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RESUMO 

 

Este estudo investigou, analisou e propôs o uso da construção metálica como 

elemento de intervenção em bens do patrimônio cultural edificado para a promoção 

da acessibilidade para pessoas com deficiências motoras e com mobilidade 

reduzida. Parte-se do princípio de que há necessidade urgente da promoção da 

acessibilidade para a garantia da significância cultural desses bens, já que, apesar 

das exigências das normas e legislações vigentes, muitas pessoas sofrem com as 

limitações para circularem com autonomia, segurança e igualdade nos bens do 

Patrimônio Cultural edificado. Também considera compatibilizar a promoção da 

acessibilidade com a preservação do Patrimônio Cultural edificado em intervenções 

que respeitem o edifício existente e garantam a preservação de sua autenticidade 

para a transmissão de seus valores às gerações futuras. Os métodos e processos 

de pesquisa apoiaram-se no estudo de caso, tomando como objeto a antiga Escola 

de Minas, anteriormente, Palácio dos Governadores, na Praça Tiradentes, no centro 

histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. A avaliação da autenticidade e da 

acessibilidade da edificação foi a base para uma proposta de intervenção com uso 

da construção metálica. Verificou-se que a edificação combina traços originais com 

significativas marcas da passagem do tempo, em um conjunto de valor simbólico, 

histórico e artístico. Constatou-se a existência de diversas barreiras arquitetônicas, 

que dificultam ou impedem a acessibilidade para pessoas com deficiência motora e 

mobilidade reduzida ao edifício. O estudo arquitetônico elaborado indica que a 

construção metálica pode ser eficiente meio para promover o acesso de pessoas 

com deficiência motora e mobilidade reduzida ao bem cultural e garantir a 

preservação de sua autenticidade e de sua significância cultural, ao atender a 

princípios como distinguibilidade, reversibilidade e mínima intervenção. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, Patrimônio Cultural Edificado, Construção Metálica, 

Ouro Preto. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work proposes the use of metal building to promote accessibility for people with 

motor disabilities and reduced mobility in built Cultural Heritage. There is a need to 

promote accessibility to guarantee the cultural significance of these places. Despite 

current rules and legislation, many people suffer from the limitations to move with 

autonomy, security and equality in the places of Cultural Heritage. This work also 

considers that it is necessary to reconcile the promotion of accessibility with the 

preservation of the built Cultural Heritage, in interventions that respect the existing 

building and guarantee the preservation of its authenticity for the transmission of its 

values to future generations. The research methods and processes are supported by 

the case study, taking as object the old School of Mines, formerly Governors House, 

in the Tiradentes Square, in the historical center of Ouro Preto, Minas Gerais. The 

assessment of the building's authenticity and accessibility is the basis for a proposed 

intervention using metal building. It was found that the building combines original 

features with significant marks of the passage of time, in a set of symbolic, historical 

and artistic values. It was also found that there are several architectural barriers, 

which hinder or prevent the accessibility of people with motor disabilities and reduced 

mobility to the building. The architectural study elaborated here indicates that the 

metallic building can be an efficient means to promote the access of people with 

motor disabilities and reduced mobility to the place and to guarantee the preservation 

of its authenticity and its cultural significance, by attending to principles such as 

distinction, reversibility and minimum intervention. 

 

Keywords: Accessibility, Built Cultural Heritage, Metal Building, Ouro Preto. 
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1 
 

1 INTRODUÇÃO 

A acessibilidade às edificações é um tema importante e atual no setor da construção 

civil. Segundo a Lei nº 13.146/2015, ela é a possibilidade e condição de alcance 

para utilização de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação, comunicação e outros serviços e instalações de uso público 

ou privado de uso coletivo por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

de maneira segura e autônoma. Portanto, é um meio de garantir que todas as 

pessoas possam desfrutar do direito de circular e utilizar os espaços de forma plena 

e livre de barreiras. (BRASIL, 2015). 

A Constituição Federal de 1988 no seu Artigo 5º estabelece que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se o direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Artigo 244 estabelece que a 

lei disporá sobre a adaptação dos logradouros e dos edifícios de uso público a fim 

de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. (BRASIL, 2008). 

Outras legislações e norma regulamentam o direito a acessibilidade como a Lei 

7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua 

integração social; a Lei 10.048/2000 que dá prioridade de atendimento às pessoas 

com deficiência, os idosos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de 

colo e os obesos; a Lei 10.098/2000 que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida; o Decreto 5.296/2004 que regulamenta as Leis 

10.048/2000 e 10.098/2000; a NBR 9.050/2020 que normatiza a acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; e a Lei 13.146/2015 que 

institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Mesmo com todas as legislações vigentes, existem no Brasil diversos edifícios 

públicos sem acessos ou com acessos precários a pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Essa situação é ainda mais crítica quando se trata de 

edificações históricas construídas em épocas em que nem se cogitava a 

necessidade de acessibilidade. 

É preciso destacar que o Decreto 5.296/2004 estabelece prazos para a implantação 

das diversas modificações nas edificações existentes para a garantia da 
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acessibilidade, prazos esses que venceram em 2007, porém, até a presente data, 

ainda pouco se fez ou tem sido feito para o atendimento da legislação. (BRASIL, 

2004). 

Segundo Ferreira, o desafio que se interpõe aos profissionais do setor da construção 

e aos gestores públicos é permitir o acesso universal ao patrimônio cultural edificado 

e, ao mesmo tempo, preservar as edificações em sua autenticidade, características 

físicas e espaciais. (FERREIRA, 2011). 

No âmbito deste estudo, acessibilidade pode ser definida segundo Costa, como um 

processo cujo objetivo final é permitir qualidade de vida a todos, com iguais 

oportunidades de participação social, compensação de desvantagens, superação de 

deficiências, valorização da autoestima e, essencialmente, suporte ao melhor 

desempenho pessoal possível com autonomia e segurança para assegurar a 

inclusão social. (COSTA, 2016). 

Dessa forma, é preciso garantir a acessibilidade aos bens do patrimônio cultural 

edificado já que, para Miranda e Novais, eliminar as barreiras físicas e sociais dos 

espaços, edificações e serviços destinados à fruição do patrimônio cultural é medida 

indispensável para que os portadores de deficiência e de necessidades especiais 

possam ser incluídos no processo de conhecimento de nossa cultura e história, pois 

é preciso que a pessoa seja capaz de se introduzir nos espaços com seu corpo e os 

seus sentidos para permitir que sua experiência nos lugares se concretize de forma 

satisfatória. (MIRANDA e NOVAIS, 2009). 

Porém, as adaptações para a promoção da acessibilidade devem ser feitas de 

maneira criteriosa e respeitosa para não causar danos ao patrimônio cultural 

edificado e garantir a preservação da sua autenticidade e significância para que as 

gerações futuras conheçam sua história. Há várias cartas patrimoniais, 

recomendações e teorias que orientam as intervenções sendo a distinguibilidade, a 

reversibilidade e mínima intervenção alguns dos princípios básicos a serem 

seguidos, de acordo com a maioria destes documentos.  

A construção metálica poderia ter considerável aplicabilidade quando utilizada em 

intervenções nessas edificações, possibilitando a compatibilização da acessibilidade 

com a preservação do patrimônio. Partindo deste pressuposto, este estudo, buscou 
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a resposta para a seguinte questão: Como o uso da construção metálica poderia 

contribuir para a promoção da acessibilidade aos bens do patrimônio cultural 

edificado e ao mesmo tempo garantir a preservação dos mesmos? 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é investigar, analisar e propor o uso da construção 

metálica como elemento de intervenção em bens do patrimônio cultural edificado, 

para a promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência motora ou 

mobilidade reduzida, compatibilizando o atendimento aos critérios de acessibilidade 

com a preservação do patrimônio cultural edificado. 

Os objetivos específicos são: 

 Sistematizar conhecimentos, informações e dados sobre as temáticas da 

acessibilidade, do patrimônio cultural edificado e da construção metálica, 

buscando o entendimento de possíveis inter-relações entre elas a fim de 

garantir a acessibilidade e a preservação dos bens do patrimônio cultural 

edificado. 

 Discutir e avaliar as características dos bens do patrimônio cultural edificado 

quanto à autenticidade e ao atendimento aos critérios de acessibilidade, a 

linguagem arquitetônica e as soluções adotadas para a superação de barreiras 

arquitetônicas. 

 Discutir a compatibilização e impactos de intervenções para adaptação e 

promoção da acessibilidade, sobre a autenticidade e a significância de bens do 

patrimônio cultural edificado. 

 Investigar e analisar as características de elementos relacionados à construção 

metálica que possam ser utilizados em intervenções voltadas á promoção da 

acessibilidade. 

 Propor e analisar a intervenção arquitetônica em um bem do patrimônio cultural 

edificado, com a utilização da construção metálica, para a adequação dos 

espaços às necessidades de acessibilidade das pessoas com deficiência 

motora ou com mobilidade reduzida. 
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1.2 Justificativa  

Este estudo justifica-se pela necessidade de cumprimento das exigências das 

legislações e normas brasileiras quanto à promoção da acessibilidade em edifícios 

públicos e privados de uso coletivo e, em especial, aos bens do patrimônio cultural 

edificado, para que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência motora ou 

com mobilidade reduzida, possam usufruir dos espaços de forma plena, igualitária, 

autônoma e segura, contribuindo para a qualidade de vida e a inclusão social. 

Justifica-se pela necessidade de discutir e compatibilizar a promoção da 

acessibilidade com a preservação do patrimônio cultural edificado, por meio de 

intervenções arquitetônicas que respeitem o edifício existente, garantam a 

preservação da autenticidade e significância, e a transmissão de seus valores às 

gerações futuras. 

Esta pesquisa também se justifica pela necessidade de mais estudos sobre a 

utilização da construção metálica nas intervenções voltadas à promoção da 

acessibilidade em bens do patrimônio cultural. 

1.3 Métodos e Processos 

Para alcançar os objetivos propostos nesse estudo realizou-se uma pesquisa de 

natureza qualitativa, classificada como exploratória, segundo os seus objetivos. 

Inicialmente fez-se uma investigação bibliográfica com consultas em livros, 

dissertações, teses, artigos científicos, seminários, congressos e periódicos na qual 

foram exploradas as temáticas da acessibilidade, patrimônio cultural edificado e 

construção metálica. Realizou-se também uma pesquisa documental para obtenção 

de informações em legislações, cartas patrimoniais, normas técnicas brasileiras, 

inventários, projetos e fotografias. 

Realizou-se um estudo de caso através da observação direta do prédio da Escola de 

Minas da Praça Tiradentes, antigo Palácio dos Governadores, pertencente à 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP e localizado na cidade de Ouro Preto, 

Minas Gerais. A escolha do objeto deu-se pela sua relevância como bem do 

patrimônio cultural edificado, sua função cultural e turística como museu, sua 
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localização na composição da paisagem urbana da Praça Tiradentes e pela 

necessidade de promoção da acessibilidade a este bem. 

Por meio deste estudo de caso, foram feitos levantamentos tipológicos, estilísticos, 

históricos, construtivos e de materiais para se obter informações para a avaliação da 

autenticidade da edificação, além de, levantamentos métricos para se obter 

informações para a avaliação do atendimento das condições de acessibilidade ao 

edifício. 

Para a sistematização das informações obtidas foi utilizada o Quadro de 

Autenticidade, proposta por Balen (2008), que avaliou qualitativamente a 

autenticidade do bem; o método de Avaliação da Acessibilidade que identificou e 

analisou os elementos do bem relacionado à promoção da acessibilidade; e a Matriz 

de Autenticidade e Acessibilidade, proposta por Ferreira (2011), que avaliou os 

possíveis impactos das intervenções para a promoção da acessibilidade sobre a 

autenticidade do bem e orientou a elaboração da proposta de intervenção. 

Integrando o estudo de caso, a metodologia adotada apoiou-se, ainda, na 

elaboração de projeto de arquitetura como um modelo analógico de investigação, 

conforme apresenta Serra (2006). 

Foi elaborada uma proposta de intervenção arquitetônica com utilização da 

construção metálica como meio para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência motora ou mobilidade reduzida e, como meio de preservação da 

autenticidade e significância do bem.  

1.4 Estrutura do Trabalho  

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. Este Capítulo 1 apresenta o tema 

proposto, a questão problema, os objetivos, a justificativa, os métodos e processos 

de pesquisa utilizada, e a estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica onde são abordados os conceitos 

relacionados à acessibilidade como as principais definições e legislações; temas 

relacionados ao patrimônio cultural edificado como as cartas patrimoniais, as teorias 

do restauro, a acessibilidade e a intervenção; e temas relacionados à construção 
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metálica como as características, a linguagem arquitetônica, as vantagens e 

desvantagens da estrutura metálica e o uso do aço como elemento de intervenção. 

O Capítulo 3 apresenta alguns exemplos de bens culturais imóveis adaptados e não 

adaptados. 

O Capítulo 4 apresenta o método de avaliação da autenticidade e da acessibilidade 

utilizando o Quadro de Autenticidade, a Avaliação da Acessibilidade e a Matriz de 

Autenticidade e Acessibilidade. 

O capítulo 5 traz estudo de caso do prédio da Escola de Minas da Praça Tiradentes, 

antigo Palácio dos Governadores, localizado na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. 

Apresentam-se o histórico da edificação, a avaliação da autenticidade e da 

acessibilidade do edifício, e a proposta de intervenção arquitetônica com o uso da 

construção metálica para a promoção da acessibilidade. 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais sobre os temas apresentados e 

algumas sugestões para futuras pesquisas. 

Por fim, são apresentadas as Referências e o Apêndice com os desenhos da 

proposta de intervenção arquitetônica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção são abordados três temas principais: Acessibilidade, Patrimônio 

Cultural Edificado e Construção Metálica buscando-se discutir se a construção 

metálica pode ser um meio eficiente para promover a acessibilidade e garantir a 

preservação dos bens do patrimônio cultural edificado (FIG. 1). 

 

 
  

Figura 1-Principais temas abordados no estudo. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

2.1 Acessibilidade 

Segundo o Censo Demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, 45,6 milhões de brasileiros têm algum tipo de 

deficiência visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, o que representa 23,9% da 

população total. Dessas, 13.265.599 (6,95% da população brasileira) possuem 

deficiência motora, entre elas 734.421 possuem alto índice de limitação, 3.698.929 

possuem grande dificuldade e 8.832.249 possuem alguma dificuldade. Além dessa 

população, também temos os idosos que somam 20,5 milhões (10,8% da população 

brasileira). A projeção para 2030 é de 40,5 milhões de pessoas idosas (18,7% da 

população brasileira) o que representa uma taxa de crescimento anual de 3,78%, 

enquanto a população total crescerá somente 0,57%. Esses dados mostram que os 

índices de pessoas com algum tipo de deficiência e idosos são altos e estão 

crescendo a cada ano. (IBGE, 2010). 

Segundo Ferreira, 80% da população brasileira não apresentam as características 

definidoras do “homem padrão”, pois são pessoas idosas, obesas, muito altas ou 

muito baixas, com alguma deficiência ou capacidade física reduzida, que sofrem 
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com as limitações para circularem tanto em locais públicos como nos privados e, 

muitas vezes, são excluídas do pleno direito ao exercício da cidadania. (FERREIRA, 

2011). 

2.1.1 Principais definições 

Como o foco deste estudo é a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência motora e mobilidade reduzida, em edifícios públicos ou privados de uso 

coletivo, faz-se necessário apresentar as principais definições relacionadas a estes 

tópicos. Estas definições foram extraídas da Lei nº 13.146/2015 que institui a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e da Norma ABNT NBR 9.050/2020 que trata da acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

A Lei nº 13.146/2015 define pessoa com deficiência como aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que 

associado com uma ou mais barreiras pode ter sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Já a pessoa com 

mobilidade reduzida é definida como aquela que tem dificuldade de movimentação, 

permanente ou temporária que gera a redução efetiva da mobilidade, da 

flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo neste grupo os 

idosos, as gestantes, as lactantes, as pessoa com criança de colo e obesos. A 

deficiência temporária poderá ocorrer ao sofrer algum acidente ou alguma cirurgia. 

(BRASIL, 2015). 

A mesma lei e a Norma ABNT NBR 9.050/2020 define acessibilidade como a 

possibilidade e condição de alcance para utilização de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação e outros 

serviços e instalações de uso público ou privados de uso coletivo por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida de maneira segura, autônoma e livre de 

barreira. Esta é definida como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o 

gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 

movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão e à circulação com segurança, sendo que, quando esse impedimento 
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se dá em edifícios públicos e privados, é definida como barreira arquitetônica. 

(ABNT, 2020). 

Já a tecnologia assistiva ou ajuda técnica são os produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que tem como 

objeto a promoção da atividade e da participação da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida com autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social. As adaptações são as modificações e ajustes necessários e adequados nos 

espaços, edificações, mobiliários, equipamentos urbanos ou elementos cujas 

características originais foram alteradas posteriormente para serem acessíveis e 

assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer todos os direitos e 

liberdades fundamentais em igualdade de condições e oportunidades com as 

demais pessoas. (ABNT, 2020). 

2.1.2 Desenho Universal 

Conforme a Norma ABNT NBR 9.050/2020, Desenho Universal é a “concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, 

sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de 

tecnologia assistiva” (ABNT, 2020, p. 4). Definição semelhante já estava presente no 

Artigo 8º do Decreto nº 5.296/2004 que define desenho universal como a 

“concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente 

todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de 

forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções 

que compõem a acessibilidade” (BRASIL, 2004, p. 4). 

O caráter fundamental do conceito de Desenho Universal é considerar desde o início 

de um projeto a diversidade das necessidades humanas, eliminando-se a ideia de 

fazer “projetos especiais” ou “adaptações” para pessoas que possuam necessidades 

“não usuais” (DISCHINGER et al., 2012). Objetiva-se que os projeto de produtos e 

de ambientes possam alcançar todas as pessoas, em sua máxima extensão 

possível, independentemente do tamanho do corpo, sua postura ou mobilidade, sem 

necessidade de adaptações ou especialidades para pessoas com deficiência. Assim, 

a finalidade do desenho universal é criar um mundo de acessos universais, sem 
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segregações, onde todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos 

espaços construídos.  (CARLETTO e CAMBIAGHI, 2007). 

Na década de 1990, o arquiteto americano Ron Mace juntamente com um grupo de 

arquitetos e defensores destes ideais estabeleceram sete princípios do desenho 

universal que passaram a ser mundialmente adotados em planejamentos e obras de 

acessibilidade plena. A Norma ABNT NBR 9.050/2020 traz esses sete princípios 

descritos a seguir: 

1- Uso equitativo: é a característica do ambiente ou elemento espacial que faz 

com que ele possa ser usado por diversas pessoas com diferentes 

capacidades, independentemente de idade ou habilidade, devendo propiciar o 

mesmo significado de uso para todos, eliminar uma possível segregação ou 

estigmatização e promover a privacidade, segurança e conforto, sem deixar de 

ser um ambiente atraente ao usuário. 

2- Uso flexível: é a característica que faz com que o ambiente ou elemento 

espacial atenda pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências 

devendo oferecer diferentes maneiras de uso, possibilitar o uso para destros e 

canhotos, facilitar a precisão e destreza do usuário e possibilitar o uso de 

pessoas com diferentes tempos de reação a estímulos. 

3- Uso simples e intuitivo: é a característica do ambiente ou elemento espacial 

que possibilita que seu uso seja de fácil compreensão pelas pessoas 

independente de sua experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou 

grande nível de concentração. 

4- Informação de fácil percepção: é a característica do ambiente ou elemento 

espacial que faz com que as informações vitais sejam transmitidas de 

diferentes modos (visuais, verbais, táteis) e de forma legível e perceptível para 

pessoas com diferentes habilidades (cegos, surdos, analfabetos, entre outros). 

5- Tolerância ao erro: é a característica que possibilita que se minimizem os 

riscos e possíveis consequências de ações acidentais ou não intencionais na 

utilização do ambiente ou elemento espacial que, para tal, deve-se agrupar, 

isolar ou eliminar os elementos que apresentam risco, empregar avisos, 
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fornecer opções de minimizar as falhas e evitar ações inconscientes em tarefas 

que requeiram vigilância. 

6- Baixo esforço físico: o ambiente ou elemento espacial deve oferecer condições 

de ser usado de maneira eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga 

muscular do usuário, mantendo o corpo em posição neutra, usando razoável 

força de operação, minimizando ações repetidas e o esforço físico continuado. 

7- Dimensão e espaço para aproximação e uso: o ambiente ou elemento espacial 

deve ter dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, 

manipulação e uso independentemente do tamanho do corpo, postura e 

mobilidade do usuário. (ABNT, 2020). 

Portanto, o Desenho Universal é um caminho para uma sociedade mais humana e 

cidadã, por seu potencial para transformar e democratizar a vida das pessoas em 

relação ao uso de produtos diários como ao acesso aos espaços edificados. Apesar 

do conceito de Desenho Universal estar voltado para a fase de projeto de novos 

produtos, para se evitar adaptações para atendimento de uma demanda específica 

que pode gerar segregação, seus princípios podem ser aplicados como balizadores 

nas adaptações para a promoção da acessibilidade em edificações em geral e nas 

históricas. 

2.1.3 Legislação brasileira sobre acessibilidade em edifícios 

O tema acessibilidade começou a se desenvolver no Brasil a partir da Constituição 

Federal de 1988, que em seu Artigo 5º, estabelece que todos são iguais perante a lei 

sem distinção de qualquer natureza sendo garantido o direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. Neste artigo fica claro o princípio da 

igualdade e da dignidade humanas sem nenhuma forma de discriminação como 

base para um viver social adequado. No seu Artigo 227, a Constituição estabelece 

que é função do Estado promover a integração social do adolescente e do jovem 

portador de deficiência e a facilitação do acesso aos bens coletivos, com a 

eliminação de obstáculos arquitetônicos e todas as formas de discriminação. O 

mesmo Artigo e o Artigo 244 estabelecem que os edifícios de uso público serão 

construídos e adaptados de modo a garantir o acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência e segundo normas dispostas em lei. (BRASIL, 2008). 
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Redação semelhante é apresentada na Lei nº 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio 

às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social. No Artigo 2º tem-se 

que cabe ao Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência, o pleno exercício de seus direitos básicos para que haja o bem-estar 

pessoal, social e econômico, garantindo, dentre outros, a funcionalidade das 

edificações evitando ou removendo os obstáculos para permitir o acesso dessas 

pessoas. (BRASIL, 1989). 

O tema acessibilidade também ganhou força com a promulgação da Lei nº 

8.213/1991, que obriga as empresas com cem ou mais empregados a contratar 

pessoas com deficiência, obrigando-as a rever seus espaços arquitetônicos para 

adequá-los aos novos usuários. (BRASIL, 1991). 

A Lei nº 10.048/2000, que trata da prioridade de atendimento às pessoas com 

deficiência, os idosos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e 

os obesos nas repartições e empresas públicas, cita no seu Artigo 4º que os 

edifícios de uso público deverão ser construídos segundo normas que facilitem o 

acesso e o uso por pessoas portadoras de deficiência. (BRASIL, 2000). 

Já a Lei nº 10.098/2000 estabelece as normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida através da supressão de barreiras e obstáculos na construção e 

reforma de edifícios. É importante ressaltar que a partir dessa lei houve acentuou-se 

a preocupação de tornar os edifícios acessíveis não só para as pessoas com 

deficiência, mas também, para aquelas com mobilidade reduzida. Seu Artigo 11 

estabelece que toda construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou 

privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou 

se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Devem ser atendidos alguns requisitos mínimos de acessibilidade como 

possibilitar acesso livre de barreiras arquitetônicas e obstáculos que impeçam ou 

dificultem o acesso dessas pessoas ao interior da edificação e ter um itinerário de 

comunicação horizontal e vertical de todas as dependências entre e si e com o 

exterior, que atenda aos requisitos de acessibilidade. (BRASIL, 2000). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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A Lei nº 10.048/2000 e a Lei nº 10.098/2000 foram regulamentadas pelo Decreto nº 

5.296/2004 que trouxe novas providências. Os Artigos 10 e 11 estabelecem que a 

concepção dos projetos arquitetônicos e urbanísticos deve atender aos princípios do 

desenho universal, tendo como referências as normas técnicas de acessibilidade e a 

legislação específica. Também, que as construções, reformas ou ampliações e 

mudanças de destinação para edificações de uso público ou coletivo deverão ser 

executadas de modo que sejam acessíveis à pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Este decreto também estipula um prazo de trinta meses a 

contar a partir do dia 02 de dezembro de 2004 para que as edificações de uso 

público existentes garantam a acessibilidade a essas pessoas. Este prazo venceu 

em 02 de maio de 2007 e ainda existem diversas edificações, principalmente 

históricas, que continuam sem a garantia da acessibilidade. (BRASIL, 2004). 

A legislação mais recente sobre a acessibilidade é a Lei nº 13.146/2015 que institui a 

Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). O Artigo 1º traz o objetivo dessa lei que é assegurar e promover o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania. O Artigo 42 estabelece que a pessoa com 

deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas sendo-lhe garantido o acesso a bens 

culturais, monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam 

serviços ou eventos culturais e esportivos. Os Artigos 53, 54 e 55 estabelecem que a 

acessibilidade é um direito que garante, à pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, viver de forma independente e exercer seus direitos de 

cidadania e de participação social e, por isso, todas as instalações de uso público ou 

privado de uso coletivo deverão ser concebidas e implantadas segundo essa lei e as 

normas de acessibilidade, atendendo também aos princípios do desenho universal. 

Estes deverão ser tomados como regra de caráter geral e, quando não for possível, 

deverão ser feitas adaptações razoáveis. O Artigo 56 e 57 estabelecem que a 

construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações, e as já 

existente, de uso público ou privadas de uso coletivo, deverão ser executadas de 

modo a serem acessíveis. (BRASIL, 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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Em janeiro de 2020 entrou em vigor o Decreto 9.451/2018, regulamentando o Artigo 

58 da Lei nº 13.146/2015 que dispõe sobre os preceitos de acessibilidade relativos 

ao projeto e à construção de edificação de uso privado multifamiliar. (BRASIL, 2018). 

A principal norma brasileira sobre acessibilidade é a ABNT NBR 9.050/2020, que 

trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Nela são estabelecidos os critérios e parâmetros técnicos a serem observados 

quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação de espaços, considerando as 

diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda 

de aparelhos específicos. O objetivo dessa norma é promover a utilização das 

edificações pela maior quantidade de pessoas, independentemente de idade, 

estatura, limitação de mobilidade ou percepção, de maneira autônoma e segura. 

(ABNT, 2020). 

Portanto, as legislações e a norma citada, corroboram a necessidade de tornar as 

edificações de uso público e as edificações privadas de uso coletivo acessíveis não 

só às pessoas com deficiência, mas também àquelas com mobilidade reduzida. 

