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Introdução 

A dinâmica do espaço urbano, seu rápido desenvolvimento e o crescimento socioeconômico estão provocando grandes 

transformações na cidade e em sua paisagem como: urbanização rápida e descontrolada; fragmentação social, espacial; 

deterioração da qualidade do ambiente urbano, assim como a fragmentação e deterioração do patrimônio urbano. Para 

Mumford [1] “se quisermos identificar a cidade, devemos seguir a trilha para trás, partindo das mais completas 

estruturas e funções urbanas conhecidas, para seus componentes originários, por mais remotos que se apresentem no 

tempo, no espaço e na cultura”. Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) [2], o 

Patrimônio Histórico pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel que possui significado e importância 

artística, cultural, religiosa, documental e estética para a sociedade. Este patrimônio foi construído ou produzido pelas 

sociedades passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. A preservação do 

patrimônio histórico teve início como atividade sistemática no século XIX, após a Revolução Francesa e a Revolução 

Industrial, inicialmente para restaurar os Monumentos e Edifícios Históricos destruídos pela guerra. O Patrimônio 

Cultural engloba vários elementos: têm-se os bens culturais e os bens naturais, dentre os bens culturais existem os bens 

imateriais e os materiais, e dentre dos bens materiais têm-se os bens materiais móveis e os bens materiais imóveis, 

dentro deste último recorte tem: arquitetura civil, arquitetura religiosa, arquitetura funerária e arquitetura militar. 

Patrimônio Arquitetônico são construções representativas, que por seus estilos, época de construção, técnicas 

construtivas utilizadas, entre outros, são reconhecidas como tal e o tombamento é o reconhecimento formal que se dá 

em três níveis: municipal, estadual, federal. 

As noções de patrimônio advém etimologicamente da concepção de “herança paterna”, 

essas expressões fazem menção ao moneo que em latim significa “levar a pensar”, portanto, 

noções de patrimônio cultural mantêm vinculadas as da lembrança e de memória, uma 

categoria basal na esfera das ações patrimonialistas, uma vez que os bens culturais são 

preservados em função dos sentidos que despertam e dos vínculos que mantêm com as 

identidades culturais. (PELEGRINI) [3]. 

O tombamento é um ato administrativo, realizado pelo Poder Público com o objetivo de preservar por intermédio da 

aplicação de legislação específica bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo para a população, 

impedindo assim que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Mundialmente, a UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação) [4] é o órgão responsável pela definição de regras e proteção do 

patrimônio histórico e cultural da humanidade, no Brasil, existem o IPHAN no âmbito nacional e as instâncias 

Estaduais, no caso de Estado de Minas Gerais, o IPHA- MG (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerias) e as Municipais. Em relação à cidade de Montes Claros, dados da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura Municipal de Montes Claros apresentam alguns edifícios que foram tombados em 1.999 pelo 

município, alguns marcos importantes do desenvolvimento da cidade como edificações da Praça Dr. Chaves, prédios 

com estilos neoclássicos, ecléticos e também casarões coloniais do século XIX que têm o poder de refletir como vivia a 

sociedade da época; (alguns exemplos desses edifícios tombados: Fig.1 e Fig.2). Considerando que o patrimônio urbano 

é um bem social, cultural e econômico, a sua não preservação pode provocar impacto nos valores da comunidade, 

vemos, portanto, a necessidade de se pesquisar a situação em que se encontra a arquitetura civil tombada de Montes 

Claros, para que, sendo condição sine qua non para o desenvolvimento, a preservação de recursos existentes, a proteção 

ativa do patrimônio humano e sua gestão sustentável. O futuro da humanidade depende do planejamento e gestão 

eficazes de recursos, a conservação torna-se estratégia para alcançar o equilíbrio entre crescimento urbano e qualidade 

de vida numa base sustentável.  Partindo da problemática: Como está sendo preservado o patrimônio histórico 

arquitetônico tombado na cidade de Montes Claros? Propomos uma investigação contextual capaz de apresentar 

características gerais dos edifícios arquitetônicos civis tombados: conhecer a situação atual deles, revelar a questão da 

preservação, no contexto do espaço urbano e para o desenvolvimento de Montes Claros. O objetivo é conhecer o 

tombamento realizado pelo poder público municipal dos edifícios arquitetônicos civis como patrimônio cultural e sua 

preservação no contexto do espaço urbano. 



 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa interdisciplinar. A metodologia utilizada nessa pesquisa compreenderá o aprofundamento na 

pesquisa bibliográfica, com base na classificação e seleção de autores que apresentem obras que orientem e contribuam 

para a operacionalização da pesquisa; pesquisa iconográfica; pesquisa histórica e descritiva do objeto de estudo; 

pesquisa documental em arquivos e acervos públicos, institucionais e particulares. Organização e análise dos dados 

obtidos. 

