultural de Olinda 



SEPLAN/PR - Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

SFH - Sistema Financeiro de Habitação 

SODECA - Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta. 

SPHAN - Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

SPHAN - Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

URBIS - Programa de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos 

URB-OLINDA – Empresa de Urbanização e Desenvolvimento Integrado de Olinda 

URB-RECIFE - Empresa de Urbanização da Cidade do Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 

 

 

 Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE-FIDEM 

 Biblioteca Central Pe. Aloísio Môsca de Carvalho S.J. - UNICAP 

 Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco – 

CCSA/UFPE 

 Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE 

 Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais – FUNDAJ 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

o Arquivo Noronha Santos – Rio de Janeiro 

o Biblioteca Almeida Cunha e arquivo - Recife 

o Biblioteca Aloísio Magalhães - Brasília 

 Prefeitura Municipal de Olinda 

o Acervo da Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda – SEPAC 

o Arquivo Público Antonino Guimarães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 18 

 

CAPÍTULO 1 

PATRIMONIALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO ................................................................................. 23 

1.1 Patrimonialização no Brasil ............................................................................................ 25 

1.2 Patrimonialização do Núcleo Histórico de Olinda.......................................................... 44 

 

CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO .......................................................................... 56 

2.1 Referencial Teórico.........................................................................................................56 

   2.1.1 As Noções de Habitus, Espaço e Campos em Pierre Bourdieu ................................ 56 

2.1.2 Empoderamento: conceitos, limites e possibilidades ............................................... 63 

2.2 Metodologia da Pesquisa ................................................................................................ 71 

 

CAPÍTULO 3 

O ESTUDO DE CASO: O PROJETO PILOTO OLINDA ................................................................ 77 

3.1 Antecedentes: A Década de 1970 e o Início dos Anos 80 em Olinda. ........................... 77 

3.1.1 O Programa de Cidades Históricas em Olinda ......................................................... 81 

3.1.2 O Sistema Municipal de Preservação de Olinda ...................................................... 85 

3.1.3 Panorama Político, Socioeconômico e Cultural do Final da Década de 70 a 80 ..... 89 

3.2 O Projeto Piloto Olinda/Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos – PRNH ............................................................................................................... 92 

3.2.1 A Estruturação do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos

 ........................................................................................................................................... 94 

3.2.2 A Implementação do PRNH: O Projeto Piloto Olinda ........................................... 102 

3.2.3 A Estruturação do PRNH nos Estados ................................................................... 122 

3.2.4 Algumas Considerações sobre o PRNH/Projeto Piloto Olinda .............................. 123 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

ESTRATÉGIAS DE EMPODERAMENTO E PRESERVAÇÃO ........................................................ 126 

4.1. Caracterização, Conservação Física e Ocupação dos Imóveis. ................................... 126 

4.2. Mecanismos de Empoderamento no PRNH/Projeto Piloto Olinda ............................. 130 

4.2.1 Dimensão Pessoal do Empoderamento .................................................................. 131 

4.2.2 Dimensão Grupal do Empoderamento ................................................................... 136 

4.2.3 Dimensão Estrutural do Empoderamento .............................................................. 142 

4.2.4 Aspectos Gerais do Empoderamento no PRNH ..................................................... 150 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................ 154 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 161 

 

APÊNDICE A - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA MORADORES .................................. 170 

 

APÊNDICE B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA TÉCNICOS....................................... 171 

 

APÊNDICE C - LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS FINANCIADOS E MORADORES ENTREVISTADOS

 ................................................................................................................................................ 172 

 

 



Introdução 18 

 

                                                            INTRODUÇÃO 

 

 

Tradicionalmente as políticas de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional 

têm sido implementadas pelos estados nacionais, com a finalidade de construir uma 

“identidade nacional”. Esta tarefa mobiliza agentes públicos e outros atores, com a atribuição 

de valores que vão além dos referentes à nacionalidade. O interesse público legitima o ônus 

da preservação pelo Estado e o interesse individual do proprietário, em face da dimensão 

universal contida nos bens culturais, e do direito à memória. Pensamento semelhante ao da 

política desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – UNESCO, com a noção de Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Por sua vez, o patrimônio cultural brasileiro, amparado no artigo 216 da Constituição de 

1988 é constituído pelos “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira.” (MORAES, 2008, p. 223).  

No âmbito do Ministério da Cultura - MinC, o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – Iphan
1
, autarquia federal responsável pela preservação do patrimônio 

cultural brasileiro, possui cerca de 20 mil edifícios tombados, 79 núcleos históricos e 

conjuntos urbanos tombados, cerca de 9.930 sítios arqueológicos cadastrados, 22 bens de 

natureza imaterial registrados, quase um milhão de bens móveis (inclui acervo museológico), 

quase 835.000 volumes bibliográficos, vasta documentação arquivística e registros 

fotográficos, cinematográficos e videográficos, e, além disso, os bens considerados 

Patrimônio Mundial.
2
  

Os núcleos históricos, entendidos como espaços de produção da riqueza social, frutos do 

investimento coletivo de gerações, representam e reúnem diferentes modos de viver e assim 

contam a história da nação. Considerados nestes termos, a sua proteção não se restringe aos 

aspectos materiais com valores da história e da arte; incorporam também os saberes e fazeres, 

a diversidade de identidades, em que importa o simples e o monumental, por isso também se 

constitui no local onde se manifestam de modo mais explícito as diferenças de oportunidade, 

os interesses divergentes, os conflitos.   

                                                           
1
 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- Iphan é responsável pelo patrimônio cultural na 

instância federal. A sigla Iphan será utilizada quando não se tratar de um período específico. E as siglas DPHAN, 

SPHAN, IBPC em referência aos respectivos períodos das instituições. 
2
Disponível em  http://www.iphan.gov.br. Acesso 01.06.2011. 

http://www.iphan.gov.br/


Introdução 19 

 

A tarefa de preservar e conservar
3
 os núcleos históricos e áreas de entorno

4
 se inclui 

nas de alta complexidade, à medida que envolve a manutenção de uma multiplicidade de 

valores (histórico, artístico, antiguidade, entre outros), as decisões de uma gama de atores, a 

interface com legislações diferenciadas, e muitas vezes contraditórias, e principalmente por 

contar com interesses variados, e entre eles o econômico, visto que esta atividade implica na 

limitação ao direito de propriedade. 

Considerando o papel do Estado na tutela desses bens, ainda persiste o desafio de se 

desenvolver “numa sociedade como a brasileira, uma política de patrimônio que seja 

efetivamente uma política pública.” (FONSECA M., 2005, p. 25). Neste caso, Maria Cecília 

Londres Fonseca refere-se à “pública” diferente de política estatal, posto que articulada aos 

múltiplos interesses da sociedade, inclusive sob o aspecto formal. 

Os níveis de governo, até pelo comprometimento político partidário, atuam sobre o 

patrimônio de forma desarticulada, sobreposta, e sem muita clareza na definição e assunção 

de atribuições. O ente federal ao longo de sua trajetória tem empreendido ações pontuais de 

descentralização e de integração das práticas de preservação com as do planejamento urbano.  

A gestão pública, principalmente após a reforma do Estado na década de 1990, aponta 

para uma tendência à descentralização das decisões e responsabilidades políticas, com a 

participação da sociedade na escolha das alternativas de desenvolvimento. Nesse contexto, o 

diálogo entre as instâncias e atores sociais, a formação de parcerias e as cooperações podem 

facilitar a gestão urbana (PONTUAL, 2002). 

Em que pese o dispositivo constitucional
5
 da colaboração da comunidade nas questões 

afetas ao patrimônio cultural, percebe-se que ainda é incipiente a sua participação, inclusive 

se comparada à questão do meio ambiente, que se equivale em termos conceituais.  

A baixa participação social nas questões da preservação pode ser considerada sob os 

aspectos: da apropriação da noção de nação construída pelos bens culturais; da mobilização 

                                                           
3
 Preservar- É o conjunto de ações que visam à permanência (longevidade) dos bens culturais considerados com 

valor patrimonial (FONSECA M., 2005). O Iphan utiliza o conceito de modo amplo, engloba a identificação, a 

proteção, a conservação, revitalização, a promoção, a divulgação do patrimônio. Conservar- É proteger do dano, 

da mutilação e da descaracterização (RABELLO, 2009). A Carta de Burra define conservação como “os 

cuidados a serem dispensados a um bem para preservar-lhe as características que apresentem uma significação 

cultural” (CURY, 2000, p.247).  

Para os fins deste trabalho se utilizará o termo preservar, pois possui uma acepção mais ampla e vai além do ato 

de conservar o bem material. 
4
 O vocábulo “entorno” foi criado por técnicos do Iphan ao longo da década de 1970, então “um neologismo que 

designava as áreas vizinhas aos bens tombados” e utilizado na Portaria n. 05 de 24.06.1981 (PROGRAMA, 

2007, p. 11).  
5
 Parágrafo 1º do artigo 216- “O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação.” (MORAES, 2008, p. 223). 
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social
6
 por meio de associações, meios de comunicação e outros modos; da promoção de 

alterações nos mecanismos decisórios institucionais para a constituição dos bens culturais 

(FONSECA M., 2005).  

Os núcleos históricos, por suas características específicas, necessitam de preservação, a 

qual pode ser viabilizada por programas públicos que atendam a dinâmica da vida urbana. E 

nesses casos a sociedade brasileira tem exigido cada vez mais nas ações públicas a 

participação popular, a efetivação da cidadania, a transparência e o controle social. Mas, até 

que ponto esta postura se reflete nos programas
7
 governamentais voltados para a preservação 

do patrimônio cultural? Como os diversos agentes envolvidos com o problema, as três esferas 

de governo e a sociedade podem contribuir para a preservação do patrimônio?  

Esta pesquisa se insere no âmbito das discussões sobre o Patrimônio Cultural, 

enfocando os núcleos históricos e analisando as ações de empoderamento neles 

desenvolvidas, de iniciativa do órgão federal, no sentido de preservar e valorizar os conjuntos 

urbanos, com seu casario, igrejas, ruas, becos, largos, consubstanciando modos de viver. O 

cerne da pesquisa é a análise do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos/Projeto Piloto Olinda-PE, que será utilizado como estudo de caso para o 

diagnóstico das possibilidades de empoderamento da sociedade e sua relação com a fruição e 

a preservação do patrimônio cultural. Esta investigação procura desvendar se o modo como o 

Projeto Piloto Olinda foi estruturado e a maneira como eram estabelecidas as relações entre os 

diversos agentes sociais podem favorecer a preservação do patrimônio.  

O Programa de Revitalização de Núcleos Históricos tinha por objetivo preservar os 

núcleos históricos e para isto necessitava manter a sua população residente, pois ela é que 

mantém viva a memória local. Para tal, foi proposto, entre outras ações, o financiamento 

subsidiado para a recuperação dos imóveis particulares que se encontravam em precário 

estado de conservação.  

Pelo exposto, depreende-se que fogem ao âmbito da pesquisa as práticas e critérios 

técnicos de intervenção em bens culturais para sua conservação e preservação, bem como o 

aspecto político propriamente dito, das forças dos partidos políticos e de suas agendas sobre o 

patrimônio, ou seja, as ações diretas com o poder legislativo. 

                                                           
6
 Teixeira (2001) elencou as organizações da sociedade civil (meio urbano) existentes no Brasil até 2000.    

Neste rol não constam organizações voltadas para a preservação do patrimônio cultural. 
7
 “Programa” é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que 

concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos 

no plano, visando a solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da 

sociedade (BRASIL, 2007b). 
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Acredita-se que o produto desta investigação poderá subsidiar a formulação da política 

de atuação das entidades responsáveis pela proteção do patrimônio cultural brasileiro, 

notadamente o Iphan, que no momento estrutura o PAC das Cidades Históricas
8
, à medida 

que explicita o papel de ações de empoderamento na preservação do patrimônio cultural. 

Também contribuirá por divulgar uma experiência de preservação urbana ocorrida na década 

de 1980, período de transição democrática, em que questões como participação, democracia e 

descentralização eram vistas como ameaça ao regime.  

A discussão no âmbito deste estudo indica que o diálogo com a sociedade deve amparar 

a política de preservação do patrimônio cultural e a política de desenvolvimento urbano, 

considerando que a cidade deve responder as necessidades dos habitantes e usuários no que 

concerne à qualidade de vida e como local de práticas culturais de interesse coletivo. 

O estudo de caso propicia mergulhar nas especificidades do objeto, e assim entender o 

modo como foi executado o Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos/Projeto Piloto Olinda. Para a concretização deste trabalho foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com técnicos das diversas instituições que participaram do 

Programa de Revitalização e Recuperação de Núcleos Históricos/Projeto Piloto Olinda e vinte 

e dois moradores do sítio histórico de Olinda que usufruíram do Serviço de Reparos, um 

financiamento subsidiado para a melhoria dos imóveis. Os técnicos entrevistados são catorze 

arquitetos, um jornalista, uma socióloga, uma tesoureira, além de três representantes da 

comunidade. O trabalho está estruturado em cinco capítulos conforme a seguinte descrição: 

O Capítulo 1 apresenta a trajetória da patrimonialização no Brasil com a estruturação 

dos diversos subcampos do patrimônio cultural, seguido da patrimonialização do núcleo 

histórico de Olinda.   

O Capítulo 2 contém o referencial teórico e metodológico. No referencial teórico que 

norteia a análise desta investigação, explicitam-se as noções de habitus, espaço e a teoria dos 

campos da sociologia de Pierre Bourdieu, fundamentais para compreender os campos e as 

forças que atuam no patrimônio cultural. Apresenta uma discussão sobre empoderamento, 

com suas limitações e possibilidades. Neste estudo, o processo de empoderamento foi 

compreendido a partir de dimensões da vida social, em três níveis: individual; grupal e o 

estrutural. Em seguida se descreve a metodologia desenvolvida na realização desta pesquisa.  

                                                           
8
 O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do governo federal, visa incentivar o crescimento 

econômico e a inclusão social. Encontra-se em construção uma proposta para o setor do patrimônio cultural, o 

PAC Cidades Históricas, a cargo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- Iphan (BRASIL, 

2009). 
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O Capítulo 3 apresenta uma contextualização econômica, social e político-

administrativa do município de Olinda, nos anos de 1970 e início dos anos de 1980. De modo 

resumido descreve a atuação do Programa de Cidades Históricas no município de Olinda, e o 

Sistema Municipal de Preservação. A seguir apresenta o Programa de Revitalização de 

Núcleos Históricos com a experiência do Projeto Piloto Olinda, enfocando seu processo de 

estruturação e implementação.  

No Capítulo 4 foram compilados os resultados encontrados na pesquisa e procurou-se 

analisar os elementos de empoderamento destacados no capítulo teórico, articulado com as 

práticas do Projeto Piloto Olinda. Com as entrevistas, foi possível apreciar o modo como os 

técnicos e os moradores interagiram para a realização dos objetivos do Programa. Portanto, 

este capítulo refere-se aos resultados das ações de empoderamento e a preservação dos 

núcleos históricos.  

E, finalmente, as Considerações Finais, com as reflexões sobre os processos de 

empoderamento e sua relação com a preservação de núcleos históricos. Com base na análise 

realizada apresentam-se sugestões para a formalização de uma parceria entre poder público, 

moradores e usuários de núcleos históricos com linhas de ação voltadas para a preservação e 

salvaguarda dos valores culturais existentes nos núcleos históricos, evidenciando as limitações 

e as possibilidades de desdobramentos da pesquisa sobre o tema. 
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                                                         CAPÍTULO 1 

                           PATRIMONIALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

 

 

“Olinda é só para os olhos, 

Não se apalpa, é só desejo. 

Ninguém diz: é lá que eu moro.  

Diz somente: é lá que eu vejo”. 

 

Carlos Pena Filho 

 

 

Na cultura ocidental, oriunda do direito romano, a palavra patrimônio tem em si o poder 

de trazer à lembrança, rememorar. Os objetos e bens produzidos são evidenciados por um 

processo seletivo, elegendo-se aqueles representativos de uma sociedade. Os bens culturais, 

expressões da criatividade humana, nos diversos aspectos da vida, constituem o patrimônio 

cultural. Estes passam a ter cada vez mais interesse na vida social, pela função de expressar 

identidades, assegurar valores, e por estarem atrelados à celebração de sentimentos 

(POULOT, 2009).  

Ao longo do século XX, no mundo ocidental e particularmente no Brasil, as escolhas e 

seleções dos bens culturais representativos do patrimônio da nação, cada vez mais, foram 

seguidas de explicações e de juízos de valor que assegurassem a validade da propositura. 

Talvez se contrapondo ao processo de homogeneização cultural fomentado e promovido pela 

globalização, há, atualmente, o reconhecimento de uma maior quantidade de bens culturais, 

com a consideração de outras dimensões do patrimônio, no intuito de favorecer comunidades 

antes não atendidas pelas ações de preservação.  Esse movimento foi acompanhado pela 

incorporação de profissionais de variadas especialidades para dar suporte conceitual e 

ideológico, com a inserção de novas disciplinas ao campo da preservação, o que possibilitou o 

diálogo entre diversos ramos do conhecimento. 

Observa-se então uma constante promoção e valorização do patrimônio. Há, por assim 

dizer, no início do século XXI, uma tendência a estender a patrimonialização a todos, ou 

quase todos, os aspectos da vida cultural, numa tentativa de restabelecer a continuidade entre 

presente e passado. Essa pulsão da sociedade moderna de tudo preservar, o historiador Pierre 

Nora traduziu como o fenômeno da patrimonialização da história, da memória, da cultura 

(NORA, 1993). Esse movimento, orientado pela conscientização da importância do passado, 
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alimenta o desejo das pessoas terem reconhecidas suas histórias, suas práticas culturais, ou 

seja, que elas sejam transformadas em patrimônio.  

Destarte, cada vez mais uma diversificada gama de bens recebem atenção do Estado, no 

sentido de preservá-los como parte integrante do patrimônio cultural e como garantia de 

direitos à cultura. Ao assim serem considerados, passam a necessitar de ações de conservação, 

pesquisa, registro e proteção, para serem transmitidos e valorizados pelas gerações 

subsequentes. 

Aos indispensáveis edifícios monumentais, aos conjuntos arquitetônicos e urbanísticos, 

aos objetos artesanais, aliam-se paisagens, rotas, personnes ressources
9
, que em muitos 

Estados brasileiros foram amparados por legislação específica. Em Pernambuco, para citar um 

exemplo, existe a Lei n. 12.196 de 02.05.2002, que institui o “Registro do Patrimônio Vivo- 

RPV”, aqui consideradas personalidades ou grupos reconhecidamente dotados de determinado 

saber cultural. Ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, juntam-se o 

etnográfico, o biológico, o natural, o genético, os modos de vida, as festas, lugares. Importa a 

cultura material e a imaterial; a regional, nacional e mundial.  

Há, portanto, ao longo do tempo, não só uma consolidação como uma ampliação da 

noção de patrimônio, que o vem transformando num campo cada vez mais complexo e 

dinâmico. Na concepção de Bourdieu (1983), um campo é um espaço onde são expressas as 

relações de poder, estruturadas pela distribuição desigual de capital social que os agentes 

sociais possuem e que determinam a posição que ocupam nele. Um campo se determina 

“entre outras coisas, através da definição dos objetos de disputa e dos interesses específicos 

que são irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de outros campos e que 

não são percebidos por quem não foi formado para entrar neste campo.” (BOURDIEU, 1983, 

p.89). 

A experiência brasileira em elaborar e operar os conceitos e práticas de proteção e de 

conservação dos bens culturais evoluiu no tempo, conformando e reconfigurando o campo do 

patrimônio. No Brasil, com a ampliação da atuação junto ao patrimônio de “pedra e cal” para 

a dimensão imaterial da cultura, novos agentes sociais entraram em cena no campo do 

patrimônio, além dos tradicionais especialistas arquitetos e engenheiros que até então 

dominaram as práticas da preservação. Novos olhares se incorporam nesse processo, de 

sociológicos a econômicos, passando pelos educacionais, antropológicos e geográficos.  

                                                           
9
 UNESCO - Recomendação Relativa à Condição de Artista de 27 de outubro de 1980. Disponível em 

http://www.unesco.com. Acesso em 01.06.2011. 
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A preservação desses patrimônios, agora imbuídos de tantas qualidades, tangíveis e 

intangíveis, móveis e imóveis, não pode mais se restringir a suas características físicas. Aos 

monumentos somam-se os espaços públicos, os conjuntos de edificações, excepcionais ou 

não, e especialmente o modo de vida usufruído por seus moradores e ocupantes, responsável 

pela produção do espaço e da cultura nessas áreas, e, sobretudo, pela atribuição de sentidos 

diferenciados.  

A prática exitosa da diversificação do patrimônio, com diferentes objetos, em que não 

há mais uma unidade de estudos investigatórios acerca do patrimônio, acompanhado por uma 

profusão semântica, teve como efeito que “a história do patrimônio é amplamente a história 

da maneira como uma sociedade constrói seu patrimônio.” (POULOT, 2009, p. 12). E em 

muitos casos, essa história não é distinta da história administrativa da instituição, ou melhor, 

sócio-administrativa, como se observa no campo do patrimônio cultural brasileiro.  

 

 

1.1 PATRIMONIALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Encontrar formas de legar às gerações futuras o patrimônio cultural da nação tem sido 

motivo de preocupação em vários países. No Brasil, ainda no século XVIII ocorreram as 

primeiras iniciativas de proteção, mas de caráter fortuito (SPHAN/FNpM, 1980).  

Os estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, ainda na década de 1920, criam as 

inspetorias estaduais de monumentos, uma institucionalização primeva da prática de 

preservação. No âmbito federal, em 1923, o deputado Luís Cedro (PE) apresenta uma 

proposta tímida de criação da Inspetoria de Monumentos Históricos dos Estados Unidos do 

Brasil, sem maiores consequências. Dois anos depois o jurista Jair Lins, designado relator da 

Comissão pelo presidente estadual Mello Viana de Minas Gerais apresenta a primeira 

proposta para instituir um órgão com caráter nacional. Espelhada no modelo francês, a 

valorização do patrimônio possui também o propósito de instruir os cidadãos 

(SPHAN/FNpM, 1980). 

O projeto de Estado de Getúlio Vargas, de cunho modernizante, atrelado a uma proposta 

de reformulação administrativa, mesmo sem o aporte de instrumento legal específico, ampliou 

a intervenção estatal no campo cultural. Em 1933, por ato administrativo considerou 

monumento nacional a cidade de Ouro Preto/MG. Enfatiza a cidade como palco de 

acontecimentos históricos na formação da nacionalidade e os monumentos representativos da 

arte colonial. Permite a realização de acordos do governo do estado de Minas Gerais, do 
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município de Ouro Preto, com autoridades religiosas para aplicação de recursos públicos na 

conservação desses bens.  

A nova Carta Constitucional de 1934, no capítulo II, artigo 148, assegura a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional e incorpora a temática ao projeto de construção da 

nação pelo Estado. Nomeado Gustavo Capanema para o Ministério da Educação e Saúde- 

MES em 1934, este tratou de providenciar estudos para a proposição de projeto de lei para 

efetivar a proteção cultural no Brasil. Duas propostas consistentes se apresentaram: a de 

Mário de Andrade e a de Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

O anteprojeto de Mário de Andrade, com uma leitura mais ampla do que seria 

patrimônio, reunia no conceito de arte as manifestações eruditas e populares, estabelecidas em 

oito categorias. A definição de arte de concepção antropológica  

[...] significa a habilidade com que o engenho humano se utiliza da ciência, das 

coisas e dos fatos” [...] “indica em Mário uma visão abrangente e avançada para sua 

época em relação às noções de arte e de história vigentes, inclusive nos serviços de 

proteção já existentes na Europa [...] O popular enquanto objeto e o povo enquanto 

alvo” [denota o compromisso com a função social do órgão]. (FONSECA M., 2005, 

p. 99-102).  

Os museus, com função pedagógica, seriam estruturados em duas vertentes, os 

nacionais, especializados segundo os quatro livros de tombo, e os municipais com acervos 

selecionados pela comunidade, conforme os valores locais (SPHAN/FNpM, 1980). 

A preocupação na coletivização do saber, entendida como finalidade precípua da 

entidade, pois, estaria “democratizando a cultura e despertando na população o sentimento de 

apego às coisas nossas”, da ação cultural como ação política, a proposta de Mário de Andrade 

diferia em essência no modo de atuação do projeto de Rodrigo Melo Franco de Andrade 

(FONSECA M., 2005, p. 102). 

O anteprojeto de Rodrigo Melo Franco de Andrade continha uma base jurídica que 

possibilitava a atuação do órgão frente à delicada questão da propriedade. Resolver este 

assunto implicou na necessidade de nomeação de coisas: bens móveis e imóveis. O 

instrumento proposto - o tombamento - inviabilizava a atuação do órgão frente às 

manifestações folclóricas, danças, e outros bens de natureza imaterial. Mas esta proposta se 

coadunava com o momento político vivido pela sociedade de estrutura patriarcal. Foi 

instaurada a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, pela instância federal, 

através do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- SPHAN, atual Instituto do 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- Iphan
10

 com a edição do Decreto-Lei n. 25 de 30 

de novembro de 1937. Desde então, o tombamento tem sido o principal instrumento para a 

proteção do patrimônio cultural brasileiro. 

O conjunto de bens culturais que constituem o patrimônio material é classificado, 

segundo a sua natureza, em quatro Livros de Tombo, conforme o artigo 4º do Decreto Lei n. 

25/37: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro Histórico; Livro de 

Belas Artes; e Livro das Artes Aplicadas (IPHAN, 1994). Os bens imóveis incluem os 

núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e os móveis 

compreendem coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, 

arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

Esclarece a jurista Sônia Rabello que o Tombamento é, pois, “o instituto jurídico 

através do qual o Poder Público determina que os bens culturais serão objeto de proteção, 

dizendo inclusive, de que forma se dará essa proteção” (IPHAN, 1994, p. IX). Assim, “o 

tombamento pertence ao mundo do Direito Público, é instituto do Direito Administrativo 

porque se relaciona com a possibilidade e o dever do Estado de realizar um fim público.” 

(SOUZA FILHO, 1997, p. 62).  

Segundo Maria Cecília Londres Fonseca (2005) a conquista da legitimidade da ação da 

instituição federal, por Rodrigo Melo Franco de Andrade, foi alcançada pelo padrão ético nos 

serviços desenvolvidos, utilizando os recursos: modernidade e rigor científico nos trabalhos; 

escolha dos colaboradores; imagem de instituição coesa e destituída de interesses político-

partidários, onde prevalecia o “interesse público”. A participação ativa na instituição de 

intelectuais e artistas, ligados ao movimento modernista, como Mário de Andrade, Lúcio 

Costa, Carlos Drummond de Andrade, Afonso Arinos de Melo Franco, Prudente de Morais 

Neto, Manuel Bandeira, Alcides da Rocha Miranda, Gilberto Freyre, Joaquim Cardoso, 

Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, propiciou a credibilidade a seus atos 

administrativos. 

Aos 30 primeiros anos da instituição federal responsável pela proteção dos bens com 

interesse nacional designa-se comumente de “fase heróica”, que coincidentemente 

corresponde à gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Este adjetivo com propriedade 

retrata o trabalho realizado nesse período, pelos poucos recursos disponíveis e a grandeza da 
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 Ao longo do tempo o órgão federal responsável pela proteção recebeu várias denominações: em 1936, em 

caráter experimental, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; com a Lei n. 378 de 13.01.1937 o 

SPHAN integrou a estrutura do Ministério de Educação e Saúde - MES e foi criado o Conselho Consultivo. Pelo 

Decreto 8.534 de 02.01.1946 passa a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DPHAN 

(FONSECA M., 2005). 
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tarefa realizada (SPHAN/FNpM, 1980). Ao Conselho Consultivo
11

, formado por técnicos de 

notório saber, cabia o pronunciamento sobre os bens a proteger.   

Diante do quadro de abandono dos bens culturais, coube nos primeiros tempos, 

conforme relata o arquiteto Luis Saia, apud SPHAN/FNpM (1980), as ações emergenciais: 

inventariar o que havia de mais significativo na formação brasileira; salvar os monumentos 

com risco de perda total; introduzir na sociedade a noção do tombamento e suas 

consequências sobre a propriedade privada. Foram deixadas para um segundo momento todas 

as ações que necessitassem de maior experiência e de maior quantidade de pessoal, tais como 

a proteção de conjuntos históricos; o controle de comércio de arte; os tombamentos 

paisagísticos; o inventário de artes menores; a instalação de novos usos para bens que 

perderam a função. 

A avassaladora urbanização do Brasil no início do século XX destruiu parte 

considerável das cidades antes da criação da SPHAN. Os locais sem dinamismo econômico 

ficaram a salvo, como Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João Del Rey, Tiradentes e 

Diamantina em Minas Gerais; Icó e Aracati no Ceará; Vassouras no Rio de Janeiro; Rio de 

Contas e Jaguaribe na Bahia; Goiás Velho e Pilão de Goiás, em Goiás; Alcântara no 

Maranhão (SPHAN/FNpM, 1980). Mas nem todas essas cidades tiveram imediata inscrição 

em Livros de Tombo. 

Notadamente, esta fase favoreceu os bens tombados individualmente, a maioria de 

arquitetura religiosa, militar, e civil, os conjuntos arquitetônicos (sem a valorização por se 

integrarem a ambiente urbano) que foram estudados, documentados e divulgados. Os bens 

móveis, pela crescente valorização promovida pelos serviços culturais, passaram a ser alvo de 

furtos e comercialização indevida, e assim exigiram ações rigorosas de proteção. As coleções 

foram alvo de cuidado, tanto as eruditas quanto as populares, abrigadas em Museus e Casas 

Históricas, instalados em edifícios detentores de valor cultural. 

Conceitos como nacionalidade, excepcionalidade e singularidade orientam a defesa dos 

bens para a inclusão no rol de bens tombados que acompanham a tradição europeia de 

constituição dos patrimônios nacionais, com a atribuição de valor com base nas categorias da 
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  A partir da Lei n. 6.292 de 15.12.1975 o tombamento depende da homologação do Ministro. O Conselho 

Consultivo passou por diversas composições, e atualmente é presidido pelo Presidente do Iphan, e composto 

pelos seguintes membros: I – um representante das entidades: Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS/BRASIL; Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB; 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Ministério de Educação; 

Ministério das Cidades; Ministério do Turismo; Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM e Associação Brasileira 

de Antropologia – ABA; II – treze representantes da sociedade civil, com especial conhecimento nos campos de 

atuação do Iphan. Disponível em: http://www.iphan.gov.br. Acesso em 01 jun. 2011.  

http://www.iphan.gov.br/
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história da arte.  O tombamento foi o instrumento utilizado para salvaguardar bens e impedir, 

literalmente, a sua destruição. Estratégia ainda válida e corrente nos dias atuais.  

Os tombamentos efetuados privilegiaram os bens representativos da arte e arquitetura 

colonial, ao mesmo tempo em que foi valorizada a arquitetura moderna brasileira, sendo 

desconsideradas as demais expressões artísticas como o ecletismo, a art nouveau e outras, 

entre o século XIX e o XX. A maioria dos bens protegidos representava a cultura das elites. 

Em função de o tombamento intervir em outros interesses, notadamente, na esfera 

econômica, “a proteção precisava se fundamentar em critérios que, ainda que não fossem de 

consenso geral ... (e não eram), fossem juridicamente defensáveis e socialmente aceitáveis.” 

(FONSECA M., 2005, p. 106).  

As pesquisas realizadas pela instituição incidiram preponderantemente sobre os bens 

imóveis e móveis, principalmente os religiosos, dos séculos XVI ao XVIII. 

Concomitantemente às pesquisas, a prática da restauração (as obras civis eram na maioria por 

administração direta) permitiu a construção de um saber, e a adoção de critérios técnicos tanto 

para a definição de tombamento quanto para as intervenções.  

Os critérios para firmar o tombamento foram estabelecidos pelos técnicos do Sphan, sob 

a orientação do arquiteto Lúcio Costa, considerado por Mariza Velozo (1996) o articulador e 

definidor de significado às diversas categorias organizadoras do discurso sobre patrimônio. 

Conforme salienta Maria Cecília Londres Fonseca (2005), preponderava a autoridade 

conferida aos agentes e à instituição federal para efetuar a proteção ante os critérios advindos 

de estudos e pesquisas. 

Como os arquitetos, maioria na instituição, produziam os pareceres técnicos, 

preponderava a visão modernista da história da arquitetura
12

, em detrimento de outros saberes. 

Mas foi justamente esse conhecimento, advindo das pesquisas e das práticas dos técnicos do 

Iphan, que legitimou os atos da administração. Na seleção dos bens que deveriam ter 

assegurados a permanência para gerações futuras pelo instituto do tombamento, na verdade, 

prevalecia a ótica da elite intelectual, que foi “criando, registrando ou silenciando 

significações.” (PEREIRA, 2009). 

O patrimônio “consagrado”, obra de especialistas - visto que não seria possível a todos 

entender de tais especificidades - e cujos problemas, mesmo os de ordem prática e que vão 

incidir sobre a vida da coletividade, são transformados em questões técnicas, com soluções a 
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 No Brasil, o mesmo grupo que criou o Serviço do Patrimônio em 1930 também implantou a arquitetura e o 

urbanismo modernista (SEGAWA, 1999). A visão modernista da arquitetura refere-se à “interpretação que os 

arquitetos modernistas fizeram da arquitetura brasileira” (FONSECA M., 2005, p.110), que tem o barroco 

mineiro como sua maior expressão.  
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depender de “expertise dos técnicos do patrimônio.” (FONSECA M., 2005). Por meio do 

reconhecimento da competência técnica foi gerada a autoridade, pois a reputação foi 

construída pelo acúmulo de capital simbólico
13

, conforme esclarece Bourdieu (BOURDIEU, 

2004a).  

Constituir o acervo de bens patrimoniais representativos da nação é, portanto, constituir 

o capital simbólico nacional, que se reveste de poder simbólico; na acepção daquele sociólogo 

“é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o 

sentido imediato do mundo [...]” (BOURDIEU, 2004c, p. 9).  

A maioria do acervo nacional e as práticas efetivadas pela instituição até a década de 

1970, centradas nos monumentos tombados isoladamente, fez com que se tornasse conhecida 

como a fase do “grupo da pedra e cal”, centrado na proteção de monumentos isolados, apesar 

da proteção de sítios históricos e conjuntos arquitetônicos fazer parte das primeiras inscrições 

nos Livros de Tombo.  

No final da década de 60, aparece no discurso federal, para substituir o termo cidade, ou 

cidade monumento, o termo “sítio urbano”. O Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor 

do SPHAN à época, utilizou o termo em seu texto, “The Conservation of Urban Sites”, 

publicado em 1968 na revista da UNESCO, Museums and Monuments, n. XI, em que esse 

autor justifica o tombamento pelo fato de o sítio urbano ser “a criação notável e representativa 

da vida e da organização social de um povo, em determinada fase de sua evolução.” 

(MOTTA, 1987, p. 117).  

Esta nova concepção, em contraposição à de cidade monumento do Decreto n. 22.928 

de 12.07.1933, que declarou a cidade de Ouro Preto como monumento nacional, pressupõe o 

desenvolvimento social, posto que enfatiza as complexidades da vida urbana, diferente do 

monumento isolado.  

Na década de 1960, normativas aprimoram e ampliam o campo do patrimônio, como a 

Lei n. 3.924 de 26.07.1961 que dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos; a 

Lei n.4.717 de 29.06.1965 que regulamenta a Ação Popular; a Lei n. 4.845 de 19.11. 1965 que 

regulamenta a saída de obra de arte do país e a Lei n. 5.471 de 09.07.1968 que dispõe sobre a 

exportação de livros antigos e acervo bibliográfico. 

A gestão de Renato de Azevedo Duarte Soeiro (1967-1979) frente ao órgão de 

preservação, situada entre duas figuras míticas para o Iphan, a de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade e a de Aloísio Magalhães, vista como uma pálida sucessão à aposentadoria de 
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  Este conceito será aprofundado no capítulo seguinte. 
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Rodrigo Melo Franco de Andrade, e por isso muitas vezes dispensada a sua leitura, não 

permite perceber as transformações conceituais, e a inserção de novos atores que passam a 

interagir no campo do patrimônio (PEREIRA, 2009). 

O contexto político deste período é marcado pelo Golpe Militar de 1964, que tem entre 

os anos 1967-1974 a fase de maior repressão e supressão dos direitos civis. A política de 

desenvolvimento no período do milagre econômico gera uma intensa urbanização e 

industrialização. A opção pela indústria automobilística promove drásticas transformações nas 

cidades, com a abertura de vias e a ampliação de espaços para circulação de automóveis. No 

plano nacional, houve a construção de uma rede de estradas para a promoção da integração 

nacional. 

O modelo implantado pelo órgão federal de proteção encontrava-se desgastado, segundo 

Maria Cecília Londres Fonseca (2005) e as transformações políticas, econômicas e sociais em 

curso ameaçavam, e de fato ameaçaram
14

 o patrimônio. Para lidar com as transformações e 

acompanhar as tendências mundiais em curso, preconizadas na Carta de Veneza (1964) e na 

Carta de Quito (1967), o Iphan buscou a parceria com a UNESCO para a formulação de novas 

diretrizes de conservação do patrimônio.   

A vinda do Inspetor Principal dos Monumentos Franceses, Michel Parent
15

, em duas 

missões pelas cidades brasileiras entre os anos de 1966 e 1967, enfatizou a importância de 

inserir o planejamento urbano para lidar com a dinâmica das cidades, e de se abranger um 

acervo mais numeroso, considerando o interesse de bens culturais para o incremento de 

atividades turísticas (IPHAN, 2008). 

A postura adotada por Soeiro de conciliar e complementar a preservação com o 

desenvolvimento econômico demonstrava os esforços de adaptação da instituição que neste 

momento teve alterada sua denominação para Iphan
16

, e ficou subordinada ao Conselho 

Federal de Cultura.  Esta entidade, responsável pelo Plano Nacional de Cultura, e pelo 

estímulo à formação de conselhos nos entes subnacionais, possuía quatro câmaras: artes, 

letras, ciências humanas e patrimônio histórico e artístico nacional (PEREIRA, 2009).  

Da integração do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação e Cultura, 

numa perspectiva de valorização do patrimônio nacional, como promotor do desenvolvimento 
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 Em Recife/PE, o caso emblemático foi o da Igreja dos Martírios. Foi destombada e destruída, bem como um 

expressivo conjunto de imóveis nos bairros de Santo Antônio e São José para dar lugar à Avenida Dantas 

Barreto, com excessiva largura, e sem uma aparente função no tecido urbano. No bairro de São José foi demolida 

a Estação Ferroviária de Cinco Pontas, a segunda mais antiga do Brasil, para a construção de um viaduto que 

também se localiza no limite do Forte das Cinco Pontas, monumento federal. 
15

  Adiante ver as contribuições de Parent para o sítio histórico de Olinda. 
16

 A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - DPHAN em 1970 se torna Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 
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econômico pelo incremento de atividade turística, foi criado o Programa Integrado de 

Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste- PCH
17

. O Programa previa a 

descentralização da atividade de preservação, a formação de instituições e conselhos, em nível 

estadual e municipal, que se comprometiam com recursos financeiros. Posteriormente o 

Programa foi ampliado para outras cidades com patrimônio tombado.   

O cenário de transformações no contexto urbano ameaça vários bens, que sob a retórica 

da perda são solicitados para proteção por meio do tombamento (GONÇALVES, 2002). Os 

processos de tombamento, espaços de interesses conflitantes, em que grupos dominantes 

tendem a querer conservar intacto o capital simbólico acumulado, revelam os distintos 

discursos, pela atribuição de diferentes valores.  

Na década de 1970, ainda prevalece a concepção material do patrimônio, com a leitura 

arquitetônica, de caráter estético e estilístico. Mas já aparece consignada em alguns pareceres 

a importância social dos monumentos, como no tombamento do Mercado Ver-o-Peso, no 

Estado do Pará. Os conjuntos arquitetônicos protegidos se equivalem, em número, aos bens 

religiosos, mais numerosos na fase heroica. Também permanece constante a distribuição 

geográfica dos bens, concentrados nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, 

Pernambuco e Minas Gerais (PEREIRA, 2009). É desse período o reconhecimento do 

Conjunto Arquitetônico Urbanístico e Paisagístico de Olinda
18

, com processo iniciado em 

1962 e tombado em 1968. Para o Professor Augusto Carlos da Silva Telles, os núcleos como 

Olinda e Igarassu puderam ser protegidos por se encontrarem afastados das áreas submetidas 

a fortes pressões imobiliárias no final do XIX e primeira metade do XX (TELLES, 2008). 

Na gestão de Renato Soeiro ampliaram-se as solicitações externas para a proteção de 

bens, uma demonstração de participação social na seleção de bens. Se contrapondo à 

dominância barroca, os imóveis do século XIX, representativos do estilo eclético 

(neoclássico, neogótico, neocolonial), se incorporaram à narrativa patrimonial da nação, 

amparada no discurso de se constituírem documentos ou registro de um período histórico. 

Mas, “a ausência de valor artístico “puro” era, assim, compensada pela valorização histórica”, 

e há, então, um considerável aumento na inscrição de bens no Livro Histórico (PEREIRA, 

2009, p. 385).  
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 O PCH investiu em obras de infraestrutura urbana, na restauração de imóveis isolados e em capacitações 

técnicas. Será detalhado a seguir, no que se refere à Olinda, por ser um programa de governo que antecedeu o 

Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos – PRNH.  
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 DPHAN/DET. Processo n. 674-T-62: Proposta de Tombamento do acervo paisagístico, urbano, arquitetônico 

da cidade de Olinda, Pernambuco. 1968. 
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A realização de Seminários com a participação da população serviu de consultas quanto 

à gestão do patrimônio de cidades tombadas, como São Luis/MA, Diamantina/MG, Ouro 

Preto/MG e Cachoeira/BA. Entretanto, prevaleceu a tradicional prática de tratar os conjuntos 

históricos como monumentos, sem incorporar os princípios do planejamento urbano. Alguns 

planos diretores de intervenções urbanísticas pontuais foram desenvolvidos, em 1978, para 

Ouro Preto e Mariana/MG, Parati/RJ, São Cristóvão e Laranjeiras/SE, Olinda e Igarassu/PE, 

mas não foram efetivamente implantados (RIBEIRO, 2005). 

Importa ressaltar, no período de Renato Soeiro, as estratégias de descentralização e de 

ampliação do campo do patrimônio, com a criação de instituições nos estados e municípios, 

em que “o Estado construiu um sistema de significação da nação, que entendia a pluralidade 

cultural como um aspecto dessa unidade territorial e simbólica.” (PEREIRA, 2009, p. 395). 

Destacam-se os órgãos de preservação criados nos estados de São Paulo (Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico Artístico Ambiental e Turístico do Estado de São Paulo – 

Condephaat), Rio de Janeiro (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado do Rio de 

Janeiro – INEPAC) Minas Gerais (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais - IEPHA), Bahia (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC) 

e Pernambuco (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe). 

Como todo campo é um espaço de lutas (BOURDIEU, 2004c), a entrada de novos 

agentes e instituições no campo da preservação patrimonial, trouxe novas visões, que se 

interpuseram à ortodoxia técnica e política do Iphan. Com vistas à obtenção de recursos no 

Programa de Cidades Históricas - PCH, o Condephaat elaborou o Programa de Núcleos e 

Cidades Históricas, efetuando a primeira aproximação entre a preservação do patrimônio e o 

meio ambiente, tema em voga na Europa desde o início dos anos 1970.  

Em seguida, em 1976, o Condephaat, no Estado de São Paulo, estruturou o Programa de 

Preservação e Revitalização do Patrimônio Ambiental Urbano, com o conceito de patrimônio 

ambiental urbano, numa visão abrangente de patrimônio incluindo valores sociais, culturais, 

ambientais e afetivos dos espaços urbanos. Este Programa se insere na Política de 

Desenvolvimento Urbano e Regional de São Paulo, com enfoque no planejamento e a 

preocupação em relação ao meio ambiente, já sensível à opinião pública. O Condephaat com 

isso promoveu uma ampliação do conceito de patrimônio e a inserção de práticas 

participativas (RIBEIRO, 2005). 

Reunidos no I Seminário de Valorização do Patrimônio Histórico e Artístico, realizado 

em novembro de 1978, em Natal/RN, como parte das atividades do PCH, técnicos de várias 

cidades e instituições discutiram conceitos na área do patrimônio. Consideraram então como 
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válido o conceito apresentado pelo representante do Condephaat, Ulpiano Meneses: “o 

patrimônio ambiental urbano é, antes de tudo, um fato social, produto de uma sociedade 

específica e que só na prática social poderá ser apreendido.” (SEPLAN/PR, 1978, p. 45). 