Segundo Costa (2016), a acessibilidade é um processo cujo objetivo final é permitir 

qualidade de vida e contribuir para a inclusão social, com iguais oportunidades, 

compensação de desvantagens, superação de deficiências, valorização da 

autoestima, e essencialmente, suporte ao melhor desempenho pessoal possível de 

forma plena, igualitária, autônoma e segura.  

2.2 Patrimônio Cultural Edificado 

O Decreto-Lei nº 25/1937 estabelece no seu Artigo 1º que o patrimônio histórico e 

artístico nacional é constituído pelo “conjunto dos bens móveis e imóveis existentes 

no País e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico” (IPHAN, 1937, p. 1). 

A Constituição Federal de 1988 amplia o conceito de patrimônio introduzindo a 

dimensão cultural à preservação quando diz em seu Artigo 216 que constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial portadores de 

referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, incluindo as formas de expressão, os modos de criar, fazer e 
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viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; e os conjuntos urbanos e bens de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 2008). 

Segundo a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003, que dispõe sobre acessibilidade 

aos bens culturais imóveis, define bem cultural como o elemento que por sua 

existência e característica possua significação cultural individual ou em conjunto 

devido ao seu valor artístico, histórico, arqueológico, paisagístico e etnológico. 

Assim, os bens do patrimônio cultural edificado são os bens materiais imóveis 

representados principalmente pelas edificações, que por suas existências e 

características, possuam significação cultural para a sociedade e retratem as 

transformações ocorridas nos seus valores, costumes e modos de vida. (IPHAN, 

2003). 

Esta Instrução Normativa diz que nas intervenções para a promoção da 

acessibilidade, poderão ocorrer modificações espaciais e estruturais, e incorporação 

de elementos, desde que em harmonia com o conjunto e legíveis como adições 

contemporâneas. As soluções adotadas deverão respeitar as limitações inerentes à 

preservação do bem cultural imóvel e sem o comprometimento do valor testemunhal 

e integridade estrutural. A intervenção arquitetônica deverá contar, ainda, com o 

registro e a indicação da época de sua implantação, tipo de tecnologia e material 

utilizado para possibilitar a sua identificação, privilegiando os recursos passíveis de 

reversibilidade, de modo a permitir a inclusão de novos métodos, tecnologias ou 

acréscimos. (IPHAN, 2003). 

Segundo Ferreira, as ações necessárias para a promoção da acessibilidade são 

ações de adaptação e não devem ser confundidas com restauro, sendo que não 

devem causar nenhum dano ou causar danos mínimos à consistência material do 

patrimônio cultural e nem aos valores principais que o caracterizam, priorizando 

sempre as alternativas que causem menor impacto. (FERREIRA, 2011). 

Segundo Reis, os edifícios de valor histórico e artístico vêm sofrendo 

transformações provocadas pelas intervenções que buscam adaptá-los à vida 

contemporânea ou adequá-los a novos usos que, na maioria das vezes, alteram 
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suas características originais devido à necessidade de instalação de novos sistemas 

elétricos, hidráulicos, telecomunicações e equipamentos de climatização e de 

circulação vertical. (REIS, 2015). 

Para Cunha, a preservação do patrimônio cultural em suas diversas formas e 

aspectos vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade contemporânea, seja 

pela oferta de edifícios que poderão ser ocupados por diversos setores da sociedade 

para abrigar diversas atividades, seja pelo desenvolvimento do turismo cultural 

patrocinado por grandes empresas e incentivado por ações governamentais que 

lutam por igualdade e democratização do acesso e fruição da cultura. Nesse sentido, 

torna-se imprescindível a problematização das questões relativas às motivações 

para a conservação, os usos atribuídos ao patrimônio na sociedade contemporânea 

e as adaptações necessárias diante do grande crescimento do que se considera 

patrimônio cultural, sua extensão territorial e o aumento de seu público. Também se 

torna imprescindível a reflexão sobre as diferentes formas de preservação da 

memória e as práticas de restauração empreendidas em favor da manutenção dos 

suportes materiais dessas memórias. (CUNHA, 2004). 

2.2.1 Cartas Patrimoniais 

Existem diversas recomendações sobre preservação do patrimônio cultural edificado 

descritas nas diversas cartas patrimoniais. As que se destacam quanto à 

conservação e restauração de bens culturais edificados são a Carta de Veneza 

(1964), o Documento de Nara (1994) e a Carta de Burra (2013) descritas a seguir. 

2.2.1.1 Carta de Veneza (1964) 

A Carta de Veneza tem seus princípios considerados válidos atualmente apesar das 

várias décadas de sua existência. A análise e o entendimento de suas formulações 

são fundamentais para a preservação, a restauração e a intervenção em edifícios 

históricos, para adaptá-los aos novos usos ou para garantia de sua funcionalidade. 

(ICOMOS, 1964). 

Segundo esta Carta, a conservação e a restauração dos monumentos visam 

salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico, já que as obras 

monumentais de cada povo precisam perdurar no presente como testemunho do 
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passado, para serem transmitidas para as gerações futuras na plenitude de sua 

autenticidade. Deve ser considerado monumento histórico as grandes e as 

modestas criações arquitetônicas desde que tenham adquirido, com o tempo, 

significação cultural. Nesta Carta, a autenticidade não é definida, mas apenas citada 

e associada à ideia de materialidade da obra original e suas transformações ao 

longo do tempo. (ICOMOS, 1964). 

Quanto à conservação dos monumentos, esta é favorecida por sua destinação a 

uma função útil à sociedade, mas toda modificação exigida pelo novo uso não pode 

e não deve alterar a disposição ou a decoração do edifício sendo esses os limites 

para a autorização de modificações exigidas pelas necessidades impostas pelo uso 

contemporâneo e garantia da funcionalidade. Enquanto subsistir o esquema 

tradicional, este deve ser conservado sendo que toda construção nova, toda 

destruição e toda modificação que altere as relações de volumes e cores não devem 

ocorrer. (ICOMOS, 1964). 

Já a restauração deverá ter caráter excepcional e com o objetivo de conservar e 

revelar os valores estéticos e históricos do monumento fundamentado no respeito 

pelo material original, pelas técnicas tradicionais e pelos documentos autênticos. 

Termina onde começa a hipótese e quando forem necessárias reconstituições por 

razões estéticas ou técnicas, estas deverão destacar-se da composição 

arquitetônica original e ter a marca do nosso tempo, respeitando as contribuições de 

todas as épocas para a edificação do monumento. Os acréscimos de elementos 

para substituir as partes faltantes, deverão integrar-se harmoniosamente ao conjunto 

respeitando as partes interessantes do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio 

de sua composição e suas relações com o meio ambiente, entretanto, distinguindo-

se das partes originais. (ICOMOS, 1964). 

2.2.1.2 Documento de Nara (1994) 

A partir de 1978, a UNESCO passa a exigir o teste de autenticidade, em relação ao 

seu desenho, material, técnicas construtivas e entorno, incluindo as modificações e 

adições executadas ao longo do tempo, para a inclusão de um bem na Lista do 

Patrimônio Mundial. 
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A Conferência de Nara em 1994 no Japão foi um marco na discussão do tema 

autenticidade do patrimônio no contexto global. O Documento de Nara sobre 

autenticidade, produzido nesta Conferência, trouxe um desafio ao pensamento 

tradicional sobre a conservação e um debate sobre novos caminhos para a 

promoção de um respeito maior à diversidade do patrimônio mundial quanto aos 

valores sociais e culturais atribuídos aos seus bens. Foi concebido no espírito da 

Carta de Veneza na qual se fundamenta e amplia o conceito de autenticidade. Nela 

há o reconhecimento do valor da autenticidade do patrimônio cultural como forma de 

iluminar a memória coletiva da humanidade para a prática da conservação e 

proteção da identidade e diversidade de culturas e patrimônios das sociedades, pois 

são importantes fontes de informações sobre a riqueza espiritual e intelectual da 

humanidade e essenciais para o desenvolvimento humano. (ICOMOS, 1994). 

A conservação do Patrimônio Cultural é fundamentada nos valores atribuídos aos 

bens culturais. A capacidade de compreender esses valores dependerá do grau de 

confiabilidade das fontes de informações sobre as características originais dos bens, 

sobre as transformações dessas características ao longo do tempo e sobre seus 

significados. O fator essencial na atribuição de valores aos bens culturais é a 

autenticidade, cujo entendimento tem importância fundamental nos estudos 

científicos, nos planos de conservação e restauração e nos procedimentos para 

inventariar e proteger esses bens. Para julgar a autenticidade e os valores relativos 

aos bens culturais não é possível fixar critérios pré-determinados. É necessário 

considerar que as fontes de informações variam de cultura para cultura e inclusive 

dentro uma mesma cultura. Assim, a autenticidade de um bem deve sempre ser 

considerada no contexto cultural no qual esse bem encontra-se inserido. (ICOMOS, 

1994). 

O julgamento quanto à autenticidade poderá ser baseado em uma grande variedade 

de pesquisas e fontes de informações, dentre elas, os aspectos de forma e projeto, 

materiais e substâncias, uso e função, tradições e técnicas, localização e espaço, e 

espírito e sentimento, analisadas nas dimensões artísticas, históricas, sociais e 

científicas. (ICOMOS, 1994). 
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2.2.1.3 Carta de Burra (2013) 

A Carta de Burra, que trata da conservação dos sítios com significado cultural, traz 

algumas definições importantes no processo de preservação de um bem: 

 Significado cultural: valor estético, histórico, científico, social ou espiritual de 

um bem para as gerações passadas, presentes e futuras. 

 Manutenção: cuidados contínuos para proteção do bem cultural e de seu 

entorno. 

 Preservação: manter o bem em seu estado existente e retardar seu processo 

de degradação. 

 Conservação: todos os processos de tratamento de um bem cultural que 

permitam que esse bem retenha seu significado cultural.  

 Restauração: restabelecimento do bem a um estado anteriormente conhecido 

pela remoção de acréscimos ou pela remontagem de componentes existentes 

sem a introdução de materiais novos. 

 Reconstrução: restabelecimento de um estado anterior conhecido com a 

utilização de materiais novos. 

 Adaptação: modificação do bem para adequar-se ao uso existente ou a um 

novo uso desde que compatível, ou seja, com respeito ao significado cultural e 

com modificações que não causem nenhum impacto ou impacto mínimo ao 

bem. (AUSTRALIA ICOMOS, 2013). 

O objetivo da conservação é preservar o significado cultural do bem, que é 

favorecido por um uso compatível. Neste sentido, Costa (2016), diz que o patrimônio 

cultural não pode ser tratado como imutável, mas dinâmico já que as intervenções 

humanas é um reflexo das relações e interações dos cidadãos com o espaço que os 

envolvem, o que possibilita a apropriação e a diversidade. Assim, há que se 

repensar novos usos para esse patrimônio levando em consideração a sua 

preservação, a transmissão de seus valores para as gerações futuras e a promoção 

de sua função social. 
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A reconstrução só deve ocorrer se for indispensável à sobrevivência de um bem e 

para completar a menor parte de uma entidade desfalcada, sendo que as partes 

reconstruídas deverão ser distinguidas quando examinadas de perto. A adaptação 

só é permitida quando não houver a destruição ou tiver um impacto mínimo sobre o 

significado cultural do bem e, só depois de terem sido avaliadas todas as 

alternativas. (AUSTRALIA ICOMOS, 2013). 

Já as obras novas poderão ser feitas desde que não distorçam ou obscureça o 

significado cultural do bem, não desvirtuem sua interpretação e apreciação, e sejam 

imediatamente identificáveis. Sua implantação, volume, forma, escala, cor, textura e 

materiais devem ser semelhantes aos do bem existente evitando, porém, as 

imitações. Também deverão ser precedidas por estudos que analise as evidências 

físicas, documentais e orais realizadas por pessoas com conhecimentos e 

competências apropriados. (AUSTRALIA ICOMOS, 2013). 

2.2.2 Teorias Clássicas da Restauração 

Segundo Kühl, as intervenções em prédios existentes eram executadas para suas 

adaptações às necessidades da época ditadas pelas exigências práticas e de uso. A 

partir do século XVIII, surgiram novas ideias sobre a restauração que deveriam se 

basear no respeito pela matéria original, na reversibilidade da intervenção, na 

mínima intervenção, na distiguibilidade entre passado e presente, na importância da 

documentação e metodologia científica, e no uso como meio de preservar. (KÜHL, 

2006). 

A partir do século XIX vários autores formularam diversas teorias no campo da 

preservação de monumentos históricos como: 

 Viollet-le-Duc (1814-1879), arquiteto francês que almejava atingir um estado 

idealizado da obra, a unidade de estilo mesmo que nunca tivesse existido e a 

utilização do edifício como meio de preservação. 

 John Ruskin (1819-1900), crítico de arte inglês que defendia a não intervenção 

e o respeito absoluto pela matéria original (Restauro Romântico). 
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 Camillo Boito (1836-1914), arquiteto e historiador de arte italiano que, 

influenciado pelas ideias de Ruskin, defendia a conservação, o valor 

documental, o respeito pela matéria original, as marcas do tempo, as várias 

fases da obra, a mínima intervenção e a diferenciação entre o novo e o antigo 

(Restauro Moderno). 

 Alois Riegl (1858-1905), crítico de arte austríaco que defendia o equilíbrio entre 

o valor histórico, artístico, de antiguidade, de memória e de 

contemporaneidade, utilização de alternativas diferenciadas na conservação e 

a integridade do monumento sem a alteração de suas  características. 

 Gustavo Giovannoni (1873-1947), arquiteto e engenheiro civil italiano que, 

reelaborando as teorias de Boito, defendia o máximo esforço no sentido da 

conservação e consolidação, evitando a restauração (Restauro Científico). 

 Cesare Brandi (1906-1988), historiador de arte italiano que defendia os estudos 

teóricos, a restauração precedida do reconhecimento do objeto como obra de 

arte cujo valor encontra-se na dialética estética e histórica sendo que a estética 

prevalece sobre a histórica, o restabelecimento da funcionalidade da obra e a 

busca do restabelecimento da unidade potencial da obra de arte sem criar um 

falso histórico e sem cancelar as marcas da passagem do tempo para sua 

transmissão para o futuro (Restauro Crítico). 

Segundo Carmo et al.,  as ideias de Brandi fundamentam a restauração na análise 

da obra, nos seus aspectos físicos, nas suas particularidades formais e no seu 

transcorrer na história, sendo que somente através do ato crítico se pode 

contemporizar as instâncias estéticas e históricas e intervir respeitando seus 

elementos característicos. A subjetividade de um restaurador pode criar 

intervenções que modifiquem a essência original do objeto que podem ser passíveis 

de contestações futuras, já que a intervenção feita hoje pode não ser a melhor 

solução no futuro. Brandi reconhecia na reversibilidade um elemento crucial para 

garantir que a obra não fosse desvirtuada de maneira irreversível e fossem 

permitidas novas intervenções no sentido de restaurar sua potencialidade original. 

(CARMO et al., 2016). 
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Segundo Kühl, hoje, associadas a essas teorias clássicas, há três tendências 

principais quanto à restauração que buscam atingir o objetivo da preservação. A 

primeira denominada por Carbonara como “Crítico-conservativa e Criativa” e 

denominada por Miarelli como “Posição Central” é alicerçada na teoria brandiana e 

no chamado restauro crítico onde a preservação assume uma posição conservativa, 

sem o congelamento do bem, propondo, quando necessário, o uso de recursos 

criativos como remoção de adições e reintegração de lacunas.  Também segue o 

princípio da distinguibilidade nos quais os elementos adicionados devem ser 

facilmente reconhecíveis para não levar o observador ao engano sobre o que existia 

anteriormente, segue o princípio da reversibilidade defendendo a doção de soluções 

reversíveis para facilitar intervenções futuras caso surjam novas técnicas e, ainda, o 

princípio da mínima intervenção que preconiza ações somente no que é necessário, 

sem desrespeitar o documento histórico e a imagem da obra. Propõe-se uma análise 

crítica, científica e interdisciplinar do objeto resgatando os valores documentais, 

formais e estilísticos da obra como imagem figurada e o juízo de valor baseado na 

história da arte e na estética para que a decisão não seja uma opinião e nem um ato 

arbitrário. (KÜHL, 2006). 

Também não se permite qualquer possibilidade de imitação ou mimetismo abrindo 

espaço para a liberdade expressiva e criativa, porém buscando o respeito e a 

compatibilidade com o existente garantindo que qualquer inserção externa recupere 

e não altere os elementos que tornam a obra de arte reconhecível como unidade 

potencial. 

Nesse sentido vale a pena apresentar alguns trechos da carta do arquiteto Lúcio 

Costa, técnico especialista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), enviada ao então diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

entre 1938-1939, sobre a aprovação do projeto do Grande Hotel de Ouro Preto 

elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, onde vemos, desde essa época, a 

preocupação com a distinguibilidade e a busca da harmonia entre o novo e o antigo, 

porém sem a imitação: 

De excepcional pureza de linhas, e de muito equilíbrio plástico, [o 
projeto] é, na verdade, uma obra de arte e, como tal, não deverá 
estranhar a vizinhança de outras obras de arte, embora diferentes, 
porque a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem 
com a de qualquer período anterior - o que não combina com coisa 
nenhuma é a falta de arquitetura (MOTTA, 1987, p. 109). 
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A carta também, diz: 

Da mesma forma que o bom ventilador e o telefone sobre uma mesa 
seiscentista ou do século XVIII não podem constituir motivo de 
constrangimento para os que gostam verdadeiramente de coisas 
antigas – só o novo rico procura escondê-los ou fabrica-los 
especialmente no mesmo estilo para não destoarem do ambiente; da 
mesma forma que o automóvel de último modelo trafega pelas 
ladeiras da cidade monumento sem causar dano visual a ninguém, 
concorrendo mesmo, talvez, para tornar a sensação de ‘passado’ 
ainda mais viva, assim, também, a construção de um hotel moderno, 
de boa arquitetura, em nada prejudicará Ouro Preto [...] em casos 
assim tão especiais, e dadas as semelhanças tantas vezes 
observadas entre a técnica moderna – metálica ou de concreto 
armado – e a tradicional do ‘pau-a-pique’, não seria possível de se 
encontrar uma solução que, conservando integralmente o partido 
adotado e respeitando a verdade construtiva atual e os princípios da 
boa arquitetura, se ajustasse melhor ao quadro e, sem pretender de 
forma nenhuma reproduzir com elas, acentuasse menos ao vivo 
contraste entre passado e presente, procurando, apesar do tamanho, 
aparecer o menos possível [...] (MOTTA, 1987, p. 110). 

Apesar desta carta referir-se à inserção de um edifício novo em um sítio histórico, o 

argumento apresentado para a aprovação dessa inserção pode ser utilizado também 

para a análise de intervenções para adaptação de bens do patrimônio cultural 

edificado. 

A segunda tendência é a chamada “Pura Conservação” ou “Conservação Integral” 

que, conforme Kühl (2006, p. 26-27), “privilegia a instância histórica e encara como 

ações opostas e inconciliáveis, em seu âmago, a restauração e a conservação, 

retomando uma discussão que tem suas raízes no século XIX e perpassa pelas 

formulações de autores tais como Didron, Ruskin, Morris, Boito e Riegl”. Esta 

vertente repudia a remoção de adições ou tratamento de lacunas para a 

reintegração da imagem, não havendo distinção entre as instâncias históricas e 

estéticas, sendo que a matéria deverá ser preservada tal qual chegou a nossos dias 

sem o juízo de valor. O juízo deve ser baseado na história da arte e na estética para 

que a decisão não seja uma opinião e nem um ato arbitrário e deve ser reconhecida 

as várias estratificações da obra mesmo que sejam conflitantes. Também há uma 

separação do momento da conservação, que visa perpetuar integralmente os 

aspectos materiais da obra, do momento da inovação, que se refere à adição a obra 

fazendo uso da liberdade expressiva e excluindo qualquer possibilidade de imitação 

ou mimetismo. (KÜHL, 2006). 
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A terceira tendência é a chamada “Manutenção-repristinação” ou “Hipermanutenção” 

que, segundo Kühl, propõe o tratamento da obra através de manutenções ou 

integrações, ordinárias e extraordinárias, retomando formas e técnicas do passado.  

Nesta tendência trabalha-se por analogia sem a ideia de distinguibilidade e com um 

respeito absoluto pelo valor documental da obra. (KÜHL, 2006). 

Para Kühl, é preciso que haja uma solução pertinente para esses conflitos o que não 

significa conservar, demolir ou transformar tudo, mas reconhecer que todas as 

épocas são importantes e merecedoras de consideração. Toda decisão deve ser 

pautada num estudo consciencioso formulado por equipes multidisciplinares, e não 

numa opinião pessoal, através de pesquisa histórico-documental, iconográfica e 

bibliográfica, estudos antropológicos e sociológicos, levantamento arquitetônico e 

fotográfico, exame das técnicas construtivas e materiais, de sua estrutura, de suas 

patologias e análise tipológica e formal. (KÜHL, 2006). 

2.2.3 Teorias Contemporâneas da Restauração 

Em parte devido ao dogmatismo de alguns agentes envolvidos na preservação do 

Patrimônio Cultural edificado, em parte em decorrência da aplicação problemática de 

conceitos e formulações propostos nas teorias clássicas às práticas de conservação 

e de restauração, desenvolveu-se, a partir dos anos 1980, um pensamento crítico 

que levou à constituição de uma Teoria Contemporânea da Restauração. Em sua 

obra, publicada em 2003, Muñoz Viñas sistematizou contribuições de autores 

diversos configurando uma teoria aberta às demandas contemporâneas e, ainda que 

fragmentária e difusa, organizada de modo a permitir que caminhos e práticas 

alternativos às práticas e conceitos das teorias clássicas da conservação e da 

restauração fossem delineados. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

De acordo com Muñoz Viñas, o que caracteriza tanto a conservação quanto a 

restauração “não são suas técnicas ou instrumentos, mas, sim, a intenção com que 

se realizam certas ações: não depende do que é feito, mas para que se faz”. 

(MUÑOZ VIÑAS, 2003, p. 20). O autor reconhece a imbricação entre a conservação 

e a restauração e delimita três grandes categorias: 

1- Conservação ambiental ou conservação indireta: atividade que consiste em 

adequar as condições ambientais do local em que se encontra o objeto, o bem 
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cultural, para que este se mantenha em seu estado atual. Portanto, sem atuar 

diretamente sobre o objeto. 

2- Conservação ou conservação direta: atividade que consiste em atuar em um 

determinado bem cultural para que neste objeto haja a menor quantidade 

possível de intervenção, incluindo as alterações ou melhorias de suas 

características não perceptíveis por um observador em condições habituais de 

observação. 

3- Restauração: atividade que visa devolver a um estado anterior os traços 

perceptíveis de um determinado bem cultural para um observador em 

condições normais de observação. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

Segundo Muñoz Viñas, nas teorias clássicas tanto a conservação quanto a 

restauração podem ser definidas como atividades que buscam devolver os objetos a 

seu estado autêntico, levando-os a um estado de verdade. Contudo, a experiência 

acumulada nos campos da conservação e da restauração indica que é praticamente 

impossível definir com rigor o que seria o estado autêntico de um objeto ou bem 

cultural. E, de fato, as teorias clássicas divergem sobre como alcançar esse estado 

de verdade. Assim, o estado autêntico poderia ser definido de quatro formas 

contrastantes: 

1- O estado autêntico como estado original do objeto, ou seja, o estado que o 

objeto teria no momento de sua produção. 

2- O estado autêntico como estado prístino, o estado que o objeto deveria ter, 

ainda que de fato nunca tenha tido. 

3- O estado autêntico como estado pretendido pelo autor da obra. 

4- O estado autêntico como estado atual, no momento que antecede a 

conservação ou a restauração, concepção de autenticidade implícita em boa 

parte da Teoria Contemporânea da Restauração, na prática reconhecendo a 

necessidade de não se desconsiderar as marcas da passagem do tempo, 

acumuladas no objeto. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 
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Por outro lado, ainda de acordo com Muñoz Viñas, a autenticidade de cada estado 

se relaciona diretamente a outros fatores, como: 

1- Os materiais que compõem os objetos. Se esses materiais forem substituídos 

por outros a autenticidade seria destruída ou danificada. 

2- Os traços perceptíveis dos objetos, que implicam diferentes níveis de 

intervenções, conforme os bens culturais. 

3- A ideia que originou os objetos, valorizando como autêntica a opinião de quem 

concebeu os bens culturais, em detrimento dos juízos de outros sujeitos 

envolvidos na produção desses bens. 

4- A função material dos objetos, concepção difundida no Patrimônio Cultural 

edificado, entendendo que materiais diversos dos originais poderiam ser 

considerados autênticos se estivessem desempenhando a mesma função dos 

materiais que substituíram. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

Apesar de essas concepções serem distintas entre si, elas têm em comum a crença 

na existência de um estado real, autêntico. E, paradoxalmente, abrem a 

possibilidade de existir um estado irreal ou falso. Assim, a única concepção de 

verdade que poderia ser considerada real seria o estado presente, já que qualquer 

outra definição de estado autêntico seria a opinião de uma ou várias pessoas que 

imaginam como deveria ser o estado real, autêntico ou de verdade de acordo com 

suas preferências determinadas pela formação e grau de relacionamento com o 

objeto. Desse modo, a autenticidade está na mente do ser humano, é subjetiva, não 

sendo uma condição inerente aos objetos, objetiva. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

Segundo Lowenthal, a autenticidade é um conceito em contínuo fluxo assim, novos 

entendimentos vão surgindo com o passar do tempo e a validade dos anteriores, na 

maioria das vezes, passa a ser questionada. Assim, a teoria da conservação do 

patrimônio cultural que reflete tais transformações, vem passando por um processo 

de ampliação do seu escopo estando profundamente vinculada à relação 

estabelecida entre o sujeito e o objeto. (LOWENTHAL, 1999, apud LIRA, 2018).  

Philippot, faz críticas a visão adotada na discussão sobre autenticidade ocorrida na 

Conferência de Nara. A primeira delas é que, apesar de ter trazido avanços, a única 
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tentativa de aprofundamento do conceito de autenticidade nesta conferência foi sua 

divisão entre os diversos aspectos e dimensões para análise dos valores atribuídos 

ao bem. Para ele não é correto separar a forma da matéria e da técnica, já que a 

forma se realiza através de uma matéria trabalhada por uma técnica guiada por um 

ato de criação que é histórico. A matéria e a técnica original podem ser 

reproduzidas, mas a realização delas pelo criador, o que constitui a autenticidade, 

não podem mais ser recriadas. (PHILIPPOT, 2002, apud LIRA, 2018). 

Já Jokilehto, diz que a autenticidade tem estreita relação com a noção de verdade e 

propõe reinterpretar o entendimento da autenticidade no contexto do patrimônio 

mundial referindo a três questões fundamentais: 

1- Processo criativo: a verificação da autenticidade está relacionada com o 

reconhecimento de um bem cultural como uma autêntica obra de arte 

produzida por meio de um processo criativo que dá especificidade a cada 

objeto assim, quanto mais uma obra representar uma contribuição criativa e 

inovadora, mais verdadeira e mais autêntica ela é. 