Resultados 

As áreas históricas tornaram-se centros e motores de crescimento econômico em muitas regiões do mundo, e têm 

assumido um novo papel na vida cultural e social, contudo, estão sujeitas a novas pressões como degradação, a 

transformação da essência de áreas urbanas históricas. Assim como podemos observar que acontece na cidade de 

Montes Claros, onde se encontra seu Patrimônio Cultural. Os bens culturais materiais imóveis de Montes Claros: 

arquitetura civil ou seja: os edifícios tombados como patrimônio histórico da cidade de Montes Claros, são bens 

culturais materiais imóveis, como demonstra a pesquisadora e historiadora da UNIMONTES (Universidade Estadual de 

Montes Claros) Filomena Luciene Cordeiro [5]: tem-se 13 edifícios registrados como tal, eles serão, portanto, o objeto 

de estudo da pesquisa. Nessa perspectiva a nossa questão é: por que mesmo tombado há deterioração, visto que é de 

grande importância para a comunidade local a sua preservação? Como foi pesquisado em documento da UNESCO [4], 

a exclusão do patrimônio arquitetônico no planejamento do desenvolvimento das políticas públicas poderá acarretar 

danos como cidades insustentáveis, destruição de bens patrimoniais e perdas para futuras gerações. A preservação e 

defesa dos valores culturais e patrimônio histórico monumental, de forma mais ampla, afirma a necessidade de se 

preservar e conservar tanto o patrimônio histórico monumental como também o patrimônio cultural, conservando 

valores que tem um autêntico significado para a cultura geral. Por isso, a tarefa de conservação, restauração e 

reciclagem de monumentos deve considerar sua integração ao processo do desenvolvimento urbano. Estudos da 

UNESCO [4], nos últimos 50 anos, mostram que a conservação do patrimônio urbano tem surgido como um importante 

setor da política pública em todo o mundo, pois é uma resposta à necessidade de preservar valores partilhados. Estes 

estudos expõe também que a preservação permite à população o acesso à memória coletiva; por isso a necessidade da 

pesquisa: para contribuir no processo de reconhecimento da situação em que se encontra o patrimônio cultural 

arquitetônico tombado e assim, contribuir para inclusão destes nas políticas públicas, de desenvolvimento urbano, social 

e educacional que visem preservar este patrimônio. Portanto, a preservação de áreas urbanas de valor patrimonial pode 

contribuir, para gerar certa urbanidade na convivência social, em outras palavras, os processos de socialização do 

patrimônio e a construção democrática de identidades coletivas podem inclusive favorecer uma convivência em moldes 

mais civilizados nas cidades. Percebemos claramente que, após 14 anos de tombamento do patrimônio arquitetônico 

civil de Montes Claros, existe falta de manutenção, alguns edifícios estão preservados, outros deteriorados e alguns 

descaracterizados, não obstante, ao longo desse tempo, observamos alguns outros edifícios que poderiam ter sido, mas 

não foram tombados e ainda outros de importância histórica, arquitetônica e cultural que foram demolidos. 

Conclusão 

Desde a Carta de Atenas [6] trata-se do patrimônio histórico das cidades, decretando que os valores arquitetônicos 

devem ser mantidos, respeitando-se a personalidade e o passado próprios da cidade. Para Sposito [7] “o espaço é 

história e nesta perspectiva, a cidade de hoje, é o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, 

transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas transformações sociais ocorridas através dos tempos, 

engendradas pelas relações que promovem estas transformações”. Do ponto de vista de Jacques Le Goff [8,9], a 

memória estabelece um vínculo entre as gerações humanas e o tempo histórico que as acompanha, tal vínculo, além de 

constituir um “elo afetivo” que possibilita cidadãos perceberem como sujeitos da história plenos de direitos e deveres os 

tornam cônscios dos embates sociais que envolvem a própria paisagem, os lugares onde vivem, os espaços de produção 

e cultura. Segundo Le Goff [8,9], a partir do momento em que a sociedade se dispõe a preservar e divulgar os seus bens 

culturais dá-se início ao processo denominado pelo autor como “construção do ethos cultural e de sua cidadania”. 

Estamos, pois, diante de um processo onde, com relação ao mesmo objeto, se movimentam forças cujos objetivos não 

são plenamente coincidentes. Enquanto movimentos sociais organizados e o interesse social difuso pelo patrimônio 

atuam, pela preservação de áreas urbanas, movidos pelo seu interesse em utilizar e usufruir destas áreas como objetos 

de referência cultural e de construção da memória social; surge, em paralelo, a perspectiva de integrar as áreas 

patrimoniais de modo mais dinâmico a vida econômica e ao mercado imobiliário das cidades. 
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Figuras 

 
                                        “Figura 1”                                                                   “Figura 2” 

Figura 1: Este casarão foi construído em 1812 e apresenta importantes elementos de referência do período colonial. 

Nele morou a família Versiani-Maurício, que participou ativamente da construção de Montes Claros, principalmente 

através de contribuições culturais. 

Augusto Sanint-Hilaire, naturalista francês hospedou-se nele, em 1817.  

Endereço: Rua Coronel Celestino, 99 − Centro.  

Figura 2: Este edifício pertenceu a Cel. Celestino Soares da Cruz, que ocupou vários cargos importantes na cidade, 

como o de vereador e presidente da Câmara Municipal. O sobrado, que foi construído em 1885, de grandes dimensões, 

destaca-se no conjunto histórico de Montes Claros pela sua beleza, guardando características do período colonial. 

Endereço: Rua Justino Câmara, 93 − Centro.  

Fonte: Cartilha: Patrimônio Histórico de Montes Claros.  
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