No Rio de Janeiro, por iniciativa da Prefeitura, em 1979, são realizados estudos para 

delimitação de áreas centrais da cidade para preservação e a criação de mecanismos legais. As 

áreas definidas para o “Projeto do Corredor Cultural” (Praça XV, Cinelândia, SAARA e 

Largo de São Francisco) possuem múltiplas funções, com predominância de comércio e 

serviços, institucional, administrativa, habitacional, de atividades de cunho cultural e de lazer, 

e tiveram a institucionalização da participação em associações como SAARA e SARCA
19

, de 

apelo mais comercial e econômico do que de preservação do patrimônio (FONSECA T., 

2008).  

As ações realizadas pelo Projeto Corredor Cultural/RJ tiveram foco nas intervenções 

urbanísticas e no assessoramento técnico às intervenções nos imóveis, com a publicação de 

manuais técnicos, com vistas a preservar o patrimônio. Foram construídos basicamente 

instrumentos de incentivo fiscal, como a Lei municipal/RJ n. 691 de 1984, pioneira na isenção 

de imposto territorial urbano, em isenção de taxa de licenciamento e de ISS nos serviços de 

restauração dos imóveis. A legislação urbanística municipal proibia o uso habitacional, mas o 

Projeto previa a manutenção dos poucos moradores localizados nas áreas periféricas; ao 

mesmo tempo “utilizou-se dos princípios da diversificação competitiva para atrair novos 

usuários ao centro e diversificar o perfil desses usuários através da criação de polos 

interligados.” (FONSECA T., 2008, p. 206). 

No mesmo contexto, surgiu uma iniciativa que resultou em novas categorias para o 

patrimônio cultural: no âmbito do Ministério da Indústria e Comércio, em convênio com o 

Governo do Distrito Federal, em 1975, foi criado o Centro Nacional de Referências Culturais 

– CNRC, sob a coordenação de Aloísio Magalhães.  

O Centro era estruturado em quatro programas de estudo: artesanato, levantamentos 

socioculturais, história da ciência e da tecnologia no Brasil, e levantamentos de documentação 

sobre o Brasil. Formado por uma equipe multidisciplinar, tinha o objetivo de estudar as 

formas de vida pré-industriais em vias de desaparecimento para documentá-las e, no segundo 

momento, estimular a sua dinamização. Para isso se fazia necessário montar um referencial 

básico para descrever e analisar a dinâmica cultural brasileira, caracterizada pelas práticas das 

diversas artes, ciências e tecnologias (MAGALHÃES, 1985).  
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   SAARA - Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências; SARCA – Sociedade dos Amigos da 

Rua da Carioca. 
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Vinculada ao Ministério da Educação e Cultura - MEC, a então SPHAN, agora 

Secretaria, possuía a finalidade normativa, e a Fundação Nacional pró-Memória – FNpM, a 

função de executar a política patrimonial, ambas sob a presidência de Aloísio Magalhães. A 

Fundação, em 1979, incorporou à sua estrutura dois principais programas, o CNRC e o PCH.  

Para Aloísio Magalhães, a diversidade e complexidade da cultura brasileira não eram 

atendidas pela política praticada pela SPHAN, sem negar as contribuições para a preservação. 

Entendimento compartilhado por Maria Cecília Londres Fonseca (2005, p. 110-111), quando 

afirma que “(...) a mudança de orientação nos anos 70-80 encontrou a instituição despreparada 

para valorar, proteger e justificar sua atuação em face de novos tipos de propostas.”  

A entrada de Aloísio Magalhães, com uma visão antropológica da cultura, substitui o 

conceito de patrimônio histórico pelo de bens culturais, que agora designa tanto os objetos, 

monumentos, conjuntos arquitetônicos quanto os documentos e as práticas sociais, festas, 

celebrações e artesanato. Face à tradicional narrativa de “exemplaridade” da fase heróica, o 

pensamento de Aloísio Magalhães entendia a cultura como processo de transformação 

histórica (GONÇALVES, 1996). 

O instrumento do tombamento não se aplica à nova categoria - as atividades culturais, 

como festas, rituais, celebrações, entre outros. Explica Arantes (1984): o tombamento 

consegue apenas proteger o objeto, mas não alcança o sentido das coisas.   

Os tombamentos da Serra da Barriga/AL (Quilombo dos Palmares) e do Terreiro da 

Casa Branca/BA (primeiro terreiro de Candomblé do Brasil), com abertura de processos em 

1982 e inscritos em 19.02.1986 e 14.08.1986, respectivamente, inauguram o novo momento 

da instituição (IPHAN, 1994). Há a valorização da cultura afro-brasileira, e a preservação de 

atividades desenvolvidas em seu âmbito, em detrimento do valor estético e artístico de 

edificações (RIBEIRO, 2005).  

Nesse período são pedidos os tombamentos de bens referentes às diferentes correntes de 

imigração (italiana, alemã, japonesa), marcos da história da ciência e da tecnologia no Brasil, 

bens representativos da arquitetura em ferro (pontes, caixas d‟água etc.), fábricas, conjuntos 

habitacionais populares e a Fábrica de Vinho Tinto Silva/PB como expressão do saber fazer 

(FONSECA M., 2005). 

Privilegia-se a ação efetiva junto às comunidades para apreender significados e usos 

sociais dos bens tombados, na medida em que são testemunhos de um passado no presente. 

Importa o que a comunidade produz no presente. Mas ainda assim permanece a autoridade 

dos intelectuais na construção do conhecimento e no papel de seleção e valoração dos bens 

como patrimônio (DELGADO, 2008). 
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O olhar de Aloísio Magalhães para os bens culturais previa a sua reapropriação pela 

comunidade, pelos segmentos populares, ao contrário de antecessores que preconizavam “a 

apropriação de bens culturais em nome da nação.” (GONÇALVES, 1996, p. 80). Então, isto 

exigiria o estabelecimento de diálogo entre técnicos e a comunidade, de modo a democratizar 

as decisões no âmbito da instituição. O patrimônio não mais é visto como testemunhos de um 

tempo passado, mas “objeto de apropriação no presente de forma a permitir conhecimento, 

uso e produção.” (RIBEIRO, 2005, p. 65). 

Nos anos de 1980, os projetos de revitalização de áreas urbanas são discutidos como 

forma de implantação de novos usos ao patrimônio. Nesse período se iniciam os estudos para 

definição de critérios de intervenção em áreas urbanas tombadas, e em seu entorno, sendo as 

Portarias os instrumentos administrativos considerados adequados. Os cuidados com a 

preservação do meio ambiente propiciam o tombamento de vários morros no Rio de Janeiro e 

da Serra do Mar, em São Paulo, em 1986, e, em âmbito institucional do ente federal um 

Programa de Proteção ao Patrimônio Natural (RIBEIRO, 2005).  

Com a preocupação em proteger de venda e roubo o acervo interior das Igrejas e 

Conventos, a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13.08.1985, referente ao 

Processo Administrativo n. 13/85/SPHAN, inclui no tombamento dos monumentos religiosos 

o acervo dos bens móveis e integrados.  

Neste período foi criado o Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos - PRNH
20

, proposta coordenada de aplicação de recursos da comunidade, dos 

organismos federais (inclusive do Banco Nacional de Habitação – BNH), estaduais e 

municipais para a preservação dos núcleos históricos, como forma de manter o morador – e 

por extensão os usos tradicionais de habitação – utilizando a metodologia participativa.  

O PRNH altera a política de preservação, e integra o patrimônio cultural ao processo de 

desenvolvimento urbano, com a participação de moradores. Há o entendimento de que é a 

permanência dos moradores que mantém viva a memória local.  

Como premissa básica, o Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos - PRNH buscava a valorização do homem e da coletividade, e a partir dessa 

postura no processo de planejamento e desenvolvimento resgatar a comunidade da posição 

passiva. Para isso, previu a integração das áreas de planejamento urbano e patrimônio 

cultural, e no processo conjunto de discussões entre técnicos e moradores, a formulação das 

proposições necessárias à consecução do programa (BOSI; BRAGA NETTO, 1986).    
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 O PRNH é o estudo de caso desta pesquisa e será adiante detalhado.  
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 O Projeto Piloto Olinda, uma experiência concreta do Programa de Recuperação e 

Revitalização de Núcleos Históricos, fornece um exemplo de descentralização de 

planejamento, com uma metodologia de “participação institucional e comunitária, utilizando 

tecnologias adequadas ao nível dos processos de trabalho e dos produtos resultantes.” 

(BRAGA NETTO, 1986, p.5). O Projeto Piloto Olinda teve como órgão executor a Fundação 

Centro de Preservação de Sítios Históricos de Olinda – FCPSHO, entidade responsável pela 

implementação das ações de preservação no âmbito do município de Olinda, em Pernambuco. 

As atualizações no campo do patrimônio, como afirmado anteriormente, são 

consolidadas pela Constituição de 1988 (MORAES, 2008, p. 223), que em seu artigo 216 

estabelece que o patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos “... bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” e de 

que o “poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro”.  

A reforma administrativa proposta pelo governo de Fernando Collor, em 1990, extingue 

a SPHAN/FNpM, os programas existentes, e o Conselho Consultivo, e cria a autarquia 

Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, integrante da Secretaria de Cultura, 

vinculada à Presidência da República.  

A política governamental passa a optar por apoiar a cultura por meio de incentivos 

fiscais,
21

 iniciada em 1986, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac, que 

possui dois mecanismos de atuação: o Mecenato, e o Fundo Nacional de Cultura – FNC.  

O Ministério da Cultura é recriado em 1992, assumindo a pasta Antônio Houaiss. Neste 

mesmo ano é reconduzido o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

Esta política tem continuidade nos dois mandatos do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002), tendo à frente da pasta da cultura o Ministro Francisco Weffort. Este 

modelo implicou: na concentração de aplicação de recursos na região sudeste; no privilégio a 

projetos de grandes eventos nas artes plásticas e no cinema; as empresas passam a definir a 

aplicação de recursos, que indicam os projetos a apoiar; na opção do governo por uma política 

de interesses político-partidários, na utilização dos recursos do FNC, com o repasse de verbas 

diretamente para os municípios e estado (RIBEIRO, 2005).  

Em 1994, a entidade volta a ser denominada de Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - Iphan, pela mobilização de servidores e intelectuais que entendem ser 
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 Iniciada com a Lei Sarney- Lei n. 7.505, de 02.07.86, alterada pela Lei n. 8.313 de 23.12.1991- Lei Rouanet. 
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este nome reconhecido nacional e internacionalmente. Na apreciação de Ribeiro (2005) isto 

indica a não aceitação do conceito amplo do termo patrimônio cultural e que apesar da 

estrutura regimental da instituição possibilitar trabalho mais abrangente, a prática continua 

moldada em conceitos ultrapassados. 

Importante momento na consolidação do campo do patrimônio imaterial foi o Seminário 

Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção, realizado na cidade de Fortaleza, em 

1997, que resultou na edição da Carta de Fortaleza. O encontro possibilitou a convergência de 

informações sobre o tema, com a finalidade de subsidiar a elaboração de diretrizes e a 

proposição de instrumentos legais “visando identificar, proteger, promover e fomentar os 

processos e bens portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira”, conforme o artigo 216 da Constituição de 1988, 

“considerados em toda a sua complexidade, diversidade e dinâmica, particularmente as 

formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas”, incluindo as referentes à cultura popular (CURY, 2000, p. 371). 

O Decreto Federal n. 3.551, de 04 de agosto de 2000, institui o Registro dos bens 

culturais de natureza imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial - PNPI, 

regulamentando o disposto no Artigo 216 da Constituição de 1988. O instrumento do Registro 

está atualmente estruturado em: Livro de Registro dos Saberes; Livro de Registro das 

Celebrações; Livro de Registro das Formas de Expressão; Livro de Registro dos Lugares. O 

Livro de Registro das Línguas encontra-se em processo de estruturação no Iphan. O Conselho 

Consultivo do Patrimônio Cultural aprova, em 2002, os dois primeiros Registros: o Ofício das 

Paneleiras de Goiabeiras/ES e a Arte Kusiwa
22

, dos índios da etnia Wajãpi/AM (IPHAN, 

2006).  

Observa-se que dentro de uma mesma instituição, o Iphan, o processo de registro do 

patrimônio imaterial, por sua natureza, se utiliza de uma metodologia de pesquisa 

desenvolvida pelo Instituto, denominada Inventário Nacional de Referências Culturais- INRC, 

que possui o “objetivo de produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos quais 

são atribuídos sentidos e valores, e, portanto, constituem marcos e referências de identidade 

para determinado grupo social
23

”. 

Assim, é a partir dos grupos sociais detentores dos saberes e fazeres que participam do 

processo do inventário, que se define pelo reconhecimento ou não dos bens culturais. 
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 Em 2004 foi Proclamada obra primado Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO.  

Disponível em http://www.iphan.gov.br.  Acesso em 01.06.2011. 
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Isso implica afirmar que no processo de registro tudo se inicia com a participação dos 

grupos que produzem, transmitem e vivificam os bens culturais. O conhecimento produzido 

vem da interação entre técnicos e os grupos que detêm a prática, e no momento da pesquisa 

são levantadas as ameaças e dificuldades enfrentadas pela comunidade na manutenção e 

transmissão da cultura, dados necessários aos Planos de Salvaguarda que, segundo o referido 

Decreto, sucedem os casos de Registro do patrimônio imaterial. Os Planos de Salvaguarda 

devem garantir as diretrizes do PNPI, quais sejam: a divulgação, a documentação, o apoio e o 

fomento aos bens culturais, ações as quais devem ter, desde seu início, a participação das 

comunidades detentoras dos bens registrados
24

. 

O Registro difere do Tombamento de bens materiais, pois nele não há a obrigatoriedade 

de permanência do bem cultural. Outro ponto distintivo é o trabalho técnico do Iphan, que por 

sua vez não exerce a fiscalização nos mesmos moldes dos bens materiais, mas sim acompanha 

os processos de repasse de conhecimento e a dinâmica dos bens culturais, sempre em 

consonância com as comunidades detentoras, no sentido de garantir a continuidade do bem 

cultural. Por este motivo, os bens registrados devem ser avaliados a cada dez anos, no sentido 

de manter-se ou não sua inscrição nos Livros de Registro
25

. 

No âmbito do patrimônio material, uma das maneiras encontradas pelo Ministério da 

Cultura/Iphan para captar recursos financeiros para a preservação de áreas históricas 

tombadas em nível federal, nos anos de 1996, foi a parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID com a criação do Programa Monumenta/BID.  

Os empréstimos internacionais não seriam suficientes para atender a demanda das 

cidades, sendo necessário, no entendimento do Ministério da Cultura/Iphan
26

 (2000-2002), 

alocar fontes de recursos existentes no país, para as intervenções em núcleos históricos. Com 

base no Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos - PRNH, é proposto 

o Programa de Reabilitação Urbana de Sítios Históricos - URBIS, em parceria com a Caixa 

Econômica Federal - CEF, estados e municípios, com consultoria do governo francês, na 

perspectiva de inserir a iniciativa privada, em momento futuro (IPHAN, 2000). 

O Programa URBIS tinha o objetivo de preservar o patrimônio cultural dos núcleos 

urbanos, com a melhoria das condições de vida dos habitantes e estimular a vinda de 

moradores de renda familiar média. A estrutura administrativa proposta era formada por uma 

Comissão Gestora Local - CGL, responsável pela articulação interinstitucional e 
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 Disponível em http://www.iphan.gov.br.  Acesso em 01.06.2011. 
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 Informações concedidas pelo arquiteto e urbanista do Iphan, Marcelo Brito, idealizador e coordenador do 

URBIS/PRSU (Entrevista em 11.05.2011 a esta pesquisadora). 
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intragovernamental, sob a coordenação do município, em locais onde não houvesse 

mecanismo de gestão equivalente (ibidem). 

O Programa de Revitalização de Sítios Urbanos - PRSH viria oferecer as condições 

financeiras para o Programa URBIS, utilizando-se as várias linhas de financiamento 

disponíveis na CEF, para atender: 1- Aquisição de terreno e/ou construção de imóvel; 2- 

Aquisição de imóvel e reforma e/ou ampliação; 3- Construção de Imóvel em terreno próprio; 

4- Aquisição de imóvel novo ou usado; 5- Reforma e/ou ampliação de imóvel. As cidades de 

Laguna/SC, Pirenópolis/GO, Mariana/MG e Sobral/CE foram escolhidas para a implantação 

da primeira etapa (ibidem).  

O Programa URBIS teve curta duração, com poucas ações realizadas, pois, no Governo 

Lula, coube ao Ministério das Cidades, recém- criado, o papel de fomentar a política urbana. 

O patrimônio estaria presente na política urbana, mas, não como o foco central. A opção 

governamental foi pelo Programa Monumenta/BID, até como forma de não dispersar 

recursos
27

. 

No plano nacional, há a regulamentação da execução da política urbana pelo Estatuto 

das Cidades- Lei n. 10.257 de 10.07.2001, que regula o uso da propriedade urbana em prol do 

bem coletivo, da segurança, do bem estar social e do equilíbrio ambiental. A obrigatoriedade 

das cidades com mais de vinte mil habitantes, de realizar planos diretores, constrangeu os 

órgãos de preservação a participar da formulação de diretrizes urbanísticas, inserindo a 

questão patrimonial na dinâmica urbana, invertendo a equação proposta até então, na qual o 

foco era a preservação, nela se inserindo as questões urbanas
28

. 

No sentido de dotar o Iphan de instrumentos de gestão urbana foi criado pela Portaria n. 

299 de 06.07.2004 o Plano de Preservação de Sítios Históricos - PPSH. O Plano, contém um 

Termo Geral de Referência para orientar a sua formulação, implementação, acompanhamento 

e avaliação. Instrumento de caráter estratégico, normativo e operacional, destinado ao 

desenvolvimento de ações de preservação de sítios urbanos tombados, deve ter por resultado 

um acordo entre os principais atores públicos e privados, fruto de um intenso processo 

participativo.  Configurou-se como um instrumento para a democratização das ações na área 

de proteção (IPHAN, 2005).  

O Plano de Preservação começou a ser desenvolvido por meio das representações do 

Iphan nos estados. Em Pernambuco, as experiências foram em Olinda e no Parque Histórico 
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Nacional dos Guararapes. Este momento coincide com a mudança na gestão administrativa, e 

sem dotação orçamentária, o Plano de Preservação sofreu descontinuidade. 

O Programa Monumenta/BID consolidou-se e inseriu a preservação sob a ótica da 

sustentabilidade. As ações eram descentralizadas para o município, incentivando a parceria 

entre entidades públicas e privadas, visando à promoção do desenvolvimento local, gerando 

emprego, renda e inclusão social. O governo federal, responsável pelo empréstimo junto ao 

BID, arcaria com 80% dos custos das ações e os demais entes, com 20%. Foram conveniados 

vinte e cinco centros históricos e, em Pernambuco, fazem parte Olinda e Recife, com a 

maioria das ações voltadas para a requalificação do espaço urbano, especificamente os 

espaços de convivência social (IPHAN, 2009). 

O Programa Monumenta possui uma linha de Financiamento de Imóveis Privados, que 

começou a atuar a partir de 2006, sendo as regras dispostas em Edital específico. A seleção 

das propostas encaminhadas (o proprietário apresenta projeto aprovado, orçamento e outros 

documentos) é examinada por uma comissão de técnicos de órgãos públicos. Com base em 

critérios de relevância histórica, estado de conservação, contrapartida do proponente e faixa 

de renda, os projetos são selecionados e enviados para a Caixa Econômica Federal. Os 

contatos estabelecidos são impessoais. A CEF, agente financeiro, passa então a exigir as 

documentações de praxe da instituição. O financiamento ocorre segundo as condições: juro 

zero; correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC; várias formas de 

garantia (hipoteca, fiador, depósito caução); carência de seis meses; isenção de Tarifa 

Operacional Mensal para mutuário com renda inferior a três salários mínimos, entre outras 

facilidades (ibidem).  

Tendo por referência outubro de 2008, no Brasil foram selecionadas 1.449 propostas e 

totalizados trezentos contratos com cento e sessenta e cinco obras concluídas. Em Olinda 

havia onze propostas selecionadas e dois contratos assinados. Em Recife, dezessete 

classificadas, mas não havia nenhum contrato efetuado - número reduzido considerando-se os 

imóveis que necessitam de conservação (ibidem). 

A instituição federal de preservação tem ampliado o leque de bens culturais, com a 

inserção do Patrimônio Ferroviário, nos termos da Lei n. 11.483/2007, (bens com valor 

cultural oriundos da antiga RFFSA), e de outros bens industriais, a conceitos como o da 

Paisagem Cultural, normatizado pela Portaria n. 127 de 30.04.2009 indicam a dinâmica e a 

diversidade de bens protegidos.  

Nos dias atuais o governo federal, numa perspectiva de intensificar o crescimento, está 

executando o Programa de Aceleração do Crescimento- PAC. Trata-se de um novo conceito 



Patrimonialização e Preservação 42 

 

de investimento em infraestrutura que visa estimular os setores produtivos e, ao mesmo 

tempo, levar benefícios sociais para todas as regiões do país aliado a outras medidas 

econômicas (BRASIL, 2007a). O governo pretende estimular o aumento do PIB e do 

emprego, intensificar a inclusão social e a melhoria na distribuição de renda.  

No segundo semestre de 2009, com a articulação da Casa Civil da Presidência da 

República, foi proposta uma nova vertente do programa, o PAC das Cidades Históricas, sob a 

coordenação do Ministério da Cultura - MinC por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional- IPHAN, e com a parceria do Ministério das Cidades, Ministério do 

Turismo, Ministério da Educação, Petrobrás, Eletrobrás, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES, Caixa Econômica Federal - CEF e Banco do Nordeste do 

Brasil - BNB. Consiste num processo de coordenação das ações dos entes federativos, União, 

Estados e Municípios, articulada com a sociedade com vistas a preservar o patrimônio cultural 

brasileiro. Pretende-se a partir da valorização da cultura, poder promover o desenvolvimento 

econômico e social com sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida nas cidades 

(IPHAN, 2009).  

Inicialmente estão envolvidas cento e setenta e três cidades de todos os estados 

brasileiros, com uma meta de investimento na ordem de duzentos e cinquenta milhões de reais 

anuais. O PAC das Cidades Históricas vem consolidar uma estratégia nacional de 

desenvolvimento, tendo por eixo estruturador o patrimônio cultural. Prevê-se a realização de 

ações integradas nos níveis de governo por meio da construção do Sistema Nacional de 

Patrimônio Cultural (ibidem). A construção desse sistema avança em três eixos: coordenação, 

para garantir ações articuladas; regulação, estabelecer princípios e regras gerais de atuação 

com conceituações comuns; fomento, incentivos voltados para o fortalecimento institucional, 

estruturação de sistema de informações. No Estado de Pernambuco estão com Planos de Ação 

em andamento os seguintes municípios: Recife, Olinda, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, 

Cabo de Santo Agostinho, Caruaru e Goiana, além do distrito de Fernando de Noronha.  

A participação da sociedade civil se processa por meio da realização de Oficinas 

durante as etapas de planejamento e, ao serem elencadas as ações, realiza-se uma audiência 

pública, de preferência na Câmara de Vereadores, quando são definidas e priorizadas as ações 

a serem realizadas de imediato e de médio prazo. 

Em decorrência da política econômica de contenção do processo inflacionário foram 

realizados cortes orçamentários na esfera federal em 2011, comprometendo 

consideravelmente as ações do PAC das Cidades Históricas. O pacto entre os níveis de 

governo, para a assinatura de Acordos inclui o planejamento de ações de curto, médio prazo e 



Patrimonialização e Preservação 43 

 

a alocação de recursos financeiros pelos entes envolvidos, não sendo possível neste ano sua 

integral concretização. 

Do exposto até o momento, e considerando a trajetória do órgão federal responsável 

pelo patrimônio, prevalece a assertiva de Maria Cecília Londres Fonseca (2005), já indicada 

na Introdução deste trabalho, de que, não obstante os avanços realizados no sentido de se 

ampliar a noção de patrimônio e de haver um dispositivo constitucional e um discurso 

institucional de corresponsabilização da sociedade na sua proteção e conservação, persiste o 

desafio de se desenvolver uma política estatal de patrimônio que seja de fato uma “política 

pública”. 

Deste modo, as práticas voltadas para o fortalecimento e garantia da presença da 

sociedade civil nas decisões das administrações públicas são fundamentais no novo contexto 

do Estado Nacional, que tem a cultura como um vetor e catalizador do desenvolvimento social 

e econômico brasileiro. (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2007). Passa a ser cada vez mais 

exigida na ação pública a participação popular, a promoção da cidadania, a transparência e o 

controle social. Para tanto, é importante analisar até que ponto esta postura se reflete nos 

programas governamentais voltados para a preservação do patrimônio cultural. 

Assim, a motivação deste estudo consiste em desvendar as relações entre agentes sociais 

e instituições no campo do patrimônio cultural, de modo a examinar as possíveis 

contribuições de estratégias de empoderamento em programas públicos federais voltados para 

a preservação de áreas urbanas com valor cultural. E, das iniciativas do governo federal para 

intervir em núcleos históricos com comunidade residente, utilizando a metodologia 

participativa, destaca-se o PRNH, com a experiência do Projeto Piloto Olinda, que por isso se 

constitui no estudo de caso desta pesquisa.  

Os programas governamentais voltados para a preservação do patrimônio cultural além 

do objetivo material de conservarem estruturas físicas portadoras de valor cultural intervêm 

no tecido social, em maior ou menor escala, dependendo das suas características. No 

PRNH/Projeto Piloto a finalidade social é evidenciada, seja na maneira com que as atividades 

eram realizadas – com a participação da comunidade, seja no público atendido, população 

habitante de áreas menos favorecidas do núcleo histórico de Olinda – subhabitações.  

O objetivo do PRNH/Projeto Piloto Olinda era manter a população residente em Olinda, 

pois assim poderia ser preservado, numa visão ampla, o patrimônio cultural. Para isto foi 

proposto o financiamento para a recuperação de imóveis – Serviço de Reparos, com três tipos 

de contratos: fornecimento de material de construção; fornecimento de material e mão de obra 

e o de elaboração de projetos.  
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1.2 PATRIMONIALIZAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DE OLINDA 

  

“Olinda é um encanto! – Eis a exclamação que me escapou momentânea, em meados de 

agosto de 1913 (...) essa primeira impressão perdurou os anos, sem sofrer abalos nem 

alteração. Vindo do norte ou do sul, sempre queria fazer eu uma visita à velha Olinda” 

exclama Frei Bonifácio Mueller (MUELLER, 1945, p. 11). 

Sem dúvida, procede a admiração de Frei Bonifácio - historiador franciscano, que 

produziu importante obra sobre o patrimônio arquitetônico religioso de Olinda –, e que logo 

foi reconhecida pelos órgãos oficiais responsáveis pela preservação do patrimônio cultural.  

Neste estudo, a seleção dos bens efetuada pelo Iphan conduz a análise do processo de 

construção do patrimônio em Olinda.  

Consta que a Vila de Olinda teve as construções iniciadas em 1536, pelo donatário 

Duarte Coelho, pois em 12 de março de 1537, ao conceder o Foral, já havia terras ocupadas 

por Jerônimo de Albuquerque, Rodrigo Alves, Bartolomeu Rodrigues e outros.  Cita os 

roçados de Braz Pires, Paio Correia e de Dona Brites de Albuquerque, esposa de Duarte 

Coelho. Estavam erguidos o Paço do Governador e a ermida do Monte, ambos referidos no 

Foral, esta é a razão para assegurar o Professor José Antônio Gonçalves de Mello que ela é a 

mais antiga igreja com certidão de nascimento (SILVA, 2002).  

 

 

 

 

Figura 1 - Roteiro de todos os sinais que há na costa do Brasil, 
publicado em 1589. Mapa da costa de Pernambuco com a Vila 

de Olinda. 
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Figura 2 - Alto da Sé, implantação primitiva da Cidade. Acervo IPHAN 

 

No primeiro momento da proteção federal no Brasil, entre 1938 e 1939, Olinda teve 10 

monumentos tombados individualmente. Da arquitetura religiosa foram selecionados: 

Convento de São Francisco, Palácio Episcopal (atual Museu de Arte Sacra de Pernambuco- 

MASPE), Igreja da Misericórdia, Seminário de Olinda e Igreja da Graça, Igreja de Santa 

Teresa, e dois representativos da arquitetura civil do século XVI, a Casa n. 07 da Praça João 

Alfredo e a Casa n. 28 da Rua do Amparo. Todos inscritos nos Livro de Tombo de Belas 

Artes, e particularmente a Igreja e Convento do Carmo, a Igreja do Monte e a Igreja e 

Mosteiro de São Bento receberam também inscrição no Livro Histórico (IPHAN, 1994).    

 

   

 Figura 3 - Igreja de Nossa Senhora do Monte. Acervo IPHAN 

 

Figura 4 - Igreja e Mosteiro de São Bento. Acervo IPHAN 
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Os dados apresentados refletem o modelo de preservação seguido nos primeiros anos de 

criação da instituição federal, com a priorização dada aos bens religiosos e a noção de 

excepcionalidade para a valoração e inclusão no Livro de Belas Artes. A análise de Maria 

Cecília Londres Fonseca (2005) é que neste período (fase heroica) o Livro Histórico era 

considerado de “segunda classe” e que era aplicado na acepção literal descrita no Decreto-lei 

n. 25/37, supondo então ser esta a razão de não terem sido recrutados historiadores para o 

quadro da entidade, nem de não terem sido desenvolvidos critérios para avaliar o valor 

histórico. Havia, portanto, uma dominância do conceito estético-estilístico, em que o barroco 

era mais valorizado que outros estilos.  

A proteção federal do núcleo histórico de Olinda iniciada com a abertura do Processo n. 

674-T-62 recebeu parecer favorável do Iphan, sendo tombado o Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de Olinda - Notificação n. 1.004 de 21.03.1968
29

, com um polígono de 1,2 km². 

Posteriormente houve a extensão deste tombamento motivando a Notificação n. 1.155 de 

04.06.1979
30

, incluindo o Acervo Urbanístico, Paisagístico e Arquitetônico, com inscrição no 

Livro de Belas Artes, no Livro Histórico e duas inscrições no Livro Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, com polígono com 10,4 km². O 1º Distrito do Iphan
31

 esclarece a 

municipalidade dos efeitos do tombamento, e que “visa salvaguardar aquelas construções e 

logradouros de valor artístico e que bem definem a fisionomia da mais interessante cidade 

                                                           
29

 Comunicação do Diretor do IPHAN, Renato Soeiro ao Prefeito de Olinda, Benjamim de Aguiar Machado. 
30

 Comunicação do Diretor- Geral do IPHAN, Aloísio Magalhães ao Prefeito de Olinda, Germano Coelho. 
31

 Ofício n. 093/71/D de 28.06.1971 ao Prefeito de Olinda, Ubiratan de Castro Lima. 

Figura 5 e Figura 6 - Rua do Amparo, n. 28 e Praça Conselheiro João Alfredo, n. 7. Acervo IPHAN 
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colonial de Pernambuco, senão a mais bela” e ainda enfatiza o “tipo de arquitetura que tem 

raízes seculares”.  

 

    

 

Em 1985, foi aprovada pela 117ª Reunião do Conselho Consultivo do Iphan, no dia 

18.11.1985, a proposta de Rerratificação n. 1.155/79 do polígono de tombamento 

estabelecendo setores diferenciados de A à D, e na área de entorno, correspondendo aos 

Setores de E a K, sendo a legislação federal vigente para o núcleo histórico de Olinda.  

 

   

 

 

A década de 1960, no órgão federal, caracteriza-se pela maioria das inscrições serem 

realizadas no Livro Histórico. O Livro Histórico e o Livro Arqueológico, Etnográfico e 

Figura 7 - Notificação n. 1004/1968. 

Acervo IPHAN 
Figura 8 - Notificação n. 1155/1979. Acervo IPHAN 

 

Figura 9 - Rerratificação n.1151/1979. Polígono 
de tombamento de 1985. Acervo IPHAN 

 

Figura 10 - Rerratificação n.1151/1979. Polígono de entorno de 1985. 
Acervo IPHAN 
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Paisagístico acabavam por inscrever os bens destituídos de interesse estético. Essa distinção 

dos Livros de Tombo no plano federal é confirmada por Ítalo Campofiorito, apud Fonseca M. 

(2005, p. 114) conforme afirmação de que eles “para classificar os bens culturais, foram 

pouco a pouco se hierarquizando”. Observa-se então que a “história do campo é a história da 

luta pelo monopólio da imposição das categorias de percepção e apreciação legítimas.” 

(BOURDIEU, 2004a, p. 88).  

Em 1966, a Casa do Antigo Aljube (atual Museu de Arte Contemporânea- MAC) e a 

Capela de São Pedro Advíncula foram inscritos no Livro do Tombo Histórico. Em 1984, foi 

tombado o Forte de São Francisco, e em 2000 as “Ruínas do Forte do Buraco”
32

, ambos 

indicados para o Livro Histórico (IPHAN, 1994).  

No estado de Pernambuco, a Lei n. 7.970 de 18.09.1979 (regulamentada pelo Decreto n. 

6.239 de 11.01.1980) institui o tombamento de bens culturais, e pelo seu artigo 4º 

automaticamente ficam inscritos os bens tombados pela União. O governo estadual não 

realizou acréscimos à listagem federal no município de Olinda.  

Uma possível explicação para o fato é que no âmbito municipal, nessa mesma época, foi 

criado pela Lei n. 4.119/79 o Sistema Municipal de Preservação, do qual faz parte o Conselho 

Municipal de Preservação, com, dentre outras, a atribuição de realizar tombamentos. Este 

Conselho, em 1984, na área do sítio histórico de Olinda tombou os seguintes bens: Igreja de 

São Sebastião, Forte do Buraco, Casa da Pólvora, Bica de São Pedro, Bica dos Quatro Cantos, 

Bica do Rosário, Passo da Ribeira, Passo dos Quatro Cantos, Passo da Rua 27 de Janeiro, 

Passo da Sé, Fábrica de Doces Amorim Costa (Mercado Eufrásio Barbosa), Igreja de N. S. do 

Amparo, Igreja de N. S. do Rosário dos Homens Pretos de Olinda. Encontra-se em instrução  

para tombamento: a Igreja do Bom Jesus do Bonfim e o Cine Duarte Coelho (FUNDARPE, 

2009). 

 

                                                           
32

 Conforme o Processo n. 1.351– T- 95 obteve parecer favorável na 22ª Reunião do Conselho Consultivo do 

Iphan em 08.06.2000.  
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A entrada em cena de outras esferas públicas, como a estadual e a municipal, com o 

instrumento do tombamento, em muitos casos fez recuar o ente superior de seu poder 

discricionário. Mas, como constata Maria Cecília Londres Fonseca (2005) ainda prevalece o 

prestígio do tombamento federal em relação ao dos demais, pois popularmente, se considera o 

tombamento federal como aquele que de fato assegura a proteção. 

O sítio histórico de Olinda tem sido contemplado com importantes títulos honoríficos, 

internacionais, nacionais e municipais que distinguem e validam o valor excepcional de seu 

acervo patrimonial. Na década de 1980, pela Lei n. 6.863 de 26.11.80 de iniciativa do 

Deputado Fernando Coelho, época de ditadura, no governo militar do presidente João 

Figueirêdo, Olinda foi reconhecida pelo Congresso Nacional como Cidade Monumento 

Nacional, pelas qualidades do sítio sob os aspectos físico, paisagístico, histórico e artístico, 

assim como foi evidenciada a importância dos artistas na vida cultural do local. Este título foi 

importante para o futuro reconhecimento do valor do sítio histórico pela UNESCO.  

Estudos realizados pelo eminente ecólogo Vasconcelos Sobrinho atestaram a 

importância dos elementos naturais de Olinda, culminando a com a sua titulação de Cidade 

Ecológica, conferida pela Prefeitura Municipal em 1982, pelo Decreto Municipal n. 023, de 

29.06.1982, na gestão de Germano Coelho. Os critérios elencados para tal propositura foram: 

o caráter residencial em detrimento do uso industrial; os habitantes valorizarem o ambiente 

natural, e local de repouso; a fisionomia natural da cidade representada pelas suas 

características geográficas e orográficas singulares, existência de áreas verdes como o Horto 

d‟El Rey, um dos primeiros jardins botânicos do país (FUNDARPE, 2009).  

 

Figura 11 - Igreja do Bonfim  

 

Figura 12 - Bica do Rosário 
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Neste mesmo ano, 1982, o Brasil apresentou o dossiê com a candidatura do sítio 

histórico de Olinda à Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura - 

UNESCO que na 6ª Assembleia Geral do Comitê do Patrimônio Mundial, em 14.12.1982, lhe 

conferiu o título de Centro Histórico Patrimônio Cultural da Humanidade. Empenhados desde 

1978 na luta por este título, as personalidades como o então ministro Eduardo Portela, o 

embaixador olindense Holanda Cavalcanti, Marcos Vinícius Vilaça e principalmente do 

olindense de coração, designer, artista plástico, professor e Presidente da SPHAN/FNpM, 

Aloísio Magalhães. 

No dossiê com a propositura de Olinda à inclusão na lista de bens do Patrimônio 

Mundial constam descritos: 

Le tracé urbain est informel, caractéristique dês bourgades portugaises d‟origine 

médiévale et son charme se trouve acentue par le paysage et par l‟emplacement. (...) 

Les caractéristiques de l‟architecture populaire, à Olinda sont frappantes, 

représentant l‟héritage de la culture portugaise adaptée aux conditions brésiliennes, 

elles acquirent leur propre caractere et une fascinante continuité au long dês années 
33

 (SPHAN/FNpM, 1982a). 

A inclusão na Lista do Patrimônio Mundial obedeceu a dois critérios definidos pela 

instituição internacional - UNESCO: 

                                                           
33

 O traçado urbano é informal, característico das cidades portuguesas de origem medieval, e seu charme é 

acentuado pela paisagem e pela implantação. (...) As características da arquitetura popular em Olinda são 

impressionantes e representam o patrimônio da cultura portuguesa adaptada às condições brasileiras, e que 

adquiriu sua própria característica e uma fascinante continuidade ao longo dos anos – tradução da autora.  

Figura 13 - Assinatura do Decreto Municipal n. 023, de 29.06.1982. Foto de 
Ubiratan Rodrigues, Acervo Arquivo Público Antonino Guimarães/PMO 
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(ii) representar uma importante permuta de valores humanos, durante um 

determinado período de tempo ou dentro de uma área cultural específica, como o 

desenvolvimento da arquitetura, das artes monumentais, do planejamento urbano ou 

do desenho de paisagens; (...) (iv) constituir um exemplo excepcional de um tipo de 

edificação, ou conjunto arquitetônico, ou uma paisagem que ilustre uma ou várias 

etapas significativas da história humana. (UNESCO, Convenção de 1972). 

Em junho de 2006 Olinda foi agraciada pelo governo federal com o título de 1ª Capital 

Brasileira da Cultura. Complementando as homenagens, pelo valor conferido ao conjunto 

documental de Livros Foreiros, composto por 54 volumes, com mais de 18 mil páginas 

manuscritas correspondendo ao período de 1710 a 1986, a UNESCO incluiu no registro de 

Memória do Mundo.
34

  

No âmbito do Registro do Patrimônio Vivo - RPV foram contemplados na cidade de 

Olinda: em 2006 o “Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia Noite”; em 2008, a 

coquista “Selma do Coco” (FUNDARPE, 2009). O frevo, forma de expressão referência da 

cultura olindense e pernambucana, foi inscrito, em âmbito federal, no Livro de Registro das 

Formas de Expressão em 2007, e tem na festa “Carnaval de Olinda” um dos seus momentos 

autênticos. A Assembléia Legislativa de Pernambuco registrou o “Carnaval de Olinda” como 

um bem do patrimônio imaterial do estado.  

 

   

 

O Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda efetivou o registro dos 

seguintes bens imateriais: Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 

(Resolução n. 01/2005); Tapioca (Resolução n. 13/2006); Quilombo Urbano da Nação Xambá 

(Resolução/2007) (FUNDARPE, 2009). 

Apesar de todos esses atributos e titulações até então conferidas ao sítio histórico de 

Olinda, o município não tem garantido o adequado apoio financeiro.  Isto significa, seguindo 

                                                           
34

 Disponível em http://www.ceci-br.org. Acesso em 20.05.2011. 

Figura 14 - Homem da Meia Noite. Acervo Fundarpe 

 

Figura 15 - Frevo. Acervo Fundarpe 

 

 

http://www.ceci-br.org/
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a análise sociológica de Bourdieu, que o capital cultural – revelado nas diversas honrarias 

recebidas de entidades nacionais e internacionais pelo núcleo histórico de Olinda – não 

consegue ser revertido em capital econômico, o que se expressa pelo fato de que o município 

de Olinda até hoje depende de recursos federais e estaduais para promover a conservação 

desse sítio com valor excepcional. Por sua vez, os entes federativos, sustentam 

economicamente os bens culturais como forma de satisfação à nação e às entidades 

internacionais responsáveis pela titulação que periodicamente avaliam a condição do bem 

cultural.  

Além da visão oficial da proteção cultural, outros olhares evidenciam atributos desta 

cidade, como o do sociólogo Gilberto Freyre. Para este autor, em Olinda é possível ver tudo 

que, há 400 anos, vem formando o Brasil:  

Mais do que isso, é uma paisagem, a que se vê dos altos de Olinda, que o próprio 

homem completa. Pelas ladeiras, meninos empinando papagaios. Mulheres de 

encarnado apanhando gravetos. Homens pescando pelos mangues. Negros velhos 

pegando caranguejo pela lama também preta. Frades franciscanos a caminho do 

convento. E cada figura dessas, em vez de uma intrusão, parece tão necessária à 

paisagem quanto as igrejas, as casas, as jangadas, os coqueiros, as águas, as 

barcaças- uma delas tão próxima de nós que se lê sem muito esforço o seu nome: 

Tabu. Tudo se irmana perfeitamente para completar essa paisagem ao mesmo 

tempo cristã e brasileira. [grifos nossos] (FREYRE, 1944, p.23 e 24).  

Retomando a perspectiva material do patrimônio, mas, ao mesmo tempo, procurando 

identificar o papel primordial das pessoas que construíram – e ainda constroem – Olinda, 

pode-se perceber a evolução urbana da cidade ao se comparar as plantas de Barlaeus (1647) e 

de Giuseppe di Santa Teresa (1698). As plantas desses cartógrafos indicam que caminhos 

retilíneos foram se transformando em ruas, com o traçado irregular da planta atual da cidade. 

Então, foram as construções das casas que deram forma ao arruamento e não a rua que 

determinou o traçado da cidade. As ruas se adaptaram à condição da topografia, organizando-

se como ligações entre os principais pontos de atividades: religiosas, políticas e comerciais.  

(CARRAZZONI, 1980).  
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Complementando essa visão da cidade, pode-se dizer que: “A sábia beleza criada pelo 

trabalho, soma-se a do mar sobre o qual a cidade se debruça. E como que atestando o vínculo 

indissociável entre ambos, a constante presença do mar no cenário urbano ocorre como pano 

de fundo, seja do casario, seja das igrejas e conventos de cujos largos e fronteiros pode ser 

visto, em toda sua grandeza” (OCBPM, 2007, p. 37). 

Assim, não é só de natureza e de pedra e cal que é feita Olinda; é reconhecida pela 

Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial - OCBPM a sua riqueza em 

manifestações culturais:  

A população profundamente enraizada à terra, não só mantém vivo o rico patrimônio 

arquitetônico como também antigas tradições, como festas religiosas, o carnaval e o 

artesanato”. Além da prática da religião católica, desde o período colonial, razão das 

inúmeras igrejas, capelas e passos, são encontrados em Olinda elementos da cultura 

indígena e africana. “A mistura de raças é marcante na cidade do frevo, maracatu, da 

cerâmica no barro e da talha” Cidade de artistas plásticos, poetas, músicos e 

artesãos, “que a elegeram símbolo de inspiração e criação. (OCBPM, 2007, p. 42 e 

43). 

As igrejas com suas Irmandades, como, por exemplo, a Irmandade do Amparo, que 

remete ao tempo de D. Henrique (1578-1580) e que teve novo Regimento, visto que o antigo 

havia sido extraviado em 1783, segundo o qual era formada por jovens “que não sejam pretos, 

judeus e mulatos até o 3º grau, que não tenham ofícios vis; e que não sejam pecadores 

públicos e escandalosos.” (FREYRE, 1944, p. 139 e 140). Consta em relato de Frei Manoel 

Calado que em 1645, no primeiro domingo de outubro, Henrique Dias com seus negros 

crioulos (irmanados na Confraria do Rosário dos Pretos) fez festa à Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos com solenidade pelos bons sucessos alcançados contra os holandeses. Houve então 

missa de dois coros, pregação e procissão (MUELLER, 1945).  