2- Evidências documentais: a verificação da autenticidade está relacionada à 

compreensão em qual medida o bem cultural carrega em sua matéria os 

processos de criação e recriação sendo que não se deve focar apenas em um 

aspecto em detrimento aos demais e sim num exame crítico de todos os 

aspectos relevantes para obter um julgamento balanceado. 

3- Contexto social: este se refere à dimensão não material do patrimônio, na qual 

estão envolvidos o conhecimento e as técnicas tradicionais, bem como os 

vínculos entre as pessoas e os bens expressos na significação cultural e na 

apropriação por parte dos grupos sociais. (JOKILEHTO, 2006, apud LIRA, 

2018). 

Segundo Lira, ainda há o aspecto da alteração da percepção da autenticidade 

devido aos processos de transformação da obra de arte ao longo do tempo que 

modificam seu aspecto material e o aspecto relacionado às ações de conservação 

de bens culturais que visam garantir a continuidade e transmissão para o futuro dos 

significados e valores através da restituição da integridade. Nesses casos, os 
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procedimentos a serem adotados deverão minimizar as perdas da matéria autêntica. 

(LIRA, 2018). 

Segundo Muñoz Viñas, nem todos os objetos são obras de arte sendo que os 

motivos da conservação e da restauração não podem ser somente técnicos e 

relacionados apenas com o aspecto histórico e artístico, mas devem considerar a 

função e o significado cultural, ideológico, religioso e sentimental desses objetos em 

relação ao grupo aos quais pertencem. Quem deve conferir valor aos objetos, 

interpretar seu simbolismo e tomar a decisão sobre as ações de preservação devem 

ser as pessoas que usufruem o bem. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

Restaura-se para as pessoas e não para os objetos. Assim, a restauração não pode 

ser uma atividade neutra, que não afeta o objeto. Pelo contrário, a conservação e a 

restauração sempre têm um impacto sobre sua evolução e implica não só a 

realização de escolhas técnicas, mas também ideológicas. Portanto, todos os 

estados pelos quais atravessa um objeto desde sua criação são testemunhos 

confiáveis e verdadeiros de sua história. Dessa forma, não é possível considerar um 

estado mais verdadeiro ou autêntico do que outro. Nem é possível considerar um 

grau de autenticidade maior do que o outro. De fato, não é possível alegar que levar 

um objeto a um estado anterior aumentaria seu valor simbólico, já que não seria 

correto utilizar a verdade ou a autenticidade para tornar objetiva uma decisão 

essencialmente subjetiva. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

Muñoz Viñas também salienta que o gosto influencia a tomada de decisões nos 

campos da conservação e da restauração, implicando tratar essas decisões como 

sendo inteiramente objetivas. Quatro traços ligados ao gosto são utilizados para 

avaliar os trabalhos de conservação e de restauração: 

1- Inércia icônica: o espectador deve poder reconhecer o objeto da forma como 

está acostumado a fazê-lo, sem que haja a modificação dos aspectos 

relevantes de sua aparência para não diminuir sua eficácia simbólica. 

2- Preconceito histórico: o objeto deve adaptar-se ao que o espectador pressupõe 

em função do gosto estético ou da ideia de como deveria ser originalmente, 

sendo subjetivos ambos os argumentos. 
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3- Fetichismo material: nas culturas ocidentais, a potência simbólica do objeto 

depende de o espectador crer que os materiais originais permanecem no bem 

cultural.  

4- Garantia dos conhecedores: o aval de especialistas tem peso importante sobre 

os usuários do objeto e podem contribuir para que sejam aceitas modificações 

que, de outra forma, poderiam ser rejeitadas. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

Quanto à reversibilidade, este é um princípio básico nas práticas de conservação e 

de restauração lastreadas nas teorias clássicas da restauração. Contudo, sua 

aplicação efetiva é questionável, uma vez que se verifica que não há nem processos 

nem materiais que sejam intrinsecamente reversíveis ou, mesmo, irreversíveis. 

Apesar de a reversibilidade continuar a ser apresentada como um requisito para 

validar intervenções em bens do Patrimônio edificado, Muñoz Viñas diz que não há 

como atender esse requisito de modo absoluto. Portanto, restauradores e 

conservadores devem procurar maximizar os processos de verificação que 

contrastam os efeitos positivos e negativos de uma intervenção, considerando a 

irreversibilidade de muitos materiais empregados e quantificando as prováveis 

consequências em longo prazo da utilização desses. (MUÑOZ VIÑAS, 2003). 

Também segundo Muñoz Viñas, os critérios fundamentais para selecionar os vários 

tratamentos alternativos para a conservação e a restauração é manter a legitimidade 

e a imagem criada pelo artista original e assegurar que as alterações que os 

tratamentos causam, ou podem causar, sejam as mínimas possíveis. A restauração 

e a conservação precisam ser precedidas de um debate interdisciplinar para se 

evitar os excessos dos especialistas. É uma relação dialética e não impositiva entre 

qualquer pessoa com alguma forma de poder sobre o ato, tanto da conservação 

quanto da restauração, e o conjunto dos afetados por esse ato. A conservação e a 

restauração deve ser baseada na negociação, na discussão, no diálogo, no 

equilíbrio e no consenso entre as pessoas para quem o objeto cumpre uma função, 

de modo que os diversos pontos de vista e as distintas funções do objeto se 

harmonizem, na medida do possível, sem que a opinião do mais poderoso triunfe. 

(MUÑOZ VIÑAS, 2003). 
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Assim, apesar de renovar e atualizar recomendações e princípios teóricos sobre a 

conservação e restauração dos bens do Patrimônio Cultural edificado, a Teoria 

Contemporânea não apresenta um corpo fixo de prescrições gerais. A Teoria 

Contemporânea apresenta-se como flexível e mostra-se adequada a casos muito 

diversos. De modo geral, as decisões, no âmbito da Teoria contemporânea 

enfatizam a significância do bem, seu valor simbólico, bem como o valor 

historiográfico do bem a ser preservado, entendendo-o como importante elemento 

para a compreensão das mudanças ocorridas no bem e em seu entorno. Dessa 

forma, a Teoria contemporânea, por sua flexibilidade e pela atenção à significância 

se apresenta como ferramenta valiosa no contexto contemporâneo. (MUÑOZ VIÑAS, 

2003). 

2.2.4 Intervenção em bens culturais imóveis para assegurar a acessibilidade 

Conforme Miranda e Novais, Minas Gerais é o estado que possui o maior acervo de 

bens culturais imóveis e cidades históricas, sendo que grande parte desse 

patrimônio arquitetônico abriga instituições governamentais ou teve seu uso alterado 

para centros culturais, museus, casas de cultura e centros de artesanato abertos ao 

público. Porém, poucos permitem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida e de idosos. Eliminar as barreiras físicas e sociais dos 

espaços, edificações e serviços destinados à fruição do patrimônio cultural é medida 

indispensável para que os portadores de deficiência e de necessidades especiais 

possam ser incluídos no processo de conhecimento de nossa cultura e história, pois 

é preciso que a pessoa seja capaz de se introduzir nos espaços com seu corpo e os 

seus sentidos para permitir que sua experiência nos lugares se concretize de forma 

satisfatória. (MIRANDA e NOVAIS, 2009). 

Conforme Ferreira, garantir a acessibilidade a imóveis tombados de uso público, 

significa, adaptar a edificação dotando-a das características necessárias para 

permitir o acesso, a circulação e o uso fruto do bem por qualquer pessoa, sem 

qualquer risco à segurança individual ou coletiva, visto que são edifícios construídos 

em períodos da história onde acesso universal, igualdade e inclusão não eram 

valores fundamentais da sociedade e não eram questões sequer discutidas. Para o 

autor, as intervenções deverão ser feitas conforme as legislações e as 

recomendações das cartas patrimoniais, selecionando-se as alternativas que 
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causem danos mínimos ou nenhum aos valores e à consistência material do bem, já 

que representam risco potencial ao patrimônio. (FERREIRA, 2011). 

No Artigo 25 da Lei nº 10.098/2000, traz o tema da acessibilidade aos bens culturais 

imóveis onde estabelece que a lei se aplica também aos imóveis declarados bens de 

interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações 

necessárias atendam as normas específicas reguladoras destes bens. Essa lei foi 

regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004 que traz um complemento para o texto 

citado acima quando em seu Artigo 30 estabelece que as soluções destinadas a 

eliminar ou superar as barreiras de todos os bens culturais imóveis devem estar de 

acordo com o que estabelece a Instrução Normativa nº 1 do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, de 25 de novembro de 2003. Já no Artigo 42 

da Lei nº 13.146/2015, estabelece que o poder público deve promover a eliminação 

de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, conforme as 

normas de acessibilidade e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Na Figura 2, são mostradas as inter-relações entre as Legislações, Norma e as 

Cartas Patrimoniais com base na acessibilidade e na preservação do patrimônio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda:                    Inter-relação 

 

Figura 2 – Inter-relações entre legislações, norma e cartas patrimoniais. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, adaptado de MÁXIMO et al., 2012. 
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A Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003 estabelece diretrizes, critérios e 

recomendações para a promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis a fim 

de equiparar as oportunidades de fruição destes bens pela sociedade, inclusive 

pelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, sendo que as soluções 

adotadas para a eliminação, redução ou superação de barreiras devem 

compatibilizar-se com a preservação do bem e assegurar condições de acesso, de 

trânsito, de orientação e de comunicação, facilitando a utilização e a compreensão 

de seus acervos. Nesta são apresentados alguns critérios que deverão ser 

atendidos nas propostas de intervenção: 

3. As propostas de intervenção para adoção de soluções em 
acessibilidade, nos casos previstos nesta Instrução Normativa, 
atenderão aos seguintes critérios: 
 

3.1 Realização de levantamentos – histórico, físico, iconográfico e 
documental a fim de assegurar a compatibilidade das soluções e 
adaptações em acessibilidade com as possibilidades do imóvel, em 
garantia de sua integridade estrutural e impedimento da 
descaracterização do ambiente natural e construído. 
 

3.2 Estabelecimento de prioridades e níveis de intervenção, de 
acordo com as demandas dos usuários, favorecendo a capacidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 
em manobrar e vencer desníveis, alcançar e controlar equipamentos, 
dispositivos e ajudas técnicas, observadas as características e a 
destinação do imóvel. 
 

3.3 Os elementos e as ajudas técnicas para promover a 
acessibilidade devem ser incorporados ao espaço de forma a 
estimular a integração entre as pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida e os demais usuários, oferecendo 
comodidade para todos, segundo os preceitos de desenho universal 
e rota acessível. 
 

3.4 Em qualquer hipótese, os estudos devem resultar em abordagem 
global da edificação e prever intervenções ou adaptações que 
atendam às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, em suas diferentes necessidades [...] (IPHAN, 2003, p. 6-
7). 
 

A Portaria nº 420/2010 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –

IPHAN, traz algumas definições sobre intervenções em bens edificados tombados, 

sendo as mais importantes para esse estudo as seguintes definições: 

 Intervenção: é toda alteração do aspecto físico, das condições de visibilidade, 

ou da ambiência do bem edificado tombado tais como serviços de manutenção 
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e conservação, reforma, demolição, construção, restauração, recuperação, 

ampliação, instalação e adaptação, dentre outro; 

 Reforma: é qualquer intervenção que implique na demolição ou construção de 

novos elementos tais como ampliação ou supressão de área construída, 

modificação da forma do bem, modificação de vãos, aumento de gabarito e 

substituição significativa da estrutura ou alteração na inclinação da cobertura. 

(IPHAN, 2010). 

Seu Artigo 8º estabelece que os bens que passarão por intervenções classificadas 

como Reforma e que tem ou terão destinação pública ou coletiva, deverão 

contemplar a acessibilidade universal obedecendo ao previsto na Instrução 

Normativa IPHAN nº 01/2003. Esta portaria também traz alguns princípios que 

deverão ser obedecidos na elaboração dos estudos, projetos, obras ou intervenções 

em bens culturais tombados como descritos a seguir: 

1- Prevenção, garantindo o caráter prévio e sistemático da apreciação, 

acompanhamento e ponderação das obras ou intervenções e atos suscetíveis 

de afetar a integridade de bens culturais de forma a impedir a sua 

fragmentação, desfiguração, degradação, perda física ou de autenticidade; 

2- Planejamento, assegurando prévia, adequada e rigorosa programação, por 

técnicos qualificados, dos trabalhos a desenvolver em bens culturais, 

respectivas técnicas, metodologias e recursos a empregar na sua execução; 

3- Proporcionalidade, fazendo corresponder ao nível de exigências e requisitos a 

complexidade das obras ou intervenções em bens culturais e à forma de 

proteção de que são objeto; 

4- Fiscalização, promovendo o controle das obras ou intervenções em bens 

culturais de acordo com os estudos e projetos aprovados; 

5- Informação, através da divulgação sistemática e padronizada de dados sobre 

as obras ou intervenções realizadas em bens culturais para fins histórico-

documentais, de investigação e estatísticos. (IPHAN, 2010). 
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O Caderno Técnico IPHAN nº 9/2014, que trata da mobilidade e acessibilidade 

urbana em centros históricos, diz que para a incorporação da acessibilidade 

universal ao patrimônio cultural com eficácia e criatividade é preciso ter um 

conhecimento amplo do patrimônio em suas diversas facetas: contexto histórico, 

tipologias, características estruturais, materiais, funcionalidade, usos, entorno 

imediato, composição estética, arquitetônica e urbanística. Assim, devemos 

pesquisar como esse espaço foi construído. Também diz que a acessibilidade e o 

patrimônio cultural são temas complexos que exigem um tratamento cuidadoso, pois 

não existem receitas prontas a serem aplicadas e não é possível desenvolver uma 

teoria que possa ser aplicada a todos os espaços consagrados patrimônio cultural 

sendo que cada caso deve ser estudado em profundidade, a fim de que se alcancem 

soluções específicas, úteis e adequadas com vistas à concretização dos direitos à 

acessibilidade. (IPHAN, 2014). 

Segundo Ubierna, para trabalhar com a acessibilidade no território do patrimônio 

com precisão, comedimento, eficácia e imaginação, é preciso obter um 

conhecimento, o mais completo possível da temática do patrimônio, em suas muitas 

faces, tanto da história que se molda nestes bens como em suas diferentes 

tipologias, características construtivas, materiais, funcionalidade, uso e composição 

estética e arquitetônica. (UBIERNA, 2010, apud FERREIRA, 2011) 

Para Costa, é preciso garantir a acessibilidade universal em bens do patrimônio 

cultural edificado, porém, compatibilizando-a com a preservação através da 

execução de intervenções cautelosas para não descaracterizar o patrimônio e não 

agredi-lo. Para isto deverão ser feitos estudos prévios do patrimônio considerando o 

contexto histórico, as tipologias, as características estruturais, os materiais, as 

funcionalidades, os usos, o entorno imediato e a composição estética, arquitetônica 

e urbanística. Também deverão ser avaliados os materiais mais adequados a serem 

utilizados nas intervenções, para que haja o respeito ao bem existente. Diante do 

exposto, a construção metálica pode ser um meio eficiente para promover a 

acessibilidade e garantir a preservação dos bens do patrimônio cultural edificado. 

(COSTA, 2016). 
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2.3 Construção Metálica 

Construção metálica é o termo usado na construção civil para designar as 

construções executadas com elementos feitos com materiais metálicos. É utilizada 

na execução de estruturas, de fechamentos, de coberturas e de diversos outros 

elementos construtivos. O aço é o principal material utilizado na construção metálica 

e é formado por uma liga metálica composta de ferro e uma pequena quantidade de 

carbono que lhe confere propriedades específicas, sobretudo resistência e 

ductilidade. Sua utilização em estruturas no Brasil se deu, principalmente, após a 

segunda guerra mundial com a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

(TEOBALDO, 2004). 

2.3.1 A linguagem arquitetônica, as vantagens e desvantagens da construção 

metálica 

O aço é um elemento adequado para a utilização em sistemas construtivos que 

resistem a esforços, pois possui elevada tensão de escoamento, elevada 

tenacidade, boa ductilidade, boa soldabilidade, boa homogeneidade e boa 

trabalhabilidade. O aço estrutural pode ser classificado em aço carbono, aço de 

baixa liga e aço com tratamento térmico e pode ser fabricados na forma de barras, 

chapas e perfis. As barras podem ter seção circular, quadrada ou retangular 

alongada. As chapas podem ser grossas e finas e são utilizadas para a fabricação 

dos perfis soldados, dos perfis formados a frio e como elemento de ligação. Os 

perfis podem ser laminados, soldados, formados a frio e tubulares, sendo que os 

perfis tipo I e H são os com seção transversal mais comum nos laminados e 

soldados, e os perfis tipo U, Z, cartola e cantoneiras, os mais comuns em perfis 

formados a frio. Outros elementos utilizados na montagem das estruturas metálicas 

são os chumbadores, placas de base, enrijecedores, soldas e parafusos. (MORAES, 

2009). 

Conforme Moraes, a estrutura metálica, devido as suas excelentes propriedades 

físicas e alta resistência, permite a criação de diferentes formas geométricas, 

permite maiores vãos e balanços com menos pilares o que confere extrema leveza 

estética e esbeltez já que tocam o solo em poucos pontos e de forma mínima.  

Possibilita estruturas mais leves quando comparado com outros sistemas 
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construtivos, o que é interessante ao lidar com estruturas existentes muitas vezes 

com restrições de carregamento. (MORAES, 2009). 

Conforme Pereira, a construção em aço apresenta as seguintes vantagens em 

relação aos sistemas construtivos convencionais, principalmente os de concreto 

armado:  

 Liberdade no projeto de arquitetura: a estrutura metálica permite aos arquitetos 

maior liberdade de criação para a elaboração de projetos arrojados e de 

expressão arquitetônica marcante. Proporciona uma leveza  material e estética 

comparada com outros materiais como o concreto armado, e também permite 

um padrão de acabamento mais uniforme viabilizando aplicações com estrutura 

aparente.  

 Maior área útil: o aço permite vencer maiores vãos com seções de pilares e 

vigas mais esbeltas, o que resulta no melhor aproveitamento do espaço interno 

e aumento da área útil.  

 Flexibilidade: a estrutura metálica é versátil na execução de adaptações, 

ampliações, reformas e mudança de uso em edifícios.  

 Compatibilidade com outros materiais: o sistema construtivo metálico é 

compatível com vários tipos de materiais de fechamento vertical e horizontal 

convencionais e pré-fabricados desde que suas ligações sejam executadas de 

maneira correta, respeitando as diferenças de comportamento de cada material 

e utilizando interfaces compatíveis.  

 Menor prazo de execução: pode haver uma redução de até 40% no tempo de 

execução da obra já que a estrutura pode ser fabricada em paralelo com a 

execução das fundações. Também há a possibilidade de se trabalhar em 

diversas frentes de serviços simultaneamente e uma redução de tempo devido 

a não necessidade de execução de serviços de montagem de formas e 

escoramentos para pilares e vigas.  
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 Racionalização de materiais e mão de obra: a estrutura metálica possibilita e 

favorece a utilização de sistemas industrializados, o que reduz o desperdício de 

materiais.  

 Alívio de carga nas fundações: por serem mais leves, as estruturas metálicas 

podem reduzir em até 30% o custo das fundações.  

 Antecipação do retorno financeiro: em função da maior velocidade de execução 

da obra, haverá um ganho adicional pela ocupação antecipada do imóvel e 

pela rapidez no retorno do capital investido.  

 Organização e limpeza no canteiro de obras: como a estrutura metálica é pré-

fabricada, há uma melhor organização e menor movimentação de materiais no 

canteiro tornando-o mais limpo e com menor geração de entulho. Além disso, 

oferece melhores condições de segurança ao trabalhador contribuindo para a 

redução dos acidentes na obra.  

 Precisão construtiva: os perfis metálicos são produtos industrializados, o que 

garante maior controle, confiabilidade e padrão nas propriedades das seções. 

Isso também garante uma estrutura aprumada e nivelada facilitando atividades 

como o assentamento de esquadrias, instalação de elevadores, bem como 

redução no custo dos materiais de revestimento.  

 Reciclabilidade: o aço é 100% reciclável e as estruturas podem ser 

desmontadas e reaproveitadas. (PEREIRA, 2009). 

Mas também apresentam algumas desvantagens: 

 Esbeltez das peças: por possuir seções mais esbeltas, devem-se tomar 

maiores cuidados com a flambagem das peças comprimidas e a ação do vento 

sobre a estrutura. 

 Resistência ao fogo: demandam proteção passiva contra a ação do fogo em 

função da dilatação térmica e perda da capacidade resistente. É preciso prever 

a proteção dos elementos metálicos para aumentar seu tempo de resistência a 

incêndios e permitir a evacuação das pessoas do local.  
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 Preconceito: não há uma cultura de construir edifícios residenciais e comerciais 

utilizando estruturas metálicas no Brasil, o que gera preconceito na adoção 

desse tipo de solução. 

 Corrosão: é mais vulnerável à corrosão, principalmente se não forem feitas as 

manutenções adequadas. 

 Mão de obra: requerer mão de obra treinada e especializada. Se não for 

utilizada, poderá gerar falha na execução e dano na edificação. (PEREIRA, 

2009). 

2.3.2 Aço como elemento de intervenção 

As intervenções em bens do patrimônio cultural edificado podem ser feitas com 

diversos tipos de materiais, porém, segundo Kühl, as intervenções em bens do 

patrimônio cultural edificado devem ter em vista três princípios fundamentais, 

sempre pensados de forma concomitante que são a distinguibilidade, pois a 

intervenção não propõe o tempo como reversível e não pode induzir o observador ao 

engano de confundir a intervenção ou eventuais acréscimos com o que existia 

anteriormente; a reversibilidade, pois deve facilitar qualquer intervenção futura e não 

pode alterar a obra em sua substância, devendo-se inserir com propriedade e de 

modo respeitoso em relação ao preexistente; e mínima intervenção, pois a 

intervenção não pode desnaturar o documento histórico nem a obra como imagem 

figurada. (KÜHL, 2006). 

A Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003, estabelece que a intervenção 

arquitetônica contará com o registro e a indicação da época de sua implantação, tipo 

de tecnologia e material utilizado para possibilitar a sua identificação, privilegiando 

os recursos passíveis de reversibilidade, de modo a permitir a inclusão de novos 

métodos, tecnologias ou acréscimos. (IPHAN, 2003). 

Segundo Ferreira, a linguagem arquitetônica do aço estabelece o contraste entre o 

antigo e o contemporâneo, mantendo clara a distinção entre os materiais originais e 

o material atual usado na intervenção, mantendo a harmonia do conjunto, 

preservando sua autenticidade e enfatizando a época em que foi utilizado. Possibilita 

a reversibilidade, ou seja, a possibilidade de desmontagem, substituição e 



39 
 

reaproveitamento das peças em uma futura obra de intervenção, principalmente em 

estruturas com ligações parafusadas e, também, a mínima intervenção, já que os 

elementos podem ser construídos e montados independentemente da estrutura 

original, sem interferir em questões visuais, construtivas e conceituais da edificação. 

(FERREIRA, 2012). 

Também segundo Ferreira, o emprego do aço em obras de restauração estava 

inicialmente restringido as intervenções estruturais visando à consolidação estática, 

sendo que esta situação começou a mudar no momento em que a restauração 

ampliou seus conceitos e critérios e passou a demandar que o elemento 

arquitetônico adaptado estabelecesse um elo entre o antigo e o contemporâneo 

vinculando os dados históricos com veracidade, mas também agregando dados do 

período em que foi efetuada a restauração. Os critérios de restauração também 

passaram a exigir dos novos elementos a capacidade de reversibilidade garantindo 

a integridade do bem preservado e permitindo uma eventual remoção futura dos 

elementos utilizados no processo de intervenção. Sendo assim, elementos com 

clareza formal, expressividade figurativa e variação de formas conseguem vincular 

uma contemporaneidade contrastante com a estética das edificações históricas, 

situação importante quando se quer delimitar claramente o que está sendo 

preservado e o que está sendo acrescido. Assim, em qualquer intervenção, a 

autenticidade deve ser buscada, porém deverá ser permitida a contemporaneidade 

da ação com a identificação da mesma para que não haja a falsificação da obra 

original. (FERREIRA, 2012). 

Durante a elaboração do estudo, foi avaliado se o aço pode ser um material propício 

para a realização de intervenções de adaptação em bens do patrimônio cultural 

edificado. 
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3 ALGUNS EXEMPLOS DE BENS CULTURAIS IMÓVEIS 

ADAPTADOS E NÃO ADAPTADOS PARA ACESSIBILIDADE 

3.1 Exemplos de Bens Culturais Imóveis Adaptados para 

Acessibilidade 

Há alguns exemplos de edifícios históricos adaptados para permitir a acessibilidade, 

porém as adaptações são ainda incipientes, pois a grande maioria dos edifícios 

existentes ainda não são adaptados. A seguir são apresentados alguns exemplos de 

intervenções em bens do patrimônio cultural edificado que utilizaram a construção 

metálica para promoção da acessibilidade no Brasil, especificamente na cidade de 

São Paulo, Belo Horizonte e Ouro Preto.  

3.1.1 Pinacoteca do Estado de São Paulo 

A Pinacoteca do Estado de São Paulo (FIG. 3), localizada na Praça da Luz em São 

Paulo/SP, abriga um museu de artes visuais que reúne a produção brasileira desde 

o século XIX até a contemporaneidade. É composta por dois edifícios construídos na 

última década do século XIX para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, 

os armazéns e escritórios da Estrada de Ferro Sorocabana, que nunca foram 

totalmente concluídos. Foi projetado em estilo neoclássico, como resposta a busca 

de uma marca para o colonialismo cultural da burguesia brasileira da época, que 

buscava uma arquitetura de padrão europeu. 

 

Figura 3 – Fachada principal da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Fonte: ArchDaily, 2015. 
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Em 1905, o edifício passou por adaptações para receber a primeira coleção de 

quadros pertencentes ao Estado, que passaram a constituir a Pinacoteca. Em 1993, 

inicia uma ampla reforma para adequar o edifício às necessidades técnicas e 

funcionais de um grande museu moderno. Além do problema da exposição do prédio 

à umidade e à poluição, outro grande problema a ser resolvido era a o acesso, já 

que as áreas de exposição tinha uma disposição em forma de labirinto em torno dos 

vazios internos que gerava uma distribuição complicada em várias salas. 

Para resolver este problema, foram instaladas passarelas metálicas (FIG. 4) 

vencendo os vazios dos pátios internos, e um grande elevador panorâmico (FIG. 5). 

Esses novos elementos criaram uma nova opção de circulação longitudinal que 

articulou os diversos espaços. Esta nova circulação, permitiu também, a criação de 

um terraço/belvedere no local da antiga entrada que possibilitou a visualização da 

paisagem urbana do entorno (FIG. 6). 

 

Figura 4 – Passarelas metálicas da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Fonte: ArchDaily, 2015. 
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Figura 5 – Elevador panorâmico da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Fonte: ArchDaily, 2015. 

 

Figura 6 – Terraço/Belvedere da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Fonte: ArchDaily, 2015. 