Figura 14 - Mapa ‘Civitas Olinda’, publicado por 
Gaspar Barlaeus em 1647 

 

Figura 17 - Vista aérea de Olinda. Acervo IPHAN 
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Os maracatus de Olinda e arredores que param e festejam à frente da Igreja do Rosário 

dos Pretos, objeto de discussão em 1780, quando o Governador da Capitania recebe carta do 

Santo Ofício que consultou o antigo Governador Conde de Pevólide acerca dessas danças. O 

Conde distinguia dois tipos de dança: as privadas, ou seja, as secretas que não deveriam ser 

toleradas, e as públicas, que deveriam ser permitidas para com este mal menor se evitar outros 

maiores, devendo com suavidade e prudência “ir destruindo pouco a pouco um divertimento 

tão contrário aos bons costumes” (FREYRE, 1944, p.144). Estes maracatus subsistiram até os 

dias atuais, e enchem as ruas com ruídos, seus cantos, danças, atabaques. 

Olinda, com vida cultural intensa, com seus Clubes Carnavalescos: Vassourinhas 

(1912); Cariris (1921); Elefantes (1952); Pitombeira dos Quatro Cantos (1947), e muitos 

outros com estandartes e enfeites, danças e cantos tradicionais, e os pastoris. Há a Fundação 

Centro de Criatividade Musical de Olinda, a Banda Henrique Dias, além da Sociedade 

Olindense de Defesa da Cidade Alta – SODECA
35

, a Associação de Proteção ao Meio 

Ambiente – ASPAN (SPHAN/FNpM, 1987). 

A Fundação Centro de Preservação de Sítios Históricos de Olinda possuía o jornal 

“Foral”
36

 que realizava uma ampla ação de divulgação dos aspectos culturais da cidade, e de 

sua gente, e,   noticiava iniciativas como a do seu Lúcio Camelo, proprietário da Panificação 

Divina, no Amparo,“que é um apaixonado por Olinda”, que em 1981 solicitou a Bajado
37

 

ilustrações da cidade de Olinda com um pequeno histórico para colocar nos sacos de pão 

(FCPSHO, 1981, p.1). A cidade inspira artistas e os olindenses possuem uma explicação 

própria para o feitiço que se apodera de quem a conhece: “quem não viu Olinda, não amou 

ainda!” (SILVA, 2002, p.97). 

A preocupação em preservar a cidade, não é só dos poderes públicos, com seus 

instrumentos legais e investimentos; a comunidade, de forma tácita ou explícita, acata os 

valores preconizados que justificam não apenas a inscrição dos bens culturais como, 

principalmente, a sobrevivência dos bens culturais e sua fruição pelos moradores da cidade. 

É nesse ambiente sociocultural que vem ser implantada a proposta de experiência Piloto 

do Programa de Recuperação e Revitalização dos Sítios Históricos, estudo de caso desta 

investigação. O PRNH/PPO entende que “a participação e a valorização do homem neste 

processo é premissa fundamental para o desenvolvimento de todas as ações” do Programa 

(FCPSHO, 1985g, p. 1). Princípio compartilhado por Ivan Maurício Monteiro dos Santos, 

                                                           
35

 Fundada em 09.09.1984, foi concebida como uma Sociedade para a proteção à cultura e às tradições 

olindenses (BARRETO, 2009). Isto ocorre no período de estruturação do PRNH. 
36

 Jornal Foral, Olinda: FCPSHO, n. 02, Agosto, 1981. 
37

  Artista plástico olindense. 
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pois, trata-se de “preservar o mais importante patrimônio de uma cidade, os seus moradores.” 

(FCPSHO, 1986b, p. 19). A problemática social passa a ser incorporada pela instituição, e 

preservar inclui o homem, o patrimônio vivo - social e o patrimônio edificado.  

 

   

 

Portanto, olhar Olinda, viver Olinda, é desfrutar de uma exuberante paisagem, 

mergulhada em um traçado de ruas, becos e largos de cunho seiscentista, adornado por um 

casario, às vezes simples, popular, às vezes imponente, coexistindo o colonial, o eclético, o 

moderno, em uma composição arquitetônica harmônica. Edifícios que funcionam como uma 

espécie de caixa de ressonância que ainda sustentam um modo de vida. Modo de vida de 

moradores, com seu jeito simples, calmo, contemplativo, com suas tradições, artísticas, festas, 

celebrações, rituais, música e dança. Um verdadeiro acervo humanístico a ser protegido. 

Figura 18 - Igreja da Graça e Seminário. Acervo IPHAN Figura 19 - Igreja Nossa Senhora do Carmo. Acervo IPHAN 

 

 



Referencial Teórico e Metodológico 56 

 

                                                                   CAPÍTULO 2 

                         REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho tem como eixo teórico estruturador a sociologia desenvolvida por Pierre 

Bourdieu, especialmente com a teoria dos campos sociais, as noções de habitus, espaço e os 

diversos capitais que os envolvem. O mundo da cultura, onde está inserido o patrimônio 

cultural, tal qual o mundo econômico, conhece relações de força, com fenômenos de 

concentração de capital e poder, que variam em diferentes momentos históricos e em 

diferentes espaços. 

Compreendidos esses espaços e os campos onde se situa o patrimônio cultural, o 

aspecto propositivo deste trabalho se efetiva através da análise de mecanismos de 

empoderamento dos agentes sociais no exercício da preservação do patrimônio, em seus 

diversos aspectos. Antes, porém, de fazer uso desse conceito, cabe discutir as suas diferentes 

acepções, possibilidades, e limitações. 

Nesta investigação, o processo de empoderamento se vincula à noção de 

desenvolvimento no sentido adotado por Amartya Sen, ou seja, como liberdade, como 

expansão das capacidades (SEN, 2000). Refere-se, portanto, às liberdades substantivas, 

expressas pelas possibilidades dos indivíduos de determinarem seus destinos, mediante 

escolhas. A gestão pública pode então aumentar essas capacidades, do mesmo modo que o 

uso efetivo das capacidades de participação dos indivíduos influencia a gestão pública.  

 

2.1.1 As Noções de Habitus, Espaço e Campos em Pierre Bourdieu 

 

As contribuições do sociólogo Pierre Bourdieu têm influenciado gerações, e vão muito 

além do campo social propriamente dito. O contexto cultural vivido por Bourdieu é marcado 

na filosofia pelos conceitos da fenomenologia, dominante na década de 1950 do século XX, 

fundada pelo filósofo Edmund Husserl, e representada por pensadores como Heiddeger, Sartre 

e Merleau-Ponty. Nesse período o estruturalismo alcançou o apogeu, e como informa Patrice 

Bonnewitz, extrapolou seu conceito para outras áreas: na lingüística por Saussure, na 

antropologia por Lévi-Strauss, na filosofia por Althusser (BONNEWITZ, 2003). O marxismo, 
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que nesse período exerceu forte influência, legando a Bourdieu o pensamento sobre a 

sociedade por meio do paradigma da dominação, expressa nas práticas cotidianas mais 

simples. A sociologia recebeu aportes significativos de Bourdieu, em especial nos aspectos 

relacionados à construção do fato social, bem como o desenvolvimento de conceitos 

fundantes para a disciplina: habitus, ethos, hexis, campos, capital, alodoxia.   

Como forma de superação e, ao mesmo tempo, de síntese entre Karl Marx (uso do 

critério econômico para divisão da sociedade em classes sociais) e Max Weber (análise da 

sociedade pelos estratos: poder, prestígio e riqueza), Bourdieu propõe uma abordagem que 

além de analisar a posição dos grupos sociais e suas relações, possa entender a sua propensão 

para reproduzir a ordem social, sendo para isso utilizados os conceitos de espaço social e 

campo social. Estes conceitos, juntamente com as noções de habitus e de capital, são 

importantes para compreender o pensamento de Pierre Bourdieu sobre a construção de 

consensos. 

Pautado no princípio segundo o qual “o fato social é conquistado, construído, 

constatado”, o sociólogo em apreço apresenta o conceito de espaço social e, assim, rompe 

com a visão piramidal de hierarquia da sociedade (BONNEWITZ, 2003, p. 53). Isto é, o 

mundo social pode ser representado sob a forma de um espaço (com várias dimensões). O 

termo capital é apropriado por Bourdieu por exprimir propriedades de se acumular por meio 

de operações de investimento, de transmitir-se pela herança, de permitir extrair lucro.  

O capital pode assumir quatro formas básicas: capital econômico; capital cultural; 

capital social e capital simbólico. Desses tipos, o capital econômico e o capital cultural 

fornecem critérios de diferenciação para se construir o espaço social.  

A sociedade é formada por campos sociais, com razoável autonomia, atravessados por 

lutas entre classes. Bourdieu assim adota a visão de luta de classes do marxismo, apesar de 

não pactuar com a definição de classes sociais e mecanismos de dominação descritos por essa 

tradição de pensamento (BONNEWITZ, 2003). 

O campo é então definido por Bourdieu (BOURDIEU, 1983) como o espaço onde 

ocorrem as relações de poder. A sua estruturação depende da distribuição desigual de capital 

social, que por sua vez determinam as posições que os diferentes agentes sociais ocupam no 

campo.  

Nesta dissertação o conceito de campo foi de grande valia para identificar quais agentes 

sociais estão envolvidos no processo de preservação de sítios históricos e, em especial, no 

Projeto Piloto Olinda desenvolvido no núcleo histórico de Olinda, como parte do Programa de 

Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos - PRNH. Ele nos possibilita identificar a 
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dinâmica das forças que atuam no campo e a posição ocupada pelos diversos agentes sociais, 

revelando assim as relações de poder existentes e o uso de capitais para exercer a preservação 

do patrimônio cultural.  

Analisando a ação dos agentes sociais nos campos, observou Bourdieu (BOURDIEU, 

2004d, p.28) que eles apresentam disposições adquiridas, manifestas como “maneiras de ser 

permanentes, duráveis” a que denominou de habitus. Segundo Bourdieu, habitus consiste 

num sistema subjetivo, de estruturas interiorizadas, comuns a membros de uma mesma classe 

social ou grupo, que orientam e conformam a ação desses grupos. Como o habitus “é um 

produto das relações sociais ele tende a assegurar a reprodução dessas mesmas relações 

objetivas que o engendram.” (ORTIZ, 1994, p. 15).    

Para Bourdieu (2003, p. 54) habitus pode ser entendido: 

[...] como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que 

podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser o produto da obediência 

a regras, obviamente adaptadas para esse fim sem supor a intenção consciente dos 

fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente 

orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente. 

Explicitando esse conceito, Bonnewitz (2003, p. 77) afirma que o “habitus é um sistema 

de disposições duradouras adquiridas pelo indivíduo durante o processo de socialização”.  

O processo de interiorização se constitui no mecanismo chave para que ocorra a 

socialização, que funciona como princípio inconsciente de ação, percepção e reflexão. Desta 

forma, Bourdieu demonstra que comportamentos, conceitos e valores aprendidos são 

considerados como naturais, como óbvios, chegando até mesmo a parecerem instintivos. 

Portanto, é pela interiorização que se processa por repetição inconsciente, um agir 

automatizado, sem precisar ser lembrado das regras a que se está submetido pela convivência 

social. 

Desta forma o habitus, informa Bourdieu (2004d), tanto pode levar os agentes a resistir, 

a se colocarem em oposição às forças do campo, como também a não querer se submeter e 

alterar as estruturas do campo para conformá-lo às suas disposições. Quando os agentes 

sociais adquirem disposições de campos diversos daqueles nos quais se inscrevem, arriscam-

se a estarem deslocados, defasados, na contramão, e a sofrer toda sorte de consequências. 

Nos campos se encontram os agentes e as instituições (grifos nossos) que “produzem e 

reproduzem ou difundem a arte, a literatura e a ciência.” (BOURDIEU, 2004d, p. 20). Com a 

ideia de campo não há mais uma compreensão linear, pois, como explica Bourdieu, a 

produção cultural (científica, literária etc.) não se faz a partir de relação direta entre o texto 



Referencial Teórico e Metodológico 59 

 

(conteúdo textual) e o contexto social. Especifica esse autor que entre esses dois, existe “um 

universo intermediário que denomina de campo literário, artístico, jurídico ou científico...” 

(BOURDIEU, 2004d, p. 20).  

Com a idéia de campo, o referido pensador identifica um espaço relativamente 

autônomo, um microcosmo dotado de leis próprias, mas que diferem das do macrocosmo. 

Apesar de não estar livre das imposições do macrocosmo, ele detém uma parcial autonomia. 

O grau de autonomia do campo nem sempre é fácil de aferir, seja entre agentes ou entre 

instituições. Isto depende da natureza das pressões externas, e das possíveis resistências 

exercidas pelo microcosmo, revelando sua autonomia, a sua capacidade de refratar. Quanto 

maior sua capacidade de refração, maior a autonomia, ou seja, se as pressões externas serão 

transfiguradas, a ponto de não serem reconhecidas. Nisso se configura o seu poder de 

retradução (BOURDIEU, 2004d). 

Fundamentado na teoria dos campos, o mundo social é o lugar de um processo de 

diferenciação progressiva. Para Bourdieu (2004c, p.150) “Todo campo é lugar de uma luta 

mais ou menos declarada pela definição dos princípios legítimos de divisão de campo...”. Para 

esse autor, o sociólogo deve empreender um trabalho de objetivação. No estudo dos campos 

sociais ao tratar da ancoragem e da objetivação Pierre Bourdieu (ibidem, p.151) afirma que 

“objetivar a objetivação é, antes de mais nada, objetivar o campo de produção das 

representações objetivadas do mundo social... jogo em que o próprio cientista está metido, 

como todos os que discutem acerca de classes sociais”, sem o que poderia fazer existir as 

coisas em conformidade com a sua visão.  

Prosseguindo com o pensamento de Bourdieu (ibidem, p.55), “a interação é a resultante 

visível e puramente fenomênica, da intersecção dos campos hierarquizados” e que é nesse 

lugar - o espaço de interação - onde se atualiza a interseção entre os diferentes campos. E, 

nesse sentido a realização principal da arte sociológica, a objetivação participante, difícil de 

alcançar, é para o autor (ibidem, p.58) apenas realizável “se se firmar numa objetivação tão 

completa quanto possível do interesse a objectivar o qual está inscrito no facto da 

participação, e num pôr-em-suspenso desse interesse e das representações que ele induz”. 

Com isso ressalta a dificuldade do pesquisador de, ao mesmo tempo, ser e estar impregnado 

de representações. Para conseguir essa objetivação, o pesquisador necessita ir além, romper 

com o pré-construído e sair desse espaço-campo em que foi conformado, para por assim dizer, 

ver com outros olhos o mundo social visível. 

Para esse autor, a ordem social se reproduz a partir de múltiplas estratégias utilizadas 

pelos agentes sociais, ou seja, estes se mobilizam para a conservação ou a apropriação dos 
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diferentes capitais, tipificando-as basicamente em: estratégias de investimento biológico 

(relativas à fecundidade e à gestão do capital corporal); sucessão (referem-se à transmissão 

dos bens materiais); educativas (herdeiros dignos de receberem e transmitirem o patrimônio); 

investimento econômico (visam manutenção e acréscimo do capital econômico), e as 

estratégias de investimento simbólico (referem-se aos modos de reprodução das formas de 

percepção de maneira a conservar ou aumentar o capital de reconhecimento e prestígio na 

sociedade) (BONNEWITZ, 2003). 

Enuncia esse sociólogo que o espaço é criado por agentes a partir das relações objetivas 

que estabelecem entre si. A posição que os agentes ocupam na estrutura dessas relações 

objetivas é que determina ou orienta suas possibilidades ou impossibilidades. A estrutura é 

determinada pela distribuição de capital no campo, num dado momento. Assim, a força que 

um agente exerce sobre o campo depende e é proporcional à sua posição na distribuição do 

capital, exceto quando se tratam de descobertas revolucionárias. Assim, explica Pierre 

Bourdieu (2004d, p.27) “os campos são relações de forças que implicam tendências imanentes 

e probabilidades objetivas”. O campo é objeto de luta não só em sua representação quanto em 

sua realidade. E as estratégias de reconversão efetuadas pelos agentes dependem não só do 

capital de que dispõem, mas também da relação com o capital adquirido, e o modo próprio de 

adquirir o capital. Este é formado a partir do reconhecimento de uma competência, que por 

sua vez gera autoridade. Esta contribui para definir as regras do jogo, suas regularidades, e 

como os lucros serão distribuídos.  

Reportando-se aos mecanismos utilizados para auferir poder, refere-se que a autoridade 

não é senão o crédito junto a um conjunto de agentes que mantém relações tanto mais 

preciosas quanto maior for o crédito de que eles próprios se beneficiam (BOURDIEU, 2004a, 

p. 24). 

Portanto, os agentes sociais se encontram inseridos em estruturas e em posições que 

dependem do capital de que dispõem. Desenvolvem dois tipos básicos de orientação dentro 

desse campo, de conservação da estrutura ou de sua transformação. Em geral, agentes que 

ocupam posição favorecida na estrutura tendem a optar pela conservação da estrutura e da 

posição. 

 Na divisão do campo em dominantes e dominados, os que possuem um maior quantum 

de capital, os dominantes, por meio de práticas ortodoxas, tendem a querer conservar intacto o 

capital social acumulado. Do outro lado, os dominados, com suas práticas heterodoxas 

pretendem depreciar os detentores de um capital legítimo (ORTIZ, 1994).  
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Para a manutenção da posição no campo, agentes sociais se utilizam das instituições no 

sentido de assegurar o seu poder. Estabelece-se um sistema de legitimação de bens 

simbólicos, que por sua vez definirá um sistema que distinguirá os que devem ascender na 

hierarquia cultural. Os dominados, descontentes, buscam maneiras de subverter a ordem 

vigente, acarretando situações de confronto com a ortodoxia (ORTIZ, 1994). As estratégias de 

subversão utilizadas não discutem os princípios de poder que estruturam o campo, e acabam 

por reforçar a ordem do campo. Explica Bourdieu que dominantes e dominados, são ao 

mesmo tempo, cúmplices e adversários, na medida em que o antagonismo delimita o campo 

legítimo da discussão. O consenso entre distintos agentes se estabelece pelo desconhecimento 

de que o mundo social é um espaço de confrontos entre grupos com interesses diversos. Esse 

desconhecimento promove uma crença coletiva que induz os agentes a ocuparem posições 

assimétricas de poder no interior do campo. As relações de poder externas ao campo são então 

reproduzidas no interior do campo. “Assim as escolhas estéticas reproduzem as relações de 

poder que se encontram socialmente objetivadas.” (ORTIZ, 1994, p.25).   

Como a linguagem encontra-se inserida na sociedade em que há conflito de classes, ela 

resulta de diferentes capitais culturais, onde os discursos são legitimados conforme o capital 

social. As práticas, opiniões, as visões de mundo, e percepções estão impregnados de capital 

cultural e, portanto, as escolhas reproduzem as relações de dominação. Desta forma, Bourdieu 

não acredita na formação de consenso por meio da linguagem. 

 As instituições e principalmente o Estado têm um papel fundamental na reprodução das 

relações de dominação. São instâncias de poder com o papel de instituir a realidade, 

oficializar as relações sociais e consolidá-las. Por meio de suas práticas o Estado instaura e 

impõe as formas e categorias de percepção e de pensamento. Essas estruturas mentais criam a 

base de uma espécie de consenso sobre ideias e fatos que são compartilhadas e se constituem 

o senso comum. 

Então, a difusão das crenças se opera por meio de instituições. Com isso, certos atores 

sociais se encontram em posição privilegiada para inculcar seu sistema de representação, uma 

vez que exerce influência em instâncias de socialização, como escolas, mídia, instituições 

religiosas ou políticas. 

As lutas simbólicas visam impor a percepção do mundo de acordo com os interesses dos 

agentes, e podem se tomar duas formas: i. objetiva - as ações de representação individual ou 

coletiva, com o propósito de fazer valer certas realidades, a exemplo de estratégias de 

promoção de si para manipular a imagem, e alterar a sua posição no espaço social; ii. 

subjetiva - as ações que redundam em alterações de categorias de percepção e de julgamento 
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do mundo social, “as estruturas cognitivas e de avaliação: as categorias de percepção, os 

sistemas de classificação..., são os nomes que constroem a realidade social tanto quanto a 

expressam.” (BOURDIEU, 2004b, p. 159).  

Estas noções são valiosas para se perceber os momentos de alterações no campo do 

patrimônio com a inserção de novas categorias, novas formas de atuação, e a criação de 

instituições corresponsáveis com o ente federal na proteção dos bens.  

Neste trabalho, a análise das práticas de conservação do Programa de Recuperação e 

Revitalização de Núcleos Históricos, com a experiência do Projeto Piloto Olinda, serve como 

estudo de caso, para perceber os momentos de inflexão e reconfiguração do campo do 

patrimônio cultural. 

Assim, “o espaço social é atravessado por lutas fundadas sobre o acúmulo de capital 

simbólico.” (BONNEWITZ, 2003, p.102). Do ponto de vista social uma coisa existe no 

momento em que se acredita que ela existe, o inverso também é verdadeiro. Deste modo, o 

capital simbólico é um crédito colocado à disposição de um agente, pelo fato de outros 

agentes sociais lhe reconhecerem a propriedade valorizada. Para ser percebido, ou seja, para 

existir socialmente, o agente necessita que suas propriedades distintivas sejam reconhecidas o 

mais positivamente quanto possível. Com isso ele precisa transformar as propriedades 

objetivas em capital simbólico. Construir uma reputação é acumular capital simbólico 

(BONNEWITZ, 2003).  

De acordo com Bourdieu, “o poder simbólico é um poder de construção da realidade” 

(BOURDIEU, 2004c). A luta simbólica se instaura entre classes e grupos, cada qual 

empenhado em impor sua visão de mundo. Luta essa que ocorre tanto nos conflitos cotidianos 

como pela ação de especialistas por meio de um discurso competente. Devidamente 

qualificados e classificados pelos especialistas, bens selecionados passam a constituir o 

patrimônio cultural.  

Afirma Bourdieu (1999) que os bens culturais, formalmente oferecidos a todos, só 

podem ser apropriados por aqueles que possuem os códigos que permitem decifrá-los, cujos 

meios são fornecidos por transmissão familiar ou ações educativas. As relações de 

comunicação se tornam também em relações de poder simbólico. A fala resulta de disposições 

socialmente modeladas, e o uso adequado de regras e normas é que dará forma e valor ao 

discurso. Discursos se constituem “em “signos de riqueza”, que serão avaliados e apreciados, 

e “signos de autoridade”, a serem acreditados e obedecidos.” (RIBEIRO, 2005, p.37).  



Referencial Teórico e Metodológico 63 

 

 Ao possuir o domínio da língua oficial ou técnica, o indivíduo possui legitimidade para 

falar. Portanto, há desigualdade entre interlocutores dotados de diferentes condições de 

expressão, o que promove a distinção entre os agentes sociais. 

Com poder semelhante ao da força física (ou econômica) o poder simbólico se realiza 

entre os que detêm o poder e aos que o reconhecem, e legitimam na própria estrutura do 

campo. Assim, a desmobilização do poder do discurso ortodoxo só poderá se dar a partir das 

falsas evidências apontadas pelo discurso heterodoxo. Este, portanto, encerra em seu bojo um 

poder simbólico de mobilização e subversão (BOURDIEU, 2004c). Com isso Bourdieu 

sinaliza a necessidade de se substituir o pseudoconsenso pelo verdadeiro consenso.  

No plano federal, como visto no Capítulo 1, o campo do patrimônio cultural é 

constituído por um “acervo nacional” formado por uma gama variada de bens móveis e 

imóveis incluindo cidades, ou parte delas, monumentos, paisagens naturais ou agenciadas 

pelo homem além de acervos arqueológicos, bibliográficos e arquivísticos, e mais 

recentemente os bens de natureza imaterial. 

Observa-se que nas áreas urbanas detentoras de bens culturais há uma complexidade 

de campos interagindo, e nela são postas em ação diferentes estratégias de reprodução da 

ordem social. Na impossibilidade de abranger toda sorte de relações estabelecidas no campo 

do patrimônio, a opção foi captar as vozes dos diferentes agentes públicos (técnicos de 

diferentes instituições e níveis de governo) e a de proprietários e moradores do núcleo 

histórico de Olinda que participaram do Programa de Recuperação e Revitalização de 

Núcleos Históricos/Projeto Piloto Olinda, a fim de perceber ações de empoderamento e seus 

reflexos na conservação dos núcleos históricos. 

 

2.1.2  Empoderamento: conceitos, limites e possibilidades 

 

Em países desenvolvidos surgem as primeiras utilizações do conceito de 

empoderamento, nos anos de 1960, momento em que a sociedade civil se fortalece enquanto 

sujeito coletivo. No Brasil o termo passou a ser mencionado apenas em meados da década 

seguinte.  

Na acepção emancipatória (GOHN, 2004; SEN, 2000), vertente aqui adotada, o termo 

“empowerment” foi usado na década de 1970, nos movimentos feministas, de negros, 

geralmente ligados a minorias (COSTA 2000; ANTUNES, 2002). 

Diversos campos do conhecimento, como administração, economia, saúde, sociologia 

política, as áreas sociais, tem o empoderamento como categoria analítica e empírica, sendo 
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também uma ferramenta utilizada pelos governos, agências de desenvolvimento e de 

organizações da sociedade civil que visam a transformar a vida de pessoas e comunidades. 

Em decorrência, se faz necessário clarificar o significado que se pretende atribuir a esse 

conceito, seus limites e possibilidades, particularmente para o que se pretende neste trabalho.  

Há basicamente duas correntes que se delineiam a respeito de empoderamento. Uma 

que emprega o conceito ligado a ações de cunho assistencialista, que fundamentalmente 

pretende integrar o indivíduo ao sistema capitalista sem, contudo, os beneficiários saírem da 

condição de dependência. A outra, que se foca na autodeterminação de indivíduos e 

comunidades com o objetivo de promover uma participação simbólica e real na busca da 

democracia. Neste caso, as ações empreendidas buscam a autonomia da comunidade, a 

melhoria na qualidade de vida, e o desenvolvimento de uma visão crítica da realidade social 

(GOHN, 2004).  

Entretanto, há sutilezas nas definições utilizadas entre conservadores e progressistas, 

que se refletem no papel do empoderamento desempenhado pelas organizações da sociedade 

civil, conduzidas pelas ONG‟s mediante parceria com o Estado. Há uma tensão criada entre 

os que defendem a posição de mera prestação de serviços, e outra que preconiza a atuação do 

terceiro setor para a mobilização social. Neste caminho, Gohn (2004) considera exitosas as 

ações que ultrapassam a assistência social, assegurando, além da sobrevivência, que os grupos 

passem a fazer parte de uma rede mais ampla, possibilitando influenciar no processo político 

geral.  

Na visão neoliberal/conservadora, o empoderamento significa o fortalecimento da esfera 

privada, e uma postura de retraimento do Estado no plano assistencialista e de promotor do 

bem estar social. O empoderamento, como fortalecimento das comunidades, agora 

responsáveis pela resolução de seus problemas, aparece como justificativa para redução de 

custos com políticas e programas sociais e da regulação estatal sobre as relações econômicas.   

Em 1990, no redimensionamento e na nova divisão do trabalho implantado no Estado 

brasileiro, emergem práticas neoliberais, em que a “questão social” se afasta da 

responsabilidade direta de execução pelo Estado, e passa a ganhar força uma concepção mais 

restritiva de cidadania. Os direitos sociais duramente conquistados se transformam em “não –

direitos” a dependerem do interesse de mercado, de ações fortuitas e voluntárias de empresas 

e de pessoas (GOHN, 2004; LUCAS, 2007).   

Tomando outra direção, a progressista, o empoderamento assume a perspectiva da 

construção de entidades e comunidades mais responsáveis, em que os indivíduos que as 

compõem realizam escolhas, obtendo o controle sob seus destinos (GOHN, 2004; SEN, 2000) 



Referencial Teórico e Metodológico 65 

 

e participam democraticamente dos diferentes arranjos coletivos, numa visão crítica do meio. 

Assim, define-se neste estudo empoderamento como “um construto que liga forças e 

competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com 

políticas e mudanças sociais” (PERKINS; ZIMMERMAN apud HOROCHOVSKI; 

MEIRELLES, 2007, p. 486).  

No sentido emancipatório, adotado nesta pesquisa, a ação de empoderar refere-se ao 

processo pelo qual grupos e indivíduos podem alcançar recursos de forma a terem voz, 

visibilidade, influenciar decisões, ter capacidade de ação. Desta forma a participação é 

requisito e meio para se alcançar o empoderamento. Esta postura se coaduna com a definição 

de Lubambo e Coelho (LUBAMBO; COELHO, 2005, p. 25) em que o empoderamento:  

[...] é entendido como o processo de fortalecimento dos recursos e capacidades das 

comunidades pobres e excluídos, de forma a dotá-los de condições de participar da 

implementação de políticas públicas e ativamente do processo deliberativo, e de 

responsabilizar as instituições e atores envolvidos por tais deliberações, tornando-as 

mais transparentes e efetivas.  

As discussões sobre as possibilidades de empoderamento alinham-se em duas vertentes. 

A primeira associa a preexistência de cultura cívica, no favorecimento da construção de 

capital social, com consequente influência na promoção do desenvolvimento da região.  

Referência no assunto são os estudos de Putnam, que caracterizam a comunidade cívica “por 

cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por relações políticas igualitárias, por uma 

estrutura social firmada na confiança e na colaboração.” (PUTNAM, 2000, p. 31). Para esse 

autor o desempenho de governos, em decorrência da democracia, está estreitamente ligado à 

construção de cultura cívica, fundada no estoque de confiança recíproca existente na 

sociedade.  

De modo análogo, fatores culturais seriam responsáveis por fracassos em experiências 

onde há a presença de autoritarismo em instituições do Estado e na sociedade, bem como 

resistência à participação e ausência de organização social (ANDRADE, 1996; BONFIM & 

SILVA, 2003). 

Uma segunda corrente se refere ao poder de inovações institucionais como capazes de 

reverter quadros adversos à cultura cívica. Esta é a vertente do neo-institucionalismo, cujos 

estudos indicam a importância das instituições para a consecução de ações públicas a partir de 

novas engenharias operacionais, ou seja, a superação de antigas deficiências pela atuação 

mais eficiente das instituições.  
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A estrutura institucional, no argumento de neoinstitucionalistas, como Evans (1993), 

pode ser considerada um fator determinante para vencer a força da herança histórica, e com 

capacidade de impulsionar movimentos sinérgicos entre o Estado e a sociedade, com fomento 

à participação cívica. 

Autores como Avritzer e Navarro (2003); Lubambo e Coelho (2005) comungam da 

opinião de que o sucesso ou não de experiências participativas dependem tanto da forma de 

organização da sociedade civil e/ou dos incentivos criados por governos no desenvolvimento 

de mecanismos participativos.   

A importância do desenho institucional de programas é evidenciada em experiências 

que se pautam em estratégias de participação (BANDEIRA, 1999; SINTOMER, 2004).  

Entretanto, o próprio papel da participação no empoderamento tem alcance limitado, a 

exemplo de empecilhos da legislação (a exemplo: no Orçamento Participativo municipal uma 

pequena parcela de recursos pode lhe ser destinada), interesses conflitantes, imperfeições nas 

representações (quem representa de fato representa?), entre outros (HOROCHOVSKI, 2007). 

Os efeitos do empoderamento a partir de inovações institucionais, segundo Lubambo e 

Coelho (2005) se orientam pelos seguintes pressupostos:  

a. O valor intrínseco da participação e do empoderamento, mesmo sem considerar os 

seus impactos sobre a eficiência e eficácia de políticas públicas. Pode ser então 

visto como objetivo da política, e parte do desenvolvimento, como expansão das 

capacidades (SEN, 2000). Refere-se neste caso às liberdades substantivas, expressa 

pelas possibilidades dos indivíduos determinarem seus destinos, mediante a 

participação ativa na vida social, na qualidade de agentes e não de pacientes. As 

liberdades substantivas implicam em direitos que assegurem qualidade de vida: 

segurança econômica e física, longevidade (combate à fome e doenças), eliminação 

das formas de discriminação, e transparência nas relações sociais. Trata-se da 

possibilidade das pessoas escolherem o tipo de vida que elas valorizam. Assim, a 

privação da liberdade se constitui empecilho ao desenvolvimento: pobreza 

econômica, negação das liberdades políticas e civis, falta de serviços públicos e 

assistência social. O desenvolvimento passa a ser visto, não apenas da forma 

tradicional, como crescimento econômico, mas pelo nível da qualidade de vida da 

sociedade, introduzindo como indicadores, a participação democrática e a 

sustentabilidade;  

b. O empoderamento produz impactos positivos na sociedade. A United Nations 

(UNITED NATIONS, 2005) apresenta um novo modelo de administração pública 
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denominado de “governança responsiva” que se caracteriza pela relação de 

empoderamento entre os cidadãos e o Estado tendo por princípios: 

responsabilização, a transparência e a participação. Esses fatores promovem 

benefícios, entre eles o de reduzir a apropriação indevida de recursos públicos e 

diminuir os índices de corrupção.   

Há, assim, estreita articulação entre governança e empoderamento, em que uma 

estrutura de governança adequada implicaria na promoção do empoderamento. Os agentes 

sociais empoderados por sua vez potencializam sua capacidade de ação coletiva, 

impulsionando a ocorrência de alterações nas instituições e nas legislações. Alguns problemas 

se evidenciam na promoção de estratégias de empoderamento: as relativas à ação coletiva e as 

de controle social.  

Distinguem Lubambo e Coelho (2005) níveis diferentes de empoderamento que variam: 

consultas; criação de mecanismos deliberativos; aumento na capacidade de monitoramento e 

fiscalização; promoção do controle social com responsabilização e a gestão direta de 

programas.  

Em sociedades com disparidades sociais, as dificuldades para ações coletivas se devem 

a quatro fatores: (a) alto custo de oportunidade de participação dos grupos pobres (existência 

de tempo livre, e em abdicar o sustento; gasto com locomoção); (b) setores desfavorecidos 

possuem baixo nível de informações relevantes sobre políticas públicas, seus mecanismos, 

legislações; (c) baixo poder de barganha dos grupos de excluídos, que desmotivam a 

participação pela redução de alcançarem o pleito; (d) instituições formais não conseguem 

responder a essas categorias, ou seja, baixa efetividade das entidades públicas, tornando os 

grupos vulneráveis ao clientelismo e à cooptação (LUBAMBO e COELHO, 2005). 

Os problemas de controle social nas estratégias de empoderamento mais uma vez se 

associam ao baixo nível de informação dos mais pobres. Por serem incompletas as 

informações de modo geral, esses grupos não conseguem imprimir controles adequados aos 

governantes e gestores. Este padrão se repete nas demais relações sociais: no interior das 

instituições públicas, entre ONG‟s e representados, e outras (ibidem). 

Mas, sobretudo, é a dimensão decisória da participação que manifesta os anseios 

democráticos, em que se salienta a importância da tomada de decisão, com o envolvimento 

direto e permanente dos atores sociais. Participar, essencialmente “é “fazer parte”, “tomar 

parte”, “ser parte”, de uma ação ou processo de uma atividade pública” (TEIXEIRA, 2001, 

p.20). Ambiente em que estão em jogo diferentes interesses, anseios, valores e recursos de 

poder. O entendimento da participação enquanto processo significa perceber as constantes e 
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contínuas interações entre os agentes sociais que figuram como “partes” do campo de estudo: 

instituições, Estado, e a própria sociedade.  

Os processos participativos que conduzem ao empoderamento definido “como aumento 

do poder, da autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações 

interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos à relações de opressão, 

discriminação e dominação social”, geralmente ocorrem em “contexto de mudança social e 

desenvolvimento político, que promove equidade e qualidade de vida” (KLEBA; 

WENDAUSEN, 2009, p.736).  

Ao tratar do processo de empoderamento duas faces se apresentam e interagem de modo 

interdependente, as dimensões psicológicas e políticas do homem. A dimensão psicológica 

“refere-se ao desenvolvimento de um modelo de autorreconhecimento” por meio do qual os 

indivíduos fortalecem suas competências, autoestima, e apoderam-se de seu próprio poder. A 

dimensão política “implica na transformação das estruturas sociais visando a redistribuição de 

poder, produzindo mudanças das estruturas de oportunidades da sociedade” (ibidem, p. 738). 

São nos espaços da micropolítica cotidiana que indivíduos desenvolvem suas 

capacidades e competências em lidar com situações difíceis, para serem fortalecidos nos 

espaços da política macro, “à medida que as pessoas se apropriam de habilidades de 

participação democrática e do poder político de decisão”, conforme entende Herriger 

(HERRIGER apud KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 738). 

Há ainda vários autores (FRIEDMANN, 1996; STARK, 1996; SILVA; MARTÍNEZ, 

2004; STARK, 2006 apud KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 738) que reconhecem um 

terceiro nível, o grupal ou das organizações sociais. O que garante a consistência ao processo 

de empoderamento é a interdependência entre as mudanças que ocorrem nos três níveis: 

pessoal, grupal e estrutural, que foram adotados para a análise nesta investigação. 

Ao trazer o estudo de caso do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos/Projeto Piloto Olinda é possível deixar vir à tona esses espaços da micropolítica, 

das decisões vindas das relações interpessoais, e institucionais que possibilitam compreender 

os processos de empoderamento no campo do patrimônio cultural. 

Nesta acepção de empoderamento, processo e produto se mesclam, não sendo possível 

que os resultados sejam aferidos exclusivamente por meio “de metas concretas, mas, em 

relação a sentimentos, conhecimentos e motivações” (KLEBA e WENDAUSEN, 2009, p. 

736). A percepção destes aspectos só é possível com instrumentos de avaliação qualitativa, a 

exemplo da entrevista. 
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Nesse sentido, há uma alteração essencial no papel do técnico na medida em que os 

participantes são tratados como capazes de resolver problemas complexos. Rappaport, apud 

Kleba e Wendausen (2009) defende que no contexto local, um maior número de pessoas 

encontra uma variedade de soluções que técnicos não seriam capazes de sugerir. Há então, 

uma mudança no papel dos técnicos, agora na posição de mediadores e apoiadores no 

fortalecimento de pessoas para solucionar seus problemas. 

Entretanto, conforme ensina Bourdieu, pelo habitus, esquemas de percepção são 

interiorizados, e para alterá-los isto significa ter que abandonar velhos padrões seculares de 

dominação e refazer relações, agora baseadas na igualdade dos agentes, calcados na 

cooperação, na parceria em busca de objetivos comuns.   

Nesta pesquisa, portanto, o processo de empoderamento pode ser compreendido a 

partir de dimensões da vida social, em três níveis: individual ou psicológico; grupal ou 

organizacional e o estrutural ou político (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 733). Esses 

níveis não são estanques, mas funcionam de modo concomitante e interdependente, e a 

divisão apresentada funciona como recurso para sistematização de dados e apresentação de 

resultados desta pesquisa. 

As considerações efetuadas sobre empoderamento auxiliaram o exame das relações 

entre os agentes sociais no âmbito do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos/Projeto Piloto Olinda, que podem ser agrupadas por questões metodológicas, 

segundo as dimensões da vida social adotadas por Kleba e Wendausen (2009): 

1. A dimensão pessoal, aquela que os resultados das ações recaem sobre o indivíduo, 

e que aumentam a autoestima, a autoconfiança, o poder pessoal. Nesse sentido 

buscou-se perceber o que o Programa trouxe de benefícios para a vida das pessoas 

nele envolvidas, e que produziram aumento na valorização de si mesmo.  

2. A dimensão grupal ou organizacional possibilita o respeito recíproco e apoio 

mútuo entre os integrantes do grupo, com sentimento de pertencimento e 

reciprocidade, favorecendo a criação de práticas solidárias. Na transposição desta 

dimensão para o Programa pode-se perceber ações que resultaram nos agentes uma 

maior vinculação à Olinda, com seus valores patrimoniais.  

3. A dimensão estrutural, aqui adotada como o acesso de indivíduos aos processos de 

tomada de decisões que afetam o seu futuro como indivíduos, e visa favorecer e 

viabilizar a corresponsabilização, a participação na perspectiva da cidadania. Estas 

decisões no âmbito do Programa se deram em relação ao processo de construção 

das diretrizes e normas, e nas tomadas de decisões interpessoais: entre técnicos e 
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comunidade; entre técnicos de mesma instância de governo, e, entre técnicos de 

diferentes instituições.  

O Programa, ainda forjado em ambiente de repressão da ditadura militar, não contou 

com o aspecto mais formal do empoderamento, como a criação de conselhos ou outras 

instâncias deliberativas. Esta inclusive foi a razão para Thalita Fonseca (2008) classificar a 

experiência do Projeto Olinda como pseudo-participação
38

. Portanto, o Projeto Olinda 

apresenta limitações na apreciação deste aspecto do empoderamento. 

No plano federal, observa-se que no campo do patrimônio, os mecanismos de consultas 

ainda não se encontram institucionalizados, nem mesmo com ouvidorias. O Sistema Nacional 

de Patrimônio Cultural, ainda em construção, objetiva estabelecer uma forma de relação entre 

as esferas de governo visando a gestão do patrimônio cultural, articulada em três eixos: 

coordenação, para garantir ações articuladas; regulação, para estabelecer princípios e regras 

gerais de atuação com conceituações comuns; fomento, incentivos voltados para o 

fortalecimento institucional, e  estruturação de sistema de informações. Os Conselhos, parte 

deste Sistema, ainda não estão estruturados, sendo apenas realizados fóruns nacionais, com a 

finalidade de fomentar a participação. Em contrapartida, em várias áreas sociais a 

descentralização, entendida como processo de transferência de atribuições para níveis 

subnacionais, já vem sendo executada com êxito, a exemplo, da alocação de recursos do 

FGTS para a merenda escolar realizada desde 1997 (ARRETCHE, 1999). 

O nível mais elevado de empoderamento, além de deliberar contaria com instrumentos 

de controle nas diversas fases de implementação das políticas, da alocação dos recursos até a 

efetivação das ações. Um refinamento no sistema consistiria em inserir formas de 

responsabilização, mediante o estabelecimento de sanções políticas, administrativas pelo não 

cumprimento de decisões ou por desempenho deficitário. Estes dois últimos níveis referem-se 

ao controle público e expressam condições ideais, sem dúvida ainda distante das reais 

condições brasileiras.  

A importância de investigar as contribuições de ações de empoderamento se manifesta 

no sentido de atender a previsão constitucional, (§ 1º do artigo 216) de inserir a comunidade 

na proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro. O importante é reconhecer que o 

assunto não se esgotará com a realização desta pesquisa e se tem muito a evoluir para que as 

relações sociais se pautem em formas justas e democráticas.  
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 Na sua análise, Thalita Fonseca (2008) classifica a participação em oito categorias: autogestão, delegação de 

poder e parceria referente à participação autêntica; três categorias intermediárias: informação, consulta e 

cooptação que considera como pseudoparticipação e duas categorias, manipulação e coersão que classifica como 

não participação. 



Referencial Teórico e Metodológico 71 

 

            

           2.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta investigação, de acordo com a classificação de Vergara (2007) quanto aos seus 

fins, é exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória tem a finalidade de propiciar uma 

maior familiaridade com o problema, de modo que se torne mais explícito, portanto possui 

por objetivo principal o aprimoramento de idéias visando solucionar o problema em estudo 

(GIL, 2006). No campo do patrimônio cultural brasileiro, até onde foi possível pesquisar, 

inexistem estudos que abordem programas públicos de iniciativa do poder federal, voltados 

para a preservação de núcleos históricos, sob a ótica adotada, o que a enquadra como uma 

pesquisa exploratória. Trata-se ainda de uma investigação descritiva na medida em que 

necessita expor e delinear as características de programas públicos, e as percepções dos 

agentes sociais envolvidos.  

Os estudos exploratórios e descritivos podem se desenvolver por meio tanto de pesquisa 

qualitativa, quanto da quantitativa. A pesquisa qualitativa, como esta, permite a interação 

entre o pesquisador e o pesquisado, possibilitando que ocorra uma maior espontaneidade e 

liberdade de expressão ao informante, promovendo um enriquecimento à pesquisa 

(TRIVIÑOS, 1987). A sua utilização permite um aprofundamento nas questões e, por isso, 

essa modalidade vem sendo bastante difundida nos últimos anos (ROCHA; CERETTA, 

1998).  

O método qualitativo se aplica, entre outros, ao estudo das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os homens fazem 

a respeito de como vivem. Permitem revelar os processos sociais ainda pouco conhecidos de 

determinados grupos, propiciam o aparecimento de novas abordagens, revisão e criação de 

conceitos e categorias durante a investigação (MINAYO, 2007). 

Alguns aspectos identificam a pesquisa qualitativa, como as características a seguir: ter 

o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave; 

pesquisadores utilizam o processo indutivo na análise dos seus dados; o foco da pesquisa 

qualitativa é o processo e não os resultados ou produtos; o significado é a preocupação 

essencial na abordagem qualitativa (GODOY, 1995). 

Considerando a trajetória do patrimônio cultural no Brasil, particularmente em Olinda, 

vista no Capítulo 1, e as escassas experiências de programas públicos do poder federal que 

tenham caráter participativo incidente sobre os núcleos históricos com população residente, 
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conduziram à escolha do PRNH/Projeto Piloto Olinda para ser investigado. Esse interesse 

individual no objeto fundamenta a opção metodológica para o estudo de caso. 

O estudo de caso, segundo Robert Yin (2001) tem o objetivo de alcançar o 

conhecimento mais profundo sobre determinado objeto a partir da reunião de dados 

relevantes, com vários tipos de evidências, com a possibilidade de proposição de ações 

futuras, o que se coaduna com a proposta deste trabalho.  Para este autor, a utilização do 

estudo de caso é adequada à investigação “de um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão bem definidos.” (ibidem, p. 32). Deste entendimento pactua Vergara (2007), que aponta 

no estudo de caso a característica de propiciar um maior detalhamento e aprofundamento 

sobre o assunto. 

A entrevista, fonte de dados para a análise qualitativa desta investigação, foi essencial 

para permitir desvelar os processos de participação e de empoderamento de agentes sociais 

envolvidos no campo do patrimônio e na experiência do Programa de Recuperação e 

Revitalização de Núcleos Históricos. Foi fundamental para a execução desta pesquisa a 

expressão dos atores acerca dessas relações interpessoais ocorridas durante o Programa.   

O conhecimento da teoria de Pierre Bourdieu permitiu a compreensão da formação do 

campo do patrimônio cultural, os atores envolvidos, e as forças que atuam na sua 

conformação.  Considerando essa lógica, no Programa em estudo, as relações interpessoais se 

evidenciaram entre os seguintes agentes sociais: técnicos, moradores, e proprietários dos 

imóveis do núcleo histórico de Olinda. 

A amostra da pesquisa, definida pelo critério de acessibilidade, conforme Vergara 

(2007), foi composta por técnicos que tomaram parte de modo direto e constante com o 

PRNH, e os beneficiários diretos, os moradores que participaram do Serviço de Reparos da 

experiência do Projeto Piloto Olinda/PRNH, obtendo financiamento para a realização de 

serviços nos imóveis localizados no núcleo histórico de Olinda. 

A coleta de dados para este estudo de caso foi proveniente das seguintes fontes de 

evidências: documentos de arquivos; entrevista semiestruturada e pesquisa de campo. Os 

procedimentos para a coleta de cada uma dessas fontes foram desenvolvidos de modo 

independente, de forma a garantir a sua utilização adequada. O uso de fontes diversas 

possibilitou o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação (YIN, 2001).  

A pesquisa nos arquivos comportou uma diversidade de documentos: Relatórios, Atas 

de Reuniões, Ofícios, Memorandos, Pareceres, Fichas do Inventário do casario; Fichas de 

Inscrição do morador no Sistema de Atendimento ao Morador – SAM da Prefeitura de Olinda, 
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Contratos e Orçamentos. De cada assunto foram produzidas fichas resumo que objetivaram 

sistematizar as informações e possibilitar a análise, devido à grande quantidade de 

documentos e, mais ainda, de variáveis indicadas pelas fontes documentais.  

Foram processadas quatrocentas e trinta e sete (437) Fichas de Inscrição, contendo 

dados de identificação do morador, identificação e classificação do imóvel, situação fundiária, 

dados socioeconômicos do morador, a descrição do morador acerca dos serviços necessários 

ao imóvel, acompanhadas de cópia de documentação comprobatória de renda e de 

identificação de cada morador. Os dados dessas fichas foram sistematizados, e dispostos por 

ordem de inscrição.  

Foram examinados os contratos com valores financiados, valor de subsídio, suas 

respectivas descrições de serviços e de orçamento, que por sua vez foram sistematizados e 

colocados em: ordem cronológica. Em seguida, os contratos foram agrupados por ruas, e 

associados ao número da Ficha de Atendimento. Isto permitiu comparar se os serviços 

solicitados pelo morador coincidiram ou não com os serviços recomendados pelos técnicos, e 

com as possibilidades financeiras do proprietário. O agrupamento por rua facilitou a pesquisa 

de campo.  

No total foram assinados cento e setenta e cinco (175) contratos, referentes a cento e 

quatro (104) imóveis, incluindo todo o período de atividade do Projeto Piloto Olinda
39

. Para a 

seleção dos moradores a serem entrevistados, e delimitação da amostra válida, o parâmetro 

utilizado foi o do quantitativo dos contratos/imóveis beneficiados pelos serviços de reparos 

que serviram como total do campo dos moradores do núcleo histórico de Olinda. 

Do total de imóveis atendidos, 68,26% dos proprietários efetuaram mais de um contrato. 

Do total de inscritos apenas quatorze (14) se referem a pessoa jurídica sendo os demais 

relativos a pessoa física, com uso residencial. Na pesquisa de campo foram visitados setenta e 

quatro (74) imóveis que correspondem a 71,15% do total. Os imóveis visitados 

corresponderam a um total de cento e dezesseis (116) contratos firmados, que por sua vez 

perfazem 66,28% do total de contratos do Projeto, conforme Tabela 1, abaixo.  

 

       Tabela 1 – Relação entre imóveis e o número de contratos do Projeto Piloto Olinda 

 Contratos % Imóveis % 

Pesquisa de Campo 116 66,28 74 71,15 

Totais - Projeto Piloto Olinda 175 100 104 100 
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  Em nível federal, o Programa extinguiu-se em 1986, mas a Fundação Centro de Preservação de Olinda 

continuou com as atividades do Projeto Piloto Olinda até abril de 1989. 
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Fonte: Fundação Centro de Preservação de Sítios Históricos de Olinda/PMO 

Os imóveis que receberam financiamento pelo Projeto Piloto Olinda localizam-se em 

distintos setores urbanísticos da legislação federal – Rerratificação da Notificação n. 1.155/79. 

Nas visitas aos imóveis e nas entrevistas com os moradores foi respeitada a proporcionalidade 

de localização dos imóveis.  

O Projeto atuou com intervenções em imóveis classificados como de valor patrimonial e 

em subhabitações. Do total de imóveis atendidos pelo Projeto Piloto Olinda, 26% foram 

classificados de valor patrimonial e 74% de subhabitações. A pesquisa efetuada obedeceu a 

essa média, sendo 72,72% dos imóveis visitados classificadas como subhabitações, e, 27,28% 

das edificações com valor patrimonial. 

As plantas cadastrais municipais são incompletas, e alguns imóveis não constam nos 

mapas, nem em levantamentos sobre favelas do Município. Por outro lado, nas ruas, os 

imóveis nem sempre possuem uma numeração exposta na frente da residência, nem estão 

ordenadas sequencialmente nas vias públicas. E ainda em alguns casos, a numeração do 

imóvel no mapa não coincidia com a que constava no local. Aliado a estas dificuldades, por 

motivos de segurança, houve a impossibilidade de acesso em algumas áreas de subhabitações. 

À medida que eram identificados os imóveis que receberam intervenção pelo Projeto 

Piloto Olinda, se procurou entrevistar o morador, não interferindo na seleção a condição de 

conservação observada no imóvel. Nesta ocasião foram anotados os dados sobre a 

conservação do imóvel, utilizando-se a classificação: ótimo, razoável e ruim, constante no 

Inventário da Prefeitura, e referindo-se apenas aos elementos: cobertura, paredes externas e 

esquadrias.  

No Projeto Piloto Olinda houve uma média de 1,68 contratos efetuados por imóvel 

atendido (175 contratos para 104 imóveis). Na pesquisa de campo, os 22 moradores 

entrevistados, efetuaram 36 contratos, que correspondem a 1,63 contratos por imóvel. 

As entrevistas semiestruturadas com os moradores foram realizadas no período de um 

mês, (iniciadas em 14.03.2011) e ocorreram em expedientes da manhã ou da tarde, escolhidos 

conforme a conveniência dos moradores, e em dois sábados para possibilitar o encontro com 

pessoas que trabalhavam. Para preservar a identidade dos moradores entrevistados, foi 

adotado um código formado por letras. Face o Projeto ter ocorrido há 26 anos, houve 

dificuldade em encontrar as pessoas vivas e lúcidas. As pessoas encontradas e que não 

possuíam condições de lembrar eram do sexo feminino. 
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Nos imóveis que se encontravam fechados, e que segundo informações de vizinhos 

continuam com os proprietários que receberam financiamento, foi entregue telefone para 

contato. Nos casos em que não foi obtido retorno foi realizada visita a campo em três 

momentos distintos, inclusive em dois sábados.  

A entrevista semiestruturada para moradores (Apêndice A) continha questões que 

permitiam confrontar dados pesquisados em documentos, de modo a assegurar a 

confiabilidade da pesquisa e das informações obtidas. Por exemplo, na entrevista foi 

solicitada a descrição dos serviços realizados no imóvel, os quais se encontram descritos nas 

planilhas orçamentárias dos financiamentos.  

A leitura da documentação referente ao Projeto Piloto Olinda propiciou a composição 

do campo dos técnicos nas esferas, federal, estadual e municipal. Dos que participaram da 

equipe do Programa não foram entrevistados: Isolda Melo, advogada, e Eli Moura, 

engenheiro, pois não foram localizados. Alguns possíveis informantes já faleceram como, 

Vital Tavares de Melo, representante do Iphan na Comissão Inter-Órgãos, Fátima Pires, e 

Arnaldo Gedanken, ambos arquitetos da Prefeitura. Portanto, foram entrevistados 89,47 % dos 

técnicos. Foram ainda contatados dois representantes da Sodeca, Cláudia Nigro e Alexandre 

Moura e também a arquiteta e moradora de Olinda Vera Milet
40

.  

As entrevistas semiestruturadas com os técnicos (Apêndice B) foram realizadas no 

período de 01.03.2011 à 10.05.2011, sendo seis com resposta via correio eletrônico, pois 

quatro deles residem em Brasília. As outras entrevistas foram gravadas. Faz-se mister 

ressaltar que alguns fatos relatados pelos entrevistados não se encontram escritos em 

documentos, sendo pertinente e adequada a utilização da entrevista nesta pesquisa.  

Dos entrevistados representantes das instituições, catorze (14) são arquitetos, um 

jornalista (Ivan Maurício dos Santos), uma socióloga (Marta Férrer), e a tesoureira (Elaine 

Régis). Os arquitetos Marcelo Brito e Dulcinéia Schunck eram voltados exclusivamente ao 

Programa. Os demais técnicos municipais realizavam também outras atividades na FCPSHO.  

Os dados coletados nas entrevistas foram agrupados, considerando o referencial teórico 

adotado na pesquisa, com vistas a perceber o processo de participação proposto pelo 

Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos/PPO e as ações de 

empoderamento, segundo as dimensões: pessoal, grupal e estrutural.  
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 Vários técnicos recomendaram entrevistar Vera Milet. Entretanto, conforme seu relato em 09.05.2011: 

“...quando o Projeto Piloto teve início eu estava morando na França. Soube do Projeto por meio de cartas e na 

minha volta a Olinda por ocasião de reuniões na SODECA”. 
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A Tabela 2 apresenta o Quantitativo de agentes sociais entrevistados, com a 

discriminação dos técnicos pela esfera de governo, e com a data da entrevista.  

 

Tabela 2 - Quantitativo de Agentes Sociais Entrevistados - PRNH/PPO 

Entrevistados Data entrevista Quantidade 

Agentes 

Públicos 

Federal- 

Brasília 

Vera Bosi - Coordenadora Geral - Iphan 16/03/2011 

5 

Pedro Braga - Coordenador MDU 25.04.2011 

Virgínia Mendonça - BNH Brasília e 
depois BNH Recife 

10.05.2011 

Federal- 
PE 

Cremilda Martins - Iphan Olinda 29.04.2011 

Silvia Katz- Iphan - Sede/PE 02.03.2011 

Estadual Jorge Tinoco - Fundarpe 16.03.2011 1 

Municipal- 
FCPSHO 

Antenor Vieira - 1º Diretor da FCPSHO 16.03.2011 

11 

Ivan Maurício dos Santos – jornalista, 2º 
Diretor da FCPSHO 

31.03.2011 

Sônia Calheiros Diretora - FCPSHO 22.03.2011 

André Renato Pina Moreira - Gerente de 
Estudos e Projetos 

06.04.2011 

Marcelo Brito 27.03.2011 

Dulcinéia Schunck 10.03.2011 

Patrícia Pedrosa - Coordenadora 01.03.2011 

Deana Pontual - Coordenadora 22.03.2011 

Roque Samúdio - Inventário 02.03.2011 

Marta Férrer - Socióloga 06.04.2011 

Elaine Régis - Tesoureira 07.04.2011 

Moradores Diversos 
14.03. 2011 a  

14.04. 2011 
22 

SODECA/moradores 

Cláudia Nigro 23.03.2011 

3 Alexandre Moura 23.03.2011 

Vera Milet 09.05.2011 

Total 42 

 

Os dados coletados possibilitaram o conhecimento do Programa de Recuperação e 

Revitalização de Núcleos Históricos/PPO e assim fornecer os meios de se investigar a 

suposição desta investigação, que correlaciona o empoderamento com as condições de 

preservação de áreas urbanas detentoras de valor patrimonial. 
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                                                             CAPÍTULO 3 

                       O ESTUDO DE CASO: O PROJETO PILOTO OLINDA 

 

 

3.1 ANTECEDENTES: A DÉCADA DE 1970 E O INÍCIO DOS ANOS 80 EM OLINDA. 

 

Em 1970, no encontro promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, 

consubstanciado no documento Compromisso de Brasília, houve o reconhecimento da 

inadiável necessidade de ação supletiva dos entes federativos, o estímulo à criação de 

entidades estaduais e municipais voltadas para a proteção de bens culturais, devidamente 

articuladas com a esfera federal e com um Conselho Estadual de Cultura, inclusive para 

uniformização das legislações (CURY, 2000).  No ano seguinte, pelo Compromisso de 

Salvador, dirigentes públicos mais uma vez reunidos se solidarizam com a esfera federal na 

adoção de medidas concretas visando à proteção do patrimônio histórico, artístico e 

arqueológico, com a adoção de legislação específica nas instâncias subnacionais (ibidem).   

Se por um lado isto denota o fortalecimento do campo do patrimônio, com uma 

ampliação no conjunto de bens sob a proteção do estado, por outro lado entram em cena de 

modo definitivo os entes subnacionais, com interesses políticos nem sempre convergentes ao 

do poder público federal
41

. O campo passa então a ser palco de uma luta, nem sempre 

acirrada, ou mesmo aparente, ao se debruçarem diferentes poderes incidentes sobre o mesmo 

objeto, os bens patrimoniais.  

Atendendo a essas recomendações, alguns municípios brasileiros, a exemplo do de 

Olinda, passaram a realizar as atividades de planejamento urbano considerando as áreas com 

valor patrimonial e inserindo em sua estrutura setores administrativos com essa missão.  

A municipalidade de Olinda, em 1972, formulou o Plano Diretor Local e Integrado - 

PDLI, realizado por uma equipe multidisciplinar que elaborou um diagnóstico do município e 

elencou uma série de medidas, desde a melhoria de infraestrutura urbana, à necessidade de 

serem criadas legislações, à inserção de medidas para proteção ao patrimônio. No PDLI o 

zoneamento para a cidade destacou as especificidades do Sítio Histórico e se constituiu a base 

para os futuros estudos e legislações municipal e federal (PMO, 1972). 

                                                           
41

 As Prefeituras, de parceiras ideais do Iphan (caso aplicassem as normas edilícias favoráveis à preservação) se 

transformam na prática em adversárias, a serem submetidas a duras e até autoritárias fiscalizações 

(SANT‟ANNA, 2007). 
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Desde a década de 1960, Olinda apresentava altas taxas de crescimento populacional, o 

qual se manteve na década de 1970, conforme Tabela 3, abaixo. Nesse período, na Região 

Metropolitana do Recife, os municípios de Recife, Olinda e Jaboatão possuíam a maior 

população urbana (IBGE, 1960; IBGE, 1970; IBGE, 1980).  

 

Tabela 3 - Evolução da População em Olinda (1960-1980) 

Ano População  Incremento Anual 

1960 108.441 73,69% 7,37% 

1970 196.342 81,06% 8,11% 

1980 282.207 43,73% 4,37% 

Fonte: IBGE 1960; IBGE 1970; IBGE 1980 

 

Estes dados se confirmam em função da construção de conjuntos habitacionais, 

financiados pelo BNH, conhecidos como Vila da COHAB, que colaboraram para o 

adensamento populacional que ocorreu principalmente nos bairros periféricos da Vila 

Popular, Rio Doce (com vários módulos) e Ouro Preto. A última grande ocupação se deu com 

o loteamento no Jardim Atlântico na década de 1980 (MOREIRA, 2006). 

Dados constantes no PDLI, baseados em pesquisa domiciliar da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da Sociedade Civil de Planejamento Ltda. – 

SOCIPLAN, informam que em 1966 apenas 3% das famílias residiam no município de Olinda 

há menos de quatro anos, e 87% possuíam tempo mínimo de moradia de oito anos. Em 1971, 

o índice de famílias recentes subiu para 35%, e das famílias com maior tempo de residência 

reduziu para 54% (PMO, 1972).  

As maiores densidades demográficas em Olinda foram registradas na faixa litorânea, 

com uma parcela situada na zona patrimonial e outra na margem esquerda do Rio Beberibe. A 

ocupação ribeirinha se caracterizava pela precariedade dos imóveis, a irregularidade da 

ocupação e o baixo padrão econômico e social dos habitantes. A faixa litorânea, ao contrário, 

teve uma ocupação planejada e, pela proximidade ao mar, as condições ambientais e 

paisagísticas foram os atrativos para a população de maior poder aquisitivo (PMO, 1972). 

Um processo de substituição do perfil de seus habitantes já havia sido iniciado com o 

Movimento da Ribeira (1964-1965). Artistas plásticos atraídos pela tranquilidade do lugar, e 

como fuga ao ambiente de repressão, mais acentuado no Recife, advindo com o Golpe Militar 

de 1964, se instalaram em Olinda. Acolhidos pelo Prefeito Eufrásio Barbosa, intelectual de 

posição contrária à ditadura, a vinda desse grupo serviu de estratégia política para criar um 
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diferencial para o município: cidade de artistas. Com isso, houve o incremento do turismo e 

das atividades econômicas (BARRETO, 2009). 

As atividades culturais desenvolvidas pelos artistas acabaram revelando para a 

sociedade a beleza de Olinda, as qualidades arquitetônicas e paisagísticas, que reforçaram o 

campo do patrimônio, na medida em que contribuíram para o seu reconhecimento como bem 

cultural. Observa-se que ao se atuar na valorização de um campo, no caso o do patrimônio, 

outros campos se movem para atender a novas demandas, tendo então, na gestão de Eufrásio 

Barbosa, o subcampo administrativo da municipalidade sido reformatado para a criação da 

Diretoria de Turismo, tendo à frente o artista Adão Pinheiro.  

A área histórica de Olinda também sofreu com o afluxo populacional, e esse fato foi 

visto como ameaça à preservação das suas características culturais conferidas em 1968 pelo 

tombamento do seu conjunto. A crescente urbanização do Recife, expandindo-se na direção 

da cidade de Olinda, motivou a vinda em Missão, pela UNESCO, do consultor Michel Parent, 

que propôs o estabelecimento de plano urbanístico para a colina histórica, a manutenção da 

vocação de cidade de artistas, a necessidade de estudos pedológicos (problemas de 

deslizamentos do morro) e o desenvolvimento de uma estratégia de proteção voltada para a 

articulação entre o desenvolvimento urbano e econômico (IPHAN, 2008). 

A convergência de olhares sobre Olinda – de cidade patrimônio, de cidade de artistas e 

de local livre de poluição, e com desfrute de uma bela paisagem –, aliado ao preço acessível 

de imóveis, no início da década de 1970, atraiu uma classe média-alta formada por 

intelectuais. Os moradores antigos foram estimulados a vender suas casas, pelo preço 

oferecido e pela falta de condições de conservá-las, o que revela a situação de precariedade 

econômica dos habitantes nativos. Ocorre em Olinda um processo de substituição de 

população (FIDEM, 1978), sem que houvesse incentivos governamentais, tais como 

requalificação urbanística. 

A comunidade que se instalou, conforme relação apresentada por Juliana Barreto (2009) 

era formada por profissionais liberais, arquitetos, artistas plásticos, sociólogos, economistas, 

ambientalistas, escritores, advogados, médicos, entre outros, muitos acumulando a docência 

universitária. A grande maioria ocupou e ainda ocupa posição de destaque no mundo 

acadêmico, social e político, conferindo-lhes a condição de formadores de opinião, e 

produtores de conhecimento, inclusive no campo do patrimônio cultural e do meio ambiente. 

Portanto, acumulam várias espécies de capital: social, cultural e econômico. Na visão de 

Bourdieu (2004b) a existência desses dois últimos fornece critérios de diferenciação para se 

construir o espaço social. Assim, verifica-se a importância adquirida pela inserção desse 
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grupo, pela organização social e pela sua participação em associações voltadas para a defesa 

do sítio histórico de Olinda.   

Ainda neste período (década de 1970), e motivado pelo afluxo de artistas e pelo 

interesse turístico, muitos imóveis tiveram o uso habitacional substituído para o de bares, 

restaurantes, galerias e até boates. As novas atividades comerciais, por perturbarem a 

tranquilidade do local, acabaram promovendo a expulsão de moradores de algumas áreas do 

sítio histórico.  

O Plano Diretor Local e Integrado - PDLI de 1972 se constituiu em documento 

importante por realizar minucioso levantamento e diagnóstico das condições do município, 

possibilitando a apresentação de propostas para o desenvolvimento de Olinda. Permitiu a 

constatação da condição de cidade-dormitório, em que os habitantes residem no município e 

realizam gastos nas cidades vizinhas, e adotou como diretriz para a dinamização da economia 

a sua transformação em polo turístico, a partir da valorização dos recursos históricos e 

naturais. Foram elencadas 94 diretrizes e programas setoriais, e priorizados investimentos 

para o período 1973-1975 (PMO, 1972). 

Para assegurar a preservação e valorização do acervo cultural de Olinda, foram 

priorizados três tipos de medidas. A de ordem administrativa propõe a criação de uma 

Fundação para cuidar da área histórica e a aprovação do código de obras. A valorização da 

zona monumental com a tarefa de: executar o levantamento dos imóveis nos setores A e B e 

das fachadas nas demais subzonas, ou seja, realizar o Inventário no casario; restaurar os 

principais monumentos civis e religiosos ameaçados e realizar obras de estabilização das 

colinas; atualizar as redes de serviços urbanos; realizar junto ao BNH financiamento para 

proprietários visando à melhoria das condições de habitabilidade dos edifícios, bem como sua 

restauração. O segundo projeto prioritário refere-se à desapropriação da área do Horto 

Botânico e a sua restauração. O terceiro projeto refere-se ao Centro de Convenções e de 

hospedagem, podendo ser utilizados para tanto os Conventos. A medida de ordem financeira 

previa a criação de subsídios aos proprietários para restauração dos imóveis.  

Deste planejamento foram criados os instrumentos necessários à proteção do sítio 

histórico em âmbito municipal, e de modo pioneiro no Brasil foi aprovada uma legislação que 

efetuava a delimitação e protegia o patrimônio sem impedir o desenvolvimento econômico 

(ZANCHETI; MILET, 2007).  
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3.1.1 O Programa de Cidades Históricas em Olinda 

 

Na esfera federal, com a finalidade de estudar a situação de conservação dos 

monumentos tombados no Nordeste, foi criado um Grupo Interministerial constituído por 

técnicos do Iphan – representando o Ministério de Educação e Cultura – MEC, do Ministério 

de Planejamento e Coordenação Geral, do Ministério do Interior – por meio da SUDENE -, e, 

do Ministério da Indústria e Comércio, representado pela EMBRATUR (SEPLAN/PR, 1974).  

Após realizar visita a 28 cidades, o Grupo de Trabalho Interministerial constatou a 

existência de um grande acervo de bens com valor histórico, artístico e cultural em estado de 

conservação insatisfatório, necessitando, portanto, de preservação e de melhor uso. Coube à 

equipe examinar a possibilidade de sua restauração associada ao aproveitamento integrado. 

Isto significou atuar visando ao desenvolvimento socioeconômico e físico dos centros 

históricos, propiciando a ocupação dos imóveis (ibidem). 

Esta equipe apontou como causas prováveis de degradação desse acervo: a queda na 

renda gerada nessas localidades, comparando-se com o desempenho nos séculos XVII a XIX; 

as populações não se aperceberem de que com a decadência e desprezo desse acervo há perda 

de arte, história e cultura do país; a perda de poder financeiro de ordens religiosas, das 

dioceses e dos proprietários dos imóveis em geral; a omissão de proprietários e responsáveis 

pelos bens; a pequena dotação orçamentária dos órgãos de preservação, agravada com a 

necessidade de se realizar novos tombamentos. 

Assim, diante do estado de degradação encontrado nos bens tombados das cidades do 

Nordeste, em 1973 o Ministério do Planejamento e o Ministério da Educação e Cultura 

propuseram na Exposição de Motivos n. 076-B, de 31.05.1973 o Programa Integrado de 

Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste - PCH (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO..., 1973). Constatou-se a necessidade do país defender sistemática e 

pragmaticamente, o patrimônio de recursos naturais, cuja preservação faz parte do 

desenvolvimento, como também o faz a proteção do patrimônio cultural representado pelas 

cidades históricas (SEPLAN/PR, 1974).  

Tratou-se do primeiro Programa voltado para a preservação do patrimônio histórico 

prevendo sua utilização para fins turísticos, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República - SEPLAN/PR. As propostas do Programa aliavam a preservação 

ao uso adequado e economicamente viável dos monumentos. Foram elencadas as seguintes 

ações: I- Restauração progressiva de todos os bens tombados e expressões culturais do 

Nordeste; II- Participação efetiva dos órgãos federais, estaduais e municipais direta ou 
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indiretamente envolvidos com o programa, inclusive com aporte complementar de recursos 

humanos e financeiros
42

, o que ressalta a importância do engajamento dos entes subnacionais, 

à medida que trará como resultado dessa participação a motivação comunitária na 

preservação; III- Os monumentos prioritariamente deveriam ser utilizados por organizações 

privadas do setor turístico, ou pelo uso e conservação que estimulem esse setor econômico, ou 

por entidades públicas, ou ainda por bancos oficiais; IV- A formação de recursos humanos 

voltados para a preservação nos níveis superior, intermediário e operário; V- A formação de 

pessoal especializado no restauro de monumentos e obras de arte que também poderiam atuar 

na oferta de artigos regionais; VI- Complementação da infraestrutura física de acesso aos 

monumentos e cidades (estradas e vias), de serviços públicos e de hotelaria; VII- Estímulo a 

estados e municípios na aplicação de incentivos fiscais para realizar a restauração e a 

manutenção de monumentos; VIII- A promoção e divulgação dos monumentos junto à 

comunidade municipal para estimular sua preservação e conservação. O objetivo era realizar 

esta ação em nível nacional e internacional a fim de favorecer a conscientização dos valores e 

respeito ao passado, como também para estímulo de um fluxo turístico com vistas ao 

incremento da renda (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO..., 1973). 

 

   

 
 

A Tabela 4 apresenta a priorização das obras do PCH, formuladas a partir de três 

condicionantes. A primeira preferência se deu nos locais com reduzida atividade econômica e 

que estavam com monumentos em vias de arruinamento (Iphan responsável por indicar as 

prioridades). Com a inserção desses monumentos num fluxo turístico pretendia-se acelerar a 

renda do município. A segunda condição refere-se aos monumentos passíveis de implantação 
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 A modelagem financeira previa que deveria ficar sob a responsabilidade de estados e municípios o 

comprometimento de pelo menos 20% do orçamento da obra. 

Figura 20 - Vista posterior da Sé. Acervo Fundarpe/PCH 

(1975)      
Figura 21 - Rua do Amparo. Acervo Fundarpe/PCH (1975) 
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imediata de atividade turística, com a aplicação de recursos no próprio exercício (o de 1973). 

E, em terceiro, os locais com necessidade de infraestrutura de acesso e de hospedagem. 

 

Tabela 4 - Priorização das Ações do PCH 

Priorização Cidade Estado 

Monumentos em situação de 
degradação  

Laranjeiras Sergipe 

Marechal Deodoro Alagoas 

Alcântara Maranhão 

Monumentos com imediata 
utilização turística 

Olinda, Igarassu, Itamaracá (Forte 
Orange), Guararapes e Cabo de 
Santo Agostinho  

Pernambuco 

São Cristóvão  Sergipe 

Porto Seguro, Cachoeira e Salvador Bahia 

Necessidade de infraestrutura e 
hospedagem 

Penedo Alagoas 

Aracati, Sobral e Aquiraz  Ceará 

Oeiras e Piracuruca (Sete Cidades)  Piauí 

São Luis  Maranhão 

Fonte: Exposição de Motivos n. 076-B, de 31.05.1973 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO..., 1973). 

 

Para a execução da proposta foi dada prioridade aos órgãos estaduais e municipais, tais 

como fundações especializadas, empresas de turismo e bancos estaduais de desenvolvimento. 

Para atender às necessidades operacionais do Programa de Cidades Históricas, em 1973, o 

Governo do Estado de Pernambuco criou a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco – FUNDARPE, que exerceu o papel de entidade executora.  

Para a cidade de Olinda foi elaborada uma proposta abrangendo as seguintes obras: 

Plano do Centro Histórico e Turístico de Olinda; Restauração do Convento de Nossa Senhora 

das Neves; Convento do Carmo; Paisagismo do Horto Del Rey; Paisagismo no Alto da Sé e 

arredores com agenciamento; Aquisição de imóveis e áreas. A Tabela 5 apresenta a proposta 

orçamentária para o período entre 1973 - 1977. 

Tabela 5 - Proposta Orçamentária do PCH para Olinda (1973 - 1977) 

Obras de Restauração 

Ano 1973 1974 1975 1976 1977 Total 

Desembolso 
(CR$ 1.000) 

2.200 3.500 3.500 3500 3.500 16.200 

Dados: Exposição de Motivos n. 076-B, de 31.05.1973 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO..., 1973). 
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Estas ações ocorreram em consonância com a Declaração de Amsterdã de 1975, que 

indicava como medida essencial para a preservação do patrimônio cultural a integração com o 

planejamento urbano dos municípios – a quem compete a maioria das decisões. Este 

documento aconselha que as intervenções sejam realizadas sem que se altere a composição 

social dos conjuntos antigos e de modo que toda a sociedade se beneficie de investimentos 

públicos. Conclama a participação da comunidade e a educação de jovens voltada para todas 

as tarefas de salvaguarda, como um dos pilares da ação comunitária. Para fazer face aos 

custos de restauração, a ajuda financeira deve ser colocada à disposição dos governos locais e 

dos proprietários, beneficiando-os com incentivos fiscais (CURY, 2000).  

No âmbito do PCH foi realizada a formação de recursos humanos, em três níveis: 

superior, intermediário e operário. Para o nível superior o Programa realizou o Curso de 

Especialização em Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos Históricos, com o 

apoio da UFPE
43

 (SEPLAN/PR, 1976a). A cidade de Olinda sediou em 1976, o II Curso 

Intensivo de Preparação de Mestres de Obras em Conservação e Restauração de Monumentos 

Históricos (SEPLAN/PR, 1976b). Foram formados mestres em diversos ofícios necessários ao 

restauro de edifícios históricos, como marceneiros, carpinteiros, ferreiros, estucadores, 

pintores, entre outros. Essas pessoas foram as que nas décadas seguintes executaram obras de 

restauração no estado de Pernambuco.  

 Ainda na esfera do PCH, por iniciativa da Fundação José Augusto/RN, foi realizado no 

período de 23 a 27 de outubro de 1978, em Natal/RN, o “I Seminário sobre Valorização do 

Patrimônio Histórico e Artístico”. O Seminário criou um espaço para que os técnicos 

envolvidos com o Programa pudessem trocar experiências e apresentar sugestões para o 

aperfeiçoamento das atividades, bem como intensificar o intercâmbio de informações e 

avaliar os resultados das ações do programa. Constituiu-se em atividade que inseriu a 

participação no trato com o patrimônio (SEPLAN/PR, 1978). 

No período do PCH foram realizados investimentos voltados para a restauração de 

monumentos históricos, com vistas à implantação de novos usos, promovendo uma 

revitalização econômica; a importância de cuidar dos espaços livres existentes nos 

monumentos, ou seja, executar o agenciamento, possibilitando a realização de atividades de 

uso coletivo, como apresentações artísticas entre outras; suprir os locais históricos de 

infraestrutura, especialmente os locais de difícil acesso (rede viária e energia); implantação de 

rede hoteleira e capacitação de pessoal em preservação.  

                                                           
43

 Este curso posteriormente foi transformado no Curso de Especialização em Conservação e Restauração de 

Monumentos - CECRE, hoje sediado na Universidade Federal da Bahia - UFBA. 
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A coordenação geral do Programa ficou a cargo da SEPLAN/PR até 1980, sendo então, 

o Programa transferido para a SPHAN (SEPLAN/PR, 1981). A Tabela 6 apresenta as obras e 

serviços em andamento em 1980 no âmbito do PCH, no município de Olinda. 

 

Tabela 6 – Obras em andamento em Olinda – 1980 

Obras e serviços 
Uso 

proposto 
Fontes de Recursos/Cr$ 

Áreas: 
restaurada/ 

agenciamento 

Igreja da Sé 
Religioso e 
museu 

FDPI-SEPLAN/PR Cr$ 2.008.879,00 
ESTADO  Cr$     502.220,00 

Total   Cr$ 2.511.099,00 

1.570,00m2      

1.102,00m² 

Casas n. 646 a 700  
da   Rua 
Sigismundo 
Gonçalves 

Forum 
FDPI-SEPLAN/PR Cr$ 5.200.000,00                
ESTADO  Cr$  1.800.000,00                                 
Total   Cr$  7.000.000,00 

2.867,00m2         
1.800,00m2 

Estudos e serviços 
técnicos dos 
morros de Olinda 

 

FDPI-SEPLAN/PR Cr$   9.000.000,00                
SUDENE  Cr$   1.000.000,00                           
SPHAN   Cr$   1.000.000,00                             
UFPE   Cr$      500.000,00      
ESTADO  Cr$      400.000,00  
PMO   Cr$      100.000,00                                    
Total   Cr$ 12.000.000,00 

 

Casa n. 160 da Rua 
de São Bento  

Assessoria de 
Planejamento 
da PMO 

FDPI-SEPLAN/PR Cr$  1.750.819,00                
ESTADO  Cr$     437.705,00                                 
Total   Cr$  2.188.524,00 

456,00m2 

Conjunto do Alto 
da Ribeira 

Centro de 
artesanato 

FDPI-SEPLAN/PR Cr$  3.925.952,00                
ESTADO  Cr$      981.488,00                                 
Total   Cr$   4.907.440,00 

796,00m2  

487,00m2 

Fonte: Relatório de Atividades – 1980 (SEPLAN/PR, 1981). 

Os dados contidos no Relatório de 1980 enfatizam os aspectos considerados relevantes 

pelo Programa: a intervenção em edifícios monumentais e/ou desapropriados para uso 

público; o novo uso para o edifício; os aportes de recursos de fontes diversas, mas 

prevalecendo a contribuição federal. Estava em curso um processo de recuperação de diversos 

imóveis, propiciando à cidade condições de reabilitação urbana, com incentivo à sua 

utilização turística. 

 

3.1.2 O Sistema Municipal de Preservação de Olinda 

 

A cidade de Olinda possuía na década de 1970 um caráter eminentemente residencial, e 

encontrava-se destituída de recursos próprios para realizar obras, apesar de carente de serviços 
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públicos básicos, como saneamento, fornecimento de água, transporte e com as vias públicas 

estragadas e sem corredores de tráfego (PMO, 1972).  

No contexto político, as cidades de Recife, Olinda e Jaboatão fizeram oposição ao 

regime militar, mas, segundo Ivan Maurício dos Santos (entrevista em 31.03.2011), “a única 

cidade de resistência mesmo foi Olinda, tendo por Prefeito, Germano Coelho (primeiro 

mandato de 1977 a 1983). Olinda viveu um momento de reconstrução, e sob o ponto de vista 

administrativo foram implementadas ideias muito avançadas para a época”. A principal para o 

campo do patrimônio foi a criação do primeiro Sistema de Preservação Municipal no Brasil, 

antes inclusive de Ouro Preto e de Salvador. 

Numa visão estratégica e atendendo a diretrizes internacionais e nacionais, o Prefeito 

Germano Coelho, por meio da Lei nº 4.119/79, criou o Sistema Municipal de Preservação dos 

Sítios Históricos de Olinda, conferindo autonomia ao ente local (BARRETO, 2009). 

Constituiu-se em inovação institucional, estruturada no tripé executivo, deliberativo e 

econômico, representados respectivamente pela Fundação Centro de Preservação dos Sítios 

Históricos de Olinda - FCPSHO, o Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda e 

o Fundo de Preservação de Olinda.  

 

 

Figura 22 - Assinatura da Lei nº 4.119/79. Fotógrafo: Vlademir Barbosa.  
Acervo Arquivo Público Antonino Guimarães/PMO 

 

O Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda tinha as atribuições de 

tombar bens, formular diretrizes para preservação e valorização dos bens culturais, elaborar 

normas, opinar sobre questões relativas aos bens culturais do município, entre outras. Era 
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composto
44

 por sete membros e respectivos suplentes, indicados pelos órgãos e entidades: o 

Secretário de Educação e Cultura de Olinda; o Presidente da Câmara Municipal de Olinda; 

uma personalidade representativa da cultura olindense, escolhida pelo Prefeito; um 

representante do Iphan; um representante da Fundarpe; um representante da Fundação de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM e o Diretor da FCPSHO. 

Em tempos de ditadura, o Conselho marcava o início da participação na gestão 

municipal, inclusive no controle do patrimônio edificado, na aprovação de projetos. Ressalta-

se que, a despeito de intensas reivindicações, a comunidade, apesar de ser ouvida, não possui 

assento, condição que perdura nos dias atuais. 

Como braço executivo do Conselho de Preservação, e vinculado à então Secretaria de 

Educação e Cultura, foi criado o Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda. 

Entidade com personalidade jurídica de Fundação, com autonomia administrativa e 

financeira. Tinha como atribuição exercer a proteção aos bens culturais móveis e imóveis e 

planejar, promover e coordenar o aproveitamento turístico dos mesmos. À FCPSHO 

competia, também, emitir parecer técnico em propostas de tombamento ou de seu 

cancelamento; inventariar bens; promover, organizar e coordenar atividades culturais; realizar 

convênio diretamente ou por Convênio ou Contratos aprovados pelo Conselho, projetos e 

obras de conservação, reparação, restauração e aproveitamento turístico; prestar assistência 

técnica a órgãos municipais, entidades culturais públicas ou privadas e ao proprietário do bem 

tombado. 

O artigo 24 da Lei n. 4.119/79 instituía o Fundo de Preservação dos Bens Culturais, de 

natureza contábil especial, de movimentação exclusiva da FCPSHO. A receita era constituída 

por: 5% das cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM; outros recursos de 

natureza orçamentária e extraorçamentária que lhes forem destinados pela União, Estado e 

Município; doações e demais auxílios concedidos por pessoa física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. Estes recursos visam a financiar planos, programas e projetos de preservação de 

bens tombados e projetos executivos, a execução de conservações, restaurações e recuperação 

do patrimônio. Ressalta-se a previsão legal para aplicar prioritariamente os recursos como: 1- 

Contrapartida em financiamentos de programas, planos de preservação de bens tombados; 2- 

Na formação de linha de crédito visando o financiamento de atividades de preservação 

                                                           
44

  Antenor Vieira de Melo Filho esclarece (entrevista em 16.03.2011): “... o primeiro (personalidade olindense) 

foi o poeta Olímpio Bonald, e eu era o Secretário Geral do Conselho, ou seja, eu era Diretor da Fundação, mas 

era também Secretário, convocava as reuniões, as pautas, onde se discutia tudo (...). E isso foi importante porque 

em nossos trabalhos nada foi atividade isolada de um homem, de um diretor, o plano de custo tinha de passar, a 

prestação de contas semestrais tinha que passar, e o resultado desses trabalhos tinha que passar pelo Conselho”. 
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empreendidas pelo proprietário do bem tombado ou de quem detenha a sua legítima posse. 

Esta cláusula irá propiciar o braço financeiro essencial para a execução do Projeto Piloto 

Olinda.  

A Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda – FCPSHO foi 

inicialmente dirigida pelo arquiteto e urbanista Antenor Vieira de Melo Filho
45

, que atuava 

basicamente da seguinte forma: 1- Realização de obras por administração direta, o que 

reduzia os custos financeiros. Isto possibilitava o reaproveitamento de materiais em outras 

restaurações, sendo instalado um depósito de materiais de construção; 2- Início da atividade 

de Inventário do casario em que já constava na ficha dados sociais; 3- Criação de equipe de 

Reparos, composta por operários que realizavam pequenos consertos nas coberturas 

(substituição de telhas quebradas, realinhamento de telhas), nas alvenarias dos imóveis, entre 

outros pequenos serviços. Esta atividade de suporte às famílias residentes menos favorecidas 

economicamente possibilitou que os imóveis não entrassem em processo de arruinamento 

com a realização de pequeno investimento do município e permitiu a permanência de 

moradores. Este tipo de serviço realizado em Olinda foi apropriado pelo Projeto Piloto 

Olinda, e, como expressa Antenor Vieira (entrevista em 16.03.2011): “(...) na realidade, ele 

foi uma materialização do que a gente tinha feito até aquele momento no Centro de 

Preservação...”.  

Segundo o jornalista Ivan Maurício dos Santos, (entrevista em 31.03.2011), que ocupou 

cargo na Empresa de Urbanização de Olinda e depois foi Diretor da FCPSHO: “a cidade 

estava totalmente destruída (em 1977), com débitos e exigiu uma luta muito grande para 

executar o programa de governo que levou Germano à Prefeitura. Os dois primeiros anos 

foram tumultuados, sem recursos e sem dinheiro”. O governo militar, para evitar eleições 

diretas para governador, acabou favorecendo a administração de Germano Coelho, por ter 

prorrogado o mandato dos Prefeitos, como relata o jornalista Ivan Maurício dos Santos: 

Foi aí o grande momento dele. Quando chegou o quarto ano ele já estava com a 

estrutura organizada, e os projetos que ele havia apresentado para obtenção de 

recursos estavam em condições de serem realizados. Se ele terminasse o mandato no 

quarto ano ele nunca seria reconhecido como bom gestor. Mas, como ele teve dois 

anos mais, aí foi o melhor momento da gestão. Germano, excelente administrador, 

realizou a maior obra do Projeto CURA
46

 do Brasil, e contemplava inclusive a área 

histórica. (entrevista em 31.03.2011). 

                                                           
45

 Dados fornecidos por Antenor Vieira em entrevista em 16.03.2011.  
46

 Para promover a melhoria das condições urbanas, no início de 1970, o BNH instituiu o Projeto CURA - 

Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada, para possibilitar aos municípios investimentos em 

equipamentos e serviços públicos (PMO, 1984). 
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Na visão de Ivan Maurício dos Santos, a Fundação foi construída com uma equipe nova:  

[...] a Fundação não trouxe nenhum vício de administração anterior, e teve 

inicialmente à frente um arquiteto muito competente, Antenor Vieira de Melo Filho, 

que formou uma equipe maravilhosa, de arquitetos e engenheiros, gente jovem e 

competente, [...] que estruturou os projetos. [...] Quando eu cheguei (na FCPSHO) já 

encontrei uma coisa pronta, em funcionamento [...]. (entrevista em 31.03.2011). 

Relata ainda Ivan Maurício dos Santos que:  

[...] a amizade com Vital Maria Pessoa de Mello [chefe do Escritório Técnico do 

Iphan em Olinda] foi muito importante [...] houve resistência dos arquitetos em 

aceitar um jornalista na direção da Fundação [no lugar do arquiteto Antenor Vieira] 

[...] mas o se que precisava era de gestão e articulação para o andamento das obras 

do CURA na área histórica: o Mercado Eufrásio Barbosa,  Palácio da Abolição, a 

Praça do Carmo, e uma série de obras de menor porte que tinha  na área histórica. 

(entrevista em 31.03.2011). 

A Fundação Centro de Preservação de Olinda, sob a direção do jornalista Ivan Maurício 

dos Santos, levou parte do Projeto CURA, realizando serviços de infraestrutura, como as 

ações de esgotamento sanitário condominial. Na opinião do arquiteto Jorge Tinoco, em 

entrevista concedida em 16.03.2011, “este tipo de atividade se constituía em desvio da missão 

essencial da FCPSHO que seria de preservar o patrimônio”. Mas, foram as atividades 

desenvolvidas no âmbito da FCPSHO que a capacitaram para pôr em prática o Projeto Piloto 

Olinda. 

 

3.1.3 Panorama Político, Socioeconômico e Cultural do Final da Década de 70 a 80 

 

Uma visão panorâmica da política, no final dos anos 1970 para início de 1980, mostra 

que o país se encontrava num processo de redemocratização, com a mobilização das pessoas 

em busca de espaços para expressão de seus desejos e necessidades reprimidos. Nesse 

momento, os movimentos sociais se revigoravam, eram criadas associações de moradores e 

outras, e se estabeleceu um clima propício à reivindicação de participação dessas 

organizações na vida pública. Nesse período se associava a eficiência na gestão pública com a 

descentralização e a democratização do processo decisório, ao passo que a centralização e o 

autoritarismo eram vistos como filhos da ditadura (ARRETCHE, 2002). Sob o aspecto 

político-partidário, já estava em vigor o pluripartidarismo no país, e em 13 de novembro de 

1980 foi restabelecida a eleição direta para governadores e extintos os senadores biônicos. 