A intervenção manteve praticamente toda a construção original existente, inclusive 

as marcas dos antigos andaimes e as das ocupações e intervenções anteriores. O 

principal material construtivo utilizado foi o aço, que está presente nas passarelas, 

elevadores, parapeitos, novas escadas, estruturas dos novos pisos e coberturas, 

esquadrias e forros. Foi o material que melhor adequou as condições locais, devido 
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à possibilidade de distinção perceptível entre o novo e o antigo, e a "leveza"  

material e estética comparado com outros materiais como o concreto armado. 

3.1.2  Museu das Minas e do Metal 

O Museu das Minas e do Metal (FIG. 7), localizado na Praça da Liberdade em Belo 

Horizonte, abriga o acervo sobre mineração e metalurgia. Foi construído em 1897 

com a finalidade de abrigar a Secretaria do Interior. Foi projetado seguindo a 

tendência estilística oficial, a eclética, com predominância de elementos 

neoclássicos do Segundo Império Francês. (FERREIRA, 2012). 

 
Figura 7 – Fachada principal do Museu das Minas e Metal. 

Fonte: FERREIRA, 2012. 

Esse edifício teve diversos usos ao longo da sua história. Em 2010, o edifício passou 

por uma intervenção para adequá-lo às necessidades de abrigar o Museu das Minas 

e do Metal, e para a melhoria das condições de circulação interna. Foram 

acrescentados diversos elementos e, dentre esses, dois novos volumes verticais, um 

para abrigar um elevador para passageiros e carga, e outro, para abrigar uma nova 

escada de acesso, ambos estruturados em aço, marcando de forma nítida a 

contemporaneidade da intervenção (FIG. 8a). 

A nova escada, construída no bloco posterior, foi dimensionada para melhorar o 

fluxo das pessoas, já que houve um aumento significativo de público devido à 

mudança de uso. Esta foi estruturada com perfis metálicos de secção tubular e 
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fechamento de vidro, configurando-se como um novo elemento distinto do existente 

(FIG. 8b). 

    
(a)                                                             (b) 

Figura 8 – Elevador (a) e escada de acesso (b) do Museu das Minas e Metal. 

Fonte: ARCOweb, 2010. 

 

3.1.3 Memorial Minas Gerais 

O Memorial Minas Gerais (FIG. 9 e 10), localizado na Praça da Liberdade em Belo 

Horizonte, abriga um museu criado para reunir e difundir os mais importantes 

aspectos da cultura das Minas Gerais. Foi construído em 1897 com a finalidade de 

abrigar a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Foi projetado seguindo 

a tendência estilística oficial, a eclética, com predominância de elementos 

neoclássicos do Segundo Império Francês. 
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Figura 9 – Fachada principal do Memorial Minas Gerais. 

Fonte: ArchDaily, 2012. 

 

Figura 10 – Escada monumental do Memorial Minas Gerais. 

Fonte: ArchDaily, 2012. 

Em 2010, o edifício passou por uma intervenção para adequá-lo a receber as 

exposições. O que norteou o projeto foi a identificação das modificações ocorridas 

na edificação, em função das necessidades dos usos distintos durante a sua 

existência. Diversos espaços internos foram restaurados para adequar o edifício ao 

novo uso, inclusive a criação de núcleos de instalações sanitárias de uso público 

acessíveis, construídos com materiais contrastantes com os existentes. 

Merece destaque, a recuperação da luminosidade da escadaria monumental através 

da retirada do telhado existente no pátio interno, e sua substituição por uma 

cobertura em estrutura metálica e vidro. Devido ao aumento do fluxo de pessoas e a 

promoção da acessibilidade, foram criadas novas circulações verticais e horizontais 
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em estrutura metálica, compostas por escada, passarelas e elevador panorâmico 

construídos no vazio interno, junto à fachada posterior. 

Buscou-se distinguir o antigo do contemporâneo, a valorização do patrimônio 

material devido à sua arquitetura e a valorização do patrimônio imaterial devido à 

sua carga simbólica da cultura mineira. Assim, destaca-se nessa intervenção, o novo 

vazio que abriga um jardim interno, a nova fachada interna e o núcleo de circulações 

(FIG. 11 e 12).  

 

 

Figura 11 – Jardim interno do Memorial Minas Gerais. 

Fonte: ArchDaily, 2012. 

 

 

Figura 12 – Núcleo de circulação do Memorial Minas Gerais. 

Fonte: ArchDaily, 2012. 
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3.1.4 Fundação de Artes de Ouro Preto (Casa Bernardo Guimarães)  

Nesta casa viveu Bernardo José da Silva Guimarães, romancista e poeta. Está 

localizada em Ouro Preto e foi construída no século XIX no estilo colonial. Durante 

mais de quarenta anos abrigou o Asilo da Sociedade São Vicente de Paulo e, a 

partir de 2004, o imóvel passou a abrigar uma das unidades da Fundação de Artes 

de Ouro Preto - FAOP (FIG. 13). Ao longo dos anos, foram sendo anexadas outras 

construções formando um conjunto de quatro edificações interligadas em torno de 

um pátio interno. 

 

Figura 13 – Fachada principal da Casa Bernardo Guimarães. 

Fonte: FAOP, 2019. 

 

Em 2006, o prédio passou por intervenções em sua estrutura, telhado, fachadas, 

banheiros, copa e pátio interno, além do acréscimo do elevador de passageiros e 

passarelas de circulação para o atendimento dos portadores de necessidades 

especiais. Esses últimos elementos foram estruturados em aço (FIG. 14).  
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Figura 14 – Pátio interno com o elevador de passageiros e as  
passarelas da Casa Bernardo Guimarães. 
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2019. 

3.1.5 Museu da Inconfidência 

O Museu da Inconfidência abriga objetos importantes da história do Brasil, 

principalmente os relacionados à história de Ouro Preto e a Inconfidência Mineira. 

Está localizado na Praça Tiradentes em Ouro Preto. Foi projetado pelo capitão-

general Luís da Cunha Meneses com o geometrismo do estilo renascentista e 

diversas influências arquitetônicas. Construído entre os anos de 1785 e 1855 para 

abrigar a nova sede do poder municipal, foi ocupado por muitos anos, pela Casa de 

Câmara e Cadeia de Vila Rica. (FIG. 15). 
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Figura 15 – Fachada principal do Museu da Inconfidência. 

Fonte: COSTA, 2016. 
 

Em 2000, o edifício passou por uma intervenção para adequá-lo às necessidades de 

acessibilidade. Foi instalada uma rampa e uma escada metálica na lateral direita do 

prédio, um elevador junto à portaria principal e banheiros adaptados. A rampa e a 

escada são elementos que se distinguem dos originais (FIG. 16). 
 

 

Figura 16 – Rampa lateral de acesso ao Museu da Inconfidência. 

Fonte: CRUZ, 2015. 
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3.2 Exemplos de Bens Culturais Imóveis não Adaptados para 

Acessibilidade 

No Brasil, há diversos bens do patrimônio cultural edificado, com diversos usos, que 

necessitam serem adaptados para a garantia da acessibilidade. Na cidade de Ouro 

Preto, temos alguns edifícios pertencentes à Universidade Federal de Ouro Preto – 

UFOP que não são adaptados. Como exemplo tem-se a Escola de Minas da Praça 

Tiradentes, com uso educacional e cultural como museu; a Escola de Farmácia do 

Centro Histórico, com uso cultural como museu; o Instituto de Filosofia, Arte e 

Cultura – IFAC, com uso educacional e o Cine Vila Rica, com uso cultural como 

cinema (FIG. 17, 18, 19 e 20).  

 

Figura 17 – Escola de Minas da Praça Tiradentes, antigo Palácio dos Governadores. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2019. 

 

Figura 18 – Escola de Farmácia do Centro Histórico. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2019. 
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Figura 19 – Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da UFOP. 

Fonte: imagem elaborada pelo autor, 2019. 

 

 

Figura 20 – Cine Vila Rica da UFOP. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2019. 

Também há outros edifícios, como o Museu Casa dos Contos, com uso cultural 

como museu e a Câmara Municipal de Ouro Preto com uso institucional (FIG. 21 e 

22). 
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Figura 21 – Museu Casa dos Contos. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2019. 

 

 

Figura 22 – Câmara Municipal de Ouro Preto. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2019. 

Já na cidade de Mariana, há a Câmara Municipal de Mariana com uso institucional 

(FIG. 23), dentre outros. 

  

Figura 23 – Câmara Municipal de Mariana. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2019. 



53 
 

4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA AUTENTICIDADE E DA 

ACESSIBILIDADE  

As leis não trazem exceções quanto ao atendimento das condições de 

acessibilidade em edifícios. Assim, os bens do patrimônio cultural edificado possuem 

maiores dificuldades e custos para serem adaptados, do que as edificações não 

históricas, já que na época de suas construções não havia referência à 

acessibilidade e há uma complexibilidade envolvendo a questão da preservação 

desses bens, que dificultam a execução das intervenções. 

Para Mascarenhas, os níveis de complexidade variam conforme o grau de 

intervenção necessária, o que influenciará na organização dos agentes envolvidos e 

na gestão do processo de projeto. As intervenções nos bens do patrimônio cultural 

edificado exigem pesquisa documental aprofundada, envolvimento de um número 

maior de disciplinas e profissionais, e suporte de tecnologia avançada para auxiliar 

nas diversas soluções. O projeto de intervenção nessas edificações deve definir as 

diretrizes e os critérios a serem utilizados, avaliar a vocação do edifício para o uso a 

ser implantado e seu programa de necessidades. Para isto, deverão ser 

consideradas as teorias do restauro, as cartas patrimoniais e os graus de proteção, 

sendo que a equipe deverá questionar como e o que manter, remover e acrescentar. 

(MASCARENHAS, 2008, apud MORAES, 2009). 

No “Curso de Capacitação do PAC-Cidades Históricas” realizado pelo IPHAN em 

2014, no Módulo “Acessibilidade + Patrimônio”, foi estabelecidas as seguintes 

considerações finais: 

 É necessário promover as adaptações para a Acessibilidade em 
bens tombados;  
 

 Para se propor as adaptações deve-se inicialmente verificar o 
atendimento ou não aos requisitos normativos (Leis, Decretos, 
ABNT, IN);  
 

 As soluções de adaptação propostas devem ser pautadas em 
estudos de autenticidade (levantamento de ASPECTOS e de 
DIMENSÕES); 

 

 O confronto entre as não-conformidades quanto aos requisitos de 
acessibilidade, as consequentes necessidades de adaptação e a 
autenticidade, proporcionará a visualização sobre as 
possibilidades de intervenção; 
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 Uma possibilidade para a realização desse confronto, é o uso da 
ferramenta chamada “Matriz de Autenticidade e Acessibilidade” 
desenvolvida e testada pelo Prof. Dr. Oscar Luís Ferreira da 
FAU/UnB; 

  

 As soluções propostas de adaptação devem ser pautadas pelo 
contraste, pela reversibilidade, pelo menor impacto, pelo respeito 
à autonomia, pela segurança, pela equiparação de oportunidades, 
pela inclusão e pelo desenho universal; 

  

 Deve-se testar as adaptações e analisar o desempenho das 
mesmas de modo a melhorá-las (PDCA - Plan, Do, Check, 
Action);  

 

 Garantir a acessibilidade em bens tombados, de uso público ou de 
grande significância, implica adaptar a edificação dotando-a de 
características que permitam o acesso, a circulação e o usufruto 
do bem por qualquer pessoa sem qualquer risco à segurança. 

  

 As demandas de adaptações para a acessibilidade são realidade 
atual e recente, e o curso dessas adaptações tem mostrado 
diversos equívocos na sua implantação, mesmo em edifícios 
atuais. Edificações já construídas devem, portanto, passar por 
avaliação de adequação aos critérios de acessibilidade e sofrer os 
ajustes necessários. Tal desafio é ainda maior quando a 
edificação em questão é tombada ou apresenta significância 
histórica, de modo que as possibilidades de solução para 
atendimento aos requisitos merecem maior cuidado para não ferir 
os valores que fazem daquela edificação um ambiente singular.  

 

 Os estudos devem analisar a edificação/espaço à luz dos critérios 
de acessibilidade estabelecidos pelas normas, avaliar as barreiras 
físicas e propor soluções técnicas para melhoria das condições e 
atendimento aos requisitos normativos, garantindo o acesso ao 
patrimônio arquitetônico, preservando a autenticidade da 
edificação (IPHAN, 2014, p. 61-62). 

 
Conforme o Caderno Técnico nº 9 do IPHAN, para incorporar a acessibilidade 

universal ao patrimônio cultural com eficácia e criatividade, é preciso o 

conhecimento amplo do patrimônio: contexto histórico, tipologias, características 

estruturais, materiais, funcionalidade, usos, entorno imediato, composição estética, 

arquitetônica e urbanística. Para isso é preciso pesquisar como os espaços foram 

construídos, qual o seu significado, seu simbolismo e sua essência, qual o plano de 

visita para a melhor percepção do patrimônio, quais os percursos cotidianos para o 

uso desses espaços, quais as dificuldades ou problemas quanto à acessibilidade e 

mobilidade urbana nesses espaços, e quais as alternativas de visitação quando as 

intervenções não puderem ocorrer, para que as soluções especiais não conduzam a 

soluções excludentes que criem circuitos exclusivos e secundários para 

determinados usuários. (IPHAN, 2014). 
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4.1 Avaliação da Autenticidade 

Conforme o Documento de Nara, a conservação do patrimônio cultural é 

fundamentada nos valores atribuídos a este patrimônio, que dependerão do grau de 

confiabilidade do levantamento de fontes e informações sobre a originalidade dos 

bens e suas transformações ao longo do tempo, tanto em termos de patrimônio 

cultural como seu significado, sendo a autenticidade, o principal fator de atribuição 

desses valores. (ICOMOS, 1994). 

Para Ferreira, alterar um bem tombado de modo a garantir a acessibilidade a todos, 

é uma ação difícil e que exige cuidados extremos, sendo que, em alguns casos, 

dependendo das características do próprio bem, não é possível ocorrer sem grandes 

danos ao patrimônio. Assim, o modo de garantir a preservação integral e a 

identidade de um bem, inicia com o diagnóstico dos valores a ele atribuídos por meio 

da avaliação de sua autenticidade, que é a capacidade do bem de transmitir seu 

significado a partir de seus valores, e por meio da avaliação de sua integridade, que 

é a capacidade do bem de assegurar a existência de sua significância ao longo do 

tempo, com todas as características capazes de transmitir seus valores. E isto é feito 

através de pesquisas e levantamentos dos impactos das intervenções sobre os 

aspectos que conformam suas dimensões. (FERREIRA, 2011). 

Os aspectos que poderão ser pesquisados e estudados para a verificação dos 

possíveis impactos causados por intervenções para a acessibilidade, conforme o 

Documento de Nara, são: 

 Forma e Desenho: compreende a estrutura física e a tipologia espacial. 

Exemplo: as intervenções para a garantia da acessibilidade física de um 

patrimônio construído podem interferir na forma e concepção original de um 

edifício. 

 Materiais e Substância: compreendem as texturas, as cores e as diversas 

relações dos espaços com seus usuários. Exemplo: mesmo nas intervenções 

de adições ou anexos a um monumento que representam um baixo grau de 

interferência na substância original da edificação devem ser obrigatoriamente 

avaliadas antes da realização de qualquer ação. 
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 Uso e Função: compreende o uso, que é a utilização do patrimônio cultural em 

razão de sua utilidade, e a função que, é a atividade natural ou característica 

para qual a edificação foi planejada. Exemplo: as intervenções para 

acessibilidade podem interferir com o uso original ou com a distribuição original 

de seu mobiliário e modificar a sua função. 

 Tradições e Técnicas: são as ferramentas, os materiais, as técnicas utilizadas, 

bem como as questões relativas à divisão social do trabalho, ou a forma como 

uma determinada sociedade se organiza para a produção de bens. Exemplo: 

as intervenções para acessibilidade podem acrescentar à edificação diferentes 

tipos de materiais modernos que podem interferir com o processo de 

manutenção do patrimônio construído. 

 Localização e Espaço: compreende o local onde o patrimônio está assentado e 

seu entorno imediato que o ambienta e reforça seu caráter. Exemplo: o 

acréscimo de longas rampas, sinalização tátil, mapas táteis ou outros 

elementos podem alterar o espaço ou a compreensão da implantação original 

do bem. 

  Espírito e Sentimento: compreende o ato de conscientização em relação a 

uma impressão íntima, física e/ou espiritual que se dá por meio da arte ou da 

arquitetura. Exemplo: as intervenções bem executadas podem reforçar tais 

laços ao permitir que um número maior de pessoas desfrute de maneira 

completa um determinado bem. (ICOMOS, 1994). 

E as dimensões (valores) a serem consideradas são: 

 Dimensão artística: compreendida a partir das qualidades visuais, 

características de estilo, composição, volumetria, relação entre cheios e vazios, 

proporções entre as partes, elementos que permitem perceber mudanças e 

alterações ao longo tempo. 

 Dimensão histórica: presente na idade dos materiais e componentes, nas 

técnicas construtivas que retratam um período, e na associação do bem a 

eventos históricos, dentre outros. 
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 Dimensão social: relacionada ao uso da edificação como espaços para 

encontros sociais, celebrações, festas, manifestações, que de algum modo 

qualificam a edificação e o local, conferindo importância e reforçando os laços 

de identidade. 

 Dimensão científica: relacionada aos aspectos da conservação do patrimônio 

cultural, da pesquisa sobre suas características técnicas e construtivas, do 

estudo da degradação das partes do edifício, da ação do clima e demais 

elementos relacionados à pesquisa. (ICOMOS, 1994). 

Conforme o Documento de Nara, apesar de não ser possível definir critérios fixos 

para o julgamento da autenticidade, já que esse varia de cultura para cultura, ela é 

uma importante característica a ser avaliada para qualificar o estado físico do bem 

cultural e de seu entorno. (ICOMOS, 1994). 

Em 2008, o arquiteto Koenraad Van Balen do Centro Internacional para 

Conservação Raymond Lemaire, desenvolveu uma ferramenta para a avaliação 

qualitativa da autenticidade, baseada no item 15 do Documento de Nara, onde se 

uniu, em um único quadro, as informações a respeito de cada um dos aspectos que 

abrangem os valores atribuídos ao patrimônio arquitetônico em relação às diferentes 

dimensões: 

15. Dependendo da natureza do patrimônio cultural, do seu contexto 
cultural, e da sua evolução através do tempo, os julgamentos de 
autenticidade podem estar ligados ao valor de uma grande variedade 
de fontes de informação. Entre os aspectos destas fontes, podem 
estar incluídos a forma e o desenho, os materiais e a substância, o 
uso e a função, as tradições e as técnicas, a localização e o 
enquadramento, o espírito e o sentimento, bem como outros fatores 
internos e externos. O uso destas fontes permite a elaboração das 
específicas dimensões artística, histórica, social e científica do 
patrimônio cultural que está a ser examinado (IPHAN, 1994, p. 3). 

 

O Quadro de Autenticidade, sistematiza a avaliação do patrimônio cultural edificado, 

identificando, distinguindo e avaliando a importância qualitativa de cada um dos 

valores (dimensões) em relação aos diversos aspectos que o compõe, para o 

fornecimento de informações que orientem o processo de conservação e de 

intervenção no patrimônio. Para montar este quadro, é necessária a busca de 

informações sobre a história da edificação, a análise de suas características 
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arquitetônicas externas e internas, os materiais, as técnicas construtivas e sua 

localização (QUADRO 1). 

Quadro 1 – Quadro de Autenticidade. 

 

Fonte: BALEN, 2008. 

4.2 Avaliação da Acessibilidade 

Após avaliar os valores do patrimônio cultural quanto a sua autenticidade, é preciso 

analisar as características das edificações quanto à acessibilidade, ou seja, 

identificar as barreiras físicas que possam impedir o acesso.  

As legislações trazem alguns requisitos mínimos de acessibilidade que deverão ser 

atendidos. A Lei nº 10.098/2000, estabelece que a edificação deverá ter um acesso 

a seu interior, livre de barreiras arquitetônicas e obstáculos que impeçam ou 

dificultem o acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e ter um 

itinerário de comunicação horizontal e vertical de todas as dependências, entre e si e 

com o exterior, que atenda aos requisitos de acessibilidade. (BRASIL, 2000). 

O Decreto nº 5.296/2004, estabelece que a construção, ampliação ou reforma de 

edificações de uso público deve garantir que, pelo menos um dos acessos ao seu 

interior, tenha comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de 

barreiras que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. (BRASIL, 2004). 

A Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003, estabelece que deverá ser proporcionado 

às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, acesso ao interior dos 

edifícios, preferencialmente, pela entrada principal ou outra integrada a esta, e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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acesso aos espaços, atividades abertas ao público e serviços, de forma autônoma 

total ou parcial. (IPHAN, 2003). 

A Norma ABNT NBR 9.050/2020, Estabelece critérios e parâmetros técnicos a 

serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio 

urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade. Juntamente com 

esta norma, é necessário o atendimento à Norma ABNT NBR 9.077/2001, que trata 

das saídas de emergência em edifícios, atendimento à Norma ABNT NBR NM 

313/2007, que trata dos elevadores de passageiros, atendimento a Norma ABNT 

NBR ISO 9386-1/2013 e à Norma ABNT NBR ISO 9386-2/2012, que trata das 

plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida. Os 

principais dispositivos para a garantia da acessibilidade relativa à mobilidade, 

segundo estas normas, são os corredores, passarelas, escadas, rampas, 

equipamentos eletromecânicos e sanitários. 

Assim, o método de avaliação da acessibilidade, consiste na identificação e análise 

dos elementos da edificação relacionados à promoção da acessibilidade para todas 

as pessoas, observando os seguintes elementos: 

 Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta os 

ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que pode ser 

utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas, sendo que as 

áreas de qualquer espaço ou edificação de uso público ou coletivo, devem ser 

servidas de pelo menos uma rota acessível.  

 Acesso: caminho de alcance de espaços e edificações de uso público ou 

privado de uso coletivo, para utilização com segurança e autonomia por todas 

as pessoas. Nas edificações, todas as entradas e rotas de interligação às 

funções do edifício devem ser acessíveis. Os acessos devem ser vinculados 

através de rota acessível à circulação principal e às circulações de emergência. 

No caso de adaptação de edificações existentes, todas as entradas devem ser 

acessíveis e, caso não seja possível, deve ser adaptado o maior número de 

acessos, sendo que a entrada principal tem a obrigatoriedade de atender a 

todas as condições de acessibilidade. O acesso por entradas secundárias 
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somente é aceito, se esgotadas todas as possibilidades de adequação da 

entrada principal.  

 Circulação: movimento de pessoas através dos espaços do ambiente 

construído. Pode ser horizontal através de corredores e passarelas; e vertical 

através de escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos (elevadores). A 

circulação vertical é considerada acessível quando atender, no mínimo, a duas 

formas de deslocamento vertical. Os dispositivos para circulação deverão ser 

revestidos com materiais de superfície regular, firme, estável, não trepidante e 

antiderrapante, e deverão ter inclinações e desníveis adequados. 

 Rota de fuga: trajeto contínuo e protegido, constituído por portas, corredores, 

antecâmaras, áreas de resgate, passagens externas, balcões, vestíbulos, 

escadas, rampas ou outros dispositivos de saída a ser percorrido pelo usuário, 

em caso de sinistro, de qualquer ponto da edificação até atingir uma área 

segura,. As áreas de resgate são aquelas com acesso direto para uma saída 

destinada a manter em segurança pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, enquanto aguardam socorro em situação de sinistro. 

 Área de descanso: área adjacente e interligada às áreas de circulação 

destinada a usuários que necessitem de paradas temporárias para posterior 

continuação do trajeto. 

 Rampa: elemento de circulação vertical com inclinação da superfície do piso 

longitudinal ao sentido de caminhamento igual ou superior a 5 %, dotado de 

corrimão e guarda-corpo, quando necessário.  

 Escada: elemento de circulação vertical composto por três ou mais degraus 

com dimensões constantes, dotado de corrimão e guarda-corpo, quando 

necessário.  

 Equipamento eletromecânico: equipamento utilizado para a circulação vertical 

que poderá ser um elevador vertical ou inclinado, plataforma de elevação 

vertical ou inclinada, esteira rolante horizontal ou inclinada e escada rolante 

com plataforma para cadeira de rodas. 
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 Sanitário: cômodo para satisfação das necessidades fisiológicas, que para 

serem acessíveis, devem obedecer aos parâmetros das normas quanto às 

quantidades mínimas necessárias, localização, áreas mínimas de circulação, 

de transferência e de aproximação, alcance manual, empunhadura e ângulo 

visual, dimensões dos boxes, posicionamento e características das peças, 

acessórios, comandos e características de pisos e desnível. (ABNT, 2020). 

Segundo Ferreira, ao constatar-se que existem áreas onde a adaptação para o 

acesso universal é inviável, por não oferecem condições de visitação com segurança 

e autonomia, deverão ser criadas rotas alternativas ou um novo acesso para todos 

os usuários fazerem uso e, caso não seja possível, deverá ser negada a visitação de 

todos os usuários, e não somente das pessoas com deficiência, para não criar uma 

situação de discriminação. (FERREIRA, 2011). 

Assim, neste estudo, a avaliação da acessibilidade consiste na identificação e 

análise das características do bem do patrimônio cultural edificado, quanto à 

acessibilidade para as pessoas com deficiência motora ou com mobilidade reduzida, 

conforme as legislações e normas brasileiras existentes. 

4.3 Matriz de Autenticidade e Acessibilidade 

Para a avaliação do impacto das intervenções para a promoção da acessibilidade 

sobre a autenticidade dos bens do patrimônio cultural edificado, Ferreira (2011), 

propõe o uso de uma matriz que une o “Quadro de Autenticidade” e a “Avaliação da 

Acessibilidade”, chamada de “Matriz de Autenticidade e Acessibilidade” (QUADRO 

2). 

Esta matriz é montada a partir de perguntas feitas em cada interseção, de como 

cada intervenção necessária para a adaptação do bem do patrimônio cultural 

edificado poderá alterar ou danificar os aspectos em relação a cada uma das 

dimensões que o caracterizam. A análise das respostas a essas perguntas 

fornecerão importantes informações para a elaboração de uma proposta de 

intervenção para promoção da acessibilidade compatível com a necessidade de 

preservação da autenticidade do bem, cujo limite será o não comprometimento de 

sua autenticidade e significância cultural. 
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Os valores que qualificam o patrimônio cultural variam ao longo do tempo e de 

cultura para cultura. Assim, esse estudo analisa o patrimônio no momento atual 

devendo sempre ser reavaliado em função das mudanças na legislação, nos 

conceitos de preservação e nos aspectos culturais. 

Quadro 2 – Matriz de Autenticidade e Acessibilidade. 