Havia em curso uma luta muito forte pela redemocratização do país.  
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A realidade brasileira em 1980 é de uma acelerada urbanização, e profundas 

desigualdades regionais, com grandes metrópoles industrializadas e pequenas e médias 

cidades e zonas rurais com características de subdesenvolvimento. A economia no país tinha 

alcançado o índice de inflação de 94% ao ano, no final da década de 1970. Em 1980 chegou a 

110% e, em 1983 o patamar era de 200% ao ano.  O processo recessivo vivido pelo Brasil 

teve como principal consequência altas taxas de desemprego. Nas regiões metropolitanas, em 

1981, os desempregados eram na ordem de 900 mil (BRAGA NETTO, 1986). 

No início dos anos 80, segundo dados do IBGE, a população brasileira atingia a casa de 

130 milhões, sendo que 87 milhões de pessoas (67%) viviam nas cidades. Proliferavam as 

favelas com suas condições sub-humanas.  A maior parte da população economicamente ativa 

(64%) recebia até dois (02) salários mínimos, 33% até um (01) salário mínimo (IBGE, Censo 

1980).  

O crescimento provocado pela intensa urbanização, com aumento substancial na 

população urbana, mas sem ser acompanhada de planejamento, resultava em cidades sem 

condições mínimas para oferecer qualidade de vida aos habitantes. Proliferaram as 

subhabitações, faltava saneamento básico, abastecimento d‟água, transporte, e a população 

não tinha acesso à educação, saúde e justiça. Surgiram os movimentos sociais urbanos para 

reivindicar a resolução desses problemas. 

As áreas centrais das cidades, geralmente onde se localizam os conjuntos com valor 

patrimonial, se encontravam em processo de arruinamento, e por outro lado havia um déficit 

habitacional, que o BNH procurava atender com a construção ou recuperação de conjuntos 

habitacionais (SPHAN/FNpM/CNDU, 1984). 

Na primeira metade da década de 1980, a Secretaria de Cultura
47

, órgão de direção 

superior do Ministério da Educação e Cultura, reivindicou uma conceituação mais ampla de 

cultura, como um “sistema interdependente e ordenado de atividades humanas na sua 

dinâmica como um processo global, em que não há uma separação entre as condições do meio 

ambiente daquelas do fazer do homem.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO..., 1981, p. 03). 

Nesse processo destacam-se os bens culturais, aqueles mais fortemente impregnados de valor 

simbólico e continuamente reiterados, ao lado das manifestações em processo, as evidências 

da dinâmica cultural.  

Com o Programa de Cidades Históricas houve a conscientização da importância das 

ações de preservação que passassem a levar em conta o conjunto urbano. A “concepção da 
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 Com a criação da Secretaria de Cultura – SEC do MEC, a SPHAN, transforma-se em Subsecretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (FONSECA, M., 2005). 
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cidade como documento dos processos econômicos e sociais de produção do espaço urbano” e 

as exigências de melhoria de qualidade de vida nos centros urbanos resultaram em uma nova 

conceituação para a preservação das áreas urbanas (SANT‟ANNA, 2007, p.21).   

Na visão de Luis Fernando P. N. Franco, ao proteger em nível federal os sítios urbanos 

se tinha a intuição de que eram organismos vivos, “.... mas continua-se a praticar a 

preservação como se fosse a da soma aritmética de bens notáveis...” pois, o instrumento 

utilizado é o da história dos estilos, o que por si só já apresenta-se como uma grande 

contradição, na medida em que o organismo urbano pressupõe uma relação entre cada parte e 

o todo, que “[...] compreende a arquitetura de um tecido menor no qual emergem coisas 

notáveis” (MESA REDONDA, 1987 p. 125). 

O conceito de sítio histórico, portanto, traz a necessidade de atuação sob os diversos 

aspectos da vida urbana e que exigiria uma política, que “é um assunto de polis” como diz 

Carlos Nelson Ferreira dos Santos (MESA REDONDA, 1987, p. 123). A quantidade de bens 

que comportam os sítios urbanos exige uma atuação em escala, o que demanda a formulação 

de programas e a necessidade de descentralização das práticas de preservação, ao invés de 

obras pontuais de restauro de bens individuais. 

No plano internacional, em 1986, em face da ameaça de degradação, de deterioração e 

de destruição pela urbanização foi consolidada a Carta de Washington que trata da 

salvaguarda das cidades históricas. No Brasil, se aprofundam as discussões acerca dos sítios 

históricos e que se consubstanciam na Carta de Petrópolis que define o sítio histórico urbano 

como “o espaço que concentra testemunhos do fazer cultural da cidade em suas diversas 

manifestações [...] parte integrante de um contexto amplo que comporta as paisagens natural e 

construída, assim como a vivência de seus habitantes num espaço de valores produzidos no 

passado e no presente, em processo dinâmico de transformação [...]” (CURY, 2000, p. 285).  

O término do Programa de Cidades Históricas, e ao mesmo tempo a ampliação da visão 

de cultura para a área do patrimônio cultural, significou o acréscimo à preocupação com o 

monumento isolado, os sítios urbanos, e ainda as suas áreas de entorno, aumentando 

consideravelmente o número de imóveis a preservar. Esse fato propicia discussões para a 

ampliação da política de atuação dos órgãos responsáveis pela proteção desses bens. 

Acompanhando a atualização do conceito de cultura, a recuperação dessas áreas não se 

restringiria mais à parte física dos imóveis, mas abrangeria a recuperação da qualidade de vida 

dos moradores. 

Seguindo o momento político de democratização no Brasil, em fins de 1979 ocorreu em 

Olinda o I Encontro em Defesa do Patrimônio Cultural de Olinda, promovido pela 
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SPHAN/FNpM (coordenadora), Fundarpe, Prefeitura Municipal de Olinda, Sociedade dos 

Moradores e Amigos de Olinda Antiga – AMOA e Fundação Roberto Marinho. Momento de 

diálogo com a comunidade para buscar coletivamente soluções aos problemas de Olinda, 

visando restabelecer os níveis de qualidade paisagística, cultural e urbanística (FCPSHO, 

1979).  

Neste período, a SPHAN/FNpM, compreendendo que não dispunha nem de 

competência, nem de recursos para intervenções em sítios históricos, visto que implicavam 

em maior volume e complexidade de atividades, considerou indispensável a integração das 

diversas esferas – federal, estadual e municipal – para implantação de programas e projetos 

nas cidades históricas (abrangendo as áreas de educação, saúde, transporte, habitação, 

trabalho) (SPHAN/FNpM, 1982b).  

De certo modo, o Programa de Cidades Históricas havia tirado do arruinamento vários 

edifícios tombados individualmente, conferindo-lhes novos usos. Mas nada ainda havia sido 

efetuado para o conjunto de edificações particulares que compunham os sítios históricos. O 

casario de Olinda necessitava de cuidados. O empobrecimento das famílias estava levando os 

imóveis ao arruinamento e provocando o esvaziamento ou a substituição de moradores 

(FIDEM, 1978; BARRETO, 2009). 

 

 

3.2 O PROJETO PILOTO OLINDA/PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 

NÚCLEOS HISTÓRICOS – PRNH 

 

O PRNH, iniciativa do Ministério da Educação e Cultura (SPHAN/pró-Memória) e do 

Ministério do Interior (CNDU e BNH), teve o sítio histórico de Olinda como palco de uma 

experiência pioneira, com a ação experimental do Projeto Piloto Olinda - PPO, estruturado em 

metodologia participativa. Neste programa os moradores participaram das etapas da 

recuperação do patrimônio construído, que se encontrava bastante degradado (BARRETO, 

2009).  Numa ação complementar ao PCH (encerrado em 1980), o novo Programa viria suprir 

uma lacuna dos órgãos de proteção na recuperação do casario, de propriedade privada.  

O Programa partia da premissa de que a preservação do patrimônio cultural somente 

teria êxito através do respeito e da cooperação com as comunidades residentes nos sítios 

históricos. A proximidade com a comunidade era fundamental para alcançar seus objetivos, 

pois preservar o patrimônio cultural brasileiro seria um processo de planejamento e execução 
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efetuado conjuntamente com a população residente. O financiamento para a recuperação de 

habitações, incluindo as de baixa renda, constituiu-se na prioridade, como forma de fixar a 

comunidade residente nos núcleos históricos (BOSI; BRAGA, 1986).  

O interesse do PRNH era preservar o patrimônio cultural. Ele poderia estar em uma 

cidade histórica ou não, ou ser apenas um núcleo, o núcleo histórico, o de formação da cidade 

que significava a história da cidade, e que poderia ser tombada ou não. O núcleo histórico, 

afirma Vera Bosi: “continha as funções de habitação, saúde, sistema viário, tinha os 

problemas de saneamento e tinha o viver, a prática cultural que o identificava.” (MESA 

REDONDA, 1987, p. 127).  

Agora se passava a visualizar não apenas o grau de interesse no edifício de per si, mas a 

sua contribuição como parte de um conjunto, bem como da totalidade da área urbana na qual 

se insere.  (BOSI; GARCIA, 1982).  

O Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos – PRNH, segundo 

Vera Bosi (entrevista em 16.03.2011), teve no Projeto Piloto Olinda “uma proposta/modelo 

programada para criar uma prática de atuação em núcleos históricos, usando recursos da 

população, dos organismos municipais, estaduais, federais e do Banco Nacional da 

Habitação”. 

O Programa entendia o patrimônio histórico como parte integrante do desenvolvimento 

urbano, contemplando em sua estrutura um cunho social, de modo a atender as comunidades 

habitantes dessas áreas. A pretensão inicial era de se incluir quarenta e oito (48) núcleos 

históricos tombados em nível federal, além de outros com proteção estadual ou municipal 

(BOSI; GARCIA, 1982). A recomendação denota uma visão mais abrangente de patrimônio, 

e o interesse em preservar extrapola os muros de instituições específicas, para atingir setores 

da administração pública e a comunidade como um todo.  

Os projetos realizados no âmbito do Programa eram construídos a partir do diálogo com 

instituições e com a comunidade, e era prevista a sua inserção nas atividades de conservação 

do patrimônio como forma de capacitação nas questões relativas aos bens patrimoniais e de 

aumento na renda dos munícipes. As ações do Projeto Piloto estimulavam o associativismo já 

existente na comunidade, seja com a criação de novas associações, ou com a formação de 

conselhos de bairros, ou até mesmo de ruas.  

Nos estudos realizados nessa época concluiu-se que as linhas de financiamento 

existentes no BNH não atenderiam às especificidades dos centros históricos. Seria necessária 

a criação da Carteira de Programas para Recuperação do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – CPHAN, específica para atender os objetivos da preservação, que conjugasse 
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várias linhas de financiamento para diferentes fins e principalmente a heterogeneidade de 

perfis socioeconômicos dos diferentes núcleos históricos (BOSI; GARCIA, 1982).  

O Programa de Recuperação de Núcleos Históricos chegou a ser oficializado por meio 

da Exposição de Motivos n. 38/85 de 28.11.1985 (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO…, 1985). Isto proporcionaria a aplicação do Programa em outros 

núcleos históricos, mas, sem o aporte financeiro do BNH, extinto pelo Decreto-Lei nº 2.291 

de 21 de novembro de 1986, entre outros condicionantes, ficou sem condições de seguir 

adiante.  

A partir de então a Prefeitura Municipal de Olinda deu continuidade ao Projeto Piloto 

Olinda, mesmo sem a colaboração das entidades federais, atuando com recursos do Fundo de 

Participação do Município. Com a Constituição de 1988 ficou proibida a vinculação de parte 

do FPM a um uso específico, além da saúde e educação, e com isso passou a ser ilegal a sua 

transferência ao Fundo de Preservação.  

O Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos teve no Projeto 

Piloto Olinda uma experiência concreta, e compreende duas fases: 1) a estruturação do 

Programa, que inclui a escolha das cidades para o Projeto Piloto; 2) a implementação do 

Programa, com as etapas de Plano Preliminar; Proposta de Execução – 1ª fase; Painel de 

Debates; Prática do Projeto Piloto Olinda, que inclui a proposta do Projeto Olinda- Etapa I e a 

proposta do PRNH para os estados. 

 

3.2.1 A Estruturação do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos 

 

Não se constituía novidade a recomendação de se direcionar recursos do BNH e demais 

órgãos financiadores de habitação para conjuntamente colaborarem na realização de obras em 

edifícios tombados, por já fazer parte do Compromisso de Salvador de 1971 (CURY, 2000). 

Entretanto, essa proposta só foi efetivada com a estruturação do PRNH, na qual se insere a 

experiência do Projeto Piloto Olinda, e, que teve início em 1981 com a elaboração do 

documento “Compatibilização entre Demanda e Oferta de Recursos – SPHAN/pró-Memória e 

BNH” (BOSI; GARCIA, 1982). 

O Programa procurava atender as necessidades de: 

- financiar e restaurar imóveis de uso habitacional- estoque já existente- em áreas já 

atendidas por serviços públicos e infraestrutura, tornando mais barata a revitalização 

de áreas históricas, do que a construção de novos conjuntos habitacionais; 
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- restaurar e preservar conjuntos de imóveis de valor cultural, histórico, artístico e 

ambiental, com usos e funções diversas, garantindo-lhes a vitalidade necessária à sua 

integração na cidade como um todo; 

- restaurar os imóveis e manter a população residente, concorrendo para a redução 

nos custos sociais, decorrentes de remoções; restaurar e reativar imóveis 

desocupados ou subutilizados, elevando o volume de oferta de habitação.  (BOSI; 

GARCIA, 1982, p. 64-65). 

Esta seria a maneira de revitalizar os núcleos históricos e viabilizar a participação de 

moradores ou proprietários na preservação de imóveis situados em áreas tombadas. Era uma 

questão de justa contrapartida oferecer condições especiais de financiamento aos 

moradores/proprietários pela responsabilidade em preservar o patrimônio (SPHAN/FNpM, 

1982b).  

Considerando as especificidades da demanda dos sítios históricos e os condicionantes 

da estrutura institucional do BNH, tornou-se mais razoável a proposta de criação da CPHAN. 

Isto possibilitaria a utilização das várias espécies de linhas de financiamento contidas nas 

diversas Carteiras do BNH e a atuação de diversas entidades envolvidas com o patrimônio 

cultural que pudessem atuar no nível da execução, como Governo Estadual, Secretarias, 

Fundações, Institutos, Centros, Prefeitura, respeitadas as competências e especificidades 

locais (BOSI; GARCIA, 1982).  

O Programa teria cinco tipos de atividades básicas: Pesquisa-Cadastramento para 

revitalização dos núcleos históricos; Desenvolvimento Comunitário; Legalização e aquisição 

de imóveis; Recuperação e restauração de imóveis; Integração de ações setoriais nos núcleos 

históricos, conforme figuras abaixo (BOSI; GARCIA, 1982).  

Cada uma das atividades propostas visava: 

1. Pesquisa-Cadastramento para revitalização dos núcleos históricos: tinha o propósito 

de produzir informações para as ações de planejamento imediatas e futuras, em 

qualquer campo de estudo relacionado à dinâmica do sítio histórico. Enfatizava a 

importância do caráter permanente deste setor e que pudesse garantir dinamicidade à 

sua intervenção; 

2. Desenvolvimento Comunitário: viria a contribuir para que as comunidades – 

geralmente desprovidas de recursos financeiros, educacionais, etc. – que habitavam 

os sítios históricos pudessem participar diretamente da melhoria de seu quadro de 

vida. As ações a serem empreendidas teriam a participação da comunidade que viria 

a compartilhar com o governo as responsabilidades de preservação dos sítios 
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históricos. Objetivavam também mantê-las como residentes, mas, em melhores 

condições de habitabilidade;   

3. Legalização e aquisição de imóveis: viria propor procedimentos legais e 

administrativos para reduzir a complexa tarefa de aquisição e alienação de imóveis, 

para inclusive facilitar os projetos necessários aos sítios históricos. Incluiria a 

adoção de medidas correlatas para se evitar a alienação de imóveis frente à 

especulação imobiliária; 

4. Recuperação e restauração de imóveis: seria a realização de obras civis de restauro e 

conservação de imóveis, orientados pelos critérios de: estado de conservação; grau 

de interesse (histórico, artístico, social, arquitetônico, ambiental etc.) e condições de 

uso do imóvel (atual ou a ser proposto). Ainda seriam incluídas as ações de 

instalação e/ou modernização dos sistemas de infraestrutura urbana: abastecimento 

d‟água, saneamento, energia elétrica, circulação etc.;  

5. Integração de ações setoriais nos núcleos históricos: teria a finalidade de incentivar 

atividades produtivas, instalar equipamentos comunitários, etc. para atender todos os 

aspectos da vida urbana. Para isto caberia aos agentes promotores coordenar ações 

entre os diversos níveis de governo e seus respectivos órgãos (SPHAN/FNpM, 

1982b, p. 102 a 106). 

 

 

Figura 23 - Atividades Básicas do PRNH (BOSI; GARCIA, 1982, p.68). 
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Em decorrência desses esforços e para criação de um instrumento legal que embasasse a 

continuidade dos trabalhos, foi firmado em 21.02.83 o Acordo entre o Ministério da Educação 

e Cultura - MEC, tendo como intervenientes a Subsecretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional e a Fundação Nacional pró-Memória - SPHAN/FNpM, e o Ministério do 

Interior - MINTER, com o Banco Nacional de Habitação - BNH e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano - CNDU para a realização de intervenções em sítios históricos, 

preservando-lhes as características culturais e ambientais, e melhorando as condições de vida 

da comunidade residente, e recuperando equipamentos e infraestrutura urbana (BRAGA 

NETTO, 1986).  

A articulação da Coordenadoria de Planejamento Setorial - CPS/CNDU foi essencial 

para garantir a integração das questões relativas aos núcleos históricos num contexto mais 

ampliado, vinculado às ações de planejamento e desenvolvimento urbano. Os conceitos de 

planejamento integrado foram levados para o Programa de Recuperação e Revitalização de 

Núcleos Históricos, antecipando as ações do CPS/CNDU de “Sistema de Planejamento 

Municipal” com os “Planos de Uso do Solo“ e “Planos Setoriais”. A colaboração do CNDU 

foi importante nos entendimentos mantidos com o BNH, que fazia parte da estrutura do 

MINTER/CNDU (BRAGA NETTO, 1986).  

Em sua dissertação de mestrado Pedro Braga Netto relata o grau de entrosamento 

vivenciado entre os técnicos do CNDU e da pró-Memória, responsáveis pela 

operacionalização do Programa, qualificando a experiência de: 

[...] produtiva e gratificante para todos que participaram.... Este aspecto se mantém 

como da maior relevância. A sintonia técnica e de visão de mundo encontrada na 

equipe pró- Memória – CPS, criou um clima altamente saudável para o trabalho, 

pois além de ter havido identificação e compromisso profissional, houve amor pela 

causa da preservação cultural, dentro de um enfoque fundamentalmente social. Este 

fator, embora subjetivo, foi o carro-chefe do processo de operacionalização. 

(BRAGA NETTO, 1986, p. 180 e 181). 

O interesse do BNH esteve presente desde o primeiro contato, por meio de apoio 

político das duas instituições, CNDU e SPHAN/pró-Memória. As motivações descritas por 

Pedro Braga (BRAGA NETTO, 1986) para a cooperação do BNH foram:  

a. O Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos se constituiu 

numa demanda nova para o BNH, embasada em estudos técnicos consistentes e 

explicitando o caráter inovador da proposta para a atuação diferenciada do Banco 

Nacional de Habitação;  
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b. A questão habitacional em centros históricos e a ideia de recuperar estoques ociosos 

era uma ótica ainda não abordada pelo BNH. Além disso, inseria a perspectiva de 

implantação ou de melhoria de infraestrutura, um dos objetos de trabalho do BNH; 

c. O CNDU, órgão responsável pela formulação e implantação da política nacional de 

desenvolvimento urbano, ao participar do Programa possibilitaria uma maior 

integração junto ao BNH, responsável pela política urbana e habitacional; 

d. Esta seria uma oportunidade de mudar a imagem desgastada do BNH perante a 

população brasileira, com a atuação ampla e diferenciada em áreas históricas ao 

invés de se limitar a produzir conjuntos habitacionais deficientes, de alto custo e 

qualidade questionável; 

e. O Programa de caráter social viria a se alinhar com a nova tendência política do 

BNH que havia criado, à época, o PROMORAR - Programa de Erradicação da Sub-

Habitação, voltado para a urbanização de favelas e produção de moradias para a 

faixa de renda de zero a três salários mínimos; 

f.    O interesse político no Programa ocorreu justamente no momento em que os 

esforços do BNH junto ao MINTER se dirigiam para o lançamento e apoio da 

candidatura de Mário Andreazza para disputa à Presidência da República, isso em 

1983 e assim a um ano das eleições de 1984. 

Os contatos iniciais do Programa foram efetuados na Carteira de Erradicação da Sub-

Habitação e Emergências Sociais, por meio de Gustavo Heck, gerente do PROMORAR, 

técnico experiente na criação de Programas e conhecedor da estrutura pesada e complexa do 

BNH. Como havia implantado o PROMORAR, o gerente Gustavo Heck condicionou a 

montagem dos aspectos formais e administrativos para a oficialização do Programa de 

Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos no âmbito de alguma carteira do BNH, à 

realização de uma experiência concreta que comprovasse a sua viabilidade (BRAGA NETTO, 

1986). 

Dada a novidade da matéria (financiamento voltado para áreas históricas), ficou 

determinado que a partir de projetos-pilotos seriam definidas regras e diretrizes para a criação 

de normas específicas para a alocação de recursos do BNH em Carteira voltada para a 

preservação e revitalização de centros históricos. Após entendimentos mantidos entre as 

instituições federais, foram iniciados os primeiros contatos nos estados visando à seleção de 

cidades para a realização de projeto-piloto, que serviriam de parâmetros técnicos e 

metodológicos para a efetivação do Programa (SPHAN/FNpM, 1983).  
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No Acordo, o BNH se mostrou aberto a estabelecer condições especiais de 

financiamento e de flexibilizar as normas de atuação. Isto representou ao mesmo tempo um 

estímulo e um desafio às equipes pela responsabilidade em concretizar uma prática da qual 

dependeria a estruturação do Programa em nível nacional (BRAGA NETTO, 1986). 

Os critérios para a primeira seleção das cidades que deveriam participar dos projetos-

piloto do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos foram elencados 

após os levantamentos e contatos diretos com instituições atuantes nos sítios históricos. As 

cidades de São Luís, Recife e Salvador foram examinadas sob os vários aspectos, desde o 

nível de proteção, a evolução histórica, a condição física e urbanística, a socioeconômica até a 

existência de estrutura administrativa das instâncias governamentais para gerir programas. 

Assim, foram preliminarmente ordenadas as cidades: 1º- Salvador; 2º São Luís; 3º- Recife 

(SPHAN/FNpM, 1983).  

O contato para a participação do estado de Pernambuco no Convênio firmado entre o 

MINTER e o MEC para a preservação e revitalização de núcleos históricos resultou em 

trabalho coletivo elaborado por representantes da FUNDARPE/FIAM/FIDEM/URB-

Recife/FCPSHO. A colaboração da 4ª Representação Regional da SPHAN- FNpM/BNH 

apontou como núcleos prováveis de atuação: Boa Vista/Recife, Olinda e Goiana, que ficariam 

respectivamente sob a responsabilidade da URB-Recife, FCPSHO e FIAM (FUNDARPE, 

1983). 

Nesta ocasião já existia o Programa Habitacional do Pelourinho, na cidade de Salvador, 

e através do Convênio assinado em agosto de 1982, com o IPAC/BA, ficavam assegurados 

recursos do BNH para a execução de 950 unidades habitacionais. Desta forma, entendeu-se 

que uma proposta de recuperação dos imóveis do Pelourinho, em Salvador/BA se encontrava 

em andamento, e a do Projeto Piloto se constituiria talvez em uma superposição, podendo 

dificultar avaliações futuras, essenciais no processo de construção do Programa. Do mesmo 

modo, se tomados os devidos cuidados, a experiência do Pelourinho poderia acelerar a criação 

da Carteira (CPHAN) específica para financiamentos do BNH para a restauração e 

revitalização de centros históricos (SPHAN/FNpM, 1983).  

Após a viagem de avaliação à entrada de São Luís/MA, ficou concluído que o acervo 

excepcional do centro histórico de São Luís, e a integração de vários entes públicos em curso 

no Programa Praia Grande - SEPLAN/MA se constituía em atmosfera favorável. A conclusão 

de determinadas obras no projeto acima, credenciava a equipe técnica para assumir a fase de 

experimentação do PRNH. Entretanto, verificou-se a necessidade de haver reforço de novas 

contratações no estado, e no âmbito da representação regional da Fundação Nacional pró-
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Memória, o que exigiria um aporte de recursos federais para a realização do Programa de 

Preservação e Revitalização de Núcleos Históricos (SPHAN/FNpM, 1983). 

No documento Relatório n. 05 – Viagem a Recife, foi verificado que o trabalho 

desenvolvido no Bairro da Boa Vista não reunia condições para implantação de Projeto Piloto 

por: não possuir tombamento federal; a população (75%) possuir renda superior a três salários 

mínimos; possuir grande parte dos imóveis construídos após 1900, o que não possibilitava 

avaliar a intervenção com elementos arquitetônicos especiais existentes em imóveis históricos 

mais antigos. Da reunião foram sugeridas como áreas para intervenção o Bairro do Recife, o 

Bairro de São José e o sítio histórico de Olinda (SPHAN/FNpM, 1983). 

No dia 13.05.1983 foi realizada reunião na Fundação Centro de Preservação dos Sítios 

Históricos de Olinda – FCPSHO, em que foi apresentado o modelo institucional de 

preservação olindense: o Conselho de Preservação formado por representantes de instituições 

federais, estaduais e municipais; a FCPSHO promotora e executora das obras de restauro e o 

Fundo de Preservação. A atuação do município de Olinda foi representada pelo Projeto 

CURA em andamento, abrangendo uma área de 29 km
2
, com a captação de recursos para a 

realização de obras de recuperação urbana, e utilizando o Fundo de Preservação para a 

restauração do Mercado de Olinda, Cine Olinda, Bica dos Quatro Cantos, Palácio dos 

Governadores entre outros bens.  

No Relatório n. 05, Vera Bosi verificou na exposição realizada por técnicos de Olinda, 

“o grande envolvimento emocional da equipe com o trabalho que vêm desenvolvendo, além 

da atestada competência técnica, refletida pela eficiência da administração financeira e do 

controle de qualidade das obras.” [grifo nosso] (SPHAN/FNpM, 1983, p. 8). No programa de 

obras a FCPSHO apresentou os seguintes princípios: utilização dos velhos artesãos e mestres 

artífices; formação de recursos humanos em obra-escola; racionalização de material 

reciclando sobras de demolições e reformas,  recuperando métodos tradicionais e 

desenvolvendo novas metodologias de trabalho. E encontrava-se em andamento a realização 

de Inventário de Bens Imóveis que selecionou 387 imóveis importantes do núcleo histórico. 

Destes, 100 foram considerados de grande interesse para preservação. A existência de 

Inventário foi considerada um dos componentes mais importantes para a implantação do 

Projeto Piloto, à medida que permitia o conhecimento prévio dos imóveis onde se pretendia 

intervir. Também já funcionava em Olinda, em 1983, à semelhança de um Corpo de 

Bombeiros, uma equipe de emergência para realização de pequenos consertos nos imóveis 

(SPHAN/FNpM, 1983). 
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O núcleo histórico de Olinda abrigava uma população com renda bastante variável, 

famílias tradicionais, artistas, intelectuais e moradores de baixa renda. Este último grupo 

concentrava 80% do total, sendo responsável por apenas 20% da arrecadação. Em relação ao 

estado de conservação dos 387 imóveis pesquisados, 30% estavam conservados, 30% com 

conservação razoável, 30% em deterioração e 10% em ruína ou pré-ruína. Os moradores 

apresentavam o seguinte nível de renda: 20% da população com até três salários mínimos; 

10% entre três e cinco salários mínimos; 17% entre cinco e sete salários mínimos e 9% com 

mais de dez salários mínimos e 36% não responderam (FUNDARPE, 1983, p. 5).  

Os bairros do Amparo, Bonsucesso e Guadalupe apresentavam casas com fachadas 

razoavelmente conservadas, mas, o interior em precário estado de conservação, sem 

instalações hidráulicas e sanitárias, estando o esgoto e as águas pluviais a céu aberto.  

A Prefeitura de Olinda conseguiu para o núcleo histórico, até abril de 1983, um total de 

Cr$ 1.312.000.000,00, sendo: Cr$ 217 milhões da Secretaria da Fazenda – FPM; Cr$ 848 

milhões do Projeto CURA, e, Cr$ 247 milhões de recursos próprios.  A Prefeitura aplicava 

5% do FPM na recuperação do sítio histórico de Olinda (SPHAN/FNpM, 1983).   

Os trabalhos em andamento realizados pela administração de Olinda eram marcados 

pela criatividade, à medida que ao se realizar as obras por administração direta, evitava-se a 

contratação de empreiteiros e eliminava-se o pagamento da taxa de administração. O 

município conseguia o cumprimento regular das parcelas financiadas pelo Projeto CURA, à 

época o único com os pagamentos em dia
48

. A equipe de Olinda, então, reunia as melhores 

condições institucionais para ser a promotora e executora do Projeto Piloto de preservação e 

revitalização proposto pelo Acordo MEC/MINTER (SPHAN/FNpM, 1983).  

O município contava ainda com forte tradição associativa, com organizações de 

artesãos, associações de moradores, entidades recreativas, culturais e carnavalescas, 

propiciando condições para a aplicação de uma das premissas do Programa – a ampla 

participação dos agentes sociais na elaboração e execução do projeto piloto (SPHAN/FNpM, 

1983).  

O levantamento da situação dos núcleos de Pernambuco proporcionou o exame das 

condições de cada um, sendo priorizados na seguinte ordem: Olinda, Boa Vista/Recife e 

Goiana. Assim, dentre as cidades com potencial para implantação do Projeto Piloto, Olinda 

foi escolhida por apresentar: um significativo patrimônio arquitetônico e ambiental urbano; as 

características sociais econômicas e culturais da comunidade residente; a capacidade técnica e 
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administrativa da Prefeitura Municipal e, órgãos subordinados atuando em grande interação 

com a comunidade (SPHAN/FNpM, 1983). 

Portanto, considerando-se as condições favoráveis do município de Olinda para efetivar 

uma experiência piloto em sítio histórico, sob os pontos de vista socioeconômico, técnico-

administrativo e político-cultural, foi recomendada a realização do Projeto Piloto para a 

formatação e aperfeiçoamento do Programa. Favorável à escolha de Olinda para 

implementação do Programa PRNH foi, sem dúvida, a sua condição de monumento nacional e 

Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade (SPHAN/FNpM, 1983).  

O caráter experimental do processo admitia, em princípio, e dependendo dos recursos 

disponibilizados, uma amplitude de cidades a participarem do projeto, para permitir a 

exploração das diversificadas características que configuram a realidade do patrimônio 

histórico do país. Por compreender que as cidades de São Luís, Olinda e Salvador não 

contemplavam, em si, a gama de tipologias de centros históricos do país, há a sugestão de que 

a fase de experimentação deveria se estender para Alcântara, Igarassu e Goiana, sem o 

prejuízo de outras, de sorte a se definir o desenho operacional do Programa com base em 

diversificada coleta de elementos conceituais, metodológicos e técnicos (SPHAN/FNpM, 

1983). 

O parecer da arquiteta Vera Bosi, submetido e aprovado pelas instâncias superiores
49

, 

fundamentado em visitas técnicas e na análise das três cidades, ao final indica para 

experiência piloto as cidades de Olinda e São Luís, considerando a relevância, significação e 

as condições técnico-administrativas. E neste caso o município de Olinda reunia as melhores 

condições para a experiência Piloto do PRNH (SPHAN/FNpM, 1983). Tal assertiva vai se 

configurar em realidade, pois, no decorrer do processo, a cidade de São Luís não consegue se 

estruturar, não dando continuidade à experiência piloto.  

 

3.2.2 A Implementação do PRNH: O Projeto Piloto Olinda 

 

O município de Olinda, situado em Pernambuco, a aproximadamente 6 km da cidade do 

Recife, integra a Região Metropolitana do Recife, de acordo com a Figura 24. O Projeto 

Piloto Olinda teve como Área Piloto inicial as áreas de Amparo, Guadalupe e São Pedro 

sendo posteriormente ampliada a área de abrangência para o perímetro tombado em nível 

federal, de acordo com a Notificação n. 1155/79, conforme representada na Figura 25.  
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 Pelo Ofício SEC n. 412/83 de 04.07.1983 o Secretário de Cultura do MEC, Marcos Vinícius Vilaça indica ao 

Gerente do BNH, Gustavo Heck os núcleos de São Luís e Olinda para o projeto piloto do PRNH. 
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O casario que compõe o sítio histórico de Olinda é formado por imóveis edificados em 

diversos períodos: colonial, neoclássico, eclético, construções mais modernas, entremeados 

por bolsões de pobreza - subhabitações. Sua população pode ser classificada como de classe 

média e de baixa renda. Conta com estabelecimentos de comércio e serviços, e equipamentos 

com valor cultural, como igrejas, conventos, bicas, passos, agremiações carnavalescas, sedes 

de maracatus (FCPSHO, 1984a). 

 

   

Figura 26 e Figura 157 - Rua do Amparo (1980) e vista panorâmica da área de subhabitações (1986). Acervo IPHAN 

Figura 24 - Localização de Olinda-PE Figura 25 - Área Piloto inicial (escuro) 
e Área Abrangência do projeto (claro). 

Acervo FCPSHO/PMO 
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Em 1983, a área histórica se apresentava com processo de degradação que se estendia 

das unidades habitacionais ao meio urbano – nas calçadas, ruas, largos – e sem infraestrutura. 

O estado de má conservação das casas se generalizava, desde os imóveis dotados de valor 

patrimonial às subhabitações, com as paredes em taipa em processo de arruinamento (ibidem).   

A Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda - FCPSHO, órgão da 

administração indireta da Prefeitura Municipal de Olinda teve o encargo de elaborar o Plano 

Preliminar do PRNH, e no primeiro momento atuou como Agente-Promotor, sendo 

posteriormente substituída pela própria Prefeitura. 

Com atribuições e objetivos comuns ao Programa, a FCPSHO formulou os objetivos da 

experiência–piloto, resumidamente: proteger, revitalizar o sítio histórico promovendo o 

caráter residencial, por meio de adequada técnica e com a participação da população; abranger 

os aspectos do desenvolvimento urbano, e de forma integrada com as entidades municipal, 

estadual e federal; criar estratégias para otimizar a estrutura habitacional existente, 

melhorando as condições de uso e estimulando a permanência da comunidade residente; 

viabilizar metodologias não convencionais de projeto de modo a incluir programas de geração 

de emprego e renda, revitalizando economicamente a área; complementar e atualizar o aparato 

legal de suporte à implantação do programa e assegurar coerência de planejamento e atuação 

a longo prazo; expandir a área piloto descrita no Termo de Referência para inclusão dos 

assentamentos subnormais que necessitam de urgente intervenção; registrar e divulgar as 

etapas de trabalho para disseminar a experiência para outros núcleos históricos (ibidem). 

A ação de Inventário em curso pela FCPSHO propiciou o conhecimento das condições 

de conservação dos imóveis, e de preservação das características arquitetônicas, dando um 

panorama das condições de habitabilidade, sendo a continuidade desta ação necessária para a 

contínua coleta de dados. A escolha prévia da Área Piloto - Amparo, Bonsucesso, Bonfim, e 

São Pedro justificava-se pelas condições precárias dos imóveis e por estes possuírem 

características arquitetônicas variadas oferecendo uma diversidade de aplicação das propostas 

do Programa. A recuperação de imóveis com valor patrimonial apresenta características 

técnicas não previstas no aparato disponível no sistema financeiro de habitação, o que vem 

reafirmar a peculiaridade do Programa.  Mas, em função da real demanda da comunidade, a 

área poderá ser ampliada ou alterada (ibidem). 

A manutenção dos residentes em Olinda foi considerada como fundamental para que 

permaneça a característica peculiar de ser reduto tradicional de blocos carnavalescos, de 

diversas manifestações populares de cunho religioso, artístico e folclórico. Local de vivências 

comunitárias, Olinda já possuía Associação de Moradores, a SODECA – Sociedade Civil de 
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Defesa da Cidade Alta e diversos outros grupos que preservam modos de vida tradicionais. A 

condição preexistente de um ambiente de participação foi um elemento facilitador na 

implementação do Projeto Piloto Olinda (FCPSHO, 1985g). 

 O Plano Preliminar expunha 36 linhas de atuação, que se inter-relacionavam e se 

complementavam, envolvendo desde aspectos físicos, legais, sociais, econômicos e culturais 

(FCPSHO, 1984a). Os aspectos físicos englobavam: infraestrutura com saneamento básico, 

rede elétrica, recuperação de vias, a intervenções nos imóveis de forma a melhorar as 

condições da área.  

Os aspectos legais atenderiam à necessidade de se oferecer apoio jurídico às atividades 

de ordenamento espacial e às edificações, abrangendo: legislação urbanística (ambiental e 

patrimonial), uso do solo, plano diretor, sistema de cadastro e de inventário, regularização 

fundiária e imobiliária. Para promover dinamismo à economia, os projetos de geração de 

emprego e renda, com prioridade para as obras-escolas, visavam à transmissão de saber, por 

meio de formação de mão de obra para atuar nas restaurações, além de apoio às 

microempresas e às cooperativas. Os programas culturais estimulariam a conscientização para 

a preservação dos imóveis, a instituição de centros de documentação e o fomento às demais 

atividades artísticas e culturais. Os aspectos sociais teriam gestão direta da própria 

comunidade, com o fomento à formação de núcleos comunitários, associações de moradores e 

conselho de moradores. As áreas de educação, saúde e segurança também seriam objeto de 

programas específicos (ibidem). 

A programação ampla apresentada no Plano Preliminar permitiria justificar, discutir e 

negociar projetos com os mais diversos setores que fazem interface com o sítio histórico, 

podendo atuar de forma integrada e planejada com a multiplicidade de órgãos envolvidos e 

com a comunidade. O Plano foi o instrumento de partida para a discussão interna, com os 

demais setores da Prefeitura, na compreensão de que o Projeto Piloto só funcionaria a partir 

da colaboração de todos, em seus campos de atuação (FCPSHO, 1985d). Trata-se assim de 

uma ação de coordenação interna em âmbito municipal, e nos demais relatórios verifica-se o 

engajamento de outros projetos e programas federais.  

Os técnicos da SPHAN/FNpM e do CNDU aprovaram o Plano Preliminar, e 

consideraram que a condução do Plano pela FCPSHO  se encontrava em sintonia com a 

concepção do Programa. Apresentaram vários pontos para detalhamento para a etapa 

posterior, sendo imprescindível a realização de reunião junto ao BNH no Rio de Janeiro, para 

a caracterização dos encargos e competências das diversas entidades envolvidas. No 

documento informaram que no âmbito da 4ª RR/SPHAN/FNpM (hoje corresponderia à 
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Superintendência do Iphan em Pernambuco) as comunicações dar-se-iam diretamente com o 

recém instalado Escritório Técnico
50

 de representação deste órgão em Olinda 

(SPHAN/FNpM/CNDU, 1984).  

Com a finalidade de detalhar o Plano Preliminar de Trabalho foi elaborada pela 

FCPSHO, em junho de 1984, a Proposta de execução do Projeto-Piloto -1ª Fase para 

subsidiar a execução do Projeto-Piloto Olinda. Os recursos financeiros para esta fase, no valor 

de 11.470 UPC‟s, (UPC/JUN Cr$ 10.235,07) correspondendo a Cr$ 117.400.922,00, foram 

garantidos pelo BNH por meio do Departamento de Pesquisas Aplicadas – DEPEA
51

 

(FCPSHO, 1984b). Esta fase contou com recursos originários da Prefeitura Municipal de 

Olinda, e um pequeno recurso da SPHAN/pró–Memória na etapa de levantamento e 

inventário, sem aportes do CNDU (BRAGA NETTO, 1986). 

A Proposta teve o objetivo de servir de marco referencial teórico e ser um ponto de 

partida para os entendimentos com a comunidade. O segundo objetivo foi ser utilizado como 

instrumento formal para o estabelecimento de negociação com os órgãos e entidades 

envolvidos. 

Esta primeira fase, chamada de “Pré-investimento”, destinou-se a investimentos na 

equipe técnica e operacional, na complementação de levantamentos de dados e execução de 

pequenos serviços. A base metodológica de participação do Programa não se restringia à 

comunidade, mas se referia também à participação institucional, inserindo os diferentes 

órgãos dos diferentes níveis de governo, e sendo estabelecidas as diferentes competências e 

atribuições (BRAGA NETTO, 1986). Na estrutura da FCPSHO foi designada uma equipe 

técnica para se dedicar exclusivamente ao Projeto-Piloto composta por: dois arquitetos e 

urbanistas, um engenheiro, uma socióloga, uma secretária e estagiários. Esta equipe contava 

com o apoio dos demais integrantes da FCPSHO e de outros setores da Prefeitura de Olinda. 

Para a execução dos serviços de reparos nos imóveis estava prevista uma equipe com sete 

operários e seis serventes, um depósito para estocagem de material de construção e um 

veículo (automóvel). 

No desenho operacional do Programa, e de modo a evitar a centralização pelos órgãos 

federais envolvidos, a Comissão Inter-Órgãos nos estados e municípios criaria uma estrutura 

descentralizada e representativa promovendo o acompanhamento mais direto das ações e 
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 O Iphan promove a descentralização da instituição pela instalação de Escritórios Técnicos. 
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 Entrevista concedida em 10.05.2011 por Virgínia Mendonça: “Essa prática diferenciada que nos interessava 

conhecer só foi possível ser experimentada devido ao aporte de recursos a fundo perdido, oriundo do BNH 

através da APQ - Assessoria de Pesquisa, órgão do BNH destinado a fomentar pesquisas que assegurassem um 

melhor desempenho das práticas construtivas vigentes e suas correspondentes normas técnicas (ABNT)”. 
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projetos, instituindo instâncias de decisão local e estadual. A Comissão tinha a finalidade de 

assessorar, acompanhar, fiscalizar e promover a ação integrada nos diversos órgãos 

participantes do Programa
52

. À equipe do Projeto-Piloto lotada na FCPSHO caberia ainda 

prestar apoio à Comissão Inter-Órgãos (FCPSHO, 1985d).  

As propostas que constaram no documento Proposta de execução do Projeto-Piloto- 1ª 

Fase vieram ao encontro dos resultados do Seminário realizado no Recife, de 15 a 18 de 

fevereiro de 1984, com representantes do BHN, da COHAB e de outras entidades, em que 

foram analisadas a problemática da habitação e a busca de novas alternativas de intervenção.  

No tocante à definição das áreas de atuação, as áreas-piloto eleitas e constantes no Plano 

Preliminar foram: Amparo, Bonsucesso, Bonfim e São Pedro. O ponto focal do projeto, para 

onde as ações convergiram, foi a área do Amparo, com imóveis com valor patrimonial e em 

estado crítico de conservação. Visto haver interesse disseminado em vários pontos do sítio 

histórico, foi necessário haver uma flexibilidade no Projeto, para o atendimento à demanda 

real da comunidade. 

A diversidade de tipos de imóveis e de estados de conservação inviabilizaria uma 

padronização de intervenção e de custos, uma vez que se poderia ter desde pequenos reparos 

até a aquisição de imóveis. A demanda seria analisada caso a caso, formulando-se a um só 

tempo os serviços necessários ao imóvel e os custos compatíveis com a renda do morador 

(FCPSHO, 1984b).  

Para fins de avaliação da inserção de moradores no Projeto, a população foi classificada 

como: a. residente em imóvel de valor patrimonial; b. população residente em subhabitação, 

em área do sítio histórico. No caso dos primeiros seriam priorizados na seguinte ordem: 1- 

Proprietários residentes; 2- Inquilinos com promessa de compra e venda; 3- outros casos. A 

seleção para o financiamento das subhabitações recaiu sobre os situados nas áreas-piloto, 

seguidos dos localizados na área tombada em nível federal - Notificação 1.155/79. 

A faixa salarial serviu como condicionante das diferenciações de financiamento, sendo 

adotada a escala:  

 Até três salários mínimos; 

 De três a cinco salários mínimos; 

 De cinco a sete salários mínimos; 

 De sete a dez salários mínimos; 

 Acima de dez salários mínimos. 
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 A Comissão Inter-Órgãos, de caráter local, era composta por representantes do BNH, da SPHAN, da 

FUNDARPE, da FIDEM, da Secretaria de Planejamento de Olinda – SEPLANO e da FCPSHO. 
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Fazia parte dos itens de seleção o uso do imóvel, sendo priorizado o uso habitacional 

e/ou misto – com comércio e serviços.  