 

Fonte: FERREIRA, 2011 adaptada de BALEN, 2008. 
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5 A ESCOLA DE MINAS DA PRAÇA TIRADENTES, UM ESTUDO DE 

CASO 

Este trabalho tem como objeto do estudo de caso o edifício da Escola de Minas da 

Praça Tiradentes, pertencente à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, 

localizado na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. A escolha se deu pela relevância 

do edifício como bem do Patrimônio Cultural edificado; por sua função cultural e 

turística, ao abrigar o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas e outros 

equipamentos culturais e educacionais; por sua inserção no conjunto edificado da 

Praça e na paisagem urbana ouro-pretana; e pela necessidade de se promover a 

acessibilidade de pessoas com deficiência motora ou com mobilidade reduzida a 

esse bem do Patrimônio Cultural edificado. Especificamente, foi abordada a parte do 

edifício que abrigou o antigo Palácio dos Governadores, pois apresenta grande 

relevância arquitetônica, histórica e simbólica e está ocupada pelo museu, onde 

circula a maior parte dos usuários do edifício. 

Foram realizados levantamentos históricos, tipológicos, estilísticos, construtivos e de 

materiais para obter informações para a avaliação da autenticidade e foi realizado 

um levantamento físico para obter informações para a avaliação do atendimento das 

condições de acessibilidade das pessoas com deficiência motora ou mobilidade 

reduzida. Para a sistematização e análise das informações obtidas foi utilizado o 

Quadro de Autenticidade proposta por Balen (2008) que avaliou qualitativamente a 

autenticidade do bem, o método de Avaliação da Acessibilidade que identificou e 

analisou os elementos do bem relacionado à acessibilidade, e a Matriz de 

Autenticidade e Acessibilidade proposta por Ferreira (2011) que avaliou o impacto 

das intervenções para a promoção da acessibilidade sobre a autenticidade do bem. 

Após essas avaliações, foi proposta uma intervenção arquitetônica com a utilização 

da construção metálica para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência motora ou com mobilidade reduzida ao bem. Assim, este estudo de caso 

foi elaborado conforme etapas apresentadas a seguir: 

1- Histórico do edifício; 

2- Avaliação da Autenticidade; 
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3- Avaliação da Acessibilidade; 

4- Elaboração da Matriz de Autenticidade e Acessibilidade; 

5- Proposta de Intervenção Arquitetônica. 

5.1 A Cidade e o Edifício ao Longo do Tempo 

O edifício da Escola de Minas, antigo Palácio dos Governadores, destaca-se na 

paisagem urbana ouro-pretana (FIG. 24). Está localizado na Praça Tiradentes, no 

topo aplainado de um dos três morros que marcam o sítio urbano de Ouro Preto, no 

centro histórico da antiga Vila Rica (FIG. 25). 

 

Figura 24 – Escola de Minas da Praça Tiradentes, antigo Palácio dos Governadores. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

Figura 25 – Praça Tiradentes, vista a partir do terrapleno da Escola de Minas. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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A cidade de Ouro Preto está implantada nas encostas de um vale estreito e sinuoso 

encaixado entre duas serras na região das Minas Gerais. Teve origem na agregação 

de vários arraiais estabelecidos junto a lavras de ouro, às margens de ribeirões e 

nas encostas de morros que circundam a cidade. Esses povoados surgiram no final 

do século XVII e no início do século XVIII, a partir da extração de um minério negro, 

com grande teor de ouro, pelos exploradores Antônio Dias de Oliveira e padre João 

de Faria Fialho (BANDEIRA, 1938; VASCONCELLOS, 2011). 

Em 08 de julho de 1711, após a chamada Guerra dos Emboabas1, os três arraiais do 

fundo do vale tornaram-se a sede da recém-criada Vila Rica de Albuquerque, ou Vila 

Rica do Ouro Preto, município estabelecido pela Coroa portuguesa para prover o 

governo local e assegurar o domínio da região. Em 1720, tornou-se sede do governo 

da nova capitania das Minas Gerais, criada após a revolta contra a cobrança do 

quinto do ouro, imposto da Coroa, nas recém-criadas casas de fundição. Em 1823, 

após a Independência do Brasil, Vila Rica foi elevada à condição de Imperial Cidade 

de Ouro Preto, capital da província de Minas Gerais. (BANDEIRA, 1938; 

VASCONCELLOS, 1974; VASCONCELLOS, 2011). 

A exploração do ouro, ao longo de toda a primeira metade do século XVIII, 

converteu a Vila Rica no centro econômico e cultural das Minas. A sociedade 

mineira se caracterizou, então, como um mosaico complexo de grupos sociais e 

raças, com forte presença de imigrantes brancos do norte de Portugal e dos Açores, 

de negros africanos escravizados e de pardos, a maioria livre. Foram grandes as 

influências culturais africanas e o papel da religião católica, caracterizada na Vila 

Rica pela ausência das ordens regulares e pelo destacado papel social e cultural de 

ordens terceiras e irmandades, nitidamente recortadas em linhas raciais. O declínio 

da produção de ouro a partir de 1760 gerou certo esvaziamento da Vila Rica e a 

ascensão das fazendas do sul da capitania. Levou também a Coroa portuguesa a 

                                            
1
 A Guerra dos Emboabas, no princípio do século XVIII, foi um conflito civil que opôs, na disputa pelo 

controle da exploração aurífera, os primeiros ocupantes das minas, os paulistas, aos emboabas, 
“forasteiros” vindos do Reino, da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Terminou com a derrota 
dos paulistas e mostrou à Coroa portuguesa que era necessário ampliar o controle direto do território. 
(ROMEIRO, 2008). Isso foi alcançado pelo estabelecimento de oito extensas municipalidades, entre 
1711 e 1718: Essas municipalidades foram: em 1711, a Vila Real de Sabará, a Vila Rica (Ouro Preto), 
a Vila de Nossa Senhora do Carmo (depois elevada à cidade, como o nome de Mariana, em 1745); 
em 1713, a Vila de São João d’El Rei; em 1714, a Vila Nova da Rainha (Caeté) e a Vila do Príncipe 
(Serro); em 1715, a Vila de Nossa Senhora da Piedade (Pitangui); e, em 1718, a Vila de São José 
d’El Rei (Tiradentes). (FONSECA, 2011). 
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pressionar os mineradores, de modo a assegurar a contínua transferência de 

riqueza para o Reino por meio da arrecadação do quinto. Essa pressão colocou em 

xeque o pacto entre as elites locais e a Coroa e levou, em 1789, à revolta que ficou 

conhecida como Inconfidência Mineira, movimento com traços conservadores e de 

reação aos desmandos da administração colonial e à fúria arrecadatória da Coroa. A 

repressão à revolta foi dura e traumática, mas não conseguiu encobrir nem a crise 

das relações entre a colônia e a metrópole nem a decadência das Minas e o medo 

das revoltas raciais. Apesar de fracassada, a Inconfidência Mineira contribuiu para 

um processo de reestruturação da monarquia portuguesa que em 20 anos assentou 

na América o centro de um império luso-brasileiro e abriu caminho para a 

independência do Brasil em 1822. (BOXER, 1981; MAXWELL, 1995; 

VASCONCELLOS, 2011). 

A decadência da mineração causou significativa queda nas atividades econômicas 

do município ao longo do século XIX. O governo provincial, contudo, permaneceu 

sediado em Ouro Preto, que, mesmo em relativo declínio, continuou a polarizar a 

antiga região mineradora e foi inserida no processo de modernização brasileira. A 

criação da Escola de Minas, entre 1875 e 1876, a construção do ramal da Estrada 

de Ferro de D. Pedro II, no fim dos anos 1880, o estabelecimento do alto-forno da 

Usina Esperança, em Itabira do Campo, (hoje, Itabirito, na época município de Ouro 

Preto), em 1888, a criação da fábrica de tecidos do Tombadouro, da Companhia 

Industrial Ouro-Pretana, em 1889, e a implantação de redes de telégrafo e de 

tratamento e abastecimento de água são evidências da inserção da cidade nessa 

modernização. As mudanças políticas decorrentes da República e do 

estabelecimento da federação, possibilitaram às elites das regiões mais dinâmicas 

do novo estado, o Sul e a Mata mineira, levarem adiante o projeto político de 

transferência da capital de Minas Gerais. Ainda que os grupos políticos do antigo 

Centro minerador não tenham tido força para evitar a transferência, consumada em 

dezembro de 1897, a nova capital foi construída na região, no vizinho município de 

Sabará, no antigo arraial do Curral d’El Rei, mais tarde Belo Horizonte. (MENICONI, 

1999; AGUIAR, 2006; DULCI, 2013). 

Transferida a capital, a decadência de Ouro Preto foi rápida e acentuada. Ainda que 

a mineração de manganês tenha se desenvolvido na região e apesar dos esforços 

para consolidar indústrias no município, como a siderurgia em Itabira do Campo, 
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com a Usina Esperança, e em Miguel Burnier, com a Usina Wigg, e a tecelagem, 

com a Companhia Industrial Ouro-Pretana, no Tombadouro, e a Companhia 

Industrial Itabira do Campo, o comércio local sofreu muito com a saída de 207 

famílias de funcionários públicos transferidos para a nova capital. Outros moradores, 

inclusive comerciantes, também deixaram Ouro Preto e a cidade mergulhou numa 

crise que perdurou até os anos 1950, quando a produção de alumínio em 

Saramenha voltou a impulsionar a economia local (MENICONI, 1999; AGUIAR, 

2006; DRUMMOND, 2011;). 

Na cidade esvaziada, o acervo edificado foi se degradando, por falta de manutenção 

e conservação. O impulso para renovações e modificações também foi muito 

reduzido. Isso levou a uma situação algo paradoxal: por um lado, a degradação 

ameaçava o acervo edificado, por outro lado a mínima presença do novo contribuía 

para preservar a paisagem urbana inalterada. Em uma época em que grandes 

cidades brasileiras passavam por rápidos processos de transformação, como no Rio 

de Janeiro, Recife e, mesmo, Salvador, já com perdas irreparáveis nos seus 

significativos acervos coloniais e ecléticos, se tornava clara a possibilidade e a 

necessidade de se preservar Ouro Preto, celebrada por Manuel Bandeira em 1938 

como “a cidade que não mudou” (BANDEIRA, 1938, p. 39-45).  

Em termos práticos, a preservação de Ouro Preto ganhou impulso com as 

comemorações do bicentenário da Vila Rica, em 1911. A partir de então, ao longo de 

vinte anos, iniciativas locais buscaram, sobretudo, preservar a unidade da paisagem 

urbana de feição colonial e levaram, em 1931 e em 1932, o prefeito João Velloso a 

baixar dois decretos municipais proibindo obras que alterassem as feições coloniais 

da cidade. (MENICONI, 1999; DRUMMOND, 2011).  

Logo a seguir, esse esforço recebeu respaldo do governo federal, evidenciando 

estar em curso um processo de construção simbólica, que envolveu tanto grupos 

conservadores quanto progressistas e levaram à preservação de Ouro Preto como 

símbolo da identidade nacional, não só mineira, mas também brasileira. Assim, em 

1933, a cidade foi declarada Monumento Nacional. Entre 1934 e 1937, atuou na 

cidade a Inspetoria de Monumentos Nacionais, vinculada ao Museu Histórico 

Nacional, em obras de conservação e restauração custeadas pelo governo de Minas 
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Gerais e conduzidas por Epaminondas de Macedo, engenheiro civil egresso da 

Escola de Minas2 (BANDEIRA, 1938; MENICONI, 1999; CAVALCANTI, 2006).  

Em abril de 1938 a cidade foi tombada pelo então recém-criado Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), o atual IPHAN, já no âmbito do 

redirecionamento das políticas patrimoniais federais proposto no Decreto-Lei Nº 25, 

de 30/11/19373. A instauração do SPHAN deu feição nitidamente moderna ao 

processo de constituição de um capital simbólico nacional, em oposição às 

orientações conservadoras e reacionárias que até então vinham marcando esse 

processo no âmbito do Museu Histórico Nacional e da Inspetoria de Monumentos 

Nacionais. Em Ouro Preto, implicou direcionar a preservação com base nos valores 

e conceitos do Movimento Moderno, em especial os apresentados por Lucio Costa. 

Marcantes na atuação do SPHAN em Ouro Preto, ao longo de oito décadas, foram 

os esforços para depurar a paisagem urbana, eliminando marcas ecléticas e 

neocoloniais e, na prática impondo um estilo mimético aos novos elementos 

construídos no Centro Histórico, apesar da defesa da presença da Arquitetura 

Moderna no Grande Hotel, projetado por Oscar Niemeyer e construído pelo governo 

mineiro a partir de 1938, e em outras construções dispersas na paisagem urbana, 

como a Igreja Metodista, projetada por José de Souza Reis. (CAVALCANTI, 2006; 

MOTTA, 1987; MENICONI, 1999). 

O trabalho de gerações de construtores, artífices e artistas, alguns excepcionais 

como o escultor Antônio Francisco Lisboa (o Aleijadinho) e o pintor Manoel da Costa 

Athaíde, possibilitou a construção de obras e monumentos e a constituição um 

conjunto edificado notáveis nos campos da Arquitetura e do Urbanismo. Em 

setembro de 1980, em reconhecimento à relevância desse acervo e aos esforços 

realizados na sua preservação, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro 

Preto foi inscrito pela Unesco na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade.  

                                            
2
 Segundo Manuel Bandeira, Epaminondas de Macedo dirigiu as obras de conservação e restauração 

da Matriz do Antônio Dias, das igrejas do Carmo, do Rosário e de S. Francisco de Assis, das capelas 
de N. S. da Piedade e do Rosário do Padre Faria, os chafarizes dos Contos, da Glória, do Passo de 
Antônio Dias, de Marília, da rua Barão de Ouro Branco, dos Cavalos e da Praça, as pontes do 
Caquende, da Barra e dos Contos (BANDEIRA, 1938). Rodrigo Meniconi apresenta uma relação com 
mais obras, principalmente de manutenção, e informa que Macedo, antes de executar esses 
trabalhos na Inspetoria de Monumentos Nacionais, restaurou a Casa dos Contos, como engenheiro 
da Repartição dos Correios e Telégrafos. (MENICONI, 1999, p. 85-87). 
3
 Ao longo de 80 anos o atual IPHAN teve várias denominações diferentes, conforme sua posição no 

Estado brasileiro e na administração federal: foi sucessivamente Serviço, Diretoria, Instituto, 
Secretaria e, novamente, Instituto. 
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Nesse Conjunto Arquitetônico e Urbanístico, um dos locais de maior destaque é a 

Praça. Esse grande espaço urbano, aberto no topo do Morro de Santa Quitéria, na 

divisa entre as freguesias do Pilar de Ouro Preto e do Antônio Dias, já foi Largo do 

Palácio, Praça da Independência e hoje é Praça Tiradentes (FIG. 26). No século 

XVIII, nele foram edificados duas das construções mais importantes da Vila Rica: a 

antiga Casa dos Governadores, sede do poder colonial, e a antiga Casa de Câmara 

e Cadeia, sede do governo local. (BANDEIRA, 1938; VASCONCELLOS, 2011). 

 

 
 

Figura 26 – Vila Rica em 1820, Arnaud Pallière (1784-1862), óleo sobre tela. No ponto mais 

elevado, o Palácio dos Governadores. 

Fonte: Museu da Inconfidência (2020). 

A antiga Casa dos Governadores, mais tarde Palácio, abrigou sucessivamente o 

governo da capitania, da província e do estado, até a mudança da capital em 1897. 

Fechado, o antigo Palácio foi cedido à Escola de Minas, estabelecimento de 

formação de engenheiros, mantido pelo governo federal, integrado desde 1969 à 

Universidade Federal de Ouro Preto.  

O Palácio dos Governadores que foi construído a partir de 1741 por ordem do 

governador Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela. Foi construído no local 

onde funcionava a Casa de Fundição e Moeda, um ponto elevado, considerado 

pelas autoridades coloniais como sendo de fácil defesa. Foi projetado pelo sargento-

mor José Fernandes Pinto Alpoim, engenheiro militar que, utilizando elementos da 

arquitetura militar e da arquitetura tradicional portuguesa, conhecida hoje como estilo 

chão, combinados a influências renascentistas ou maneiristas, delineou um edifício 

austero e sólido, com aspecto de fortificação: um volume com dois andares, com 

planta retangular e nas quinas quatro baluartes, encimados por terraços e dotados 



70 
 

de guaritas e parapeitos. (FIG. 27 e 28). No século XIX, viajantes como Saint-Hilaire 

e von Tschudi ressaltaram a aparência pesada e simples da edificação. A 

construção coube a Manoel Francisco Lisboa4, construtor experiente, e se destacou 

pelo emprego da cantaria, com rochas do Itacolomi. Esse núcleo primordial, que 

abrigava a casa de fundição no rés-do-chão, foi finalizado por volta do ano de 1747. 

(VASCONCELLOS 1911; BANDEIRA, 1938; TSCHUDI, 1998; VASCONCELLOS, 

2011). 

 
 

Figura 27 – Vila Rica ca. 1780-1790, desenho, autoria desconhecida. 

 No alto, o Palácio dos Governadores em seu aspecto primordial. 

Fonte: Instituto de Estudos Brasileiros - USP5 (2020). 
 

 
 

Figura 28 – Reconstituição do Palácio dos Governadores. Desenho 

de José Washt Rodrigues, 1931.  

Fonte: Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico nº 4, 1940. 

                                            
4
 Manuel Francisco Lisboa, construtor e mestre de obras, executou várias pontes e chafarizes na Vila 

Rica. Era o pai de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.  
5
 Disponível em: http://www.sudoestesp.com.br/doc/arquivos/676/img_1/img_8_m2.jpg Acesso em: 18 

fev. 2021. 
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Ao longo do tempo, além da moradia dos governadores da capitania e dos 

presidentes da província e, depois, do estado e da casa de fundição, o edifício 

abrigou a Casa do Corpo da Guarda, além de outras repartições, a Contadoria e 

Junta da Fazenda, a Secretaria do Governo e a Imprensa Oficial do Estado. E, 

hospedou os dois imperadores do Brasil em várias ocasiões. A necessidade de 

espaço para atividades administrativas, a decadência da extração de ouro e o fim do 

domínio colonial teriam contribuído para que o edifício progressivamente perdesse 

qualquer vestígio de funções militares e teria levado à construção de acréscimos 

sobre os baluartes (FIG. 29). Pelo que escreve Diogo de Vasconcellos, no fim do 

século XIX, o baluarte do lado da Rua das Flores estava já ocupado pela capela e 

sua sacristia e no baluarte frontal junto ao Caminho das Lajes estavam as salas do 

porteiro e de espera. Do lado das Mercês de Cima, estavam as acomodações 

privadas dos governadores e presidentes e no quarto baluarte, as cozinhas e 

dependências de serviço, junto aos terraplenos, um deles ocupado por um jardim à 

romana, com fonte e esculturas. (VASCONCELLOS, 1911; BANDEIRA, 1938). Por 

analogia com a ocupação dos terrenos urbanos da cidade, é possível supor que os 

fundos do Palácio também fossem ocupados com hortas, pomares, estrebarias e 

instalações para criação de animais. 

 

Figura 29 – Foto do Palácio dos Governadores em 1870. 

Fonte: Menezes (2005). 
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Em 1898, após a mudança da capital de Minas Gerais, o antigo Palácio foi cedido à 

Escola de Minas, pelo governo mineiro. A Escola de Minas havia sido estabelecida 

em 12 de outubro de 1876 por Claude Henri Gorceix, mineralogista francês. Políticos 

mineiros, como Manuel Ferreira da Câmara, Bernardo Pereira de Vasconcellos e o 

Barão de Camargos, já haviam se empenhado pelo estabelecimento de uma escola 

superior que pudesse impulsionar a mineração na província, dando prosseguimento 

às propostas anteriores feitas por ministros portugueses, em especial D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho, Conde de Linhares, para encontrar alternativas, por meio da 

ciência e da técnica, para superar a decadência da exploração do ouro, no fim do 

século XVIII e no início do século XIX. (LIMA, 2011; CARVALHO, 2010; 

CARVALHO, 2013).  

Porém, como afirma José Murilo de Carvalho, a iniciativa de criar a Escola de Minas 

foi toda de D. Pedro II. Em 1872 o imperador, buscando desenvolver os estudos 

científicos e a exploração mineral no Brasil, ativou seus contatos na Academia de 

Ciências de Paris e em 1874 conseguiu trazer para o país um cientista jovem, mas 

já experiente, Henri Gorceix. Inicialmente, Gorceix foi encarregado de desenvolver 

estudos de mineralogia e geologia no Rio de Janeiro. Mas, depois de uma viagem 

ao Rio Grande do Sul, Gorceix foi incumbido, no fim de 1874, de estudar em Minas 

Gerais uma localização adequada para o estabelecimento de uma escola para 

formação de engenheiros de minas, com sólidos conhecimentos de metalurgia e de 

geologia. Ouro Preto foi definida por ele como sendo esse local, por estar em uma 

região de grande riqueza geológica e ser um centro de exploração mineral 

consolidado. (LIMA, 1911; CARVALHO, 2010; CARVALHO, 2013).  

A organização do ensino na nova escola, proposta no relatório apresentado por 

Gorceix ao governo central e no regulamento por ele sugerido, preconizou uma 

escola voltada para a pesquisa e para a prática, com curso de dois anos, trabalho 

em tempo integral tanto para professores quanto alunos, frequência obrigatória, 

turmas reduzidas, seleção rigorosa na admissão de novos alunos e ensino gratuito. 

O modelo foi buscado em dois estabelecimentos franceses: a Escola de Minas de 

Paris, destacada pela formação científica, e a Escola de Minas de Saint-Etienne, de 

orientação mais prática. Aprovado esse primeiro regulamento, a escola foi criada por 

decreto em 6 de novembro de 1875. Coube a Gorceix, então, arregimentar o corpo 

docente, composto, a princípio, de professores brasileiros, formados no país, e de 
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professores franceses, egressos da Escola de Minas de Paris, e instalar a escola em 

Ouro Preto. (LIMA, 1911; CARVALHO, 2010; CARVALHO, 2013).  

O primeiro espaço utilizado para abrigar a Escola foram quatro casas localizadas na 

atual Rua Padre Rolim, atrás da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, local ocupado 

posteriormente pelo antigo Educandário Santo Antônio. A transferência para o 

Palácio, desocupado com a mudança da capital, possibilitou a ampliação das 

instalações, que se fazia necessária pelo crescente número de alunos, desde que a 

Escola havia incorporado, em 1882, os estudos de engenharia civil à formação dos 

engenheiros de minas. (CARVALHO, 2010; CARVALHO, 2013). Curiosamente, as 

antigas instalações deixadas de lado em 1898, estavam em ruínas em 1911, 

evidenciando o esvaziamento da cidade. (LIMA, 1911). 

Para abrigar a Escola de Minas foi necessário adaptar o antigo Palácio aos novos 

usos. Com isso foram feitas diversas modificações no quadrilátero que constitui o 

núcleo primordial do edifício, em especial na reforma executada segundo o plano 

geral elaborado em 1904 pelo então secretário da Escola, o engenheiro de minas e 

civil Clodomiro de Oliveira, seguindo instruções do então diretor, Joaquim Cândido 

da Costa Sena6. De acordo com esse plano geral também foram construídos, entre 

1904 e 1905, diversos acréscimos, destinados a laboratórios e gabinetes de 

trabalho, o que implicou a demolição de antigos anexos, alguns deles em ruínas no 

princípio do século XX, e a destruição dos antigos jardins e pátios. (BRASIL, 1906; 

VASCONCELLOS, 1911). Essas modificações e ampliações, feitas ao longo de 

quase um século, levaram à ocupação de espaços não edificados na parte posterior 

do terreno, estabeleceram uma nova unidade formal, distinta da do antigo Palácio e 

deram ao conjunto edificado suas feições atuais. que serão analisadas adiante, 

neste capítulo. 

Ao longo de boa parte do século XX dois debates marcaram a Escola de Minas: a 

conveniência ou não de permanecer em Ouro Preto e, a seguir, a sua inserção na 

estrutura da administração federal. O debate sobre a permanência em Ouro Preto foi 

longo e penoso. Somente se resolveu em 1939, com uma acomodação entre o 

grupo de professores favoráveis à permanência e o grupo a favor da mudança. A 

                                            
6
 Clodomiro de Oliveira era egresso da Escola, diplomado em 1897. Foi também professor da Escola 

e, entre 1930 e 1931, seu diretor. Joaquim Cândido da Costa Sena, diplomado em 1880, foi diretor da 
Escola de 1900 a 1919. (A ESCOLA DE MINAS, 1976; CARVALHO, 2013). 
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questão da autonomia se fez presente a partir de 1931, quando a Escola foi 

incorporada à Universidade do Rio de Janeiro, renomeada como Universidade do 

Brasil em 1945, quando a escola passou a ser denominada Escola Nacional de 

Minas e Metalurgia. (CARVALHO, 2010). 

Em 13 de março de 1950, quando a Escola estava ligada à Universidade do Brasil, o 

edifício foi tombado pela então Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– DPHAN, hoje IPHAN, inscrito como Palácio dos Governadores ou Casa à Praça 

Tiradentes no Livro do Tombo Histórico sob Número 266 (Processo nº: 0415-T). 

Enfatizando o passado da edificação como sede do governo colonial e, depois, do 

governo mineiro, essa medida buscou assegurar a preservação do bem. Contudo, 

não impediu, na prática, que modificações, especialmente internas, e algumas 

descaracterizações tenham ocorrido, decorrentes das demandas e necessidades do 

seu uso como escola. (IPHAN, 2019; IPHAN, 2021). 

O debate da autonomia foi uma resposta à percepção do declínio da Escola como 

centro de produção de conhecimento científico e tecnológico, evidente a partir dos 

anos 1920 e 1930. Como resposta a esse declínio, ganhou força a proposta de 

desvincular a Escola da Universidade do Brasil e do Ministério da Educação e inseri-

la na estrutura do Ministério das Minas e Energia. Em dezembro de 1960 a Escola 

foi desligada da Universidade do Brasil, retomando sua autonomia como Escola de 

Minas de Ouro Preto, permanecendo na esfera do Ministério da Educação. 

Inicialmente, a autonomia parece ter impulsionado planos para renovação da Escola 

e retomada da pesquisa, que, entre outras iniciativas, envolveram o início da 

construção de novas instalações no Morro do Cruzeiro, nas bordas do Centro 

Histórico de Ouro Preto, em meados dos anos 1960. (A ESCOLA DE MINAS, 1976; 

CARVALHO, 2010). 

Contudo, no contexto da reforma universitária promovida pela ditadura militar, a 

autonomia não perdurou e a Escola foi incorporada em agosto de 1969 à recém-

criada Universidade Federal de Ouro Preto. Ainda no quadro da reforma 

universitária, a departamentalização da Escola e a própria organização da nova 

Universidade impulsionaram a implantação do Campus Morro do Cruzeiro e a 

transferência das primeiras atividades acadêmicas para essas novas instalações. 

Posteriormente, a evolução da Universidade, com a implantação da pós-graduação 
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e criação de novas unidades, departamentos e cursos, levou ao projeto de 

construção de nova sede para a Escola no Morro do Cruzeiro e abriu caminho para 

mais uma transformação no edifício da Praça Tiradentes, com a transferência de 

quase todas as atividades acadêmicas da Escola para essas novas instalações em 

1995. (A ESCOLA DE MINAS, 1976; CARVALHO, 2010; LEMOS, 2013). 