Os imóveis com valor patrimonial foram selecionados a partir dos seguintes parâmetros:  

I. Nível de habitabilidade (condições de moradia): Instalações: sanitárias; 

hidráulicas; elétricas; iluminação natural; ventilação natural;  

II. Nível de Conservação (condições dos materiais): estrutura portante; cobertura; 

forros; pisos; revestimentos; esquadrias; 

III. Nível de Valor Patrimonial (condições de preservação): volumetria; envasaduras; 

disposição de planta; elementos secundários: esquadrias; escadas; pisos; forros; 

beirais; platibandas e telhados. Foi considerado o Grau de Valor Patrimonial 

conforme estabelecido no Inventário. 

Os imóveis classificados como de caráter informal- subhabitação foram priorizados 

levando-se em consideração as condições de habitabilidade; as de infra-estrutura: estabilidade 

das encostas; as de escoamento de águas servidas; as de escoamento sanitário e; as de 

qualidade construtiva das edificações. 

Os serviços de recuperação dos imóveis foram classificados em: 1- Estabilização: 

tratamento da estrutura visando maior e melhor resistência, solidez, equilíbrio e segurança. 

Constitui-se de serviços de restauração, substituição e construção de fundações, estrutura 

portante, consolidação de alvenarias, muros de arrimo; 2- Melhoria: aperfeiçoamento, reparos 

e melhorias das instalações (hidráulica, elétrica, esgoto, etc.). Pode ainda incluir serviços de 

reforma (correção espacial), sem comprometimento estrutural e demolições de elementos 

espúrios; 3- Restauração: restauro ou reconstituição de ambientes, fachadas, elementos 

arquitetônicos e decorativos, cujo nível deveria variar em função do grau de interesse do 

imóvel e de sua importância para o conjunto; 4- Revalorização: valorização do imóvel, 

adequando-o à ambiência urbana, dotando-o também de melhores condições frente às 

necessidades da vida atual (especialmente cozinha e banheiro). 

Uma etapa importante para a consolidação do Projeto Piloto Olinda, e em continuidade 

à proposta de participação e integração das entidades envolvidas foi a realização do “Painel de 

Debates”, no período de 18 a 22 de março de 1985, no Palácio dos Governadores em Olinda. 

O evento reuniu profissionais de cerca de trinta entidades ligadas à cidade, à preservação e à 

habitação, a SODECA, representantes de blocos carnavalescos, e pessoas da comunidade de 

Olinda, como a artesã e moradora Sílvia R. Coimbra relata ao Boletim da SPHAN/FNpM: 

“Para mim, o Projeto é uma possibilidade de se criar e fortalecer espaços de expressão, onde a 

população se sinta considerada. [...], mas existe um enorme descrédito às iniciativas 
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governamentais, que precisa ser rompido. Senão, nada será feito.” (SPHAN/FNpM, 1985, 

p.11).  

O encontro – Painel de Debates foi estruturado em quatro grupos de trabalho: 

componente legal/jurídico; participação da população; técnico; e financeiro-administrativo. 

Os produtos parciais obtidos foram objeto de análise da Comissão Inter-Órgãos e o resultado 

dessa atividade serviu para balizar as ações e assim estabelecer um processo de autocondução 

e autoavaliação (FCPSHO, 1985c). A importância de descrição dos resultados dessa etapa 

visa comprovar que, na medida do possível, as contribuições obtidas nos quatro grupos foram 

atendidas, fazendo com que os participantes percebessem sua colaboração no Projeto. 

No componente Legal-jurídico foram efetuadas as recomendações gerais:  

1. Estudos para o Setor A1 para definição de densidade construtiva de modo a garantir 

a manutenção da topografia, área verde, e usos compatíveis. No caso de se concluir 

pelo uso comunitário dessas áreas, deveria haver o comprometimento de todos os 

níveis de governo; 

2. A realização de mapeamento da estrutura fundiária do município, priorizando as 

áreas do Plano Piloto; 

3. Dada a importância da fiscalização para o Projeto recomendou-se a transferência 

dessa atividade no perímetro tombado para a FCPSHO; 

4. Como estratégia de ação para a implantação do Projeto Piloto, priorizar as 

intervenções de saneamento, com o sistema condominial por quadra, visando o 

engajamento da comunidade; 

5. Para a implantação de equipamentos comunitários seria dada a preferência à 

utilização de imóveis com valor patrimonial; 

6. Em relação à legislação foi recomendada a redefinição do Polígono de Preservação - 

Notificação 1155/79, ao então SPHAN, seguida de uma ampla análise e 

apresentação de sugestões para alteração do instrumento em vigor; 

7. Foi recomendado um código de restauração, contando-se com a participação da 

comunidade. Dada a importância de alguns imóveis com grande valor patrimonial se 

indicaria o seu tombamento e a possibilidade de aquisição pelo poder público; 

8. Em referência às questões de propriedade constatou-se a necessidade de cadastrar, 

notificar as ocupações clandestinas e realizar nelas ações experimentais. As áreas 

com subhabitações a serem consolidadas e regularizadas deveriam fazer parte do 

Plano Piloto, e ser dada prioridade aos casos de prejuízo à estabilidade dos morros e 
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a segurança dos moradores. No caso de remoção de imóveis irregulares, deveria o 

poder público garantir o menor ônus social; 

9. O financiamento deveria contemplar a aquisição de imóveis, para os casos de 

aluguel. 

A equipe responsável pelo segundo componente – Participação da População – 

apresentou as seguintes contribuições: 

1. A comunidade até aquele momento desconhecia o Projeto; 

2. A comunidade desacreditava nos entes públicos e isto necessitaria ser superado; 

3. A etapa de formulação do Projeto serviu para articulação interinstitucional, e foi 

considerada positiva. Constatou ser adequado o momento para apresentar o Projeto à 

comunidade e que disto resultaria o Projeto Final a ser efetivamente executado. O 

projeto deveria estar aberto a considerar problemas e soluções distintas dos até então 

previstos. Enfatizou a necessidade de debate e que as relações: técnico/comunidade; 

comunidade/órgãos; comunidade/BNH deveriam ser baseadas numa troca de 

saberes: “o técnico não poderá impor sua proposta, assim como a opinião dos 

moradores não será canonizada.”
53

 (FCPSHO, 1985c, p. 1); 

4. Do mesmo modo, não se poderia condicionar o Projeto à forma tradicional de 

atuação do BNH, pois, “é necessário procurar formas alternativas de financiamento” 

(FCPSHO, 1985c, p. 1). E isto pressupõe haver um espaço necessário à realização 

de discussões.  

Foram elencadas, entre outras, as seguintes propostas pelo grupo de trabalho - 

Participação da Comunidade:  

a. Desenvolver programação de debates sobre o tema “Habitação e saneamento, na 

perspectiva de recuperação do Centro Histórico”, “vivenciando aí uma experiência 

de participação como ação pedagógica” e a implicação no emprego, educação e 

saúde (FCPSHO, 1985c, p. 1);  

b. Divulgar por meio de cartilhas, circulares, jornais do estado e promover um Boletim 

Informativo;  

c. Repassar informações coletadas no Inventário como ponto de contato inicial com os 

moradores;  

d. Estimular na comunidade o debate de conceitos: preservação, polígono de 

tombamento, memória, urbanização, entre outros;  
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e. Criar um espaço de reunião e exposição permanente das ações do Projeto;  

f.    Realizar o treinamento dos funcionários dos órgãos envolvidos sobre o projeto e seu 

papel junto à comunidade. 

O terceiro componente do Painel de Debates - Técnico enfatizou:  

1. A importância de ser garantida a participação da comunidade. E, para incentivar a 

permanência da população na área seria necessária a geração de emprego e renda; 

2. As intervenções teriam o objetivo de preservação/restauração desde o arruamento, 

os conjuntos edificados, os espaços livres e a vegetação. A permanência da 

vegetação foi considerada primordial para a manutenção das características 

ambientais do sítio histórico de Olinda. Por isso as novas construções deveriam ter 

índices que garantissem a preservação das áreas verdes, minimizando o impacto na 

paisagem. Sugerem que as grandes áreas verdes sejam desapropriadas para uso 

público; 

3. Na área do sítio histórico deveriam ser proibidos remembramentos e/ou 

desmembramentos dos imóveis; 

4. Em nível físico a questão habitacional e de saneamento foram consideradas mais 

importantes; 

5. A comunidade deveria ter garantido o assessoramento técnico na realização da 

intervenção nos imóveis, acompanhado da implantação de uma eficiente fiscalização 

na área; 

6. As edificações em fundo de lotes só poderiam ser solucionadas quando se tivesse 

uma ideia geral da quantidade existente, e, não sendo permitidas novas construções 

em fundo de lote; 

7. Nas intervenções em edificação com valor patrimonial seriam observados os graus 

apontados no Inventário, sendo importante a manutenção de exemplares originais 

com representatividade tipológica; 

8. Sugeriu-se ser destinado um galpão para receber os materiais oriundos de 

demolição;  

9. Considerou necessária a formação de mão de obra para o restauro; 

10. Seriam admitidas as ampliações apenas nos casos de melhoria das condições de 

habitabilidade; 

11. Recomendou-se o estudo de soluções para a utilização de edificações, equipamentos 

e espaços públicos por deficientes físicos; 
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12. Foi reforçada a ideia de uma cartilha para moradores contendo orientações para as 

intervenções nas edificações visando: melhor aproveitamento do espaço; uso de 

materiais; imunização; insolação e ventilação; utilização de grades de segurança, 

instalação de ar condicionado. As primeiras intervenções nos imóveis seriam as de 

estabilização estrutural; 

13. Foi indicada a possibilidade de uso público para edifícios desocupados e com valor 

histórico; 

14. Considerou-se necessária a obtenção de recursos para instalação de rede 

complementar de esgoto e a ligação com a rede condominial  para a Área Piloto. 

Em relação ao quarto componente – Financeiro-Administrativo, e partindo-se das 

premissas de que a FCPSHO seria a entidade promotora do Projeto, e de que as propostas de 

intervenção deveriam estar afinadas com as reais “necessidades, desejos e possibilidades da 

população envolvida, residente ou flutuante” (FCPSHO, 1985c, p.2), foram apresentadas as 

recomendações:  

1. Negociar com a população condições mais adequadas, em relação ao financiamento, 

sendo vistas as modalidades: individual ou condominizado; sistemas mistos de 

aquisição de material e mão de obra; sistemas de trocas; flexibilização de prazos, 

forma de pagamento e garantias; carências e formas de amortização; e criação e 

gerenciamento de um sistema de subsídios; 

2. Estabelecer rubricas específicas no Fundo de Preservação, provenientes dos recursos 

do item obras, integralizadas 80% pelo BNH e 20% pela Prefeitura de Olinda; 

3. Estabelecer mecanismos de recomposição do FPM, considerando o retorno através 

dos mutuários, utilização dos incentivos fiscais do Imposto de Renda (Portaria 208 

de 05.11.84 do Ministério da Fazenda), dos arrendamentos dos Mercados, 

estacionamentos, e pela adoção de um papel pró-ativo na busca de doações e outros;  

4. Considerar prioritária a Obra-escola da Igreja do Amparo e o aporte de recursos de 

outras fontes como: SENAI, SENAC, Ministério do Trabalho, e, a do Mercado 

Popular - revitalização do Mercado da Ribeira como fonte geradora de emprego e 

renda; 

5. Concentrar o repasse de recursos em um único Agente financeiro, e de preferência, 

instalado na área de intervenção;  

6. Reforçar a equipe técnica com recursos humanos de outras entidades e a contratação 

de consultoria. 
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Firmado o Contrato que permitiu a abertura de crédito junto ao Agente Financeiro, 

foram programadas reuniões de consulta à comunidade, por bairro, para apresentar o Plano 

Preliminar com a finalidade de: estimar o interesse dos moradores; identificar critérios de 

atendimento às solicitações; avaliar a potencialidade de participação direta na execução das 

obras; identificar alternativas para alterações nas modalidades de financiamento quanto ao 

valor das prestações, garantias; carências; prazos e sistema de financiamento (FCPSHO, 

1985e). 

Foram então programadas reuniões duas vezes por semana, à noite, com a finalidade de, 

conjuntamente, promover um amplo debate com o levantamento dos problemas e soluções e 

estabelecer eleições de prioridades para possibilitar a efetivação de uma proposta final para 

negociação com as entidades envolvidas (FCPSHO, 1985e).  

Realizadas as primeiras reuniões com a comunidade, ficou claro que o êxito do 

programa estaria diretamente vinculado ao resgate da credibilidade nas instituições públicas. 

Esse resgate “só se dará pelas ações e não pelo discurso” e assim ações de impacto foram 

consideradas importantes para romper o distanciamento da população, para com isso “garantir 

um desempenho participativo real” (FCPSHO, 1985e, p. 21). 

Foram definidas como ações de impacto: a retirada do tráfego pesado da colina 

histórica; a implantação de novo sistema de coleta e destinação final de lixo; intervenções nas 

casas da Rua do Amparo n. 347, 353, 355-A, 363, 367, 371 e 385, com graves problemas de 

desestabilização das fachadas. Neste caso, três dificuldades se impunham: baixa renda da 

população com pouca capacidade de endividamento; dos moradores, apenas três são 

proprietários, dois são inquilinos e dois são herdeiros; estes quatro últimos não possuíam 

condições de investir. Para facilitar as negociações, foram realizados orçamentos 

discriminados de material e mão de obra e a apresentação de uma proposta de participação 

financeira do Estado no que se refere à estrutura e fachada dos imóveis, considerando tratar-se 

de imóveis dotados de características essenciais ao conjunto protegido por força do 

tombamento federal. Como o tombamento estabelece restrições ao direito de propriedade, 

naquele momento havia a expectativa da comunidade olindense de que a sociedade se 

responsabilizasse e pudesse arcar com parte do ônus da revitalização dos sítios históricos 

(FCPSHO, 1985).  

Sob o ponto de vista financeiro iniciaram-se estudos para: 1- Aumentar a capacidade de 

captação de recursos pelo Fundo de Preservação de Olinda, de modo a receber recursos de 

pessoas físicas e jurídicas; 2- Apresentar um adendo à Portaria n. 003/85 para beneficiar 

fundações estaduais e municipais com recursos provenientes de dedução em imposto de 
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renda; 3- Criar um sistema de incentivos fiscais pelo município para aumentar a participação 

dos proprietários na conservação de imóveis de interesse cultural; 4- Estabelecer um Sistema 

de Subsídios, sendo verificadas as fontes de ajudas e subscrições de quantias provenientes do 

poder público para obras de interesse público, bem como formas de aplicação que 

relacionassem a renda dos beneficiários com o valor patrimonial do imóvel (ibidem). 

 

   

 

 

Como grande parte das cidades nordestinas, Olinda encontrava-se sem saneamento 

básico, numa situação deplorável por ser costume lançar águas servidas (banhos, lavagens de 

roupa e de utensílios) nos terrenos ou nos logradouros juntamente com os efluentes das fossas. 

Com isso, as galerias de águas pluviais não possuíam vazão suficiente e ocorria a poluição ao 

meio ambiente, com proliferação de mosquitos, inclusive com a disseminação da elefantíase. 

A proposta de implantação de um Sistema Condominial de Esgoto se constituía uma solução 

de baixo custo e de fácil execução. 

Em complementação à ação de Inventário foi acrescido o levantamento de novas 

informações socioeconômicas e urbanísticas, com vistas a uma futura atualização do Plano de 

Uso do Solo e para Planos e Projetos Setoriais. A elaboração do Manual Técnico ainda 

dependia da conclusão de estudos sobre a legislação e, em função da necessidade de se 

atender à demanda dos moradores gerada nas reuniões, deveria ser antecipada a atividade de 

reparos no casario (FCPSHO, 1985f). 

As reuniões realizadas com a comunidade, com poucas variações entre áreas, apontaram 

para dois tipos de prioridade. Para a população de menor renda, a maior prioridade foi a 

habitação, face o precário estado de conservação das casas, muitas com risco de total 

arruinamento; aquelas com valor patrimonial apresentam ainda mais dificuldade de serem 

Figura 28 - Rua do Amparo, n. 347, (casa térrea após o 
sobrado) primeira restaurada [1986]. FCPSHO/PMO 

 

Figura 29 - Rua do Amparo n. 339 (sobrado em azul e 
branco) e n. 347 (térrea em azul e laranja). 
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conservadas, por requererem materiais e mão de obra diferenciada, e, portanto, com valor 

mais elevado. Para a comunidade de classe média a prioridade n. 01 foi o saneamento, embora 

algumas pessoas estivessem com problemas na habitação. As dificuldades nesses imóveis 

geralmente ocorriam nas coberturas, que incluíam o madeiramento infestado por cupins e 

infiltrações (FCPSHO, 1985f). Também foram elencadas as questões relativas a segurança, 

trânsito, sistema viário, iluminação pública, limpeza urbana, utilização comunitária no interior 

das quadras, telefones públicos  (FCPSHO, 1985f). 

Logo nas primeiras inscrições, verificou-se que a maior demanda extrapolava os limites 

da área piloto definida no Plano Preliminar, atingindo as áreas mais periféricas, com o padrão 

construtivo de subhabitações, e sob o aspecto financeiro alcançava níveis de pobreza. O que 

se considerava fundamental era “não só o tratamento daqueles imóveis considerados de 

significação histórico/arquitetônico, mas todo o contexto social-urbano que compõem os 

Sítios Históricos de Olinda” (ibidem, p. 44). 

Para a divulgação do Projeto foram adotadas duas estratégias: uma informal, 

correspondendo à realização de reuniões com contatos pessoais com a comunidade, que 

depois passava a atuar como agente de divulgação, de muita eficácia. Outra formal, por meio 

da publicação de folheto explicativo sobre o problema do lixo no fundo de quadra, e de um 

jornal, o “PILOTINHO” com notícias sobre o desenvolvimento do Projeto, para circulação na 

área de abrangência (FCPSHO, 1985f). No Pilotinho n. 1 constou o evento do lançamento do 

Projeto, com fotografia da assinatura do primeiro contrato, e havia espaço para o morador 

expor opiniões – Espaço Morador, e as providências adotadas pelo poder público (FCPSHO, 

1985a). 

   

Figura 3016 e Figura 31 - Assinatura dos primeiros contratos de financiamento. Fotos de Sidney Passarinho. Acervo 
Antonino Guimarães/PMO 

O Relatório parcial n. 04, relativo ao período de julho a outubro de 1985, narra que 

discussões e debates ocorriam, tendo como princípio metodológico fundamental,  
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[...] a participação da comunidade como agente ativo em todas as etapas e de que as 

ações definidas em favor da revitalização dos núcleos históricos com a recuperação 

do seu parque habitacional deveriam se adequar a realidade físico-territorial da área 

e sócio-econômica da população usuária, considerando principalmente a valorização 

do Homem. (FCPSHO, 1985h, p. 5-7). 

Naquele momento foi percebido que havia o descrédito da comunidade em relação ao 

Sistema Financeiro de Habitação, que era visto como o responsável pela crise econômica, 

penalizando o contingente de mutuários. Mesmo nesse contexto, o acesso a informações e a 

exposição de opiniões, mesmo que não formalizadas em Conselhos, propiciou o resgate da 

cidadania, e gerou um processo em cadeia de valorização pessoal, refletindo-se nos serviços 

de reparos nos imóveis a solidariedade entre os moradores.  

A proximidade com a comunidade propiciou aos técnicos entenderem as necessidades 

dos moradores e encontrar coletivamente uma alternativa a ser negociada com o BNH e 

SPHAN/pró-MEMÓRIA. Houve, assim, uma revisão do papel do técnico, que “passou a ser 

de articulador e tradutor das necessidades da comunidade, baseado no conhecimento das 

especificidades da realidade na qual atua.” (FCPSHO, 1985g, p. 2). A postura dos técnicos 

passou a ser, também, de “defensores dos interesses da comunidade local, discutindo e 

endossando suas prioridades, propostas e soluções junto ao BNH, ou seja, a nossa posição não 

era a de trazer para a discussão os mecanismos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH 

mas sim encontrar com eles a proposta adequada e negociá-la com o BNH e SPHAN/Pró-

Memória, o que eventualmente poderá coincidir com algum mecanismo já existente” 

(FCPSHO, 1985g, p. 02). 

A existência em Olinda do Sistema de Preservação facilitou a solução do problema 

econômico na medida em que era previsto que o Fundo de Preservação dos Bens Culturais 

tivesse uma linha de crédito visando o financiamento de atividades de preservação 

empreendidas pelo proprietário do bem tombado ou de quem detenha a sua legítima posse. 

Com isso a FCPSHO atuou como Agente Promotor, ou seja, o responsável pelo empréstimo 

perante o BNH, tendo o Bandepe (e depois a Caixa Econômica Federal) como Agente 

Financiador, o banco responsável pelas operações financeiras. A relação de financiamento era 

estabelecida entre a FCPSHO e os moradores. Este modelo relacional contribuiu para 

solucionar o problema legal de escrituras dos imóveis, visto a precariedade de titularidades, e 

o imóvel não ser utilizado como garantia para o empréstimo.   

Outro impasse dizia respeito à incompatibilidade entre a legislação vigente de 

preservação e os anseios da comunidade em realizar ampliações nos imóveis. Nessa época, 

muitas casas não dispunham de local apropriado para cozinhas nem sanitários. Essas 



O Estudo de Caso: O Projeto Piloto Olinda 117 

 

instalações funcionavam de modo extremamente precário, e se localizavam em locais 

insalubres, em porões, não condizentes com os hábitos de higiene. Por outro lado, a legislação 

impedia acréscimos de área construída. O Projeto-Piloto impulsionou a revisão na legislação 

federal que resultou na Rerratificação da Notificação 1.155/79, datada de novembro de 1985. 

As negociações empreendidas com os órgãos financiadores resultaram na concordância 

de uma contrapartida a fundo perdido. Os moradores do sítio histórico teriam uma 

compensação pelo ônus de habitarem em área com restrição legal. O valor de subsídio podia 

variar de 5% a 50% do valor a ser financiado e dependia da conjugação de fatores: a 

localização e características do imóvel, o tipo de serviço solicitado, e o nível de renda do 

proprietário. Assim, para um mesmo proprietário, dependendo do tipo de serviço variava o 

valor do subsídio (FCPSHO, 1985g). 

Partindo da premissa de que o morador teria de ir buscar a solução de seus problemas, a 

estratégia foi a da adesão espontânea do morador ao Programa. Para isso foi montado o 

Serviço de Atendimento ao Morador, vinculado ao Serviço de Reparo no Casario, que 

consistiu na prestação de orientação técnica para a realização de serviços no imóvel, de 

assistência jurídica para legalização, acompanhada por uma proposta de financiamento para 

execução dos serviços (ibidem). 

Isto exigiu a organização de um atendimento personalizado ao morador, colocando-o 

em constante interação com o técnico. A demanda gerada no Serviço de Reparos dependia das 

necessidades e dos tipos de problemas existentes no imóvel do morador, que por sua vez iria 

motivar a criação de condições de trabalho para sua resolução. As relações sociais 

estabelecidas propiciavam práticas comunitárias na solução de problemas urbanos. 

A obtenção do financiamento para execução de serviços de reparos nos imóveis, para 

pessoas físicas ou jurídicas, se processou nas seguintes etapas: 

1. Inicialmente a FCPSHO fazia a convocação dos moradores de uma rua para uma 

reunião. Os moradores apresentavam os problemas de sua rua e de suas casas; 

2. No caso de sua residência necessitar de serviços, o morador comparecia à FCPSHO 

para preencher uma Ficha de Inscrição e Solicitação de Serviços contendo: 

Identificação do Morador e do Imóvel; Localização do imóvel; Característica do 

imóvel (valor patrimonial, ou subhabitação); Uso do imóvel; Situação do morador 

(proprietário residente ou inquilino); Renda do morador; Tipo e caráter do serviço 

solicitado (Emergencial ou não; Estabilização, Restauração, Melhoria e/ou 

Reconstrução);  
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3. Era realizada uma triagem para o atendimento: por ordem de inscrição; por tipo de 

serviço e casos emergenciais, como perigo de desabamento ou arruinamento;  

4. O técnico da Fundação efetuava um levantamento arquitetônico e fotográfico do 

imóvel, examinava preliminarmente as condições do edifício para detectar os 

problemas e elaborar um orçamento; 

5. Caso se fizesse necessário, eram elaborados projetos de reforma com a participação 

do morador, que informava as suas necessidades, prioridades e planos;  

6. O morador preenchia uma Ficha de Cadastramento Socioeconômico, com a 

apresentação de cópia dos documentos: Identificação (CIC, identidade ou carteira 

profissional), estado civil e escolaridade; Comprovação de renda e composição 

familiar. Era necessário o documento de propriedade do imóvel e o comprovante de 

IPTU quitado. Para os participantes do Programa, os débitos de IPTU eram 

dispensados de multa e de juros, e podiam ser parcelados;  

7. Com esses dados era elaborado o orçamento, a partir dos elementos construtivos 

analisados e quantificados nas etapas anteriores. O orçamento era distribuído em 

módulos de modo a se adaptar às condições financeiras do morador, ou seja, para 

que as prestações pudessem ser pagas sem causar dificuldades; 

8. Com isso era assinado um contrato, elaborado em dois modelos: o de aquisição de 

material ou o de aquisição de material com mão de obra. Posteriormente, seria 

providenciado o contrato para elaboração de projeto. No contrato constavam as 

condições do financiamento e de parcelamento, sendo anexada a planilha 

orçamentária e as correspondentes notas promissórias; 

9. O projeto elaborado era submetido à aprovação do morador, da Prefeitura e da 

SPHAN/FNpM; 

10. As obras eram efetuadas por administração direta, ou seja, a mão de obra era 

contratada pela FCPSHO; 

11. Durante a obra o morador recebia orientação técnica da FCPSHO. 

Os atendimentos resultavam em soluções caso a caso, pois dependiam do tipo de serviço 

necessário ao imóvel e dos recursos financeiros e possibilidade de endividamento do morador. 

Os serviços eram priorizados por ordem de necessidade e eram estabelecidos módulos de 

execução de serviço. Portanto, cada nova situação definia um novo quadro específico de 

serviços a ser efetuado no edifício, o tipo de contrato (material, mão de obra e elaboração de 

projeto), o valor a ser financiado, valor de subsídio, valor do sinal, número de prestações e 

valor unitário das prestações.  Em geral, o financiamento não se processava em uma só etapa, 
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pois a renda do morador não cobriria o montante total da despesa. A quitação do pagamento 

de um contrato habilitava o morador a fazer o seguinte e assim sucessivamente (FCPSHO, 

1985g). 

Apesar da regra geral do financiamento ser no máximo em seis prestações, o 

proprietário, em diálogo com o técnico, colocava as condições possíveis, e com isto houve 

casos de parcelamento em nove promissórias, e de ser efetuado o contrato sem o pagamento 

de sinal
54

. Especialmente a posição dos moradores em definir critérios que provocariam 

interferência direta no orçamento das famílias, tais como não aceitar as condições habituais do 

BNH, a exemplo do imóvel ser a garantia do financiamento, indicam ações de 

empoderamento.  

Firmado o contrato, um instrumento particular, eram assinadas as notas promissórias 

correspondentes ao número de parcelas do financiamento. Não havia garantia real no 

empréstimo. Caso não fosse realizado o pagamento do título de crédito, procedia-se ao 

protesto e à execução judicial. Ao efetuar o pagamento do sinal, o morador recebia o material. 

No caso de não haver pagamento de sinal, o contratante recebia o material após o pagamento 

da primeira parcela (FCPSHO, 1985g). 

O Depósito de Material de construção estocava os materiais básicos mais utilizados tais 

como telhas, tijolo, cimento, areia, madeiras para coberturas, estroncas, portas, caixas d‟água, 

material hidráulico, sanitário, elétrico e outros.  A aquisição desses materiais em escala 

permitia a redução de custos, especialmente em tempos de grande inflação. Um ponto 

relevante era a qualidade do material adquirido, que passava por controle dos técnicos da 

FCPSHO, o que não aconteceria numa compra direta do morador com o armazém de 

construção.  

Os assuntos e questões não previstos eram analisados e aprovados pela Comissão Inter-

Órgãos constituída por representantes das entidades intervenientes para acompanhar, 

fiscalizar e promover o desenvolvimento do Programa. No âmbito do Projeto, uma importante 

publicação foi produzida, o Manual do Morador, com informações básicas sobre construções 

no sítio histórico de Olinda que foi distribuída para a comunidade. Foram realizados 

convênios entre Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU e o Departamento de 

Engenharia Civil da UFPE para a realização de Estudo de Circulação e Transportes na área 

                                                           
54

 Ao serem iniciadas as primeiras 147 inscrições para a obtenção de financiamento, o perfil encontrado foi: 

96,5% dos imóveis de uso residencial; 92% eram próprios e 82% dos moradores recebiam até três salários 

mínimos, e 40% dos moradores habitavam Olinda por mais de 20 anos. (FCPSHO, 1985g).  
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dos Sítios Históricos de Olinda. A fiscalização do núcleo histórico foi transferida para a 

FCPSHO. 

O primeiro contrato de financiamento foi assinado em 28.05.1985, e os bairros do 

Amparo, Bonsucesso e Guadalupe concentraram a maior parte das inscrições. O modelo de 

contrato de aquisição de material foi o mais procurado visto que as obras eram executadas 

pelos proprietários ou com contratação de mão de obra por preços inferiores ao cobrados pela 

Fundação. Observa-se que a modalidade de contratação de mão de obra foi frequente nos 

casos de problemas estruturais e restauro de elementos tradicionais, fachadas, esquadrias que 

requeriam conhecimento mais especializado (FCPSHO, 1985f). 

Em virtude de alterações na estrutura do governo federal, envolvendo a criação de dois 

novos ministérios, o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - MDUMA e o 

Ministério da Cultura, MinC, que passaram a incorporar, respectivamente, o BNH e a 

Fundação Nacional pró-Memória, foi exigido que o Acordo MINTER/MEC sofresse uma 

atualização (BRAGA NETTO, 1986). Em dezembro de 1986, haviam sido assinados 98 

contratos, atendidos 76, e contava com 68 obras concluídas. Do total atendido, 24% dos 

imóveis possuíam valor patrimonial e 76% eram subhabitações. Os serviços mais solicitados 

continuaram a ser os de Melhoria (65%), seguidos de Reconstrução (29%), de construção de 

muro de arrimo (4%) e de Estabilização (2%) (FCPSHO, 1985g). Observa-se que os maiores 

percentuais do Serviço de Reparos incidiam sobre serviços de melhorias (especialmente de 

cobertura) e de reconstrução do imóvel em alvenaria, no caso as subhabitações, serviços 

essenciais para a segurança do morador. 

A extinção do BNH, e a consequente ausência de verbas federais – o que implicou no 

não repasse de recursos, num montante de Cz$ 30.000,00, referentes à última parcela do 

convênio –, implicaram na redução do ritmo das obras que passou a contar apenas com 

recursos financeiros do município (FCPSHO, 1985g). Dada a precariedade de recursos 

financeiros e humanos, foi deliberado que, pelo risco de perda de bens com valor patrimonial, 

a eles caberia a prioridade nos atendimentos, visto “estarem localizados em área com toda a 

infra-estrutura necessária, não terem problemas legais para possíveis futuras interpelações e 

por constituírem a finalidade maior desta Fundação e do convênio com a SPHAN/pró-

Memória [...]” (FCPSHO, 1987). 

A Prefeitura Municipal de Olinda/FCPSHO sustentou o Programa até abril de 1989, 

contudo, sem atender a demanda de inscrições efetuadas. No total, foram inscritos 437 

moradores e assinados 175 contratos, referentes a 104 imóveis (Fichas do arquivo da PMO).  
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De fato, o Programa tinha uma abrangência e visão de integração na gestão urbana em 

articulação com setores diversos, como o tecnológico, com “o objetivo de captar, desenvolver 

e difundir métodos e técnicas adequados e, fundamentalmente, garantir a participação ativa da 

comunidade” (BRAGA NETTO, 1986, p.184-186). A proposta foi de ir capacitando técnicos 

para uma futura ampliação do Programa, numa perspectiva de “aprender fazendo” ou 

“teorizar sobre a prática”, e cujo resultado prático alcançado deve-se à equipe de técnicos da 

Fundação (BRAGA NETTO, 1986). 

Para a continuidade da 1ª Fase de execução do Projeto-Piloto Olinda, foi elaborado o 

Projeto - Olinda – Etapa I, que apresentava uma proposta para o atendimento de necessidades 

das áreas de interesse social existentes no polígono tombado e de entorno. 

A Prefeitura de Olinda, mediante a apresentação de Carta Consulta formulada ainda em 

1985, pretendia obter recursos financeiros junto ao BNH e ao Programa de Prioridades 

Sociais do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, tendo por princípio a 

participação, em que “a comunidade é o agente promotor de seu próprio desenvolvimento” 

(FCPSHO, 1985b, p. 16).  

A proposta de trabalho, consignado no Projeto - Olinda - Etapa I (FCPSHO, 1986a), se 

compunha das seguintes ações:  

1. Núcleo de Produção e Comercialização Comunitário; 

2. Esgotamento Sanitário da bacia do Varadouro; 

3. Composteiras urbanas;   

4. Recuperação e Implantação de Áreas de Lazer nas comunidades de Bonsucesso, 

Amaro Branco, Monte e Guadalupe; 

5. Recuperação Urbana de Vila Esperança; 

6. Recuperação do Largo e Implantação do Mercado da Sé com o ordenamento do 

comércio do Alto da Sé. 

O valor total das intervenções propostas foi de Cz$ 468.396.000,00, sendo a 

contrapartida da Prefeitura/FCPSHO de Cz$ 122.446.000,00 e Cz$ 86.000.000,00 da União 

por meio do PPS/MDU e o financiamento de Cz$ 259.950.000,00 pelo BNH (FCPSHO, 

1985b). Os recursos foram solicitados em janeiro de 1986 e até novembro do mesmo ano 

ainda não haviam sido liberados (FCPSHO, 1986a). Houve apenas a concretização das 

experiências do Projeto do Triângulo de Peixinhos, e a de legalização de Vila Esperança. 
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3.2.3 A Estruturação do PRNH nos Estados 

 

Diante da experiência do PPO, com resultados acima das expectativas no financiamento 

de serviços de reparos nos imóveis, particularmente no que tange “ao desempenho das 

alternativas tecnológicas implantadas, mas principalmente em relação à metodologia de 

execução empregada”, seria possível a sua aplicabilidade em outras cidades (BRAGA 

NETTO, 1986, p. 221).  

Relata Pedro Braga Netto que, a despeito das condições desfavoráveis de apoio técnico,  

administrativo e financeiro oferecidas pelas duas instituições federais, a equipe técnica de 

coordenação conseguiu avançar no plano político, técnico, e administrativo, colocando em 

prática a 1ª fase de implantação do Programa. 

Os trabalhos desta etapa, a partir de janeiro de 1986, se processaram mediante a atuação 

de três Comissões, em três níveis: 

Interinstitucional: com a tarefa de programar, avaliar e deliberar o andamento dos 

trabalhos, formada por três representantes: MDU- Secretaria Geral, SDU e BNH e 

pelo MinC- Secretaria Geral, SPHAN e FNpM; 

Interministerial: encarregada do planejamento, preparação de material técnico, 

orientação de equipes locais, preparação e acompanhamento do desempenho dos 

trabalhos e da Comissão e equipes locais. Formada por técnicos do MinC e do 

MDU; 

Inter-Órgãos: finalidade de acompanhar, implementar e fiscalizar o trabalho em 

nível local. Atuava nas três Diretorias Regionais da SPHAN, que correspondiam aos 

estados de Pernambuco (incluía Paraíba e Alagoas), Bahia (incluía Sergipe), e Minas 

Gerais. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO [...], 1986, p. 34). 

Com a formalização do Programa, foram iniciados novos contatos nos estados com as 

equipes locais das Diretorias da SPHAN/pró-Memória, do BNH, de Prefeituras e de 

instituições envolvidas com patrimônio e planejamento para avaliar as condições locais para 

disseminação do PRNH. As equipes locais definiriam conjuntamente as propostas estaduais e 

regionais para subsidiar a programação federal e especialmente a alocação de recursos 

necessários pelo MDU e MinC. 

Os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais instituíram 

suas respectivas Comissões Inter-Órgãos, com a finalidade de definir a programação no seu 

âmbito de atuação, compreendendo as seguintes etapas: 

I. Diagnóstico da situação dos núcleos históricos e das instituições envolvidas; 

II. Hierarquização dos Núcleos para a inserção no Programa; 
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III. Definição dos recursos necessários, em termos de projetos, ações e capacitações de 

agentes locais para a implantação do Programa, com estimativa de investimento para 

cada um dos núcleos selecionados. 

Com o progresso dos trabalhos, “o processo de descentralização e de trabalho integrado 

foi visto como uma ameaça ao controle e à ordem das instituições federais”
55

, momento que 

um grupo da SPHAN/pró-Memória tenta substituir “a mais legítima e credenciada 

coordenadora do programa (apoiada pelas instituições estaduais e municipais e pelos técnicos 

com quem trabalhou) - Vera Bosi de Almeida” (BRAGA NETTO, 1986, p. 224). Esta crise 

aliada à dificuldade em manter a coerência conceitual e metodológica do Programa acabaram 

por afastar a coordenadora.  

As equipes estaduais apresentaram à Comissão Interministerial as seguintes propostas: 

1. Pernambuco: Olinda, Boa Vista, Parque Guararapes, Nobre, Igarassu, Vila Velha, 

Cimbres, Floresta e Brejo da Madre de Deus; 

2. Paraíba: João Pessoa, Pilar, Areia e Mamanguape; 

3. Alagoas: Penedo, Marechal Deodoro, Jaraguá e Fernão Velho; 

4. Bahia: Salvador; 

5. Minas Gerais: Diamantina, Serro, Tiradentes, Sabará, Mariana e São João Del Rey. 

A coordenação do Programa recebeu ainda as seguintes contribuições: 

I. Maranhão: São Luís – Projeto Praia Grande; 

II. Rio de Janeiro: Projeto Cascatinha; 

III. São Paulo: Aldeia de Carapicuíba. 

Alterações na estrutura organizacional dos ministérios resultaram na desmobilização do 

Programa, conforme relata Pedro Braga (entrevista em 26.04.2011): “O problema foi a 

extinção do BNH com a desestruturação de todos os seus programas habitacionais, pois a CEF 

não deu continuidade às ações iniciadas”. 

  

3.2.4 Algumas Considerações sobre o PRNH/Projeto Piloto Olinda 

 

Vivenciadas mesmo que parcialmente, considerando a atuação limitada do referido 

Programa, em relação ao tempo de duração, reduzida capacidade financeira que impediu o 

alcance e abrangência de ações (em relação às 36 linhas de atuação constante no plano de 

intervenção do Plano Preliminar), a experiência do Projeto Piloto Olinda deixou lições em 
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 Até então havia supremacia do órgão federal nas decisões sobre o patrimônio, e que então passaram a sair do 

seu controle.  
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assuntos polêmicos e atuais: desenhos eficientes de descentralização político-administrativa; 

capacitação técnica local e responsabilização dos entes locais; a transmissão de técnicas 

tradicionais, e a inserção da comunidade na gestão do patrimônio. 

A equipe envolvida com o Projeto, no período de condução do processo, apresentou 

como parte de reflexões e discussões coletivas as seguintes questões passíveis de 

aprofundamento, ainda nos dias atuais: 

A participação como princípio metodológico na prática das instituições vinculadas à 

preservação e ao planejamento urbano; 

A excepcionalidade arquitetônica ao lado das expressões de cultura popular; 

A importância do conteúdo coletivo e ambiental do conjunto urbano em detrimento 

do valor do monumento isolado; 

O valor do uso do patrimônio, em contraposição com o valor de deleite; 

A preponderância do morador diante da população em geral e do turista; 

As características das novas edificações enquanto forma de recuperação de espaços 

vazios (ruínas); 

A valorização de componentes urbanos em detrimento de detalhes arquitetônicos 

isolados; 

A revisão de instrumentos legais disponíveis para a preservação histórica, 

arquitetônica e ambiental, integrando-a à legislação urbana e aos instrumentos de 

orientação e controle ao desenvolvimento urbano; 

O resgate de tecnologias tradicionais e o desenvolvimento de tecnologias de produto 

e de processo adequadas às realidades sociais, econômicas, culturais e ambientais 

existentes no núcleo histórico. (BOSI, 1987; BRAGA, 1986, p. 227). 

Na investigação promovida por Pedro Braga Netto, visto que o PPO se utilizou de 

conceitos e métodos de planejamento integrado, da política tecnológica e da revitalização do 

patrimônio, considera que foram alcançados resultados significativos. Analisa ser possível o 

planejamento integrado, sendo para isso necessário redefinir o papel das instituições federais 

no trabalho conjunto com os outros entes federativos, e sem deixar de incluir o poder e a 

iniciativa popular (BRAGA NETTO, 1986).  

A promoção de interações entre capital, sociedade e Estado com a função social do 

patrimônio constitui um desafio. As políticas de proteção enquanto instrumentos de gestão 

urbana devem assegurar a identidade, a diversidade cultural e a qualidade do meio ambiente, 
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o uso e fruição dos espaços urbanos, em consonância com as atuais necessidades dos diversos 

grupos sociais (CANCLINI, 1994).  

Pedro Braga ressalta o novo papel do técnico planejador, em que as suas ações possam 

“despertar o espírito crítico criador dos grupos sociais com os quais ele trabalha, participando 

com os seus conhecimentos e deixando que sejam „expropriados‟ no processo de atuação e 

vivência com esses grupos.” (BRAGA NETTO, 1986, p. 237). Isto difere da adoção de uma 

posição de reivindicar por grupos, ou tentar a sua organização, à medida que estas atitudes 

promovem a dependência e não viriam a representar ganhos no processo de escapar da 

situação de dominação. Propõe assim que o técnico adote uma postura de facilitador de 

processos de emancipação, e não de mantenedor (ou defensor) de dependências, portanto, que 

atue no sentido de promover o empoderamento dos agentes sociais.   
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                                                                        CAPÍTULO 4 

                      ESTRATÉGIAS DE EMPODERAMENTO E PRESERVAÇÃO 

 

 

O Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos, com a experiência 

do Projeto Piloto Olinda, constitui o estudo de caso desta dissertação, sendo, então, 

importante compreender seu modo de trabalho, as diferentes estratégias utilizadas para 

empreender o referido Programa, de forma a possibilitar perceber seus efeitos sobre a vida das 

pessoas e das instituições envolvidas. Para isso, os depoimentos dos agentes sociais, 

moradores e técnicos, além dos documentos produzidos à época do programa, foram de 

grande importância. 

A pesquisa de campo propiciou conhecer a atual situação de ocupação e o estado de 

conservação dos imóveis que realizaram obras pelo PRNH/Projeto Piloto Olinda, bem como 

realizar as entrevistas com os moradores signatários dos financiamentos. As entrevistas com 

os técnicos complementam as informações necessárias ao entendimento das ações de 

empoderamento e as consequências sobre a conservação do núcleo histórico de Olinda. 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO FÍSICA E OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. 

 

Na pesquisa de campo, foram visitados setenta e quatro imóveis. Nessas incursões, 

foram identificadas as seguintes situações: o entrevistado foi o proprietário contratante do 

serviço; o proprietário não se lembrava do projeto, devido à idade avançada, mas o filho (a) 

tinha conhecimento; o proprietário não possuía condições físicas, e o filho(a) não 

lembrava(m) (muitos eram jovens à época e por tal razão não se envolviam com o assunto); o 

proprietário faleceu e os familiares não sabiam informar; o proprietário não quis responder; 

imóveis fechados; imóveis alugados e que permanecem com os proprietários; imóveis 

vendidos.   

A Tabela 7 abaixo representa a situação atual encontrada nos imóveis visitados, 

relacionada com o número de contratos efetuados pelo proprietário no âmbito do Projeto 

Piloto Olinda.  
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Tabela 7 - Situação Atual dos Imóveis Visitados e Número de Contratos Efetuados 

 Contratos % Imóveis % 

1-Entrevistado o proprietário 32 27,59% 19 25,68% 

2-Entrevistada pessoa da família 4 3,44% 3 4,05% 

3-Proprietário e filho (a) não lembram 
(idade avançada) 

12 10,34% 6 8,11% 

4-Proprietário faleceu e pessoa da 
família não sabe informar 

23 19,84% 13 17,57% 

5-Proprietário sem interesse em 
responder 

2 1,72 % 2 2,70% 

6-Imóveis fechados 9 7,76% 8 10,81% 

7-Imóveis alugados e que permanecem 
com o proprietário. 