Hoje, 25 anos após a transferência da maioria das atividades acadêmicas da Escola 

de Minas para o Morro do Cruzeiro, o edifício da Praça Tiradentes segue 

formalmente vinculado à Escola, abrigando usos diversos. No velho quadrilátero 

estão acomodados três equipamentos culturais que guardam um acervo 

significativo, reunido ao longo de 145 anos de atividades acadêmicas. São a 

Biblioteca de Obras Raras, o Arquivo Permanente de Escola de Minas e o Museu de 

Ciência e Técnica da Escola de Minas.  

A Biblioteca de Obras Raras tem sua origem na biblioteca organizada por Gorceix a 

partir de 1875, durante o processo de criação da Escola de Minas. Em função da 

transferência de atividades acadêmicas para o Morro do Cruzeiro, a biblioteca da 

Escola teve seu acervo gradativamente dividido, permanecendo na Praça as 

chamadas obras raras, que passaram a constituir o acervo de uma biblioteca 

específica, aberta ao público em 2000. Já o Arquivo Permanente, associado à 

Biblioteca de Obras Raras até 2013, reúne documentos produzidos pela Escola de 

Minas entre 1876 e 1969. Recuperado nos anos 1990, esse acervo está aberto ao 

público desde 2005. (SANTOS, 2013). 

Por sua vez, o acervo do Museu de Ciência e Tecnologia da Escola de Minas reúne 

instrumentos, utensílios, modelos, maquetes, amostras e fósseis, peças utilizadas 

primordialmente para o ensino e a pesquisa, acumuladas desde 1875. Nos anos 

1990 esse acervo foi organizado em setores temáticos: História Natural, Mineração, 

Metalurgia, Eletrotécnica, Física, Química, Desenho, Topografia e Astronomia. O 

percurso museográfico abarca também o Observatório Astronômico, instalado em 

1926, a Galeria de Ex-Alunos, o Panteão Gorceix e a antiga capela do Palácio. Os 

espaços de exposição foram organizados em 1995 e abertos ao público em 1997. 

(ALVES DE BRITO, 2013; NUNES, 2013). 
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Por fim, aulas, pesquisas e reuniões continuam a serem realizadas no edifício da 

Escola de Minas na Praça Tiradentes. O edifício abriga, ainda, o gabinete da 

Diretoria e a antiga Sala da Congregação. Tombado pelo IPHAN, carregado de 

significação e dotado de inequívoco valor simbólico e historiográfico, inserido em um 

conjunto urbano peculiar, sua preservação demanda esforço contínuo e medidas 

para assegurar sua fruição por todos aqueles que lhe atribuem significado. Nesse 

sentido, propiciar acessibilidade, pelo menos para pessoas com deficiência motora e 

mobilidade reduzida, se apresenta como medida desejável e necessária para a 

preservação da velha Escola, o antigo Palácio. 

5.2 Avaliação da Autenticidade 

Conforme o Documento de Nara, o conhecimento e a compreensão das fontes de 

informação, relativas às características do Patrimônio Cultural, tanto originais quanto 

suas transformações ao longo do tempo, são requisitos básicos para avaliar todos 

os aspectos da autenticidade.  O principal fator de atribuição de valores a um bem é 

a autenticidade através da qual um bem pode transmitir seu significado ao longo do 

tempo. (ICOMOS, 1994). Assim, foi feita a avaliação da autenticidade através de 

levantamentos de informações das características do bem relacionados aos 

aspectos que configuram cada um dos valores presentes no patrimônio. 

5.2.1 Forma e Desenho 

O prédio da Escola de Minas foi construído em diversas etapas e épocas. A parte 

mais antiga ocupada pelo antigo Palácio dos Governadores, objeto deste estudo, foi 

construída a partir de 1741 utilizando elementos da arquitetura militar, renascentista 

e colonial, para erigir uma fortaleza. Trata-se de uma sólida construção de dois 

pavimentos em forma de quadrilátero com um pátio interno e fachada frontal 

simétrica, implantada na parte superior de um terreno em declive. É ladeado por 

sólidos muros enviesados que, juntamente com o frontispício, as guaritas, o 

terrapleno e a rampa de acesso, conferem um aspecto imponente a edificação, que 

aparentemente seguiu os preceitos comuns à construção de fortificações. Sua área 

construída é de aproximadamente de 3.230m². Não foram encontrados projetos nem 

registros das construções do edifício, somente alguns relatos históricos, não sendo 

possível descrever com precisão todas as formas e desenhos originais e nem os 
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usos dos diversos cômodos, a menos daqueles visivelmente identificados, sejam 

pelos materiais ou pelas formas arquitetônicas. 

 

Figura 30 – Imagem aérea da Praça Tiradentes e da Escola de Minas da Praça Tiradentes. 

Fonte: Google Earth (2020), adaptado pelo autor. 

 

Figura 31 – Planta do pavimento térreo. 

Fonte: Levantamento cedido pela Prefeitura dos Campi/UFOP, adaptado pelo autor, 2021. 
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 Figura 32 – Planta do pavimento superior. 

Fonte: Levantamento cedido pela Prefeitura dos Campi/UFOP, adaptado pelo autor, 2021. 

Com a utilização do antigo Palácio dos Governadores como Escola de Minas, foram 

feitos diversos acréscimos em estilo colonial e eclético. Alguns executados com 

critério, como o conjunto de edificações ao longo da Rua Barão de Camargos, 

ocupando o antigo quintal do Palácio, porém, a maioria deles, sem critérios 

específicos que descaracterizaram e interferiu na apreensão do edifício original. O 

primeiro acréscimo a ser construído foi a varanda do pátio interno, que segundo 

Brasil (1906), foi executada entre 1904 e 1905. Depois foram acrescentados outros 

elementos como o Observatório Astronômico, as secretarias, salas de aula, 

laboratórios e sanitários para atender aos cursos de Engenharia de Minas, 

Metalurgia e Civil (FIG. 33). Também segundo Brasil (1906), foram abertas várias 

janelas nas alvenarias externas do edifício preexistente, para assegurar boa 

ventilação nos gabinetes e laboratórios e evitar que equipamentos fossem 

danificados pela alta umidade, característica do clima da cidade.  
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Figura 33 – Fases construtivas.  

Fonte: Levantamento cedido pela Prefeitura dos Campi/UFOP, adaptado pelo autor, 2021. 

 

O acesso à entrada principal se dá por uma rampa com início na Praça Tiradentes 

que se estende até o terrapleno, onde estão um jardim e uma fonte de água, que 

originalmente ficava no pátio interno. Também há duas guaritas guarnecendo o 

terrapleno e assentadas junto aos parapeitos (FIG. 34). Toda a entrada é 

pavimentada com paralelepípedos de pedra. A partir deste terrapleno há uma 

escada pouco extensa para o acesso à porta principal. Também há dois acessos na 

lateral esquerda do edifício principal pela Rua Henri Gorceix, sendo um destinado ao 

acesso à capela e outro destinado ao acesso aos fundos do edifício principal (FIG. 

35). 

  

Figura 34 – Fachada frontal. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 



80 
 

 

 

Figura 35 – Vista lateral esquerda. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

 

Figura 36 – Vista lateral direita. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

   

Figura 37 – Vista posterior do antigo Palácio. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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Nas fachadas do pavimento térreo tem-se uma porta principal de giro de madeira 

maciça no estilo toscano com características dos portais de fortalezas com 

ombreiras e verga de mármore do Ojô7. Tem-se portas laterais de giro de madeira 

com postigos e janelas retangulares com verga reta com caixilhos tipo guilhotina e 

tampo de madeira e vidro. Todas as portas e janelas possuem vão de chanfro com 

peitoril, ombreira, verga e cornija de cantaria, e alguns vãos de janelas possuem 

grades de ferro. Os cunhais da construção são de pedra revestida como as 

alvenarias, exceto os cunhais medianos da fachada frontal que são de cantaria. 

Também na fachada frontal, têm-se dois óculos e na fachada lateral esquerda tem-

se uma janela que foi adaptada para uma porta de entrada para a Escola de Minas 

(FIG. 34 e 35). A fachada lateral direita deste pavimento não é visível externamente, 

pois foram construídos laboratórios e salas de aulas junto a esta para o curso de 

Engenharia Civil, quando da alteração do uso do edifício para abrigar a Escola de 

Minas (FIG. 36 e 38). Um desses acréscimos é uma edificação de dois pavimentos 

de feição colonial (FIG. 39 e 40). 

    
 

 (a)                                                       (b) 
 

Figura 38 – Pavimento térreo (a) e superior (b) da fachada lateral direita. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

                                            
7
 Esse mármore era extraído de uma localidade chamada Ojô, nos arredores de Ouro Preto. (ÁVILA, 

1996). 
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Figura 39 – Acréscimo de edificação de feição colonial na lateral direita do antigo Palácio. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

  
 

Figura 40 – Foto da Fachada Lateral Direita no início do 

 século XX  sem o acréscimo de feição colonial.  

Fonte: Acervo de Luiz Fontana no período de 1923 a 1948. 

 

No pavimento superior têm-se diversas janelas com parapeito sacado e caixilhos de 

giro de madeira e vidro, e guarda-corpo de ferro em estilo português. Tem-se 

diversas janelas retangulares com verga de arco abatido com caixilhos tipo 

guilhotina de madeira e vidro, e portas de giro de madeira maciça para acesso à 

capela e ao pavimento superior pela fachada lateral esquerda e posterior (FIG. 35). 

Tanto os vãos das portas como das janelas são de chanfro e possuem peitoril, 

ombreira, verga e cornija de cantaria. Na fachada lateral esquerda há uma janela 

panorâmica com caixilharia de madeira e vidro, e um frontão que diferem do estilo 
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arquitetônico do restante do edifício. Esse volume envidraçado e essa cobertura 

estão assentados sobre o terraço de um dos baluartes do antigo Palácio (FIG. 41). 

 
 

Figura 41 – Janela panorâmica na fachada lateral esquerda. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

Destacam-se na fachada frontal as duas guaritas laterais redondas em balanço em 

continuidade ao cordão de cantaria que circunda todo o edifício. Também há 

interrupções nos cordões das fachadas lateral esquerda e posterior que continuam 

no interior da edificação confirmando a construção de acréscimos para o fechamento 

dos baluartes existente no local (FIG. 42). 

      
 

(a)                                            (b)                                              (c) 
 

Figura 42 – Guarita lateral na fachada frontal (a), interrupção do cordão na 

 fachada  lateral esquerda (b) e posterior (c).  

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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Na fachada lateral esquerda, destaca-se a capela com sua escadaria de acesso de 

um lance sobre arco e guarda-corpo de cantaria, que foram construídos 

posteriormente a construção do edifício original, como se nota na descontinuidade 

do telhado, da fachada lateral, e nas adaptações estruturais. Segundo Menezes 

(2005), existia uma escada de granito projetada pelo engenheiro Alpoim para acesso 

à sala de entrada a partir de um terraço que foi substituída pela escada de cantaria 

atual.  Destaca-se também o gradil de ferro em grande parte da fachada (FIG. 43). 

Segundo Lopes (1955), as guaritas guarneciam os baluartes existentes nos quatro 

vértices da construção original, que foram fechados com alvenarias para abrigar 

diversos cômodos, inclusive a capela (FIG. 43), que foi construída por volta de 1780. 

Isto pode ser confirmado pela existência de cornijas, cimalhas e cunhais internos, e 

as interferências dos forros nesses elementos no Setor de Mineralogia II, na 

REDEMAT e na Galeria de Ex-alunos (FIG. 44). Segundo Lopes (1955), três dos 

quatro baluartes eram aterrados. O baluarte dos fundos e à direita não era aterrado 

e serviu para abrigar a Casa de Fundição. Em 1766 os baluartes frontais foram 

desaterrados para abrigar a Contadoria. 

   
          

          (a)                                                                  (b)                                                   
 

Figura 43 – Gradil, escadaria, capela e guarita da fachada lateral esquerda (a), 

e vista frontal da escadaria de acesso à capela (b). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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                 (a)                                          (b)                                                  (c) 
 

Figura 44 – Portas internas com cornijas, cimalha e cunhais internos, e interferência dos 

forros no Setor de Mineralogia II (a), REDEMAT (b) e Galeria de Ex-alunos (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

   

Todas as alvenarias, muros e caixilhos tipo guilhotina são pintados na cor branca, e 

as portas, tampos e postigos de madeira são pintados na cor verde. 

Internamente o edifício é composto por diversos salões e pequenos cômodos que 

tiveram diversos usos ao longo da história, com portas internas e externas que os 

interligam entre si e às circulações, ao pátio interno e às varandas do pavimento 

superior. Essas varandas são compostas por pilares e vigas de madeira, e guarda-

corpo de madeira e ferro que circulam todo o pátio. Conforme Brasil (1906), o 

objetivo da construção da varanda foi dar acesso a cada um dos cômodos que 

circundam o pátio interno já que os acessos à esses cômodos, como tudo indica, 

eram feitos pelo interior do pavimento. Parte desta varanda, que dá acesso ao 

Auditório (Salão Nobre), é composta por laje e vigas em concreto armado e piso 

revestido com lajotas de quartzito (FIG. 45). Essas varandas e o salão oposto à 

fachada frontal foram construídos posteriormente já que se observa um acréscimo 

nos montantes das janelas de cantaria no pavimento superior para transformá-las 

em portas; a interferência na cornija da porta e da janela do pátio interno; uma 

menor espessura da alvenaria voltada para o pátio interno suportada por pilares de 

ferro fundido e vigas de madeira; uma escada de madeira construída em um dos 

acessos à varanda diferente do lado oposto que é de cantaria; a remoção do 

guarda-corpo transversal de cantaria e acréscimo de um guarda-corpo longitudinal; e 

a estrutura de concreto armado do acesso ao Auditório (FIG. 45, 46, 47 e 48). 
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                                        (a)                                                              (b)                                       

Figura 45 – Varandas em torno do pátio interno (a) e varanda de acesso ao Auditório (b). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

 

 

      
 

                 (a)                                            (b)                                             (c) 
 

Figura 46 – Acréscimo na janela do segundo pavimento (a), interferência 

 na  cornija da porta (b) e janela (c) do pátio interno.  

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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                 (a)                                            (b)                                             (c) 
 

Figura 47 – Alvenaria suportada por pilares de ferro fundido e vigas de madeira (a), apoio e 

guarda-corpo de alvenaria (b) e escada de madeira (c) construídos posteriormente. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

    
 

   (a)                                            (b)                                             (c) 
 

Figura 48 – Apoio da escada (a) e guarda-corpo em cantaria original (b). Remoção do 

guarda-corpo transversal de cantaria e acréscimo de um longitudinal (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

O pátio interno também possui duas escadarias de dois lances de cantaria e dois 

chafarizes desenhados por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, também de 

cantaria. Havia, no centro deste pátio, um jardim com uma fonte de água no início do 

século XX, e uma fonte de água e piso revestido com ladrilho hidráulico em meados 

do século XX que foram substituídos por um piso de lajota de quartzito e um busto 
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do fundador da Escola de Minas, Claude Henri Gorceix (FIG. 49). Essa fonte foi 

relocada posteriormente para o terrapleno. (FIG. 50).  

     
 

   (a)                                            (b)                                             (c) 
 

Figura 49 – Pátio interno no início do século XX (a), em meados do século XX (b) e 

atualmente (c). 

Fonte: Menezes, 2005 (a); Luiz Fontana, 1948; Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

  

 
 

Figura 50 – Fonte de água no terrapleno relocada do pátio interno. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

O pé-direito médio dos dois pavimentos é de 4,50 metros e grande parte das 

alvenarias são autoportantes de pedra de quartzito com espessuras que variam de 

40 a 100 centímetros, e algumas alvenarias de tabique com espessuras que variam 

de 10 a 20 centímetros, todas revestidas com argamassa e pintadas (FIG. 51). O 

pavimento térreo possui pisos de tabuado corrido sobre barroteamento de madeira, 
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de lajotas de quartzito, de ladrilho hidráulico e de placa cerâmica; e forro de madeira 

tipo saia e camisa em quase todos os ambientes, forro tipo tabuado liso em alguns 

ambientes e de esteira de taquara na Cafeteria. O pavimento superior possui pisos 

de tabuado corrido sobre barroteamento de madeira, de ladrilho hidráulico, de taco 

de madeira e soleira de cantaria; e forros de madeira tipo saia e camisa, de painel 

moldurado, de gamela e abobadado de estuque (FIG. 52 e 53). 

     
 

     (a)                                          (b)                                            (c) 
 

Figura 51 – Muro e alvenaria auto-portantes (a), alvenaria de pedra de  

quartzito (b) e alvenaria de tabique (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

     
 

   (a)                                            (b)                                             (c) 
 

Figura 52 – Piso de tabuado corrido, ladrilho hidráulico e pedra de quartzito (a); tabuado 

corrido, cantaria e taco de madeira (b) e placa cerâmica (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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(a)                                             (b)                                       (c) 
 

     
 

(d)                                               (e)                                           (f) 
   

Figura 53 – Tipos de forros de madeira: saia e camisa (a), tabuado liso (b), painel 

moldurado (c), gamela (d) e esteira de taquara (e), e abobadado de estuque (f). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

A cobertura é em estilo colonial com estrutura de madeira e com várias águas, 

cumeeiras, espigões e rincões, cobertos com telha cerâmica tipo capa e canal. A 

beirada do tipo cimalha sobre as cunhais é de pedra, enquanto toda aquela que 

circunda o edifício é de tijolo cerâmico (FIG. 54). 

 

   
 

      (a)                                                         (b)  
   

Figura 54 – Cobertura em estilo colonial (a) e beirada tipo cimalha (b). 

Fonte: Acervo da Prefeitura dos Campi/UFOP, 2015 (a) e Imagem elaborada pelo autor, 

2020 (b). 
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Segundo Lopes (1955), havia um jardim pagão de estilo romano nos fundos do 

edifício, cercado por muros altos recobertos por hera e com um chafariz de pedra 

talcosa e uma pedra votiva com uma inscrição latina consagrando o jardim a Dom 

João VI. Essa pedra votiva se encontra no Museu da Inconfidência. O jardim foi 

destruído para a construção do Observatório Astronômico existente no local. 

5.2.2 Materiais e Substância 

O Palácio dos Governadores foi edificado com materiais procedentes, em sua 

maioria, dos arredores da cidade de Ouro Preto. As madeiras, provavelmente, foram 

trazidas de outras localidades distantes. Os principais utilizados na construção 

foram: 

 Pedra de quartzito: utilizada na forma bruta na construção dos diversos muros, 

alvenarias auto-portantes com grandes espessuras, cimalhas, cunhais e pisos 

externos e internos. Também foi utilizada na forma de cantaria na construção 

dos peitoris, ombreiras, vergas, cornijas, óculos, cordão, alguns cunhais, 

cimalhas, escadas, guarda-corpos e chafarizes (FIG. 55). Segundo Lopes 

(1955), o quartzito foi extraído da Pedreira das Lajes, localizada na atual Rua 

Conselheiro Quintiliano, e da jazida do grupo Itacolomi, localizada no atual 

Parque Estadual do Itacolomi. A maioria dos muros, alvenarias, escadas e 

esquadrias externas são originais. 

     
                              (a)                                         (b)                                        (c) 

 

Figura 55 – Elementos de pedra de quartzito: muros, alvenarias, peitoris, ombreiras, 

vergas, cornijas, óculos, cordões, cunhais e cimalhas (a); alvenaria (b); pisos,  

escadas, guarda-corpos e chafarizes (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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 Madeira: segundo Lopes (1955), foram utilizadas espécies como canela preta, 

piúna, licurana e guapeva. Foi utilizada nas esquadrias, nos pisos, nos forros, 

nas varandas e na estrutura do telhado. As portas e janelas externas e 

algumas internas são originais com pequenas modificações. A grande maioria 

das portas e janelas internas, pisos e forros dos diversos ambientes já foram 

substituídos. O piso de tabuado corrido da circulação em frente à Galeria de 

Ex-alunos e os forros de gamela e estuque parecem ser originais já que 

possuem características do período colonial (FIG. 56). Não foi possível verificar 

a originalidade do barroteamento.  

     
 

    (a)                                       (b)                                          (c) 
 

      
 

                       (d)                                            (e)                                        (f) 
    

Figura 56 – Elementos de madeira: pisos e forros (a); varanda (b); esquadrias (c); estrutura 

do telhado (d); barroteamento (e) e tabuado corrido da circulação da Galeria de Ex-alunos. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 Tabique: utilizado na construção de algumas alvenarias de vedação internas 

(FIG. 57a). 
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 Argamassa de cal e areia: utilizada no assentamento e no revestimento dos 

muros, alvenarias e cimalhas (FIG. 57b). 

    
 

  (a)                                              (b)       
 

Figura 57 – Alvenaria de tabique (a) e alvenarias e muros revestidos 

de  argamassa de cal e areia (b). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 Estuque: utilizado no forro de alguns salões (FIG. 58a). 

 Telhas cerâmicas: do tipo capa e canal foi utilizada para cobrir o telhado (FIG. 

587b). 

 Mármore do Ojô: utilizado no portal de entrada do edifício. Extraído das jazidas 

de mármore branco existente na localidade de Ojô nos arredores de Ouro Preto 

(FIG. 58c).  

     
 

      (a)                                         (b)                                          (c) 
 

Figura 58 – Forro de estuque (a), telhas cerâmicas (b) e mármore do Ojô (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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 Tijolo cerâmico: utilizado na beirada tipo cimalha que circunda o edifício. 

 Ferro: Nos portões, no gradil lateral, nos guarda-corpos das varandas e 

sacadas, nas grades de algumas janelas e nas ferragens de portas e janelas 

originais, foi utilizado o ferro batido (forjado). Nos pilares e nos guarda-corpos 

da varanda foi utilizado o ferro fundido (FIG. 59).  

      
 

                       (a)                                            (b)                                      (c) 
 

     
      

                  (d)                                         (e)                                             (f)  
 

Figura 59 – Elementos de ferro: portão (a); gradil lateral (b); pilares e guarda-corpo da 

 varanda (c); guarda-corpo da sacada (d); grades de janelas (e) e ferragens (f). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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 Concreto armado: utilizado na laje e vigas de sustentação da varanda de 

acesso do Auditório (Salão Nobre) (FIG. 60a).  

 Estrutura de Aço: utilizado nas vigas de sustentação do piso da Biblioteca de 

Obras Raras (FIG. 60b). 

   
 

  (a)                                              (b)       
 

Figura 60 – Estrutura de concreto armado (a) e aço (b). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

 Pintura: todos os muros e alvenarias são pintados com tinta acrílica na cor 

branca e as cimalhas na cor cinza. As esquadrias e as varandas são pintadas 

com tinta esmalte sintético na cor verde, cinza e branco. Os gradis e as 

sacadas são pintados com tinta esmalte sintético na cor verde. Segundo Lopes 

(1955), os trabalhos em madeira e ferro deveriam ser pintados com tinta á óleo 

nas cores verde e cinza. As pinturas dos elementos já sofreram modificações 

de materiais e cores ao longo do tempo. Destaca-se a prospecção feita na 

pintura na Diretoria da Escola de Minas e na galeria de Ex-alunos (FIG. 61). 
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                   (a)                                          (b)                                         (c) 
 

Figura 61 – Pintura dos muros, alvenarias e cimalhas (a); prospecção de pintura da 

alvenaria da Diretoria da Escola de Minas (b) e da Galeria de Ex-alunos (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

A parte do prédio ocupada pelo antigo Palácio dos Governadores apresenta médio 

estado de conservação já que foram feitas alguns reformas e manutenções 

corretivas no telhado, alvenarias, pisos, forros e esquadrias internas, porém há 

degradação nos revestimentos dos muros, alvenarias e esquadrias, em alguns pisos 

e na varanda do pátio interno (FIG. 62). As demais partes do prédio que possuem 

espaços ociosos ou com pouco uso, estão em mau estado de conservação. 

     
 

                  (a)                                          (b)                                       (c) 
 

Figura 62 – Degradação do revestimento dos muros, alvenarias (a), 

 esquadrias (b) e varanda (c). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 
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5.2.3 Uso e Função 

O Edifício teve diversos usos ao longo da história. Abrigou a antiga Casa de 

Fundição e Moeda, a Contadoria e Junta da Fazenda, a Casa do Corpo da Guarda, 

a Secretaria do Governo e a Imprensa oficial do Estado. Também serviu de moradia 

dos governadores da capitania e província de Minas Gerais e hospedagem de 

Imperadores do Brasil. Sua concepção arquitetônica como fortificação reforça seu 

uso como edifício militar com função administrativa e de defesa. Também as grades 

existentes em algumas janelas do pavimento térreo reforçam a possível existência 

de cofres, armazéns e/ou calabouços (prisões). 

Com a mudança da capital de Minas Gerais da cidade de Ouro Preto para Belo 

Horizonte em 1897, o edifício passou a ser a sede da Escola de Minas, assumindo 

um papel de extrema relevância para a pesquisa científica, formação de 

profissionais e para a sobrevivência da cidade.  

Em 1995 a maioria das atividade da Escola de Minas foram transferidas para um 

novo prédio no Morro do Cruzeiro. O prédio, então, passou a abrigar o Museu de 

Ciência e Técnica da Escola de Minas e a Biblioteca de Obras Raras, 

permanecendo com algumas salas de aula e laboratórios em uso. 

5.2.4 Tradição e Técnicas 

O Palácio dos Governadores foi construído empregando-se as técnicas construtivas 

tradicionais do período colonial e a farta mão de obra de mestres, artistas e 

trabalhadores em geral na região. Os muros e as alvenarias externas e internas são 

maciços e construídos de pedras aparelhadas assentadas umas sobre as outras 

sem o uso de cal, formando estruturas auto-portantes com grandes espessuras que 

suportam as cargas da construção por toda sua extensão. 

 

Segundo Lopes (1955), três dos quatro baluartes foram executados com terra 

apiloada em seus interiores, sendo que os frontais foram desaterrados para o 

aproveitamento do espaço e inseridas janelas para ventilação e iluminação do local. 

O baluarte dos fundos a direita não foi aterrado e serviu para abrigar a Casa de 

Fundição. Também há algumas alvenarias internas de tabique, muito usadas para o 

travamento e redução de peso da construção, que são estruturas de ripas 
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horizontais de madeira pregadas em tábuas verticais de madeira, preenchidas com 

barro e revestidas com argamassa de cal e areia. Todas as alvenarias são 

revestidas com argamassa de cal e areia e pintadas com tinta acrílica na cor branca. 

Na época, as construções eram caiadas de branco. Nas alvenarias também há vãos 

rasgados na forma de chanfro para a instalação das portas, janelas e óculos. 

Algumas janelas possuem parapeito sacado com guarda-corpo de ferro. 

Outra técnica muito empregada na construção é a pedra de cantaria, utilizada nos 

peitoris, ombreiras, vergas, cornijas, óculos, cordão, alguns cunhais, cimalhas, 

escadas, guarda-corpos e chafarizes. Era feita a partir do desbaste e aparelhamento 

manual da pedra de quartzito do Itacolomi, com ferramentas adequadas, até obter-

se um acabamento refinado que permitisse o encaixe adequado das peças e sua 

aplicação aparente, sendo muito empregada como elemento estrutural e/ou 

ornamentação. 