7 6,04% 4 5,40% 

8-Imóveis vendidos 27 23,27% 19 25,68% 

Totais Pesquisados 116 100% 74 100% 

 

Do total de 74 imóveis pesquisados, 55 (soma dos itens 1 a 7) ainda pertencem à mesma 

família que efetuou o financiamento, e correspondem a 74,32% do total. Transcorridos 26 

anos da execução do Projeto Piloto Olinda, a amostragem da pesquisa sinaliza que um dos 

objetivos do Programa continua atendido: manter a população residente em Olinda. Não se 

pode, entretanto, esquecer que o município de Olinda, e particularmente o seu Núcleo 

Histórico, não apresenta uma economia em constante diversificação e dinamismo, nem 

existem fortes pressões e especulações imobiliárias no local.  

A tabela 8, abaixo, apresenta a distribuição dos imóveis pesquisados por setores 

urbanísticos da legislação federal de proteção – Rerratificação n. 1.155/79
56

, abrangendo a 

área de intervenção utilizada pelo Projeto Piloto. No Apêndice C, o mapa representa essas 

informações no território, por meio do qual se pode perceber a distribuição dos beneficiários 

no espaço. São também apresentados os bens tombados individualmente em Olinda.  

 

 

 

 

 

                                                           
56

 A Rerratificação n. 1.155/79 é o instrumento legal de comunicação do tombamento federal realizado pelo 

Iphan ao Prefeito de Olinda. Contém a delimitação da área tombada e de entorno, e neste caso, vem 

acompanhado de normas e parâmetros urbanísticos. 
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Tabela 8 - Distribuição dos Imóveis Visitados por Setor Urbanístico 

Imóveis 
visitados 

por 
setor 

Respon-
deram 

Proprietário 
ou 

herdeiros 
não 

lembram 

Não 
quiseram 
responder 

Imóveis 
Fecha- 

dos 

Imóveis 
Aluga- 

dos 

Imóveis 
Vendidos 

Total 
Setor  
(%) 

A1   6 7 2   1 1 7 24 32,43 

A2 4 1 - - - 2 7 9,45 

B1 - - - - - 4 4 5,40 

B2 2 5 - 2 2 - 11 14,87 

B3 2 1 - - - - 3 4,06 

D1  4 3 - 4 1 4 16 21,63 

H 4 2 - 1 - 2 9 12,16 

Total 22 19 2 8 4 19 74 100% 

 

A tabela de distribuição dos imóveis visitados indica que foi no Setor A1 – pelos 

critérios da legislação urbanística possui o maior número de edificações com valor 

patrimonial – onde ocorreu o maior percentual de vendas de imóveis (36,84% dos vendidos).  

No que tange à execução do Projeto Piloto Olinda, várias análises efetuadas através da 

confrontação dos dados fornecidos pelos documentos e pelas entrevistas. As informações 

fornecidas pelos moradores entrevistados acerca dos serviços contratados coincidem quase 

que integralmente com as que constam nos contratos. Os informantes, às vezes, deixaram de 

descrever um serviço realizado, mas não relataram serviços para além dos que constavam em 

planilha orçamentária contratual. Isto confirma que, de fato, se lembraram do Projeto.  

Outro exemplo refere-se à situação em que se encontrava o casario à época do Projeto, 

cuja opinião de técnicos e dos moradores converge para os dados contidos nos documentos. 

Os edifícios em Olinda, segundo informa o arquiteto André Pina (entrevista em 06.04.2011), 

se encontravam em situação bastante precária: “[...] muitas casas não tinham banheiro, ou 

tinham muito precários. Nós tínhamos nessa época casa com banheiros no fundo do quintal. 

Não era anexado ao corpo do imóvel”.  Confirma Patrícia Pedrosa (entrevista em 01.03.2011): 

“a conservação de imóveis de pessoas mais antigas da cidade e que se encontravam sem 

recursos financeiros encontrava-se em situação caótica, como eu disse, até porões eram 

utilizados como banheiros”.  

Ao se referir sobre a situação em que se encontrava Olinda em 1985, 54,56% dos 

moradores entrevistados se referiram à situação precária das casas e das ruas sem 
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pavimentação. Alguns entrevistados não se ativeram às condições físicas da cidade. 

Referiram-se também ao recrudescimento das relações pessoais de vizinhança e aos laços de 

ajuda mútua, bem como ao decréscimo na arborização da cidade. Nessa ótica da avaliação, 

para 18,18% dos informantes a cidade estava melhor. Coincidentemente, essa avaliação foi 

apresentada por pessoas com profissão nas áreas de Ciências Humanas e sinaliza que a 

questão das relações pessoais e comunitárias não foi esquecida pelos informantes. 

 

 

Figura 32 - Rua de São João em 1982 e em 2011 - Bar do Deo. Acervo IPHAN 

 

Em relação ao atual estado de conservação dos imóveis dos moradores entrevistados e 

contemplados pelo Projeto Piloto Olinda, a análise efetuada refere-se às características de 

vitalidade física, relativas sobretudo à cobertura, alvenarias e esquadrias das fachadas, e se a 

situação apresentada põe em risco a integridade do morador e da construção, cuja perda 

acarretaria em danos ao patrimônio cultural, à cidade e à vida de seus habitantes. Na análise 

sobre a conservação dos imóveis foi utilizada a classificação do Inventário
57

 da Prefeitura: 

ótimo, razoável e ruim.  

Esta investigação não analisou o critério da intervenção efetuada no imóvel (se está 

correto ou não, sob o aspecto técnico) que resultou nas características hoje apresentadas. No 

caso, interessa saber a condição física atual dos imóveis, e se não há risco imediato de sua 

perda, sendo então considerados como imóveis com ótimo estado de conservação. 

Nas vistorias realizadas constatou-se que 95,94% dos imóveis se encontram em ótimo 

estado de conservação. Apenas três imóveis se enquadram na categoria razoável e 

necessitariam da realização de serviços de conservação. Destes, dois são imóveis do tipo GV5 

- subhabitação. Estes imóveis precisam de reforço em alvenaria, e de recuperação de parte da 

                                                           
57

 O Inventário do casario foi iniciado pela Prefeitura de Olinda antes do PRNH, e estabelece para o imóvel 

categorias de análise: estado de conservação, tipo de habitação, nível de preservação, entre outros. 
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cobertura. A conservação no imóvel com valor cultural seria efetuada em parte da cobertura, 

por meio da substituição de algumas linhas, caibros e telhas, e de pequenos consertos e 

pintura nas esquadrias. Nenhum imóvel encontra-se com risco de desabamento. 

Os proprietários desses imóveis relataram que ainda não realizaram os serviços por falta 

de condições financeiras. Em duas residências, o problema é que só uma pessoa da família 

encontra-se empregada, e na outra moradia, um problema de saúde consome os poucos 

recursos da família.  

Entretanto, não se pode deixar de mencionar que em Olinda, por exemplo, vários 

imóveis com valor patrimonial atualmente apresentam na fachada pintura com tinta a óleo, 

brilhante, inadequada à preservação, bem como acréscimos ou alterações que descaracterizam 

o núcleo histórico. 

 

 

4.2. MECANISMOS DE EMPODERAMENTO NO PRNH/PROJETO PILOTO OLINDA 

 

Considerando as lições de Bourdieu e as discussões efetuadas sobre o empoderamento, 

os resultados encontrados nesta investigação foram sistematizados segundo um rebatimento 

nos níveis pessoal, grupal e estrutural, possibilitando entender o processo de empoderamento 

no âmbito do Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos/Projeto Piloto 

Olinda.  

Os processos de empoderamento implicam que os sujeitos possam refazer relações 

hierárquicas, e as transformem em relações mais equânimes, com o estabelecimento da 

cooperação e da parceria. No PRNH/PPO, o exame dos espaços da micropolítica, o das 

relações interpessoais onde são tomadas as decisões, podem ser percebidas: entre técnicos e 

comunidade; entre técnicos de mesma instância de governo, e, entre técnicos de diferentes 

instituições.  

As relações entre os diversos agentes sociais participantes do Programa não foi isenta de 

conflitos. As divergências e pontos de vista diferenciados ocorreram em todos os níveis, e 

entre os diversos atores, mas, o foco desta pesquisa, especialmente com o apoio das 

entrevistas, consiste em apreender as condições que favoreceram ações de empoderamento e o 

exame de sua contribuição à preservação do patrimônio. O interesse é examinar a forma de 

atuação do PRNH/Projeto Piloto Olinda, em que instituições e pessoas com interesses 

diversos puderam convergir para alcançar os objetivos preconizados pelo Programa. 
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4.2.1 Dimensão Pessoal do Empoderamento 

 

Um dos pilares da dimensão pessoal do empoderamento se apresenta na autonomia, que 

se refere à capacidade dos indivíduos de realizarem escolhas livres, com responsabilidade e 

conhecimento de causa. Assim, para ter autonomia, os sujeitos devem ser capazes de perceber 

o curso da história bem como as transformações que ocorrem em seu percurso (CHAUÍ, 

1997). 

A comunidade residente no sítio histórico de Olinda no início da década de 1980 se 

caracterizava pelo baixo padrão aquisitivo e pela baixa escolaridade, e a crise vivida pelo país 

resultava em altas taxas de desemprego. As classes menos favorecidas enfrentavam um 

momento difícil, e, sem recursos, os imóveis se encontravam em situação precária, muitos 

com risco de desabamento e morte para seus moradores. Nos casos de subhabitação, em 

algumas das fichas de atendimento constava a situação de emergência, para informar que a 

casa já havia ruído e as pessoas se encontravam abrigadas em casas de parentes, ou que estava 

prestes a desmoronar.  

Considerando ser a moradia necessidade fundamental do homem, as políticas e os 

programas públicos podem interferir no grau de autonomia e na autoestima dos indivíduos, 

especialmente quando estes se encontram em situações desfavoráveis. Os programas públicos 

podem então, fornecer aos indivíduos meios de acesso a bens e serviços fundamentais ao 

atendimento de necessidades. Podem ter caráter meramente assistencialista, ou resultar em 

ampliação de capacidades individuais ou coletivas ao mesmo tempo em que supre 

necessidades. Isto se processa quando os sujeitos podem manifestar, nas trocas sociais, 

escolhas na busca de soluções aos seus problemas. O modo de realizar a ação produz como 

resultado a ampliação de conhecimento, alterando assim a posição que o indivíduo ocupa em 

determinado campo. 

 No Programa, os meios utilizados para promover a autonomia foram as constantes 

reuniões realizadas com técnicos e moradores, em que cada um expressava a sua visão na 

busca de construir coletivamente a solução, a divulgação das ações, a valorização dos que 

participam do trabalho. Mas, principalmente por atender a necessidades básicas como a de 

conseguir manter o imóvel em condições de abrigar a família de modo seguro, se constituiu 

como condição para a permanência dos moradores no local, e contribuiu para o aumento de 

poder pessoal e social, à medida que a moradia passa a se apresentar aos demais com suas 

características valorizadas. Isto também demonstra que o setor público atendeu a necessidades 

reais e concretas dos cidadãos e garantiu a manutenção da cultura local. 
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A pesquisa evidenciou uma correlação de 90,91% entre os serviços efetuados e a 

importância para a permanência dos moradores no imóvel. Percebe-se que nos casos em que 

estava em jogo a integridade do imóvel, notadamente nos problemas de estabilidade, casas em 

taipa quase desmoronando, ou telhados com problemas graves, e o morador desprovido de 

recursos financeiros, mais recompensados se sentiram com o Projeto, como consignam:  

 Foi ótimo porque a gente não tinha condição de fazer e fez - L. L. (entrevista em 

23.03.2011); 

Foi demais, nunca parei de falar às pessoas esse caso - M. J. N. (entrevista em 

22.03.2011); 

Foi e como. Eu senti que estava no céu, ter a minha casa toda direitinha - M. J. 

(entrevista em 22.03.2011); 

Gostaria que fizessem novamente isso. Se não fosse essa ajuda da Prefeitura, as 

casas estariam no chão - E. C. (entrevista em 14.03.2011). 

Dos depoimentos colhidos junto aos moradores, um se destaca pela utilização do imóvel 

para uso residencial, em que importa o valor de uso em detrimento ao valor de troca: “Eu 

tenho casa pra morar e criar meus filhos, e não pra vender”, diz M. G. (entrevista em 

09.04.2011). 

A importância dos serviços realizados pode ser constatada pelo número de inscrições, 

pelas renovações de contratos, mas principalmente pela mobilização da comunidade em 

expressar gratidão, e conforme relata a socióloga Marta Férrer (entrevista em 06.04.2011):  

“... era muito grande (o nível de satisfação). Iam lá (na FCPSHO) agradecer”. 

Na entrevista, Patrícia Pedrosa (entrevista em 01.03.2011) lembrou que: “uma moradora 

contemplada com os serviços pelo Projeto Olinda, ao saber que eu estava grávida, costurou e 

bordou uma camisinha e me deu de presente. A camisa não possuía botões, pelo nível de 

dificuldade financeira da moradora, mas demonstrou o carinho e gratidão”.  

A própria coordenadora executiva do Programa, Vera Bosi (entrevista em 16.03.2011), 

relata fato ocorrido em uma de suas visitas a Olinda: “Numa noite, quando já se aproximava o 

final da etapa experimental, com alguns projetos já concluídos, fui surpreendida no hotel onde 

me hospedava por um grupo de moradores numa manifestação de carinho e agradecimento”. 

Nas entrevistas junto aos moradores era expressa a satisfação em quitar o empréstimo, 

que significava ser capaz de efetuar o pagamento, e até poder efetuar outro, como relata M. J. 

(entrevista em 22.03.2011): “... eu atrasei, mas logo que pude paguei as atrasadas...depois tirei 
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outro...”. Este depoimento é confirmado pela tesoureira Elaine Régis
58

 (entrevista em 

07.04.2011): “Muita gente atrasava às vezes dois ou três meses. Aí depois regularizava, 

pagava em dia. Quando atrasava a gente mandava uma carta. Esse projeto tinha uma boa 

aceitação, e as pessoas vinham pagar satisfeitas”. 

A autonomia traz em si a responsabilização, e esse lado da moeda era também 

enfatizado, como se pode verificar na fala do arquiteto Roque Samúdio (entrevista em 

02.03.2011): “precisa comprometer as pessoas, se as pessoas não sabem o valor ... educação é 

fundamental, no Projeto Piloto se falava muito nisso junto ao morador, a necessidade dele 

conservar, quem está todo dia pode fazer isso, trocar uma telha, tirar um cupim..., se deixar o 

telhado cai...”. 

 No âmbito do serviço público, de acordo com alguns depoimentos de técnicos 

entrevistados, as relações de trabalho possuíam uma hierarquização rígida, não sendo comuns 

as práticas de compartilhamento de decisões, nem mesmo de informações, com o corpo 

técnico. O nível de participação dos técnicos nas decisões variava de órgão público para órgão 

público, e mesmo dentro da mesma instituição a depender da chefia, sendo bastante 

evidenciada a hierarquia nos níveis federal e estadual. Os técnicos da Prefeitura de Olinda 

relataram a existência de práticas de gestão interna mais democrática e participativa. 

No campo dos técnicos municipais, durante o Projeto Piloto Olinda a autonomia pode 

ser compreendida no depoimento de Patrícia Pedrosa:  

Havia certa autonomia do técnico em decidir os encaminhamentos, as soluções dos 

problemas, até as prioridades de atendimento pela urgência dos casos. As decisões 

técnicas eram acatadas pelos níveis superiores, era um momento diferente, eram 

políticos que ouviam a opinião dos técnicos.... as pessoas (moradores) não 

reclamavam (da Prefeitura), elas tinham um retorno concreto nos imóveis delas. [...]. 

(entrevista em 01.03.2011). 

Em nível federal, os técnicos do Iphan também relataram o aumento do nível de 

autonomia com a sua participação no Programa. O Iphan conta com representação no estado 

de Pernambuco desde a sua criação, em 1937. E teve durante mais de cinquenta anos o 

mesmo diretor, Dr. Ayrton de Almeida Carvalho. Esclarece Cremilda Albuquerque (entrevista 

em 29.04.2011) que “quando era com Dr. Ayrton, a gente não sabia nada do que se passava. 

A gente vivia dentro de uma sala e não sabia de nada [...] não sabia quem entrava quem saía” 

(refere-se à visita de técnicos e dirigentes do Rio de Janeiro, Brasília e outros órgãos). E a 
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 Ivan Maurício dos Santos (entrevista em 31.03.2011) informou que: “o índice de inadimplência não alcançava 

5%, considerado baixo para a área de financiamentos”. 
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técnica enfatiza o período que a sua ida para o ET- Olinda: “trouxe experiência do que é um 

órgão público [...] a gente tinha essa troca de experiências com a Prefeitura, eu acho que foi 

muito bom...O ET- Olinda sempre foi afinado com o Centro de Preservação”.  

Os técnicos envolvidos com o Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos informaram ter sido a experiência mais relevante em sua vida profissional. De um 

modo geral todos relataram alto índice de motivação e de entusiasmo. O fato de o técnico ter a 

sua opinião levada em consideração se reflete no grau de reconhecimento dos indivíduos nas 

práticas cotidianas, fortalecendo o seu poder pessoal. Comenta o arquiteto Roque Samúdio: 

 Para mim era um orgulho trabalhar em Olinda, sou paraguaio, e quando viajei para 

Assunção de férias, fui convidado por uma professora da universidade para fazer 

uma palestra sobre o PPO [...] você via direto na televisão, Olinda Patrimônio da 

Humanidade, Olinda trabalhava e mostrava, [...] isso deixava orgulhoso de estar lá - 

isso eu faço, [...] embora o seu nome não apareça mas você sabe que faz parte 

daquilo, que você tem responsabilidade sobre aquilo” [...]. “Pra mim tudo começou 

em Olinda, e depois fui convidado por outros municípios para ser Secretário[...], a 

base foi lá, foi uma escola”. (entrevista em 02.03.2011). 

Na avaliação de Pedro Braga Netto “a equipe da Fundação Centro de Preservação dos 

Sítios Históricos de Olinda demonstrou grande entusiasmo e competência na manifestação da 

primeira experiência concreta das possibilidades do Programa” (BRAGA NETTO, 1986, p. 

190). 

O consultor Jorge E. Hardoy, do Centro de Estudios Urbanos y Regionales – CEUR, em 

Buenos Aires, Argentina, expõe em carta datada de 26.11.1984 a Henrique Oswaldo de 

Andrade
59

 que: 

Mi impresionó el entusiasmo y la vitalidad del equipo dedicado a lós trabajos de 

rehabilitación de Olinda. Es um grupo joven y orgulloso del trabajo que realizan. La 

persona que formo esse equipo y supo otorgarle ese espíritu, a quién no conocí, 

merece el respeto de todos. 

O campo do patrimônio gera prestígio, honrarias, mas, no Brasil, não se traduz 

necessariamente em capital econômico. Como visto anteriormente, a cidade de Olinda possui 

várias titulações, mas que não resultam em autonomia financeira. A mesma coisa se repete na 

vida pessoal de técnicos: pompas, louvores, mas sem recompensas financeiras, conforme o 

relato de Dulcinéia Schunck:  

[...] trabalhávamos muito e recebíamos muito pouco por isso, capacitações eram 

feitas em congressos e encontros, DOCOMOMO foi feito em Olinda, nosso projeto 

ganhou projeção internacional, mas, não chegamos a nos beneficiar disso não, o 
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máximo que saímos foi para encontros em Salvador, Belo Horizonte, João Pessoa e 

São Paulo. (entrevista em 10.03.2011).  

Na visão de Cremilda Albuquerque (entrevista em 29.04.2011) os técnicos da Fundação 

“começaram muito entusiasmados, com idealismo e muito à vontade [...] Deana (Pontual), ela 

tinha todo o suporte (político), é isso o que eu digo, ela tinha esse entusiasmo de fazer porque 

ela via acontecer. O Programa ser implantado, entendeu, as coisas acontecendo”. Continua 

afirmando que “sem o suporte político nada acontece. Você (técnico) faz, mas, não sai do 

papel”. 

A atenção e dedicação dos técnicos foi objeto de referência dos moradores 

entrevistados. O mesmo se deu em relação aos operários, devido à qualidade dos serviços 

executados, pois, se mantém até hoje na maioria das casas
60

. Moradores entrevistados 

chegaram a lembrar de nomes dos técnicos, Dulce, Marcelo, André Pina, Arnaldo Gedanken 

(falecido). Informaram que: “Os arquitetos daquela época eram muito interessados, queriam 

salvar Olinda”. “... ainda há na Prefeitura gente deste tempo”- M. G. (entrevista em 

09.04.2011). 

A realização do Programa gerou um nível alto de satisfação nos técnicos, conforme 

relata Vera Bosi (entrevista em 16.03.2011): “Primeiramente ver uma proposta sair do papel 

(no nível federal) e se transformar em realidade num município, criando oportunidades de 

trabalho, atendimento à população local e possibilidade de desenvolvimento técnico e 

profissional para os profissionais envolvidos...”. E depois de Vera Bosi relatar alguns 

trabalhos que se seguiram em sua carreira, afirma: “Nenhuma dessas atividades foram tão 

gratificantes como o PRNH”. 

No discurso dos técnicos se evidenciaram algumas qualidades que os tornam motivados: 

1– ver o trabalho acontecer, não ficando apenas no papel; 2– a utilidade do serviço para a 

comunidade; 3– a noção de estar realizando um trabalho de qualidade; 4– a convergência de 

objetivos, em prol da preservação; 5– a gratidão demonstrada pelos moradores de Olinda 

beneficiados pelo projeto.  

Estas qualidades indicam a importância do modo como as atividades do 

Programa/Projeto Piloto Olinda eram realizadas, em que havia a contribuição efetiva dos 

envolvidos, e que sem dúvida levam a refletir sobre o papel dos gestores públicos na 

condução dos serviços.  
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 De todos os entrevistados, apenas Vera Milet referiu que uma moradora (não encontrada para ser 

entrevistada) lhe revelou que o material empregado em seu imóvel não havia sido de boa qualidade. 
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4.2.2 Dimensão Grupal do Empoderamento 

 

Os recursos do empoderamento grupal podem ser traduzidos em laços de pertencimento 

e de identidade. Uma das possibilidades de rebatimento disto no Projeto Piloto Olinda é que 

as pessoas passam a dar valor e importância à comunidade de que fazem parte. 

O processo de declarar patrimônios culturais diz respeito à ação institucional de 

selecionar, tendo por base documentos técnicos. Portanto, na constituição do campo do 

patrimônio, de modo análogo, como explica Bourdieu (BOURDIEU, 1999), há a 

desapropriação objetiva dos que são excluídos. Eleger significa distinguir categorias, a parcela 

que passa ou continua a pertencer a um determinado campo, e os que dele são excluídos. O 

próprio ato de escolha, dos que têm o direito a emitir juízo de valor e a decidir colocam os 

agentes sociais em campos distintos. 

Ao descrever e analisar as fronteiras e as exclusões operadas pelo processo de 

patrimonialização em Goiás, Izabela Tamaso (2007) entende que esta colaborou para a cisão 

da área urbana em centro histórico e periferia. Em Olinda, identificou-se situação semelhante, 

quando da realização do tombamento em 1968, que delimitou apenas um pequeno 

quadrilátero urbano, abrangendo os principais monumentos isolados e os morros centrais da 

cidade. A revisão da legislação, efetuada nessa época do Projeto Piloto Olinda, culminou na 

ampliação da área tombada (através da Rerratificação da Notificação n. 1.155/79), incluindo, 

na área de proteção, o que se poderia chamar de periferia do núcleo histórico. Esta medida foi 

embasada em um conceito mais amplo de patrimônio, incluindo a questão socioambiental 

urbana. Mas o valor estético e artístico era ainda o critério definidor que predominava no 

campo do patrimônio na década de 1980, sendo mais importantes as edificações classificadas 

no Inventário com “valor patrimonial”, ou seja, com maior quantidade de características da 

arquitetura tradicional, a mais valorizada à época.  

As resistências também se deram em aceitar que um Programa voltado para a 

preservação do patrimônio viesse a recuperar subhabitações classificadas como desprovidas 

de “valor patrimonial”. Isto porque a Área-Piloto do Plano Preliminar, formada pelas áreas do 

Amparo, Bonsucesso, Bonfim e São Pedro
61

, foram ampliadas incluindo imóveis sem as 
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 Destas localidades, Amparo e São Pedro estão situadas integralmente no Setor A1 da Rerratificação n. 

1.155/79. Partes de Bonsucesso e de Bonfim se situam nessa área. Amparo e Bonsucesso são bairros de Olinda. 
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características históricas. Esta medida também visava a atender à demanda real da 

comunidade
62

.  

Como relata André Renato Pina (entrevista em 06.04.2011): “começaram a dar outra 

conotação ao projeto e colocar também baixa renda, habitação de baixa renda dentro do 

programa, dentro da área histórica, não é, nunca tirando o foco da área histórica, mas, dando 

um caráter mais social ao projeto”.  

A premissa fundamental do projeto era a participação e a valorização do homem 

(FCPSHO, 1985), e como observa Ivan Maurício dos Santos (entrevista em 31.03.2011): “a 

preservação não era só do monumento, ele enfocava o habitante [...] não adianta você querer 

restaurar o frontispício de uma Igreja se você não respeitar o morador da cidade. O morador 

da cidade que vivia em condições degradantes”. 

No âmbito do PRNH/Projeto Piloto Olinda as subhabitações tiveram então a mesma 

importância que os imóveis caracterizados como de valor arquitetônico. Uma categoria antes 

excluída passou a compor o campo da preservação do patrimônio.   

Os moradores, especialmente os de subhabitações, passaram a receber atenção dos 

órgãos de preservação e neste processo foram fortalecidos. Com isso, foi alterada a posição 

ocupada por eles no campo do patrimônio, visto que o valor não foi dado apenas aos que 

habitavam em imóveis com o chamado valor patrimonial. O PRNH/Projeto Piloto Olinda 

pode pôr em prática a preservação do todo que compõe o sítio histórico, e não apenas de 

algumas edificações exemplares do casario.  

O depoimento de um morador identifica a valorização de Olinda, e que em sua 

percepção há uma totalidade a ser preservada, não composta apenas pelos monumentos: 

Os olindenses vieram acordar da importância de Olinda só depois de Germano 

Coelho e aí percebeu-se como as casas, os patrimônios estavam reunidos - E. B. 

(entrevista em 16.03.2011). 

A maior valorização da totalidade do núcleo histórico começou nessa época, na opinião 

de Patrícia Pedrosa (entrevista em 01.03.2011), “até pelo fato de se saber do valor da 

permanência da população antiga, seja ela pobre ou não, seja ela moradora de imóveis 

patrimoniais ou não, a importância dessa população pelos valores culturais no sítio histórico”. 

O núcleo histórico de Olinda desde a sua origem teve a vocação residencial, 

característica essa que permanece até os dias atuais
63

.  Pode-se então perceber o quanto é 
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  Os moradores de subhabitações compunham cerca de 80% da demanda ao Serviço de Atendimento ao 

Morador e dos financiamentos realizados no âmbito do Projeto Piloto Olinda. 
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precioso para a adequada preservação deste bem cultural, a manutenção da moradia em 

Olinda, visto ser o seu uso principal desde o século XVI. 

Como no solo urbano se encontram os edifícios que configuram o ambiente socialmente 

construído, resulta o grande peso que eles têm na conformação da identidade do lugar. Mas, 

sem estarem articulados com a dinâmica cultural, das relações sociais e simbólicas do lugar, 

eles ficam desprovidos de significação, e, portanto, sem importância para a sua manutenção e 

valorização (BRITO, 1992, p. 35). 

Ainda sobre este tema relata Silvia Katz que: 

Houve a conscientização, houve da população residente antiga, aqueles que colocam 

a cadeira na calçada, eles tomaram consciência do valor do seu imóvel, o valor 

histórico [...]. Antes eles achavam que a casa deles não valia nada, era uma casa 

velha, e queriam mudar tudo e (no Projeto) recebiam orientação e se procuravam 

soluções sem descaracterizar o imóvel, como colocar a caixa d‟água para dentro da 

cobertura, e nisso foi muito positivo..... Quando eu voltei da Inglaterra eu participei 

de umas duas reuniões, eu fiquei surpresa, eu realmente não imaginava que a 

Prefeitura conseguisse isso, porque inclusive como era uma população que não tinha 

muita cultura, que não tinha tido oportunidade de estudos, eu achava que ela nem 

entenderia o valor. (entrevista em 02.03.2011). 

Esse depoimento valoriza o empenho da Prefeitura na consecução dos objetivos do 

Programa cujos resultados se apresentavam visíveis. E demonstra que a população, ao ter 

adquirido capital cultural, passou a ocupar um lugar no campo do patrimônio que 

possibilitava discutir questões com os técnicos, estando, portanto, mais aptos a enfrentar a 

hegemonia do campo técnico da administração do patrimônio cultural. 

Na entrevista com Patrícia Pedrosa fica evidenciado o empoderamento dos moradores 

do sítio histórico de Olinda, ao afirmar que:  

Existia muito atendimento, muita gente entrava na Fundação. Acho que o Projeto 

Piloto Olinda foi realmente importantíssimo, não só por tudo que a gente falou aqui, 

de permanência da população, de recuperar fisicamente os imóveis também, era uma 

recuperação física, material e imaterial. Você estava recuperando o patrimônio 

fisicamente, mas estava recuperando a autoestima da população, recuperando os 

valores perante essa população que aquele patrimônio tinha, se o patrimônio está 

caindo, se eu não tenho onde morar, se eu não tenho o mínimo de condições de 

morar, porque o patrimônio vai ser importante para mim? Então o PPO conseguiu, 

as pessoas passaram a ver a área histórica como algo que lhe dava orgulho de estar 

ali. (entrevista em 01.03.2011). 

Confirmando tal assertiva, Vera Milet expressa (entrevista em 09.05.2011): “Mas 

considero que a existência de intensa mobilização dos moradores em associações e em defesa 

da qualidade de vida significa um reconhecimento dos valores presentes no SHO”. 
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 O uso residencial se mantém em 88% dos imóveis, e destes 76% pertencem à população residente 

(MOREIRA, 2006). 
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Constitui um dos parâmetros para o empoderamento grupal a valorização das ações 

coletivas e dos recursos produzidos pela comunidade. Nesse sentido explica Ivan Maurício 

dos Santos (entrevista em 31.03.2011) que em Olinda “os operários pela primeira vez 

passaram a ter o nome em todas as placas de inauguração das obras. [...] Os mestres das obras 

(de restauro) eram funcionários da Fundação. Todos eram contratados fixos. Não era por 

empreitada”. Significava a importância dessa classe trabalhadora, e não só a dos políticos e 

técnicos que fazem parte da alta direção. 

Havia em Olinda a realização de obra escola que permitia uma constante troca de 

saberes entre operários e técnicos, e vice-versa, e também capacitando pessoas da 

comunidade. Exemplo citado por Roque Samúdio (entrevista em 02.03.2011) foi o da Igreja 

do Amparo, em que relata: ”eu sei é que os Mestres ensinavam a gente, eu aprendi muito de 

obra com eles, coisa que eu nunca vi na escola, eu vi com eles no canteiro de obras, eu 

passava a tarde na carpintaria, com o Mestre carpinteiro Seu João (falecido), ele fabricava as 

ferramentas dele [...]”.  

Segundo Ivandro da Costa Sales
64

 (apud BOSI, 1987, p. 138), as pessoas não se 

encontram formadas para trabalhar com participação, e a posição a ser adotada é na 

perspectiva de aprender a participar, “que é fundamentalmente uma postura de se considerar 

os saberes, as experiências para transformá-los”. Havia em Olinda uma constante troca de 

saberes nas atividades desenvolvidas.  

No setor cultural a utilização da participação como metodologia assume contornos 

específicos, considerando sua estrutura centralizada, e, assim, a decisão por uma orientação 

democrática, precisa que “seja acompanhada e sustentada a partir da destinação dos recursos 

orçamentários” (BOSI, 1987, p. 140).  

A participação exige o estabelecimento de contatos, interações entre os diversos atores 

sociais. Em relação à proximidade entre técnicos e moradores, Ivan Maurício dos Santos 

(entrevista em 31.03.2011) conclui: “Acho que foi bom para os dois, sabe. Porque também 

havia uma rigidez muito grande por parte dos técnicos. Aí na hora que ele conviveu com a 

população, sentiu a necessidade do povo. E as pessoas não consideravam o casario igual a 

uma Igreja [...] o povo pode entender o direito da coletividade”.  

As decisões sobre as intervenções nos imóveis e a fase de acompanhamento da obra 

propiciaram a proximidade entre moradores e técnicos. De acordo com as falas dos moradores 

e com a análise da documentação relativa ao imóvel, a escolha dos serviços a serem efetuados 
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nas unidades residenciais elencadas por eles na Ficha de atendimento para o financiamento da 

obra, em 72,73% coincidiu com a indicação dos técnicos.  

Os imóveis que receberiam financiamento já tinham sido levantados pelo Inventário, e 

dentre os técnicos da FCPSHO eram Marcelo Brito e Dulce Schunck que tinham contato 

direto com o proprietário, e como informa Roque Samúdio (entrevista em 02.03.2011) 

“ouvindo suas necessidades, num trabalho normal entre arquiteto e cliente, com um 

diferencial eles recebiam orientações sobre o patrimônio que eles tinham na mão, o que podia 

fazer e o que não podia fazer”. Desta compreensão compartilha Virgínia Mendonça 

(entrevista em 10.05.2011): “A sua organização (Serviço de Atendimento ao Morador) em 

muito se assemelhava à de um escritório – antecipando o que viria a ser uma parceria público 

privada, não empresarial, mas de ampla natureza social e cultural...”. 

Conta André Renato Pina Moreira (entrevista em 06.04.2011) que foi “a partir da 

colaboração dos arquitetos da própria casa” que foram sendo elaborados os projetos 

arquitetônicos necessários, mas, que os moradores não detinham condições de pagar.  

Alguns casos ilustram o relacionamento entre técnicos e moradores. O morador A. F. 

estava com areia na calçada e foi multado. Ao ir à Prefeitura tomou conhecimento do Projeto, 

se inscreveu, e realizou o contrato na modalidade “aquisição de material”. O imóvel era da 

família de A. F. e estava em precárias condições. Depois de alguns anos fora, para prestar 

serviço militar no Rio de Janeiro, estava retornando casado. A reforma também serviria para 

acomodar melhor a família. Relata A. F.:  

Lá explicaram que a área era tombada, não podia fazer reforma assim, sem licença. 

Me deram uma planta mas não obedeci porque mudei o local de entrada, e aí mudei 

o local da janela do quarto. Hoje me arrependo de ter colocado a janela do quarto em 

local diferente do que o técnico havia desenhado, pois, a ventilação do quarto não 

ficou boa. Eles tinham razão. [O imóvel era do tipo subhabitação e as alterações 

empreendidas na planta não resultaram em prejuízos à preservação do sítio 

histórico]. Hoje eu gostaria da visita de um arquiteto para consertar isso e outras 

coisas na casa. Mas não necessito de financiamento para realizar a nova obra. Faria 

aos poucos [...]. (entrevista em 31.03.2011). 

O morador L. L. relata: 

[...] quando eu fui lá (Prefeitura) me exigiram que eu deixasse um oitão (o morador 

queria fazer uma casa ocupando a largura toda do terreno), mas o engenheiro disse 

para deixar um oitão para abrir as janelas dos três quartos. No começo achei ruim, e 

quase não fiz, mas eles tavam por aqui e não deu. Mas hoje a casa é ventilada e 

clara. Teve até que colocar placa do Projeto. Tenho até hoje, só as letras tão meio 

apagadas. (entrevista em 23.03.2011). 
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Observa-se que nos casos acima, que tratam de subhabitações, as questões envolvidas se 

referem ao conforto ambiental, e não a aspectos da preservação patrimonial. O que se constata 

é que o modelo idealizado, introjetado pelo habitus, não corresponde às regras atuais de 

iluminação e ventilação. E que isto parece ser exigência de uma área histórica, quando não é. 

Com o depoimento abaixo, de F. A. observa-se que o morador não tinha diretamente 

executado o seu projeto inicial, mas, o que lhe era apresentado atendia às necessidades da 

família:  

Eu fiz o anteprojeto, e eles fizeram algumas restrições (redução na dimensão do 

imóvel) e depois ficou tudo ok. Conciliou com o espaço que a gente necessitava: 

dois quartos, copa, cozinha, área de serviço e dois wc. (entrevista em 23.03.2011). 

Este mesmo morador, ao tratar de acompanhamento da obra, efetua uma comparação 

com o momento atual: “Antigamente era mais eficaz. O município não vai mais à construção, 

só quando há denúncia. O Iphan hoje é quem manda”- F. A. O depoimento apresenta duas 

questões essenciais: o papel das instituições e o modo como podem servir ao público. 

Entretanto, mesmo estando satisfeito com os serviços realizados, relata L. R.: “... que 

fizesse um Projeto Piloto diferenciado que priorizasse a informação dos moradores”. Tal 

assertiva denota que as pessoas gostariam de ter suas ideias completamente concretizadas. 

Mas este pensamento não impediu que fosse evidenciada a importância do Projeto: “[...] 

ajudou a conservar o casario com orientação e antes a gente fazia a reforma sem orientação 

técnica”. 

A visão do técnico prevalece, mas, ao atender quesitos básicos do programa da casa 

elaborado pelo morador e por saber que sem cumprir as normas não será possível obter o 

financiamento, este resolve aceitar. Mas esta proximidade entre morador e técnico na 

elaboração do projeto e execução da obra, na ótica de Patrícia Pedrosa, 

 [...] auxilia a reduzir as obras irregulares que temos hoje. O PPO conseguiu 

controlar essas intervenções, muitas intervenções que as pessoas podiam fazer de 

forma irregular, elas não faziam porque elas tinham todo o acompanhamento técnico 

de projetos e de orientação de engenharia. Era muito eficiente. (entrevista em 

01.03.2011).  

 Ao falar sobre a forma de interação entre técnico e morador proposta pelo PPO, Sônia 

Calheiros (entrevista em 22.03.2011) afirma que “...promove maior conhecimento sobre a 

área porque nós técnicos temos uma rigidez técnica e não consegue se colocar no outro lado, 

da pessoa que tem a necessidade, e de entender que o patrimônio tem que ser usado”.  Como 

exemplo do que aconteceu em sua casa, o morador M. J. (entrevista em 22.03.2011) esclarece 
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que há coisas que quem mora é quem sabe: “Quando o técnico veio aqui e viu a parede da 

frente fininha ficou logo pensando que a casa era nova, mas o que ele não sabia era que um 

caminhão havia batido e derrubado toda a parede...”.  A técnica Sônia Calheiros (entrevista 

em 22.03.2011) coloca: “...o diálogo é fundamental para que se construa uma solução que a 

pessoa possa morar bem e adaptar adequadamente o imóvel. Da forma que está nós estamos 

afastando as pessoas, estamos ficando obsoletos num birô, olhando os projetos...”. 

O depoimento de Patrícia Pedrosa revela que os diferentes saberes que se 

complementam e se enriquecem mutuamente propiciam um melhor atendimento à população, 

conforme explica:  

[...] era muito bom porque as pessoas iam desarmadas. Primeiro havia interesse do 

morador, e eles eram muito bem recebidos... porque na equipe tinha uma socióloga 

que fazia o atendimento (refere-se a Marta Férrer) mas ela tinha sido professora e 

conhecia muita gente, e ela tinha outra visão do próprio atendimento, as pessoas se 

sentiam à vontade, falavam também com a advogada que dava toda a orientação 

jurídica... e até se não houvesse em tempo curto de se resolver pendências, como 

poderia amarrar em termos de documentos para que a pessoa pudesse ser atendido, 

ou seja, era desburocratizado... havia boa vontade para mudar as coisas. (entrevista 

em 01.03.2011).   

A socióloga Marta Férrer (entrevista em 06.04.2011) lembra ainda de conflitos nas 

relações interpessoais entre os técnicos da própria equipe da FCPSHO ao revelar que “Depois, 

tinha também a opinião do arquiteto e do engenheiro que às vezes não coincidia, mas depois 

eles entravam em um consenso”. Mas como relata Vera Bosi (entrevista em 16.03.2011): “A 

própria resolução dos projetos individualizados era oportunidade de discussão e 

aprendizagem”.  

 

4.2.3 Dimensão Estrutural do Empoderamento  

 

Tratar da dimensão estrutural do empoderamento implica na análise de mecanismos de 

transformação das estruturas de oportunidade da sociedade que resultam em redistribuição de 

poder (KLEBA e WENDAUSEN, 2009, p. 738). A fim de possibilitar a análise desta 

dimensão, foram identificadas, no Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos 

Históricos, as estratégias e ações que possibilitaram esta redistribuição, influindo na melhoria 

da qualidade de vida. 

No nível estrutural, os governos, em suas múltiplas instâncias, têm um papel 

preponderante na geração de estruturas favoráveis ao empoderamento, sendo um dos recursos, 

a participação.  Considerando-se então que a participação é requisito e meio para se alcançar o 
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empoderamento, faz-se necessário verificar em que momento se inicia o processo de 

participação nos programas públicos, como é o caso do estudo em pauta. Se desde a 

formulação do programa, ou apenas na implementação e na avaliação dos resultados. Teixeira 

(2001) entende ser inviável cumprir todas as etapas, desde a problematização, com a 

participação de cidadãos. Pois isso resultaria em morosidade e até inviabilizaria o processo.  

Logo, necessário se faz ter clareza dos momentos críticos do processo em que o 

compartilhamento de decisões é fundamental, ou seja, priorizar os momentos de participação. 

A opção efetuada pelo Programa, conforme relatado no Capítulo 3 foi de inicialmente reunir 

técnicos das instituições participantes (corpo técnico e associação de moradores) e com eles ir 

construindo uma proposta.  

A realização do Painel de Debates
65

 - etapa que antecedeu a escolha das prioridades a 

serem executadas pelo Projeto Piloto Olinda - em que agentes sociais, reunidos, elencaram as 

principais ações locais, sob os temas: componente legal/jurídico, participação da população e 

suporte técnico-financeiro-administrativo, foi ponto essencial. Com base nessas propostas 

formuladas pelos agentes sociais, os técnicos se empenharam em viabilizá-las no âmbito de 

suas instituições, e para isso muitas vezes necessitaram transpor regras e alterar modos de 

proceder. Como essas propostas foram sendo implementadas ao longo do tempo, os agentes 

sociais perceberam que suas contribuições foram respeitadas.  

Enfatiza Vera Bosi, coordenadora geral do PRNH (entrevista em 16.03.2011), que “os 

princípios de trabalho participativo partiram das discussões que resultaram na integração de 

propostas e na redefinição de uma nova prática, diferente da usual de ações isoladas e até 

mesmo autoritárias, nos aspectos técnico, político e social”. Esta forma de trabalho 

experimentada pelo Projeto Piloto Olinda, Pedro Braga (entrevista em 25.04.2011) classifica 

de “participação institucional e comunitária”. Vera Bosi coloca ainda que:  

As ações passaram da área federal para os trabalhos conjuntos com os Estados e as 

Prefeituras das cidades já citadas (São Luis e Olinda). Em cada cidade essas ações 

tiveram evolução e aceitação diferentes. Da mesma forma, as Diretorias Regionais 

da SPHAN não praticavam trabalho participativo...e não se envolviam com as 

questões relacionadas com a vida urbana nos centros históricos, apenas com os 

imóveis, numa perspectiva de restauração recuperação física. (entrevista em 

16.03.2011).  

A descentralização trouxe para o campo do patrimônio outras instituições que passaram 

a decidir sobre os destinos dos núcleos históricos. A entrada em cena de um novo ente, o 

municipal, provocou reordenamento do campo. Sobre este momento, da criação da Fundação 
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Centro de Preservação de Sítios Históricos de Olinda, Cremilda Albuquerque (entrevista em 

29.04.2011), técnica do Iphan, relata: “...o novo é ameaçador, é ameaçador no que você 

entende por preservação [...] e se ficava meio assim, se isto vai quebrar esta estrutura formada 

pelo Iphan durante muito tempo [...] mas, prá mim, foi ótimo, pois nós não estávamos sós ...”. 

A utilização de novas metodologias de trabalho, com a inclusão de novos atores nas 

discussões e nas deliberações como a proposta pelo PRNH também apresentava resistências, 

como explica Vera Bosi (entrevista em 16.03.2011) que houve: “... alguma restrição, por parte 

de alguns setores da administração federal, contrários a essa prática participativa e à 

autonomia das equipes locais em traçar e desenvolver seus objetivos e sua prática”. E 

complementa Marcelo Brito (entrevista em 27.03.2011), ao abordar o Programa, que: 

“Coloca-se na pauta de seu desenvolvimento, a natural tendência de rompimento com o status 

quo, colocando a esfera local em um patamar de atuação até então não experimentado”. 

O arquiteto André Pina (entrevista em 06.04.2011) esclarece que “Todo Programa que a 

gente faz aqui no Sítio Histórico, a gente faz a montagem técnica dele, as questões políticas e 

depois é discutido com a população”. A Prefeitura de Olinda já detinha uma prática de 

participação, e a Sodeca, associação de moradores, teve papel essencial nesta época, conforme 

esclareceu Cláudia Nigro (entrevista em 23.03.2011): “... foi quando Dulce (Schunck) e 

Marcelo (Brito) vieram à Sodeca para conversar com os moradores, foi quando se acertaram”. 