Os pisos do pavimento térreo são variados e formados por lajeado regular com 

pedras de quartzito rejuntadas com argamassa de cimento e areia; piso tabuado 

corrido com junta seca fixados com pregos aos barrotes de madeira apoiados nas 

alvenarias; e piso de ladrilho hidráulico assentados com argamassa. No pavimento 

superior os pisos são do tipo tabuado corrido sobre barroteamento de madeira, 

ladrilho hidráulico e pedra de quartzito nas soleiras. A rampa e o terrapleno de 

acesso à entrada principal são pavimentados com paralelepípedos de pedra. 

A maioria dos forros é de madeira do tipo saia e camisa e alguns do tipo tabuado 

liso. Há também forros de gamela e abobadado de estuque. As coberturas são as 

típicas do estilo colonial, com estrutura de madeira constituída por tesouras, 

cumeeiras, frechais, terças, caibros e ripas, formando múltiplos planos ou águas com 

cumeeiras, espigões e rincões, cobertos com telha cerâmica tipo capa e canal. 

Possui beiradas do tipo cimalha de pedra sobre os cunhais, e de tijolo cerâmico, no 

contorno do edifício, todas revestidas por argamassa de cal e areia. 

5.2.5 Localização e Espaço 

O antigo Palácio dos Governadores está localizado no Morro de Santa Quitéria, 

confluência dos arraiais do Antônio Dias e do Pilar, atual Praça Tiradentes, praça 

principal localizada no centro da cidade de Ouro Preto. Essa praça é um grande 
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espaço urbano para atividades cívicas, sociais e culturais onde estão localizados 

vários casarões em estilo colonial e de valor histórico, como o que abriga a Câmara 

Municipal de Ouro Preto e o Museu da Inconfidência, antiga Casa de Câmara e 

Cadeia. Sua construção sobre um terrapleno, seus sólidos muros enviesados, sua 

grande área de construção e seu desenho austero, torna-o imponente na paisagem 

da praça (FIG. 63). 

 
                

Figura 63 – Vista da Praça Tiradentes. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2020. 

 

5.2.6 Espírito e Sentimento 

Sua arquitetura e posição elevada impõe um sentimento de austeridade e poder. 

Seus usos como sede do governo da Capitania e como Escola de Minas elevaram a 

importância histórica do edifício e da cidade. Há um sentimento de apropriação do 

bem pela população e pelos ex-alunos da Escola de Minas.  

5.2.7 Quadro de Autenticidade  

As informações obtidas foram sistematizadas no Quadro de Autenticidade, que 

permite a análise e a avaliação da importância qualitativa de cada um dos valores 

(dimensões) em relação aos diversos aspectos do patrimônio cultural, para a 

posterior definição das melhores ações de intervenção que garantam a preservação 

da autenticidade e significância do bem (QUADRO 3). 
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Quadro 3 – Avaliação de Autenticidade do antigo Palácio dos Governadores. 

Aspectos 
Dimensões (Valores) 

Artística Histórica Social Científica 

Forma e 
Desenho 

A edificação de dois pavimentos em 
forma de quadrilátero com pátio interno, 
fachada frontal simétrica e grandes 
muros possui características das 
fortificações de defesa. A maioria das 
alvenarias e esquadrias externas se 
mantém na forma original sendo que o 
mesmo não pode ser dito das alvenarias 
e esquadrias internas que sofreram 
várias modificações principalmente com 
o seu uso como Escola de Minas. 
 

A apreensão de sua forma e desenho 
original foi prejudicada pelas diversas 
intervenções e acréscimos feitos sem 
critérios específicos e de modo 
desrespeitoso ao quadrilátero central 
original. 

A forma e o desenho sólido e austero 
da edificação são características 
marcantes das fortificações militares do 
período colonial do século XVIII que 
traduzem o momento histórico de sua 
construção.  
 

Foram feitos alguns acréscimos que 
descaracterizaram a construção 
original e interferiram na compreensão 
da história do lugar. 

O edifício faz parte da memória e 
da paisagem urbana apreendida 
pela população e pelos vários 
turistas que visitam a cidade para 
contemplar seus diversos edifícios 
históricos. 

Não foram encontrados os projetos 
originais do edifício, somente 
alguns relatos históricos, não sendo 
possível descrever com precisão 
todas as formas e desenhos 
originais, somente aqueles 
visivelmente identificados. 

 

Materiais e 
Substâncias 

Os muros e as alvenarias de pedra 
argamassada de grandes espessuras, as 
alvenarias de tabique, as esquadrias de 
madeira, os pisos de pedra e madeira, os 
forros de madeira e estuque, o ferro das 
grades e guarda-corpos, as cantarias 
utilizadas em diversos elementos, a 
pintura na cor branca e o telhado com 
estrutura de madeira e coberto com telha 
cerâmica tipo capa e canal, criaram uma 
edificação de arquitetura simples e sóbria 
e com as características das construções 
coloniais. 
 
A maioria dos materiais utilizados na 
construção do edifício original foi 
procedente das localidades próximas a 
Ouro Preto. 

A pedra de quartzito bruta e trabalhada, 
a argamassa de cal e areia, a madeira, 
o ferro, a pintura na cor branca e a 
telha cerâmica constituem os materiais 
característicos utilizados nas 
construções do período colonial. 
 

Os materiais dos muros, alvenarias, 
escadas e esquadrias externas são 
originais, exceto o dos acréscimos 
feitos. Porém, grande parte dos 
materiais da área interna como o das 
esquadrias, forros e pisos, bem como a 
pintura e a cobertura foram substituídos 
devido à degradação ou às demandas 
dos novos usos. 
 

X 

A maioria dos materiais utilizados 
nos acréscimos e reformas imitam 
os originais sendo necessário um 
estudo para a identificação dos 
mesmos e orientar as intervenções. 
 

Com a transferência da maior parte 
das atividades da Escola de Minas 
para o Campus do Morro do 
Cruzeiro, vários espaços ficaram 
ociosos ou com pouco uso, o que 
tem contribuído para a degradação 
do prédio. A parte da edificação 
referente ao antigo Palácio dos 
Governadores está em uso e 
apresenta médio estado de 
conservação necessitando de 
alguns reparos nos muros, 
alvenarias e esquadrias externas, e 
no piso da varanda interna. 

 

(continua) 
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Quadro 3 – Avaliação de Autenticidade do antigo Palácio dos Governadores (continuação). 

Aspectos 
Dimensões (Valores) 

Artística Histórica Social Científica 

Uso e 
Função 

O edifício foi construído originalmente 
para o uso militar e administrativo, mas 
também foi utilizado como moradia, 
escola e atualmente como museu. 
 

Esses diversos usos e funções 
demandaram o acréscimo de novos 
espaços para abrigar suas instalações 
que alteraram as características originais 
do edifício. 
 

 

Para abrigar seus diferentes usos em 
diferentes épocas, foram feitos diversos 
acréscimos e adaptações que 
alteraram a distribuição e a interação 
entre os diversos ambientes, não 
sendo possível a compreensão precisa 
de suas funções originais. 
 

A descaracterização de diversos 
elementos interferiram na compreensão 
da história do edifício. 
 

O edifício é mais conhecido pelo seu 
uso como Escola de Minas do que pelo 
seu uso original como Palácio dos 
Governadores. 

Seu uso como palácio, escola e 
museu teve e têm grande influência 
na vida social, política e econômica 
de toda a região. 
 

Seu uso como escola e museu teve 
e tem extrema relevância para a 
pesquisa científica e formação de 
profissionais. 
  

No dia 12 de outubro, data de 
fundação da Escola de Minas, são 
realizadas celebrações em seus 
espaços. 

Deverá ser feita uma pesquisa 
aprofundada para conhecer todos 
os usos e funções da edificação e 
de seus ambientes. 
 

Devido às necessidades dos novos 
usos, o prédio passou por diversas 
reformas e adaptações durante sua 
existência. 
 

O uso atual como museu tem 
demandado novos espaços que 
deverão ser analisados para a 
verificação de sua compatibilidade. 

Tradições e 
Técnicas 

Os muros e as alvenarias com grandes 
espessuras constituídas de pedras 
assentadas e revestidas com argamassa 
de cal e areia, as alvenarias internas de 
tabique, a técnica da cantaria utilizada 
em diversos elementos, os pisos em 
tabuado corrido sobre barroteamento, os 
forros de madeira e o telhado de madeira 
e telha capa e canal representam as 
técnicas tradicionais de construção do 
período colonial. 
 

As técnicas empregadas são bastante 
conhecidas e compatíveis com as 
utilizadas no período colonial. Essas 
também permitem a localização da 
construção na história. 

Para sua construção foi utilizada a 
farta mão de obra de mestres, 
artistas e trabalhadores em geral na 
região. O uso das técnicas 
tradicionais de tabique, cantaria e 
alvenaria de quartzito não são 
comuns atualmente, porém há 
cursos na região para a formação 
de profissionais para atuarem na 
conservação dos edifícios 
construídos com essas técnicas.  

São necessários estudos mais 
aprofundados das técnicas 
construtivas empregadas na 
construção. 
 
 

Localização 
e Espaço 

O edifício está localizado na Praça 
Tiradentes, principal praça do centro da 
cidade de Ouro Preto. 
Sua construção elevada do solo, 
provavelmente em razão da topografia 
do terreno, sua grande área de 
construção e seu desenho austero, 
torna-o imponente na paisagem urbana. 
 

O edifício é parte importante no 
conjunto arquitetônico da Praça 
Tiradentes onde também estão 
localizados vários casarões em estilo 
colonial e de valor histórico, como o 
que abriga a Câmara Municipal de 
Ouro Preto e o Museu da Inconfidência, 
antiga Casa de Câmara e Cadeia. 

A Praça Tiradentes é um grande 
espaço urbano para atividades 
cívicas, sociais e culturais. 

X 

Espírito e 
Sentimento 

Sua arquitetura e posição elevada impõe 
um sentimento de austeridade e poder. 

Seus usos como sede do governo da 
Capitania e como Escola de Minas 
elevaram a importância histórica do 
edifício e da cidade. 

Há um sentimento de apropriação 
do bem pela população e pelos ex-
alunos da Escola de Minas. 

X 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 adaptada de BALEN, 2008. 
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5.3 Avaliação da Acessibilidade 

Após a avaliação dos valores do patrimônio cultural quanto a sua autenticidade, é 

preciso analisar as características das edificações quanto à acessibilidade das 

pessoas com deficiência motora ou com mobilidade reduzida, ou seja, identificar as 

barreiras físicas que possam impedir o acesso. Assim, a avaliação da acessibilidade 

consiste na identificação e análise dos elementos da edificação, incluindo as partes 

do patrimônio edificado que se configuram como barreiras arquitetônicas, 

relacionados à garantia da acessibilidade conforme a Norma ABNT NBR 

9.050/2020, que estabelece os critérios e os parâmetros técnicos que devem conter 

uma edificação acessível, e a Norma ABNT NBR 9.077/2001, que trata das saídas 

de emergência em edifícios. Os elementos avaliados foram: os acessos externos, os 

acessos ao edifício, as circulações internas e os sanitários.  

O edifício do antigo Palácio dos Governadores abriga atualmente o Museu de 

Ciência e Técnica da Escola de Minas, a Biblioteca de Obras Raras e a Diretoria da 

Escola de Minas da Praça Tiradentes. Seu uso como museu reforça sua função 

atual de promotor da preservação, da cultura e da educação. No ano de 2018, o 

Museu recebeu 40.248 visitantes e, no ano de 2019, recebeu 34.470 visitantes 

segundo informação de sua Diretoria. 

Apesar de todas as reformas feitas e das discussões atuais sobre acessibilidade à 

edificações de uso público, nenhuma adaptação significativa para a promoção da 

acessibilidade foi realizada neste edifício, como verificado na avaliação apresentada 

nos itens a seguir. Como o objetivo deste estudo é a promoção da acessibilidade 

das pessoas com deficiência motora ou com mobilidade reduzida, foram analisados 

somente os elementos da edificação que representam barreiras arquitetônicas para 

estas condições. 

5.3.1 Acessos Externos 

O edifício possui três acessos externos: um pela Praça Tiradentes que dá acesso à 

entrada principal (FIG. 64a), e dois laterais pela Rua Henri Gorceix, que dá acesso 

às entradas secundárias (FIG. 64b). Na Praça Tiradentes, na Rua Henri Gorceix e 

na Rua Barão de Camargos, não há nenhuma adaptação para a garantia da 

acessibilidade nas vias públicas e, assim, não atendem aos requisitos da Norma. As 



103 
 

calçadas possuem largura menor que 1,20m, os pisos possuem superfície irregular, 

trepidante e inclinação longitudinal superior a 8,33%, as guias não são rebaixadas e 

há diversos obstáculos no trajeto como placas de sinalização, caixas de inspeção e 

lixeiras (FIG. 64c e 64d). Este estudo não teve como objetivo a avaliação da 

acessibilidade no espaço público em torno do prédio. Este tema poderá ser 

investigado em pesquisas futuras.  

 

 

 

   (a) 

 

 
   (b) 

 
 
 

 
 

 
                              
                                

                             PAVIMENTO TÉRREO 
 

 
   (c) 

 
   (d) 

 

Figura 64 – Acessos Externos. Entrada Principal (a), entradas secundária (b), Praça 

Tiradentes (c) e Rua Barão de Camargos (d). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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5.3.2 Acessos ao Edifício 

A entrada principal pela Praça Tiradentes possui um portão de entrada de giro com 

duas folhas e 2,03 m de largura e 2,30 m de altura, um degrau isolado com espelho 

variando de 0,14 m a 0,30 m, seguido por degraus isolados com 2,18 m de largura, 

piso de 0,30m e espelho de 0,17 m (FIG. 65a e 65b). Provavelmente, havia uma 

concordância diferente entre a rampa de entrada e a via pública, e outra forma de 

fechamento da entrada.  A seguir há uma rampa sem corrimão com largura variando 

de 5,20 m a 7,18 m e inclinação de aproximadamente 20% com piso de 

paralelepípedos de pedra (FIG. 65e). Esta rampa dá acesso à  um terrapleno com 

piso do mesmo material da rampa e inclinação em torno de 5% (FIG. 65f e 65g). 

Este terrapleno é circundado por uma mureta com altura de 0,22 m a 0,42 m (FIG. 

65c). Na entrada do edifício há uma escada externa de cantaria sem corrimão e com 

largura variável entre 1,85 m e 2,85 m e piso de 0,32 m e espelho de 0,16 m, e um 

patamar externo com 3,65 m de largura sem guarda-corpo e com desnível de 0,87 m 

em relação ao terrapleno (FIG. 65d). Há degraus isolados com 2,50 m de largura, 

piso de 0,32 m e espelho de 0,18 m que antecedem a porta de entrada de giro com 

duas folhas com 2,00 m de largura e 3,20 m de altura (FIG. 65h).  

Na Rua Henri Gorceix há duas entradas secundárias. A primeira entrada dá acesso 

à  lateral esquerda do edifício e a capela. Possui um portão de entrada de giro com 

duas folhas e 1,72 m de largura e 2,20 m de altura, um degrau isolado com espelho 

variando de 0,15 m a 0,22 m, e uma escada sem corrimão com 1,25 m de largura e 

piso de 0,30m e espelho de 0,17 m que dá acesso à  uma circulação externa pouco 

inclinada com largura variando de 3,90 m a 4,74 m, cercado por um gradil de 1,50 m 

de altura (FIG. 66c e 66d). Há uma entrada improvisada por uma das janelas da 

fachada lateral esquerda que não está em uso (FIG. 66b). Tanto a escada como a 

circulação possui piso de lajota de quartzito. A seguir, há uma escada externa de 

cantaria com 1,67 m de largura e piso variando de 0,40 m a 0,43 m, espelho 

variando de 0,18 m a 0,19 m, bocel de 0,06 m e guarda corpo com altura de 0,95 m, 

que dá acesso à capela e à entrada lateral do pavimento superior (FIG. 66a). Nessa 

entrada há portas externas de giro com duas folhas de 1,78 m e 1,30 m de largura 

respectivamente e 3,10 m de altura, e um degrau isolado com espelho de 0,18 m 

(FIG. 66e e 66f). A segunda entrada dá acesso aos fundos do edifício através de um 

portão de giro com duas folhas e 2,33 m de largura e 2,30 m de altura sem desnível 
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em relação à calçada (FIG. 66h). Este portão dá acesso à  um hall de entrada com 

piso de lajota de quartzito (FIG. 66g). 
 

 

 
 

   (a) 

 

 
 

(b) 

 

 
 

(c) 

 

 
 

(d) 

 

 

  
  

PAVIMENTO TÉRREO 
 

 
 

 
 

(e) 

 

 
 

(f) 

 

 
 

(g) 

 

 
 

(h) 
 

Figura 65 – Entrada Principal pela Praça Tiradentes. Portão de entrada (a), degrau isolado 

(b), mureta (c), patamar (d), rampa (e), terrapleno (f) (g), escada externa e porta principal (h). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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                               PAVIMENTO SUPERIOR                                                      PAVIMENTO TÉRREO 
 

 
 

(e) 

 
 

(f) 

 
 

(g) 
 

 

(h) 
 

Figura 66 – Entradas Secundárias pela Rua Henri Gorceix. Escada externa (a), entrada 

improvisada (b), portão de entrada (c), escada da circulação (d), portas externas (e) (f), hall 

de entrada (g) e portão (h). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Assim, avaliando os elementos conforme Norma ABNT NBR 9.050/2020, tem-se: 

 Revestimento do piso: a rampa e o terrapleno da entrada principal possuem 

piso de paralelepípedos de pedra com superfície firme, estável e 

antiderrapante, porém irregular e trepidante. Os demais pisos são de lajota de 

quartzito com superfície regular, firme, estável, antiderrapante, pouco 

trepidante, e com inclinação transversal inferior a 3% e longitudinal inferior a 

5%. 

 Rampa: a rampa da entrada possui inclinação de aproximadamente 20%, valor 

superior ao estabelecido na Norma que é de 8,33%. O terrapleno possui 

inclinação em torno de 5%, atendendo a Norma já que possui inclinação inferior 

a 8,33%. 

 Degrau e escada: os degraus isolados e escadas na rota acessível não estão 

associados às rampas ou equipamentos de transporte vertical. As larguras das 

escadas e rampas são superiores a largura mínima admissível que é de 1,20m. 

Os degraus isolados nos portões e na porta principal, e a escada externa de 

acesso à capela, possuem pisos (p) e espelhos (e) com dimensões que não 

atendem à todas as condições da Norma, ou seja: 

a) 0,63 m <= p + 2e <= 0,65 m 

b) 0,28 m <= p <= 0,32 m 

c) 0,16 m <= e <= 0,18 m 

A escada de acesso à Capela também não possui patamar intermediário a 

cada 3,20 m de desnível. Os demais degraus isolados e escadas atendem às 

condições da Norma. 

 Corrimão, guarda-corpo e barra de apoio: as rampas e as escadas não 

possuem corrimão. Os degraus isolados não possuem barra de apoio. A altura 

da mureta do terrapleno é insuficiente para garantir a segurança dos usuários. 

 Porta: a largura e a altura dos portões e das portas de entrada são superiores 

ao vão livre e a altura mínima admitidas na Norma, que são 0,80 m e 2,10 m, 

respectivamente. 
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5.3.3 Acessos Internos - Pavimento Térreo 

No pavimento térreo existem diversos espaços utilizados pelo Museu de Ciência e 

Técnica da Escola de Minas como a recepção, a administração, os setores de 

História Natural, Mineração, Cantaria, Mineralogia I e as reservas técnicas, além dos 

espaços de uso geral como o pátio interno, as circulações, a cafeteria, o pátio 

externo e o sanitário masculino. A porta principal dá acesso ao hall de entrada com 

3,20 m de largura e piso de lajota de quartzito antecedido por uma escada com 2,52 

m de largura e degraus de cantaria com piso de 0,31 m e espelho de 0,18 m (FIG. 

67e). Os cômodos são interligados entre si e com o pátio interno através de portas. 

As de acesso aos setores são de giro com duas folhas e possuem largura de 1,05 m 

a 1,52 m e altura de 2,35 m a 3,10 m (FIG. 67f). Há um vão de porta interligando os 

setores de Mineração e Cantaria com 0,66m de largura e 1,75 m de altura (FIG. 

67b). No Setor de História Natural há uma rampa de 12% e no Setor de Mineração 

uma rampa de 7,3% para vencer os desníveis entre os pisos, ambas instaladas no 

vão de abertura das portas (FIG. 67a e 67g). Há também uma escada sem guarda-

corpo e corrimão na porta entre o Setor de Cantaria e Mineralogia I, com 0,96 m de 

largura e piso de 0,28 m e espelho de 0,20 m (FIG. 67c). Os pisos dos cômodos são 

planos e compostos por ladrilho hidráulico, tabuado corrido e lajota de quartzito 

regular e irregular (FIG. 67d). O pátio interno interliga os vários setores e as 

circulações. É descoberto e composto por um piso de lajota de quartzito com 

inclinação de 1% (FIG. 67h). Há também um degrau isolado com altura de 0,12 m 

em duas portas do Setor Mineração e Cantaria em relação ao piso do pátio interno 

(FIG. 68a e 68e). 

O acesso à cafeteria, a uma das entradas do Setor de Mineralogia I e ao pavimento 

superior se dá por uma escada de cantaria sem corrimão com 2,82 m de largura e 

piso de 0,39 m e espelho de 0,15 m (FIG. 68b e 68f). A seguir há uma rampa sem 

corrimão com 1,55 m de largura e inclinação de 6,5% (FIG. 68c). Na cafeteria há um 

acesso para o antigo departamento de engenharia civil, através de uma escada sem 

corrimão com largura de 1,26 m, piso de 0,33 m e espelho de 0,27 m (FIG. 68g). 

Também há um acesso para o pátio externo, através de uma escada sem corrimão 

com largura variando de 1,56 m a 1,94 m, piso de 0,28 m e espelho de 0,17 m (FIG. 

68d). O pátio externo interliga a cafeteria á segunda entrada secundária, ao sanitário 

masculino e a escada de acesso ao pavimento superior, além de dar acesso a 
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outros setores nos fundos do edifício. Esse pátio é descoberto e composto por um 

piso cimentado e de paralelepípedos de pedra com inclinação longitudinal de 3% 

(FIG. 68g e 68h).  
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Figura 67 – Acessos internos ao pavimento térreo – Rampa (a) e vão de porta (b) do Setor de 

Mineração (a), porta do Setor de Cantaria (c), piso de quartzito (d), escada do hall (e), porta 

de giro (f), rampa do Setor de História Natural (g) e piso de quartzito do pátio interno (h). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Figura 68 – Acessos internos ao pavimento térreo - Degraus isolados no pátio interno (a) (e), 

escada de acesso à cafeteria (b), rampa da cafeteria (c), escada da cafeteria para o pátio 

externo (d) e antigo departamento de engenharia civil (g), circulação (f) e pátio externo (h). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Assim, avaliando os elementos conforme Norma ABNT NBR 9.050/2020, tem-se: 

 Revestimento do piso: os pisos da maioria dos cômodos são planos e 

compostos por ladrilho hidráulico, tabuado corrido e lajota de quartzito, todos 

com superfície regular, firme, estável, antiderrapante e pouco trepidante. O piso 

do cômodo do Setor de Mineração anterior ao Setor de Cantaria é plano e de 

lajota de quartzito com superfície irregular e trepidante. O piso do Setor de 

Mineralogia I é de lajota de quartzito polido com superfície derrapante. O piso 

de tabuado corrido da cafeteria não está firme já que algumas tábuas estão 

deterioradas. O piso do pátio interno é de lajota de quartzito com superfície 

regular, firme, estável, pouco trepidante e com inclinação transversal inferior a 

3% e longitudinal inferior a 5%. O piso do pátio externo é de cimentado e de 

paralelepípedos de pedra com superfície irregular, firme, estável, trepidante e 

com inclinação transversal inferior a 3% e longitudinal inferior a 5%. 

 Rampa: todas as rampas possuem inclinação inferior a 8,33% e, em casos 

excepcionais, a 12,5%. 

 Degrau e escada: os degraus isolados e escadas não estão associados à 

rampas ou equipamentos de transporte vertical. As larguras das escadas e 

rampas são superiores a largura mínima admissível que é de 1,20m. As 

escadas possuem pisos (p) e espelhos (e) com dimensões que não atendem à 

todas as condições da Norma, ou seja: 

a) 0,63 m <= p + 2e <= 0,65 m 

b) 0,28 m <= p <= 0,32 m 

c) 0,16 m <= e <= 0,18 m 

 Corrimão, guarda-corpo e barra de apoio: as rampas e escadas não possuem 

corrimão. Os degraus isolados não possuem barra de apoio. 

  Porta: a maioria das portas possui largura e a altura com medidas superiores 

ao vão livre e a altura mínima admitidas na Norma que é de 0,80 m e 2,10 m 

respectivamente, exceto na abertura de ligação entre o Setor de Mineração e 

Cantaria que pode ser acessado também pelo pátio interno. Todas as portas de 

acesso ao edifício e aos setores ficam abertas durante a visitação, não sendo 

necessário movimentá-las ou utilizar as maçanetas. 
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5.3.4 Acessos Internos - Pavimento Superior 

No pavimento superior também existem diversos espaços utilizados pelo Museu de 

Ciência e Técnica da Escola de Minas como, os setores de Mineralogia II, Desenho, 

Topografia, Astronomia, Galeria de Ex-alunos, Panteão Gorceix, Capela, além da 

Biblioteca de Obras Raras, da Diretoria da Escola de Minas, do Auditório (Salão 

Nobre), das circulações e do sanitário feminino. 

O acesso interno ao pavimento superior se dá por dois locais: um a partir do pátio 

interno e outro a partir do pátio externo. O acesso pelo pátio interno se dá por duas 

escadas em cantaria e madeira com guarda-corpo e sem corrimão, com dois lances 

e patamar intermediário que desdobram em dois lances laterais com largura de 1,34 

m a 1,40 m e degraus com piso de 0,28 m a 0,31 m e espelho de 0,15 m a 0,21 m 

(FIG. 69a, 69b e 69e). O acesso pelo pátio externo se dá por uma escada de um 

lance de lajota de quartzito com guarda-corpo e corrimão em um lado, com 1,45 m 

de largura e degrau com piso de 0,30 m e espelho de 0,18 m (FIG. 69g).  