Pois, a aceitação das instituições públicas pela comunidade, só ocorreu por meio da 

intermediação da Associação.  

A Sodeca sempre tem estado presente na vida da cidade, enquanto entidade defensora 

dos direitos dos moradores, e se mantém até hoje, inclusive com reuniões semanais. E como 

relata Ivan Maurício dos Santos (entrevista em 31.03.2011) “... Tinha a Sodeca, muito 

atuante, era muito forte. Para você fazer alguma coisa ali sem o apoio da Sodeca era difícil”. 

Continua André Pina (entrevista em 06.04.2011): “Mas o caso do Projeto Piloto era uma 

discussão constante, mas sem ter uma metodologia muito acertada
66

, era para saber a 

expectativa da população, e na discussão com eles, ver como a gente poderia encaminhar a 

questão do financiamento”. 

Em relação ao financiamento, os moradores de Olinda não aceitaram as condições nos 

termos então praticados pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH/BNH. Isto acarretou a 

não aceitação pelos residentes das seguintes condições:  
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1) Vínculo direto com o BNH, solicitando-se que os contratos não fossem assinados 

diretamente entre moradores e SFH; 

2) Hipoteca dos imóveis para garantia do financiamento; 

3) Necessidade de apresentação de escrituras de imóveis para comprovação de 

propriedade; 

4) Longos prazos para pagamento dos empréstimos, sem segurança no valor unitário 

das prestações.  

Antenor Vieira (entrevista em 16.03.2011) esclarece: “a prática do BNH era querer 

emprestar valores altos e por mais tempo, 15 anos, e dar a casa por garantia [...] E, 

perguntamos: se o cara só precisa de 600 reais porque não emprestar só isso e o cara pagar em 

6 meses, um ano? E venceu essa tese de pequenos financiamentos”. A proposta de 

financiamentos foi viabilizada nos termos colocados pela população, e com cláusula de 

subsídio financeiro que reduziu o valor pago pelos serviços.  

No Programa foram realizados esforços para permitir uma maior inclusão social, mas, 

muitas pessoas se inscreviam no Projeto (pelo Serviço de Atendimento ao Morador) e após o 

primeiro ano, retornavam para informar que não tinham como comprovar a renda. Por outro 

lado, o perfil profissional dos moradores, a quase totalidade (90%) dos entrevistados, possuía 

vínculo empregatício com o Estado, seja por ser servidor público (municipal, estadual, 

federal), seja por ser pensionista ou aposentado. Destes, 40,90% eram servidores da 

Prefeitura
67

.  

O vínculo com o serviço público foi um fator preponderante para a comprovação de 

renda. Esse dado indica o modo como os pleiteantes ficaram sabendo da existência do Projeto: 

59,10% deles por estarem ou terem parentes trabalhando na Prefeitura de Olinda.  

A gestão de programas públicos, como o do caso em estudo, pressupõe a participação de 

instâncias diferenciadas, a dos que elaboram os objetivos e o desenho operacional de 

programas, e a dos que implementam, ou seja, como o que foi concebido atinge os 

beneficiários de programas.  

Marta Arretche (2001) então enfatiza a importância de avaliar a etapa de implementação 

das políticas públicas, pois, na prática a política é feita pelos implementadores, na medida em 

que sua margem de autonomia possibilita definir a natureza, quantidade e qualidade dos bens 

e serviços a serem oferecidos.  
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Há, portanto distância entre formuladores e implementadores, e conforme explica 

Lipsky (apud ARRETCHE, 2001, p. 3): 

[...].porque em diversos aspectos importantes ela [política pública] é 

realmente feita nos escritórios lotados e nos encontros diários da burocracia. 

[...]trabalhadores, clientes e os cidadãos em geral “experimentam” a 

burocracia que desempenha atividades-fim através dos conflitos que estes 
encontram para tornar o desempenho de suas funções mais consistente com 
suas próprias preferências e compromissos. 

No caso do PRNH, a autonomia vivenciada pelos técnicos não redundou em desvios em 

seus objetivos, pois 100% dos entrevistados revelaram coerência nessa resposta, ou seja, 

tinham consciência dos objetivos do Programa. Tal comportamento denota a importância de 

entendimento entre formuladores e implementadores que no caso ocorreram em reuniões de 

acompanhamento. A presença e postura de assessoramento adotada pela Comissão Inter-

Órgãos, e também pela Coordenação Geral do Programa, sem a clássica conotação de 

fiscalização, parecem ter contribuído neste resultado.  

Na implementação burocrática do PRHN se revelaram os conflitos, e os acordos, entre 

os agentes públicos e moradores. A adoção das condições sugeridas pela comunidade para a 

realização dos empréstimos fora do modelo usual do BNH foi uma interferência concreta no 

desenho do Programa, advinda tanto da participação da comunidade quanto do empenho dos 

técnicos em colaborar na resolução deste conflito.  

As decisões da comunidade sobre as normas do Programa geraram benefícios 

financeiros para os moradores e propiciaram a inclusão de pessoas, recursos esperados no 

empoderamento estrutural. Os moradores, ao fazerem os contratos de financiamento 

diretamente com a Prefeitura/FCPSHO, puderam evitar as estruturas rígidas do sistema 

financeiro. Então, pessoas que residiam em terrenos de posse, a exemplo dos que pertenciam à 

secular Confraria do Rosário dos Pretos, puderam ter acesso ao Serviço de Reparos. Isto 

assegurou a permanência de moradores de comunidades tradicionais.  

Ao falar sobre a demanda pelo financiamento, Patrícia Pedrosa (entrevista em 

01.03.2011) opina: “às vezes as pessoas de classe média ficam mais retraídas, não acreditam, 

e a população pobre não tinha nada a perder indo procurar, até precisavam mais. Quando as 

pessoas se inscreveram e a coisa começou a dar certo, mais pessoas passaram a se inscrever, 

inclusive do Setor A (Área-Piloto)”.   

Constata-se que a proximidade de técnicos e agentes políticos com a comunidade, a 

pouca burocracia envolvida e a possibilidade em realizar algo fora dos padrões ditatoriais 
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geraram um contexto que facilitou a realização do projeto, conforme relata Dulcinéia 

Schunck: 

Tínhamos um sonho comum, muita gente jovem e recém-formada com muito gás 

para realizar um trabalho ao público, tínhamos uma forte relação com a comunidade, 

reuniões quase diárias, ficava fácil detectar as prioridades, foi um trabalho de gestão 

participativa, orgânico e sincero, tínhamos envolvimento afetivo com a proposta, nos 

entregamos verdadeiramente a isso, eu mesma não era militante política, mas tinha 

muita gente do partidão, acho que a gestão do Zé Arnaldo colaborou muitíssimo 

com tudo isso, idealismo, criatividade, força de vontade, foram essas coisas que 

realmente impulsionaram o projeto, não era um trabalho burocrático [...]. (entrevista 

em 10.03.2011). 

Ressalta ainda Dulcinéia Schunck, em relação ao modelo proposto de participação: 

“Maravilhoso, foi o melhor que já participei, muito intenso e verdadeiro, fazíamos reuniões 

por rua, todos estavam dispostos a participar [...] todos se engajaram, desde o pessoal de 

recursos humanos, desenhistas, secretárias, foi muito bom, além da população, é claro!”. 

Dos moradores entrevistados 27,28% relataram ter participado das reuniões que 

tratavam do Projeto, e 18,18% foram informados, mas não compareceram. São conhecidas as 

dificuldades para a promoção de ações coletivas, inclusive pelo alto custo de oportunidade de 

participação (LUBAMBO; COELHO, 2005) que podem ser apreendidas com o depoimento 

de A. L. (entrevista em 26.03.2011): “Soube (das reuniões), sou da Prefeitura, mas tinha 

filhos pequenos e ficava com preguiça de sair de noite”. Certamente a dupla jornada de 

trabalho da mulher, fora e dentro de casa, com filhos e casa para cuidar, propicia uma redução 

na disponibilidade em participar.  

Um considerável número de moradores entrevistados, 45,45%, não teve conhecimento 

das reuniões. A maioria delas ocorreu na fase de acordos para decisão sobre o funcionamento 

do Projeto. Portanto, antes do início dos serviços de reparos propriamente dito.  

O depoimento do morador E. B. (entrevista em 16.03.2011), que participou das 

reuniões, coloca que o “objetivo do Projeto era que os moradores pudessem fazer melhorias 

nas casas e isto foi uma reivindicação dos moradores da Cidade Alta”.  

As instituições, as estatais principalmente, têm o papel de reproduzir as relações de 

dominação (BOURDIEU, 2004c). O capital simbólico acumulado em cada instituição se 

apresenta nas disputas de poder no espaço social. A luta entre os diferentes níveis de governo 

no campo do patrimônio cultural se evidencia na legislação incidente sobre o sítio histórico. A 

antiga legislação federal proibia todo e qualquer acréscimo às edificações. Sobre o assunto, 

Ivan Maurício dos Santos entende: 
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A legislação era muito dura em relação ao morador querer mexer na casa. Só que 

isso gerava a construção clandestina. Então as pessoas iam deformando a casa não é 

que elas não tivessem..., acho que elas não tinham consciência da importância 

histórica das casas, já que o poder público não considerava o cidadão importante. 

(entrevista em 31.03.2011). 

Antecedendo a realização de uma obra, necessária se faz a prévia aprovação do projeto, 

que no caso dos sítios tombados em nível federal passam pelo Iphan, governo estadual e 

Prefeitura, além de outras entidades reguladoras. No entendimento de Ivan Maurício dos 

Santos (entrevista em 31.03.2011): “a gente tornou simplificado o processo de aprovação do 

projeto das reformas. Como a nossa própria equipe elaborava, a tramitação de tudo era mais 

rápida” (a aprovação de projetos é de competência da Prefeitura).  

A alteração da legislação federal para Olinda foi inclusive uma das reivindicações do 

Painel de Debates, e na estrutura do órgão federal coube ao ET- Olinda e não à Diretoria 

Regional realizar os estudos. Na revisão da legislação federal todo mundo participou, informa 

Cremilda Albuquerque: 

[...] foram convidados todos os órgãos públicos, a população através de seus 

representantes, a comunidade teve voz [...]. Isso foi debatido, discutido e depois 

foram feitos alguns ajustes solicitados. Depois mandaram para o Iphan (sede em 

Pernambuco) e para o Conselho Consultivo que aprovou na íntegra, e saiu essa 

Rerratificação n. 1.155/79. Então, não foi uma coisa de cima pra baixo. (entrevista 

em 29.04.2011).  

Relembra a arquiteta Cremilda Martins de Albuquerque, à época no ET- Olinda: “Vital 

(Pessoa de Melo) representava o Iphan no Conselho, [...] e Dr. Ayrton (Carvalho) era o chefe, 

mas ele sempre se reportava ao Rio (sede oficial do Iphan) porque o Iphan sempre foi 

centralizador, porque na política era época da ditadura”.  

O município de Olinda contava com o Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de 

Olinda
68

, em que os integrantes decidiam sobre o tombamento, a aprovação de projetos e a 

aplicação de recursos do Fundo de Preservação. Esta instância de nível municipal decidia 

coletivamente acerca das intervenções no sítio histórico (mas, não contava com representante 

escolhido pela comunidade).  

Entretanto, na avaliação de Virgínia Mendonça: 

Não se efetivou o Colegiado decisório, e o processo desencadeado a partir das 

experiências alternativas estudadas era constantemente avaliado, mas lhes faltavam 

os instrumentos capazes de possibilitar a gestão mais adequada. Os instrumentos 

para as diretrizes e objetivos do PPO só vieram tardiamente, a partir da constituição 

em 1988. A impressão sentida é que se tinha caminhado na direção do que mais 
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tarde veio a se consolidar no Estatuto das Cidades, com a criação de instrumentos de 

gestão pública, mas que até hoje nem sempre se vê utilizados como ferramenta dos 

gestores públicos – federais, estaduais e municipais. Ou seja, foram criados os 

instrumentos de gestão pública das cidades, porém não se inovou a gestão, para que 

se possa  intervir na complexidade dos sítios históricos. (entrevista 10.05.2011). 

Alguns representantes da Comissão Inter-Órgãos também representavam a instituição 

no Conselho de Preservação de Olinda, como o Iphan, a Fidem, a Fundarpe, e o próprio 

município na figura do Diretor da FCPSHO, o que pode ser visto como facilitador.  

Na estrutura do PRNH/Projeto Piloto Olinda, a Comissão Inter-Órgãos, da qual Vital 

Pessoa de Melo era o representante da SPHAN/FNpM, se reportava diretamente à 

coordenação geral do Programa, em Brasília. Assim, as questões deixaram de ser decididas 

diretamente pela Diretoria Regional do órgão federal em Pernambuco. E, complementa Silvia 

Katz (entrevista em 02.03.2011): “O ET- Olinda do Iphan
69

 foi criado para dar apoio a isso, o 

Iphan estar presente nisso”.  

A criação de Escritórios Técnicos – ET‟s no Iphan se constituiu em um processo de 

descentralização interna do órgão.  Com o PRNH/Projeto Piloto Olinda ocorreu uma 

importante alteração no campo do Iphan, na medida em que a coordenação geral do Programa 

ficou sediada em Brasília. 

A descontinuidade administrativa, com interrupções de programas, planos, recursos 

financeiros e humanos, tem sido elencada como um dos fatores prejudiciais à conservação de 

núcleos históricos (ZANCHETI; MILET, 2007; BARRETO, 2009). A formação de parceria 

entre instâncias governamentais se apresenta problemática como explica Vera Bosi: 

Era uma prática muito difícil apesar do grande interesse dos técnicos e de alguns 

dirigentes: um elemento complicador é a política partidária. As mudanças políticas 

em qualquer dos níveis da administração com certeza, e em todas as áreas, 

influenciam e complicam ações técnicas e administrativas. Trata-se de uma situação 

decorrente da falta de uma Política de Estado que englobe e integre as políticas 

setoriais, proporcionando melhor coordenação e garantia de continuidade para 

projetos e ações, cuja duração extrapola um período legislativo, e tendo como 

consequência sua inserção num planejamento governamental. [...] Infelizmente a 

descontinuidade administrativa afetou seriamente o PPO [...]. (entrevista em 

16.03.2011). 

No período do Projeto Piloto Olinda, compartilha Dulcinéia Schunck (entrevista em 

10.03.2011): “Ampliou muito (a responsabilidade para com o patrimônio de Olinda), mas foi 

só mudar o governo e tudo andou para trás novamente...”. A ampliação do mandato de 

Germano Coelho, e a continuidade com o sucessor José Arnaldo do Amaral foi vista como 
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ponto favorável ao êxito do Programa/PPO, como relata Antenor Vieira (entrevista em 

16.03.2011) “uma continuidade extraordinária. O governo de Zé Arnaldo executou o que se 

tinha projetado no de Germano”. 

A importância do Programa pode ser percebida no relato de Vera Milet (entrevista em 

09.05.2011): “posso confirmar que o PPO foi um Programa que teve intensa repercussão entre 

os moradores, tanto é que mesmo nos anos 1992, ocorria de moradores procurarem a 

Prefeitura interessados em fazerem obras em seus imóveis com recursos nos moldes do PPO”. 

Os técnicos: André Renato Pina, Patrícia Pedroza e Deana Pontual (entrevistas em 

06.04.2011, 01.03.2011 e 22.03.2011) também referiram que “muita gente ia lá à Fundação 

para procurar pelo Projeto, muito depois dele ter acabado. E ficavam arrasadas quando sabiam 

que não mais existia”. 

O Projeto Piloto Olinda propiciou a inserção de moradores na estrutura formal do 

Estado, conforme relata Sônia Calheiros (entrevista em 22.03.2011): “A pessoa regularizava 

IPTU, aprovava projeto e nisso você tornava o imóvel regular. Encontrar-se em situação de 

regularidade na vida social é sinal de cidadania”. 

 

4.2.4 Aspectos Gerais do Empoderamento no PRNH 

 

A categorização das dimensões do empoderamento é um recurso metodológico para a 

apreensão de uma realidade. Porém, em um estudo de caso, que analisa um “contexto da vida 

real.” (YIN, 2001, p. 32), são identificadas situações que escapam à categorização, e que 

devem ser examinadas conjuntamente. A partir das falas dos moradores e técnicos 

entrevistados, foi identificado um discurso convergente a respeito do PRNH, que denota sua 

aceitação, na época de execução, e sua pertinência para os dias atuais.  

Ao serem perguntados se gostariam de falar mais alguma coisa sobre o Projeto Piloto 

Olinda, 72,73% dos moradores expressou o desejo que o projeto voltasse: 

o projeto deveria voltar [...] porque tem muita gente que precisa - M. J. (mesmo nos 

casos que as pessoas não mais precisavam). (entrevista em 22.03.2011).  

não conheço outro Programa que ajudasse o morador - A. F. (entrevista em 

31.03.2011). 

Esta opinião é compartilhada de forma unânime pelos técnicos, conforme expõe 

Antenor Vieira (entrevista em 16.03.2011) “de que apesar da burocracia atual, seria possível 

fazer um trabalho semelhante a esse ...”, e que Silvia Katz (entrevista em 02.03.2011) 
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complementa: “Eu lamento muito (término do projeto) e acho que ainda hoje é viável a 

implantação de um projeto deste, e, deve ser feito, inclusive para o interior”. Esta 

preocupação com o interior ocorre em função do aporte de investimentos como a 

Transnordestina, a transposição de águas, o polo gesseiro, e outros. 

Comparando a atuação atual das instituições de preservação, observa Sônia Calheiros 

(entrevista em 22.03.2011) que “primeiro não se interage com o proprietário, só para dizer 

que não pode e depois escrever um parecer, mas sem explicar direito como é que pode ...”. 

Cada vez mais no serviço público há regras e normas a serem atendidas, a burocracia e até 

mesmo por questões legais, os entendimentos efetuados no curso de um processo 

administrativo devem ficar documentados. Então, complementa Sônia Calheiros (entrevista 

em 22.03.2011): “O que eu vejo de produtivo nessa fórmula, seja com população de baixa 

renda, seja para e sobretudo os moradores da área de preservação rigorosa que é a orientação 

técnica mais pragmática, para as necessidades do dia a dia, às vezes as pessoas fazem 

(descaracterizações) por falta de conhecimento...”. Reforça esta ideia Ivan Maurício dos 

Santos: 

Eu acho até que esse é o modelo para se manter as cidades históricas. É a Prefeitura 

dar um suporte técnico e um suporte financeiro através de programas para que as 

reformas sejam feitas de acordo, sem descaracterizar e mantendo um padrão de 

qualidade técnica. Eu acho que esse modelo é absolutamente atual. Dar suporte 

técnico, dar uma linha de financiamento e o morador participar da reforma da sua 

casa [...]. (entrevista em 31.03.2011). 

Marcelo Brito evidencia o caráter do Programa de Revitalização e Recuperação de 

Núcleos Históricos:  

[...] o principal mérito do PPO deveu-se ao êxito dos princípios defendidos para o 

seu desenvolvimento: participação, transparência e inovação. Participação, por 

advogar pelo processo interativo com os detentores do patrimônio. Num período em 

que o país iniciava seu processo de redemocratização, essa abordagem vinha ao 

encontro dos anseios de todos e permitiu demonstrar que as ações seriam mais 

eficientes, eficazes e efetivas – hoje abordadas dentro do conceito de 

sustentabilidade –  se resultassem de uma maior articulação e participação com 

todos os envolvidos, seja no plano comunitário, seja no plano institucional. 

Transparência, por assumir e praticar uma ação de comunicação permanente com 

todos os envolvidos, facilitando e buscando acessar as informações que pudessem 

auxiliar o processo, evitando assim reiterar posturas viciadas no campo da 

administração pública que pudessem comprometer a seriedade e pragmatismo do 

Projeto. Inovação, por ter no seu nascedouro, o compromisso com o 

estabelecimento de novos processos, conceitos, procedimentos e visão quanto à 

abordagem a ser dada ao Patrimônio. [grifos nossos] (entrevista em 27.03.2011). 

Nesse sentido, Virgínia Mendonça (entrevista em 10.05.2011) lembra que: “a 

elaboração das diretrizes foi decorrente do processo estabelecido no sentido do conhecimento 
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do que se preservava em Olinda - por assim dizer, qual a sua alma, o que caracterizava o  

Centro Histórico - sua gente, seus hábitos e  seus processos, que o tornava vivo naquele 

momento”.   

Sobre o que se preservar, e o que as instituições públicas estão preservando, opina 

Antenor Vieira:  

Outro erro é dar valor somente ao imóvel, saem milhões de reais para os 

monumentos. E os acervos das pessoas? Os documentos estão nas casas das pessoas 

com as informações que precisamos, o leque de D. Laura Nigro, a grande dama do 

carnaval, a polia tá comendo...  e a obra de Lídio
70

, ... não se estuda os estandartes 

de Olinda, nem as roupas do Bispo do século XX em Olinda se não conhecer D. 

Monte
71

. O acervo de Julião das máscaras ... o acervo de Bajado [...]. (entrevista em 

16.03.2011). 

O modo como foi construído o Projeto Piloto Olinda, descreve Virgínia Mendonça que: 

Esse processo de aprendizagem aberto, surgente, ... e  deste processo de 

conhecimento do Centro Histórico de Olinda, três coisas fundamentais se afirmaram, 

desfazendo o que até então parecia incongruente: a participação popular; a 

necessidade de definição do novo papel do interlocutor, o IPHAN (ou outro?); a 

necessidade de um novo modelo do gestor municipal; e a necessidade da oferta de 

recursos adequados aos usuários/moradores do CH. (entrevista em 10.05.2011). 

Os recursos estruturais visam favorecer a melhoria da qualidade de vida. Com o 

Programa, a comunidade de Olinda, entre outras ações, foi beneficiada com a implantação de 

saneamento, e em nível individual, tiveram a oportunidade de ter suas casas em condição 

digna e segura, com um nível razoável de habitabilidade que refletem a melhoria da qualidade 

de vida. Entretanto, uma sociedade como a nossa não passa a ser democrática repentinamente, 

com cidadãos de fato responsáveis pelo seu destino. Como afirma Cremilda Albuquerque 

(entrevista em 29.04.2011): “A gente tem quatrocentos anos de colonialismo. Quatrocentos 

anos com uma classe dominante, que só ela fazia e acontecia. E isso não é fácil de mudar”. 

 A possibilidade de participação da sociedade, conforme sinalizou a experiência de 

Valente/BA, não se processa sem “que haja um mínimo de recursos e forças sociais 

organizadas e articuladas entre si e com um sistema de apoio em outros níveis (do regional ao 

internacional)”, explica Elenaldo Teixeira (2001, p. 199 e 200), que ressalta ter durado cerca 

de quinze anos em cada comunidade o trabalho de formação de base, e sem contar os 

percalços e desafios enfrentados.  
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 Segundo Antenor Vieira era uma bordadeira em fio de ouro (entrevista em 16.03.2011). 
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 Sobre esta temática opina Vera Bosi que: 

É importante dizer que um projeto/programa com essas características demandaria 

muito tempo, capacitação, avaliação, revisão, reformulação, enfim um compromisso 

muito forte em termos técnicos e políticos. No nosso caso precisaríamos de muito 

mais tempo. Pelo menos 10 anos de prática. As eleições mudaram o rumo de todas 

as equipes [...] locais, estaduais e federais. (entrevista em 16.03.2011). 

Ocorreu durante o Projeto Piloto Olinda uma convergência de objetivos entre os níveis 

de governo, especialmente entre o federal e o municipal, e que coincidiam com a prioridade 

dos moradores, como identifica Patrícia Pedrosa: 

Era como se todos estivessem vendo pela mesma ótica. O mesmo interesse que 

Olinda se desenvolvesse e que o patrimônio fosse preservado da melhor forma 

possível. Que os valores de Olinda que já eram reconhecidos na época conseguissem 

permanecer e outros valores fossem agregados. (entrevista em 01.03.2011). 

Da análise efetuada depreende-se que durante o processo de concepção ao de execução 

do Programa de Revitalização e Recuperação de Núcleos Históricos/PPO houve um clima de 

colaboração e cooperação entre as entidades públicas, agentes públicos e moradores. Pontos 

de vista divergentes e até mesmo dificuldades políticas foram superadas, por meio de trocas 

de experiências realizadas entre os agentes sociais, resultando em crescimento e mudanças, ou 

seja, empoderamentos foram realizados.  

Nem tudo se processou de modo pacífico, mas, as lutas estabelecidas no campo foram 

necessárias para a sua reconfiguração. O patrimônio cultural pôde ser preservado, posto que o 

Programa contribuiu para a manutenção do casario de Olinda com suas famílias tradicionais.  
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                                            CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No transcorrer desta investigação, buscou-se refletir sobre a contribuição de ações de 

empoderamento na preservação dos núcleos históricos. Para isso foi estudado o Programa de 

Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos/Projeto Piloto Olinda, realizadas 

entrevistas com os agentes sociais envolvidos diretamente com o Programa, técnicos e 

moradores.  O processo de análise foi embasado nos conceitos teóricos de campo, habitus, 

espaços e capitais de Bourdieu, que se unem aos entendimentos sobre empoderamento, na 

acepção emancipatória, e que resultaram em melhoria da qualidade de vida da comunidade.     

Inicialmente foi apresentado o campo do patrimônio cultural, desde a criação do órgão 

federal de preservação, contemplando suas ampliações e os diversos instrumentos disponíveis 

para sua atuação. As análises se concentraram nos núcleos históricos, que pela dinâmica 

própria do fenômeno urbano agregam aos valores culturais os sociais, econômicos, políticos e 

ambientais.  

 Os avanços significativos no campo conceitual do patrimônio (com as dimensões 

material e imaterial) apontam um novo enfoque, exigindo para sua preservação a utilização de 

novas práticas e estratégias flexíveis de atuação. Mas, no cotidiano das instituições, com 

estruturas administrativas “rígidas” e normas procedimentais, os programas e projetos não 

contemplam essa amplitude. Os agentes públicos, movidos pelo habitus (estruturas 

interiorizadas, comuns a membros de uma mesma classe social ou grupo, que orientam e 

conformam a ação desses grupos), repetem procedimentos e perpetuam mecanismos de 

dominação no campo do patrimônio. 

Os entes federativos atuam de forma desintegrada, expressa em ações fragmentadas, 

desarticuladas e superpostas de instituições com responsabilidade direta ou indireta na área. 

Tal situação é agravada por conflitos de concepções, interesses e práticas, bem como de 

interpretações, inclusive sobre a competência jurídico-institucional, contexto que revela a 

trajetória caótica do Estado em sua função de promover a preservação do estoque patrimonial 

brasileiro. 

No Programa de Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos/Projeto Piloto 

Olinda foi observado que havia a articulação entre os sujeitos de setores sociais diversos, e, 

portanto, com diferentes saberes, poderes e interesses interagindo para enfrentar problemas 

complexos. Isto não significou a isenção de conflitos, contradições e problemas de ordem 
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pessoal ou profissional. Mas os resultados obtidos demonstram a necessidade de se criar 

espaços de compartilhamento de saber e de poder. Portanto, se faz necessário desenvolver a 

capacidade de escuta e de negociação entre os agentes envolvidos, para que as partes estejam 

contempladas nas resoluções. Também foi possível reconhecer que nenhuma instituição 

sozinha tem poder suficiente para resolver os problemas da cidade, incluindo-se os relativos à 

preservação do patrimônio cultural. A ação compartilhada com os diversos agentes sociais 

envolvidos pode possibilitar uma ação mais potente e com resultados mais satisfatórios. 

Na pesquisa observou-se que algumas qualidades foram sistematicamente evidenciadas 

e podem ter contribuído para o sucesso da experiência do Projeto Piloto Olinda:  

1) O envolvimento e comprometimento de todos com o Projeto; 

2) A presença de espírito de colaboração e cooperação;  

3) A constante interação entre agentes sociais, possibilitada pela metodologia 

participativa, promoveu a consolidação da cidadania, o aumento de conhecimento 

sobre as questões do patrimônio e o aumento na autoestima dos moradores e dos 

técnicos; 

4) A interlocução entre os agentes sociais e entre instituições, com a adoção de 

flexibilizações, em um processo de constante adaptação às novas situações, a 

exemplo: da ampliação do atendimento do programa, incorporando as 

subhabitações; do acréscimo de mais uma modalidade de contrato – o contrato para 

a elaboração de projetos;   

5) Os diversos agentes sociais envolvidos com o problema terem suas opiniões levadas 

em consideração, o que promoveu o empoderamento no nível pessoal, além de 

serem obtidas soluções mais satisfatórias; 

6) A adoção de uma nova postura dos técnicos: a de estimular a comunidade a 

encontrar soluções de problemas. O papel dos técnicos “... passou a ser de 

articulador e tradutor das necessidades da comunidade, baseado no conhecimento 

das especificidades da realidade na qual atua.” (FCPSHO, 1985g, p. 21). 

A investigação realizada enfatiza que o comprometimento dos vários agentes 

envolvidos no Projeto coloca-se como crucial para a sustentabilidade da política pública 

voltada para a preservação do patrimônio cultural.  

Contudo, não se pode perder de vista a necessidade de atualização na estrutura do 

Programa, considerando as mudanças ocorridas no mundo social e as facilidades tecnológicas 

da contemporaneidade, promovidas, por exemplo, pela comunicação eletrônica. Sob esse 

aspecto, torna-se essencial a formação de redes colaborativas e de mecanismos de gestão 
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compartilhada, como instrumentos de socialização do conhecimento, transparência e 

democratização.   

Constitui novo desafio que os investimentos do setor público se voltem para a 

implementação de ações consistentes e estruturadas em políticas públicas envolvendo os 

diversos níveis de governo e agentes sociais, e menos em ações esporádicas e fortuitas no 

âmbito restrito das várias instituições. 

O governo municipal apresenta as condições necessárias para figurar como o ente 

responsável pela implementação de ações, haja vista as suas atribuições em relação ao uso e 

ocupação do solo, como também, e especialmente, pela proximidade ao cidadão. Sua estrutura 

interna propicia a atuação direta sobre os aspectos da vida urbana de sua jurisdição, com 

secretarias e outros órgãos que atendem as demandas cotidianas, que buscam culminar na 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Com a ampliação do conceito de patrimônio cultural e dos instrumentos de preservação, 

ressalta-se a necessidade das políticas e instituições públicas incorporarem abordagens 

transdisciplinares que contemplem e extrapolem a articulação de áreas de conhecimento 

habitualmente adscritas ao campo do patrimônio material. Isso requer, inclusive, mudanças 

nas estruturas internas dos órgãos, em seus campos e habitus, onde as relações e os espaços de 

poder e de prática institucional privilegiem as políticas públicas e os programas existentes, e 

não a divisão de acordo com a natureza dos bens culturais 

(material/imaterial/arqueologia/educação patrimonial). 

O reconhecimento dos saberes, dos fazeres e dos modos de vida das comunidades 

instaladas em núcleos históricos, além de ser fundamental para a gestão do patrimônio 

cultural de tais espaços urbanos, facilitará e tornará a preservação mais contextualizada, e 

portanto condizente com os interesses, anseios e com o modus vivendi das populações. Para 

tanto, pode-se adotar a realização de pesquisas de referências culturais – onde os marcos de 

construção da identidade cultural das comunidades são evidenciados –, como também a 

utilização das diretrizes e recomendações da política de salvaguarda do patrimônio cultural. 

Esses instrumentos são disponibilizados pelo Iphan, e fazem parte da política pública de 

preservação do patrimônio cultural brasileiro
72
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72

 A pesquisa sobre as referências culturais das comunidades, no âmbito do Iphan, é promovida utilizando-se a 

metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, disponibilizada pela instituição, por meio 

do Departamento do Patrimônio Imaterial – DPI, o qual também leva a efeito a política de Salvaguarda, seguindo 

o estabelecido pelo Programa Nacional de Patrimônio Imaterial – PNPI, instituído pelo Decreto Federal nº 

3.551/2000. 
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Com relação ao empoderamento na preservação do patrimônio cultural, e suas 

respectivas instâncias individual, grupal e estrutural, pode-se concluir que o Projeto Piloto 

Olinda representou um marco no sentido de pôr em prática mecanismos de autonomia dos 

envolvidos no processo – moradores, técnicos, agentes políticos –, que negociavam 

conjuntamente o andamento do Programa, segundo seus diversos interesses e objetivos. No 

período de realização do projeto, conforme as falas dos entrevistados e os documentos por ele 

gerados, o empoderamento, propiciado pela própria metodologia de trabalho, e reforçado pelo 

comprometimento mútuo e pelo espírito de solidariedade social, proporcionou a mudança de 

campos de poder e o reagrupamento de capitais econômicos e simbólicos, o que se expressa 

inclusive nas críticas que sofreu, justamente por contemplar as subhabitações, um segmento 

até então excluído das ações de preservação do patrimônio edificado. 

No tocante ao empoderamento no nível pessoal, pode-se verificar a confirmação da 

autonomia exercida por moradores e técnicos, sobretudo os da Prefeitura de Olinda, por meio 

da qual puderam tomar decisões e implementar as medidas necessárias para a preservação dos 

imóveis. Esse empoderamento provocou efeitos nas relações de poder entre esses agentes 

sociais, haja vista a série de expressões de gratidão dirigidas aos técnicos que participaram do 

Projeto. Aos primeiros, coube a satisfação por ter conseguido quitar o empréstimo, ver seu 

imóvel sendo preservado, tendo ouvidas as suas necessidades e limitações, e o 

reconhecimento como parte integrante e relevante do Núcleo Histórico de Olinda. Aos 

técnicos, fica a realização profissional, a certeza de que podem construir instâncias e 

mecanismos de participação social e de decisão coletiva das ações de preservação. 

O empoderamento nos níveis grupal e estrutural se expressa na fala do informante Ivan 

Maurício dos Santos (entrevista em 31.03.2011), quando afirma que “... o Projeto Piloto 

Olinda iria gerar um produto muito importante para o Brasil. Era você através de um projeto 

como esse, ir mudando o sentimento da população, mas também mudando o sentimento do 

poder público. Isso do ponto de vista de gestão é engrandecedor”. Essa “mudança de 

sentimento” do Poder Público traduz a necessidade da mudança de posturas dos técnicos e 

gestores públicos, e está reforçada pelas ampliações conceituais e instrumentais da 

preservação do patrimônio cultural. 

O atual contexto mostra um quadro em que se vêm produzidas e reconhecidas várias e 

multifacetadas identidades culturais. No mesmo bojo, adentram a cena social, diversas formas 

de organização e associação, ensejando a criação de instituições interessadas na preservação e 

na garantia dos direitos culturais (ONG‟s, OSCIP‟s, OS, Associações Comunitárias, 

Entidades de Classe). O próprio Poder Público se reestrutura para atender a essa demanda, 
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fazendo surgir órgãos de proteção de direitos territoriais, étnicos, culturais e sociais – raciais, 

de gênero, religiosos. Essa complexidade conduz a reflexão de que os habitus e os campos nas 

estruturas das instituições sociais, em todos os níveis, deverão sofrer um rearranjo em prol da 

construção conjunta e coletiva da preservação do patrimônio cultural, que agora passa a 

abordar e preconizar a diversidade cultural, a cidadania e um conceito de cultura menos 

excludente. 

As ações realizadas pelo Projeto aqui analisado resultaram na valorização do núcleo 

histórico de Olinda, entendido como um todo, englobando os imóveis localizados em seu 

perímetro, não só os monumentos tombados individualmente, mas, o casario das áreas mais 

tradicionais, assim como as unidades ocupadas por comunidades portadoras de referências 

culturais seculares. 

O acesso a informações e a possibilidade de expor opiniões nas reuniões para a tomada 

de decisões estruturais, mesmo que não formalizadas em Conselhos, propiciou o resgate da 

cidadania, gerou um processo em cadeia de valorização pessoal e estimulou, nos serviços de 

reparos nos imóveis, a solidariedade entre os moradores. As decisões sobre aspectos da vida 

que afetam o futuro dos indivíduos, com consequências na melhoria da qualidade de vida, foi 

alcançada pela promoção do empoderamento estrutural. Como resultado, no plano 

governamental, houve um realinhamento de forças no campo do patrimônio percebidas no 

âmbito interno das instituições, e entre instituições. 

Espelhando-se na área da saúde, propõe-se a criação de um projeto que articule 

“Agentes Patrimoniais”, o qual faria interface entre as instituições e os cidadãos, 

correspondendo ao Programa Saúde da Família, com seus Agentes Comunitários de Saúde. O 

Projeto Piloto Olinda foi bem avaliado por técnicos e moradores, tendo inaugurado um 

modelo de gestão inédito na preservação dos núcleos históricos, conforme validam os 

depoimentos expostos ao longo do trabalho, propiciando assim as bases para a elaboração de 

tal projeto. 

O “Agente Patrimonial” teria a atribuição de manter o diálogo entre a instituição pública 

e a comunidade, realizando visitas periódicas aos imóveis, e de ouvir as necessidades dos 

moradores/usuários, verificando problemas e oferecendo orientações e encaminhamentos 

necessários à resolução dos problemas encontrados.  

Constatada a necessidade da realização de serviço, o setor público autorizaria as 

respectivas Guias de Serviços, podendo proceder às contratações necessárias. Essa medida 

permitiria ao governo subsidiar duas pontas frágeis da conservação, os proprietários dos bens 

tombados e os profissionais especializados para a execução das obras. 
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Para o Programa ter escala, deveriam ser credenciadas instituições (Universidades, 

Faculdades, Empresas do terceiro setor, OSCIP‟s, ONG‟s, OS) e/ou empresas com 

competência na realização dos serviços de conservação e restauração, nas suas mais diversas 

áreas: patrimônio material, imaterial, conservação de documentação, educação patrimonial, 

entre outras.  

Para atender as necessidades reais dos agentes sociais inseridos nos núcleos históricos 

(saber os problemas e então conjuntamente se propor Programas), será preciso realizar 

pesquisas junto à comunidade local. Baseando-se nas etapas e nos resultados do Projeto Piloto 

Olinda, pode-se considerar que tais pesquisas deverão respaldar a proposição da 

institucionalização de serviços que se agrupam em três linhas principais, para 

preferencialmente atender uma população com até cinco salários mínimos, com a criação de: 

1. Banco de Projetos Técnicos, para elaborar projetos nas mais diversas áreas, desde 

arquitetônicos, e os complementares (estrutural, instalações elétricas, hidráulicas e 

sanitárias), e em outras especialidades, tais como bens móveis e integrados, acervo 

documental, e projetos para captação de recursos para fomento de atividades 

culturais; 

2. Banco de Materiais de utilização mais frequente em bens culturais e que não são 

comuns às atuais construções ou outros aspectos referentes à conservação de bens 

culturais, como telhas, tijolos, tijoleiras de fabricação artesanal, madeiras em bitolas 

especiais, produtos químicos, papéis especiais, entre outros; 

3. Banco de Serviços com a indicação de profissionais nas mais diversas 

especialidades que envolvem os trabalhos no campo do patrimônio.  

A pesquisa sinaliza que os espaços de decisões coletivas, em que a população, técnicos, 

agentes políticos e instituições se colocam em posição de cooperação e de colaboração em 

todas as etapas da implementação dos programas públicos, geram resultados mais satisfatórios 

à preservação do patrimônio cultural. 

As estratégias adotadas pelo Ministério da Cultura nos últimos anos para a construção 

participativa das políticas públicas e a destinação planejada coletivamente dos recursos 

financeiros, por meio das Conferências de Cultura – Nacionais e Estaduais – são um passo 

adiante na implementação dessas esferas públicas de decisão técnica e política, e consolidam 

uma metodologia fundamental na melhoria do processo decisório. Observa-se, entretanto, que 

falta tessitura social, vontade política e organização para que esse mecanismo seja aplicado de 

modo mais efetivo para o patrimônio cultural, onde as decisões são tomadas ainda em uma 

esfera na qual os técnicos e gestores públicos possuem maior poder e autonomia. 
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Apesar de não ter sido objeto desta investigação, observa-se como imprescindível a 

realização de estudos para articular política e preservação do patrimônio cultural. Isso porque 

ficou percebido que existem poucos estudos na área de Ciência Política sobre as políticas 

culturais voltadas para a preservação propriamente dita. Não foram encontradas análises que 

possibilitassem o conhecimento sobre os interesses dos agentes portadores de mandatos 

eletivos nas políticas de preservação, nos financiamentos públicos para a área e na estrutura 

administrativa dos órgãos e das instituições públicas de cultura, em todos os níveis 

governamentais. Faltam estudos e pesquisas sobre o comportamento de políticos – 

Vereadores, Prefeitos, Deputados estaduais, federais e distritais, Senadores, Ministros de 

Estado, dentre outros cargos – nas discussões e no processo decisório relativo às políticas 

culturais, na participação em comissões de cultura e educação e na articulação com os demais 

segmentos da sociedade. 

Ao longo desta dissertação, a partir do estudo de caso do Programa de Recuperação e 

Revitalização de Núcleos Históricos/Projeto Piloto Olinda, novas questões acerca do 

patrimônio cultural foram evidenciadas, e devido à imprescindível participação do Estado no 

campo do patrimônio cultural, a área de gestão pública ainda tem muito a contribuir com 

estudos e pesquisas de modo que se possa atingir o desejo humano de ter suas criações e 

modos de vida adequadamente preservados. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA MORADORES 

 

 

ENTREVISTA-PROPRIETÁRIO DATA: Contrato n.:  

NOME:  
 

ENDEREÇO: 
 

1- Você se lembra do Projeto Piloto Olinda?  
 
 

2- Como soube do Programa? Você participou de reuniões no Projeto Piloto Olinda? Como 
eram? Quem participava? 

 
 

3- Qual a sua impressão de Olinda na época? 1984-1987 
 
  

4- Como estava seu imóvel naquela ocasião? 
 
 

5- Você se recorda dos serviços realizados? Como se processou a escolha dos serviços? 
Houve orientação para a escolha? 
 
 

6 – Como se processou o financiamento? Como foram os procedimentos, a documentação 
necessária, havia muita burocracia...?  

 
 
 
 

7- Houve acompanhamento na obra? Como se efetuou? 
 
 

8- A realização dos serviços foi importante para sua permanência no imóvel? Como você se 
sentiu após a realização dos serviços? 

 
 
 

9- Em sua opinião o Projeto Piloto Olinda teve importância para Olinda? 
 
 
 

10- Gostaria de falar mais alguma coisa sobre o Projeto Piloto Olinda?  
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APÊNDICE B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA TÉCNICOS 

 

 

 
FICHA TIPO 1 

 
AGENTES PÚBLICOS 

IDENTIFICAÇÃO 
Sítio Histórico Olinda 
Projeto Piloto Olinda- PPO 

01 Nome:  
02 Profissão:   
03 Data: 
04 Atuação no PPO: 

Fases: Formulação Projeto Piloto Olinda  (  )   Implementação PPO (   ) 
Implantação em PE (  )         

05  Atividades e projetos desenvolvidos no PPO:  
 

 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA 

06* 
Como foram elaboradas as diretrizes do Projeto Piloto Olinda?Você 
poderia descrever o processo de construção dessa etapa do PPO? 

07*  Como foram elaborados os objetivos do PPO? 
08* Por que o PPO foi estruturado desta maneira? 

  

09 
Qual a sua impressão sobre Olinda na época do PPO?        Qual a 
situação do casario na época do PPO? 

10 Como você percebia a formação de parceria com os níveis de governo?  
11 Como você percebia o modelo proposto de participação no PPO? 

 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

12  Quais suas atividades no PPO?  
13 Na época, você tinha clareza dos objetivos do PPO?  

14 
Você percebia que a execução do PPO correspondia aos objetivos 
formulados? 

15 
Como eram as condições de trabalho no PPO- havia constantes 
capacitações, discussões?  Sua opinião era levada em consideração? 

16 

No âmbito do PPO como você percebeu a participação nas decisões de 
âmbito técnico no PPO?  
O corpo funcional e a sociedade civil participaram de algum tipo de 
decisão? 

 RESULTADOS DO PROGRAMA 

17 
Após o financiamento do PPO, como você percebia o nível de satisfação 
dos usuários/ comunidade? 

18 

No período do PPO, em sua opinião, houve maior esclarecimento acerca 
dos valores existentes em Olinda?                                                 As pessoas 
se reconheciam como parte desses valores?                  Houve melhoria na 
qualidade de vida da comunidade?                         E a responsabilidade 
com o patrimônio? 

19 Houve mudança na forma de cuidado com os imóveis? 

16 

O PPO trouxe benefícios na sua vida profissional/ social?  
Quais? ( Reconhecimento no meio profissional? Aumento de cargo? 
Participação em congressos etc.) 

17 Autoriza divulgar entrevista?            (   ) SIM     (    ) NÃO 
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APÊNDICE C - LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS FINANCIADOS E MORADORES 

ENTREVISTADOS 

 