A circulação principal é feita pela varanda que circula todo o pátio interno com 

largura de 1,36 m a 1,45 m. Os cômodos são interligados entre si e com a varanda 

através de portas de giro com duas folhas com largura de 1,32 m a 1,52 m e altura 

de 2,85 m a 3,20 m (FIG. 69e). Há duas aberturas na alvenaria interligando os 

setores de Desenho e Topografia com 1,50 m de largura e 2,50 m de altura com 

uma rampa sem corrimão de 5,5% entre elas para vencer o desnível entre os pisos 

(FIG. 69h). Há também um degrau isolado com altura de 0,14 m na porta de entrada 

do Panteão Gorceix e um na porta do Setor de Desenho (FIG. 69c). Há uma escada 

com guarda-corpo e três degraus na circulação de acesso ao Setor de Desenho, de 

Topografia e sanitário feminino, com largura de 1,77 m e degrau com piso de 0,28 m 

e espelho de 0,18 m, sendo que nos demais cômodos não há desníveis (FIG. 69f). 

Os pisos dos cômodos são planos e compostos por tabuado corrido em grande parte 

das áreas, ladrilho hidráulico, lajota de quartzito, taco de madeira e cantaria na 

soleira de algumas portas (FIG. 69d). No Setor de Mineralogia II o piso de tabuado 

corrido é revestido por carpete nas áreas de circulação. 
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Figura 69 – Acessos internos ao pavimento superior – Escada de acesso ao pavimento 

superior pelo pátio interno (a) (b), degrau isolado no Panteão Gorceix (c), circulação interna 

(d), varanda (e), escada do Setor de Desenho (f), escada de acesso ao pavimento superior 

pelo pátio externo (g) e rampa do Setor de Desenho (h). 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Assim, avaliando os elementos conforme Norma ABNT NBR 9.050/2020, tem-se: 

 Revestimento do piso: os pisos da maioria dos cômodos são planos e 

compostos por tabuado corrido, ladrilho hidráulico e lajota de quartzito, todos 

com superfície regular, firme, estável e pouco trepidante. O piso de tabuado 

corrido da varanda não está firme já que algumas tábuas estão deterioradas. O 

piso do Panteão Gorceix é de lajota de quartzito polido com superfície 

derrapante. 

 Rampa: a rampa existente possui inclinação inferior a 8,33%. 

 Degrau e escada: os degraus isolados e escadas não estão associados à 

rampas ou equipamentos de transporte vertical. As larguras das escadas e 

rampas são superiores a largura mínima admissível que é de 1,20 m. A maioria 

das escadas possuem pisos (p) e espelhos (e) com dimensões que não 

atendem à todas as condições da Norma, ou seja: 

a) 0,63 m <= p + 2e <= 0,65 m 

b) 0,28 m <= p <= 0,32 m 

c) 0,16 m <= e <= 0,18 m 

 Corrimão, guarda-corpo e barra de apoio: a rampa, a escada do pátio interno e 

a escada de acesso ao Setor de Desenho e Topografia não possuem corrimão. 

O degrau isolado não possui barra de apoio. A escada do pátio externo possui 

corrimão em apenas um dos lados que não atende às dimensões estabelecidas 

na Norma.  

 Porta: as portas possuem largura e a altura com medidas superiores ao vão 

livre e a altura mínima admitidas na Norma que é de 0,80 m e 2,10 m 

respectivamente. Todas as portas de acesso aos setores ficam abertas durante 

a visitação, não sendo necessário movimentá-las ou utilizar as maçanetas. 

 

 

 



115 
 

5.3.5 Sanitários de uso coletivo 

No edifício existem vários sanitários, porém os de uso dos visitantes são dois: o 

sanitário masculino com acesso pelo pátio externo do pavimento térreo (FIG. 70g), e 

o sanitário feminino localizado acima do primeiro e com acesso pelo pavimento 

superior (FIG. 70a). 

O sanitário masculino é acessado pelo pátio externo descoberto e possui uma porta 

de entrada de giro com duas folhas com 1,20 m de largura e 2,10 m de altura e um 

degrau isolado com espelho de 0,21 m (FIG. 70h). Possui um lavatório de coluna, 

um mictório tipo calha com 2,62 m de largura e quatro vasos sanitários instalados 

em boxes com largura de 0,75 m a 1,24 m e comprimento de 1,30 m a 1,50 m, com 

portas de 0,60 m de largura com abertura para o interior dos mesmos. O piso é de 

placa cerâmica (FIG. 70c e 70d).  

O sanitário feminino é acessado pela circulação do Setor de Desenho e Topografia 

no pavimento superior e possui uma porta de giro com uma folha com 0,82 m de 

largura e 2,10 m de altura sem desnível (FIG. 70b). Possui um lavatório de coluna e 

dois vasos sanitários instalados em boxes com largura de 1,38 m a 1,68 m e 

comprimento de 1,62 m a 1,66 m, com portas de 0,60 m de largura com abertura 

para o interior dos mesmos. O piso é de placa cerâmica (FIG. 70e e 70f). 
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Figura 70 – Sanitários de uso coletivo – Acesso (a) e porta de entrada (b) do sanitário 

feminino, boxes (c) e mictório (d) do sanitário masculino, boxes (e) e lavatório (f) do sanitário 

feminino, acesso (g) e porta de entrada (h) do sanitário masculino. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Assim, avaliando os elementos conforme Norma ABNT NBR 9.050/2020, tem-se: 

 Dimensões: os sanitários não são acessíveis já que não possuem dimensões 

dos espaços e portas que permitem a circulação com giro de 360°, manobra e 

transferência lateral, perpendicular e diagonal. Os lavatórios possuem colunas 

que impedem a aproximação do usuário de cadeira de roda.  

 Localização: os sanitários não estão localizados em rotas acessíveis. 

 Barra de apoio: não há barras de apoio em nenhum local para a garantia do 

uso com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

 Piso: os pisos dos sanitários são de placas cerâmicas que não são 

antiderrapantes. 

 Degrau isolado: o degrau isolado do vestiário masculino não está associado à 

rampa ou equipamento de transporte vertical e possui espelho com dimensão 

que não atende às condições da Norma. 

 Porta: as portas de entrada possuem largura e altura com medidas superiores 

ao vão livre e a altura mínima admitidas na Norma que é de 0,80 m e 2,10 m, 

porém com sentido de abertura para o lado interior. As portas dos boxes não 

possuem as medidas mínimas e sentido de abertura para o lado interior. 

    

Avaliadas as condições atuais do edifício quanto à acessibilidade para pessoas com 

deficiências motoras ou com mobilidade reduzida, é possível refletir sobre possíveis 

soluções para as demandas da acessibilidade. Essas possíveis soluções deverão 

respeitar os valores que justificam preservar a antiga Escola de Minas, o antigo 

Palácio dos Governadores. Balizando a proposição dessas possíveis soluções foi 

feita a Matriz de Autenticidade e Acessibilidade, apresentada a seguir. 
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5.4 Matriz de Autenticidade e Acessibilidade 

Após a avaliação da autenticidade e da acessibilidade elaborou-se a Matriz de 

Autenticidade e Acessibilidade proposta por Ferreira (2011), a partir das respostas 

as perguntas apresentadas no QUADRO 2 da página 62 que avalia como as 

intervenções para a promoção da acessibilidade poderão impactar nos aspectos de 

forma e desenho, materiais e substância, uso e função, tradições e técnicas, 

localização e espaço, e espírito e sentimento, em relação a cada uma das 

dimensões do patrimônio, ou seja, artística, histórica, social e científica.  A matriz 

também fornece importantes informações que orientam a elaboração de propostas 

de intervenções compatíveis com a preservação do bem sem o comprometimento de 

sua autenticidade e significância cultural (QUADRO 4). 
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Quadro 4 – Matriz de Autenticidade e Acessibilidade. 

Aspectos 
Dimensões (Valores) 

Artística Histórica Social Científica 

Forma e 
Desenho 

 
Os desníveis existentes na entrada 
principal da edificação, que tem a 
obrigatoriedade de atender à todas as 
condições de acessibilidade e os 
desníveis nos acessos ao pavimento 
superior e aos sanitários, são os 
principais desafios a serem enfrentados 
para a garantia da acessibilidade ao bem 
edificado.  
 

Apesar de existirem escadas e rampas, 
essas possuem características que não 
atendem integralmente às normas, como 
os revestimentos, as dimensões, as 
inclinações e a ausência de alguns 
elementos como corrimãos, guarda-
corpos e barras de apoio. 
 

O sanitário masculino e o feminino 
também não atendem às normas sendo 
necessário adaptá-los. 
 

Assim, será necessária a execução de 
adaptações, com á inserção de 
elementos novos que assegurem a 
acessibilidade, feitas de modo criterioso 
e respeitoso, já que representam 
acréscimos de volumes que poderão 
descaracterizar e interferir na forma, 
desenho, esquema tradicional e eficácia 
simbólica da edificação existente. 
 

A inserção de elementos como 
passarelas, rampas, escadas e 
equipamentos eletromecânicos não 
devem causar danos ou causar danos 
mínimos, na forma e desenho do 
patrimônio edificado a ponto de 
descaracterizá-lo e impedir a 
apreensão do testemunho histórico, já 
que precisam perdurar no presente 
como testemunho do passado, para 
serem transmitidas para as gerações 
futuras na plenitude de sua 
autenticidade. 
 

Os novos elementos deverão 
incorporar-se à trajetória do bem, 
destacar-se da composição 
arquitetônica original e ter a marca do 
nosso tempo, da contemporaneidade. 
 
 

A inserção de elementos novos 
devem causar a mínima 
interferência possível na forma e o 
desenho do edifício, já que este faz 
parte da memória e da paisagem 
urbana apreendida pela 
comunidade e pelos vários turistas 
que visitam a cidade para 
contemplar seus diversos edifícios 
históricos.  
 

A inserção de elementos novos que 
asseguram a acessibilidade se 
justifica por se destinarem aos 
sujeitos da preservação. Poderão 
ocorrer algumas alterações nos 
traços do passado, desde que 
sejam favoráveis aos sujeitos, já 
que a conservação e a restauração 
devem ser feitas para os sujeitos, 
não necessariamente para os 
objetos. 
 

 

A inserção de elementos novos 
para viabilizar a acessibilidade de 
pessoas com deficiência motora ou 
com mobilidade reduzida deve ser 
feita de modo a minorar as 
interferências no caráter 
documental. Alguma perda poderá 
ocorrer, mas ela pode ser 
compensada por um inventário 
prévio minucioso ou por registro 
cuidadoso, tanto da preexistência 
quanto do processo de intervenção. 

 

 

(continua) 
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Quadro 4 – Matriz de Autenticidade e Acessibilidade (continuação). 

Aspectos 
Dimensões (Valores) 

Artística Histórica Social Científica 

Materiais e 
Substâncias 

 
Os muros e as alvenarias de pedra 
argamassada e de tabique, as 
esquadrias de madeira, os pisos de 
pedra e madeira, os forros de madeira e 
estuque, o ferro das grades e guarda-
corpos e as cantarias utilizadas em 
diversos elementos poderão ser 
alteradas, desde que minimamente, de 
modo a reduzir danos e a evitar perdas e 
supressões evitáveis ou não justificadas 
pela acessibilidade a ser alcançada. 
 

Deverão ser escolhidas as melhores 
rotas e elementos para que não haja 
nenhum impacto ou o mínimo possível 
sobre a consistência material do bem, já 
que as intervenções podem representar 
um risco potencial ao patrimônio, se não 
forem executadas de maneira criteriosa. 
 

Os novos materiais deverão ser 
diferenciados dos existentes, porém em 
harmonia com os mesmos de modo que 
haja um diálogo entre o novo e o antigo.  
 

Os novos materiais acrescentados 
deverão distinguir-se dos materiais 
existentes de modo a serem facilmente 
reconhecíveis para não criar um falso 
histórico e induzir o observador ao 
engano de confundir a intervenção ou 
eventuais acréscimos com o que existia 
anteriormente. 
 

Também deverão ser adotadas 
soluções passíveis de reversibilidade 
de modo de modo a não comprometer 
o bem irreversivelmente e permitir 
eventual remoção futura, caso surjam 
novos métodos e tecnologias. 
 

Vários elementos como pisos, forros e 
esquadrias não são originais, o que 
possibilita maior liberdade de 
intervenção nos mesmos, caso seja 
necessário. 

A inserção de novos materiais não 
devem causar nenhum dano ou 
causar danos mínimos à 
consistência material do edifício 
existente, para não interferir na 
relação da população com o espaço 
construído. 

 
 

A intervenção arquitetônica deverá 
contar com o registro e a indicação 
da época de sua implantação, tipo 
de tecnologia e materiais utilizados, 
para possibilitar a sua identificação. 
 

 

(continua) 
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Quadro 4 – Matriz de Autenticidade e Acessibilidade (continuação). 

Aspectos 
Dimensões (Valores) 

Artística Histórica Social Científica 

Uso e 
Função 

O edifício já teve vários usos e funções 
durante sua existência como militar, 
administrativo, residencial, educacional e 
atualmente cultural como museu. 
 

Esse último por ser de uso público deve 
garantir o acesso com segurança e 
autonomia à todas as suas dependências 
visitáveis, livres de barreiras e obstáculos 
que impeçam ou dificultem a sua 
acessibilidade. 
 

As adaptações devem contribuir para o 
uso adequado dos espaços e não 
interferir na compreensão de função. 

O patrimônio cultural não é imutável, 
mas dinâmico já que as intervenções 
humanas é o reflexo das relações e 
interações das pessoas com o espaço 
que as envolvem. 
 

As adaptações poderão possibilitar 
acessos a novos espaços e novos usos 
que deverão ser sempre compatíveis 
com a preservação, à transmissão de 
seus valores para as gerações futuras, 
a promoção de sua função social e seu 
significado cultural. 
 

Os usos anteriores ou originais deverão 
ser registrados para melhor 
compreensão da história do edifício. 

A introdução de elementos para 
promover a acessibilidade garantirá 
o acesso das pessoas aos espaços 
do museu e demais ambientes, 
ampliará o atendimento a sociedade 
e aumentará a apropriação do 
espaço pelos usuários. 

Com a adaptação, novas demandas 
de uso dos espaços poderão 
ocorrer. As mudanças de uso 
requerem uma investigação 
constante sobre a compatibilidade e 
o grau de degradação que o edifício 
poderá sofrer. 

Tradições e 
Técnicas 

As intervenções deverão respeitar e 
evidenciar as técnicas tradicionais 
utilizadas na edificação do bem através 
da diferenciação dos materiais e do 
modo de construir contemporâneo. 

As técnicas utilizadas nas intervenções 
deverão ter a época de sua execução 
facilmente identificada. 

As técnicas empregadas podem 
contribuir para difusão de 
conhecimento socialmente 
relevante e, mesmo, para a 
formação de mão de obra 
especializada. 

As técnicas empregadas deverão 
ser registradas para orientar a 
preservação do patrimônio e as 
intervenções futuras, caso 
necessário. 

Localização 
e Espaço 

A intervenção deverá ser compatível e 
respeitosa com o edifício existente para 
não modificar a leitura do espaço. 
Cuidado especial deverá ser tomado nas 
fachadas e principalmente na fachada 
principal que é imponente na paisagem e 
de grande visibilidade em toda Praça 
Tiradentes.  

A intervenção na edificação deve ser 
incorporada à história da Praça e da 
cidade, denotando as mudanças 
sociais e culturais, sem apagar todas 
as marcas de outros tempos e outros 
contextos sociais e culturais. 

A Praça Tiradentes é um grande 
espaço urbano para atividades 
cívicas, sociais e culturais e toda 
mudança nas edificações históricas 
localizadas na mesma devem ser 
feitas de modo criterioso para não 
impedir ou prejudicar a relação da 
comunidade com os edifícios. 

As mudanças na relação da 
edificação com a Praça e a cidade 
deverão ser documentadas e as 
novas relações eventualmente 
estabelecidas entre os usuários, a 
edificação e a Praça deverão ser 
registradas de modo crítico. 

Espírito e 
Sentimento 

A intervenção deverá contribuir para 
enfatizar a relação entre os sujeitos e o 
bem cultural. 

A intervenção deverá contribuir para 
reforças a importância histórica do 
edifício, da Praça, da cidade e da 
relação dos usuários com o bem. 

A alteração da fachada poderá 
alterar a percepção do espaço pela 
população e pelos visitantes. 

A intervenção deverá ser 
documentada, para evitar 
interpretações equivocadas sobre a 
inserção de novos elementos no 
conjunto edificado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 adaptada de FERREIRA, 2011. 
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5.5 Proposta de Intervenção Arquitetônica 

Feitas as avaliações da autenticidade e da acessibilidade, foi Imagem elaborada um 

estudo inicial, preliminar, para uma intervenção arquitetônica no prédio da Escola de 

Minas da Praça Tiradentes, antigo Palácio dos Governadores, utilizando a 

construção metálica como elemento para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência motora ou com mobilidade reduzida, através da superação de 

barreiras arquitetônicas. E, também, como elemento para a promoção da 

preservação do bem do patrimônio cultural edificado. 

A proposta de intervenção arquitetônica teve por base conceitual e teórica a Carta 

de Veneza (1964), o Documento de Nara (1994), a Carta de Burra (2013), as 

Teorias Clássicas e Contemporâneas da Restauração, a Instrução Normativa IPHAN 

nº 01/2003, a Portaria IPHAN nº 420/2010, o Caderno Técnico IPHAN nº 9/2014, o 

Decreto nº 5.296/2004, a Lei nº 10.098/2000, a Lei nº 13.146/2015, a Norma ABNT 

NBR 9.050/2020, a Norma ABNT NBR 9.077/2001, a Norma ABNT NBR NM 

313/2007, a Norma ABNT NBR ISO 9386-1/2013 e 9386-2/2012. 

A intervenção arquitetônica proposta neste estudo teve como premissa a garantia do 

acesso, da circulação e do usufruto do prédio do antigo Palácio dos Governadores, 

ocupado atualmente pelo Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas e outros 

setores, por todas as pessoas e, especificamente, para aquelas com deficiência 

motora ou mobilidade reduzida. Este estudo não teve como objetivo a avaliação do 

uso dos espaços ocupados e nem dos espaços ociosos, e sim promover condições 

de acessibilidade para que possam ser utilizados em demandas futuras. 

Também teve como premissa, o respeito aos valores artísticos, históricos e culturais 

do bem, buscando-se obedecer aos princípios da distinguibilidade, adotando-se o 

uso da construção metálica, com elementos de aço compatíveis e, ao mesmo 

tempo, destacados do pré-existente pelo uso de linguagem arquitetônica 

contemporânea. Buscou-se também atender ao princípio da reversibilidade na 

medida em que os elementos de aço propostos podem ser removidos a qualquer 

tempo, sem causar dano ou causando danos mínimos ao bem, e atendendo também 

ao princípio da mínima intervenção na autenticidade das formas, materiais e 

técnicas construtivas. Pretende-se, assim que o espectador reconheça o objeto tal 
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qual está acostumado, com poucas modificações de aspectos relevantes de sua 

aparência. 

Deu-se preferência à utilização de rampas a equipamentos eletromecânicos de 

transporte vertical para vencer os diversos desníveis existentes, salvo nos locais 

onde não há espaço suficiente para a construção das mesmas, sem que causem 

grandes danos materiais e estéticos ao bem edificado. Os materiais utilizados nos 

elementos foram o aço carbono e o aço inox que proporcionam resistência, esbeltez 

e leveza material e estética ao conjunto, além de distinguir-se dos materiais 

existentes, permitir a reversibilidade e a mínima intervenção. Também foram 

utilizados elementos de aço com revestimento de vidro ou vazados para permitir a 

transparência e a menor interferência visual com o edifício existente. Não foi objetivo 

deste estudo o dimensionamento estrutural dos elementos utilizados. Fez-se apenas 

uma representação arquitetônica básica, em plantas, cortes e perspectivas, em 

escala adequada ao estudo preliminar de projeto. 

Propõe-se que a estrutura metálica utilizada no acesso frontal ao edifício deverá ser 

pintada na cor branca. Apesar da semelhança com a cor da alvenaria externa, é a 

que causará menor interferência nas fachadas e na paisagem urbana. Já a estrutura 

metálica proposta no interior do edifício deverá ser pintada na cor vinho chassis ou 

outra de tonalidade escura, para garantir o contraste com os elementos existentes. 

As torres dos elevadores possuirão elementos metálicos dimensionados de modo a 

evitar, sempre que possível, o uso de contraventamentos, a fim de diminuir o 

impacto visual sobre os elementos existentes. 

O levantamento arquitetônico que serviu de base para a elaboração dos desenhos, 

foram cedidos pela Prefeitura dos Campi da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Nos tópicos 5.6.1 ao 5.6.5 são descritas e justificadas as soluções de projeto 

propostas, sendo apresentados no Apêndice 1 os desenhos da proposta de 

intervenção arquitetônica através de plantas, cortes, detalhe e perspectivas. 

5.5.1 Acessos Externos 

Os acessos externos pela Praça Tiradentes e pela Rua Henri Gorceix não atendem 

aos critérios de acessibilidade, pois não há adaptações nas vias públicas conforme 
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os requisitos da Norma ABNT NBR 9.050/2020. Assim, conforme a proposta de 

acesso ao edifício, propõe-se a reformulação do estacionamento existente no início 

da Rua Barão de Camargos, adaptando-o com a instalação de vagas, rampa e 

travessia elevada para torná-lo acessível (FIG. 71 e 74). 

 

 
 

Figura 71 – Planta – Nível 0,00 – Estacionamento. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

5.5.2 Acessos ao Edifício  

Conforme a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003 as pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida deverão alcançar o imóvel desde o passeio 

até o seu interior em percurso livre de barreira e, sempre que possível e 

preferencialmente, pela entrada principal ou outra integrada a esta. Conforme a 

Norma ABNT NBR 9.050/2020 todas, ou o maior número possível de entradas, 

devem ser acessíveis, sendo que a entrada principal tem a obrigatoriedade de 

atender a todas as condições de acessibilidade, salvo se esgotadas todas as 

possibilidades de adequação desta entrada.  

Atualmente o acesso principal ao edifício é feito por degraus isolados, uma rampa 

com inclinação de aproximadamente 20% com piso irregular e trepidante, e uma 

escada sem corrimão e sem barra de apoio, o que impossibilita o acesso universal. 

O desnível de aproximadamente 7,50 m existente entre a calçada e o terrapleno, se 

fosse vencido por uma rampa com inclinação de 8,33% (máximo permitido pela NBR 
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9050/2020), demandaria um comprimento e uma área de aproximadamente 95,00 m 

e 115 m² respectivamente, o que tornaria essa solução inviável por não existir 

espaço disponível e, mesmo que existisse, haveria uma grande interferência na 

fachada frontal do edifício. 

Assim, o acesso universal pela entrada principal torna-se possível com a instalação 

de um elevador e novas passarelas, rampas e degraus associados aos patamares, 

rampas e escadas existentes como descrito a seguir: 

 Elevador panorâmico: é proposta a colocação de um elevador panorâmico com 

portas opostas, no platô existente na lateral direita do edifício, junto à Rua 

Barrão de Camargos. Entende-se que a instalação neste local causará a menor 

interferência na forma, desenho e esquema tradicional da fachada frontal da 

edificação e, também, o menor impacto sobre a consistência material do bem já 

que este foi construído posteriormente ao edifício original. Este local também 

permitirá o acesso ao futuro Setor de Eletrotécnica do Museu de Ciência e 

Técnica da Escola de Minas, que não possui rota acessível internamente. Para 

sua instalação será necessária a realização de desaterro de parte do muro 

existente, construção de um muro de contenção de concreto armado, execução 

de vãos para instalação de janelas para iluminação e ventilação, execução de 

vão para instalação de porta de acesso, instalação de cobertura de vidro para 

proteção e iluminação do hall e execução de calçada de acesso ao Setor de 

Eletrotécnica. O elevador panorâmico será instalado em uma torre de estrutura 

metálica revestida de vidro (FIG. 71, 72, 73 e 74). 

 Passarelas, rampas e degraus: para o acesso a entrada principal a partir do 

elevador, será necessária a construção de passarelas, rampas e degraus 

metálicos com seus respectivos guarda-corpos e corrimãos para vencer os 

diversos desníveis existentes no local. O trajeto escolhido é o menor possível e 

o que melhor aproveita e preserva a integridade dos elementos existentes. As 

passarelas, rampas, degraus e guarda-corpos serão de estrutura de aço 

pintado e os corrimãos de aço inox (FIG. 73 e 74). 

 Plataforma elevatória vertical: para o acesso ao terrapleno, a partir do patamar 

à direita do edifício, será necessária a instalação de uma plataforma elevatória 
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vertical para vencer o desnível de 0,96 m existente entre os dois locais. Se 

esse desnível fosse vencido por uma rampa, seria necessário um comprimento 

de aproximadamente 13,00 m, o que causaria maior impacto visual na fachada 

frontal (FIG. 73 e 74). 

 

Figura 72 – Planta – Nível 4,91 – Setor de Eletrotécnica. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

 
 

Figura 73 – Planta – Nível 7,89 a 9,60 – Terrapleno. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Figura 74 – Perspectiva - Fachada Frontal. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

5.5.3 Acessos Internos - Pavimento Térreo 

São necessárias diversas intervenções nos espaços do pavimento térreo para torná-

lo acessível conforme descrito a seguir: 

 Hall de entrada: logo após a porta de entrada principal há um lance de escada 

que deverá ser relocado para criar um espaço para a instalação de uma 

plataforma elevatória vertical e uma passarela com guarda-corpo e corrimãos, 

já que não há espaço suficiente para a construção de uma rampa e nem para 

instalação da plataforma sem o deslocamento da mesma. Para a relocação da 

escada deverá ser utilizado o mesmo material existente. Também deverá ser 

instalado um guarda-corpo em uma das portas da recepção para segurança 

dos usuários (FIG. 75). 

 Setor de Mineração e Cantaria: há um único vão na alvenaria que interliga os 

setores de Mineração e Cantaria com largura de 0,66 m e altura de 1,75 m, que 

não atende os critérios de acessibilidade. O acesso a esses dois setores 

também poderá ser feito através das duas portas voltadas para o pátio interno, 

porém há degraus nessas que deverão ser vencidos com uma passarela com 

guarda-corpos e corrimãos de aço. Também deverá ser instalada uma 
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plataforma elevatória associada a uma escada para vencer o desnível entre o 

Setor de Cantaria e Mineralogia I, já que não há espaço para a construção de 

uma rampa neste local. Se o acesso fosse feito pelo pátio interno, seria 

necessária a construção de uma rampa de 13,00 m de comprimento ou uma 

plataforma elevatória vertical que causariam grande interferência visual nos 

chafarizes e nas escadas de cantaria de acesso ao pavimento superior. O 

Setor de Cantaria também deverá ser relocado para a circulação existente 

antes do Setor de Mineralogia I, devido à perda de espaço neste setor (FIG. 75 

e 76). 

 

 Acesso ao pavimento superior pelo pátio interno: o acesso atual ao pavimento 

superior é feito através de escadas. Não há espaço suficiente para a 

construção de uma rampa e, por isso, deverá ser instalado um elevador 

panorâmico no pátio interno em uma torre de estrutura metálica revestida de 

vidro (FIG. 75, 76 e 80).  

 

Figura 75 – Planta – Nível 9,60 a 12,24 – Pavimento Térreo. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Figura 76 – Perspectiva – Pátio Interno. 
Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

 Pátio externo: interliga vários espaços do edifício como uma das entradas 

secundárias pela Rua Henri Gorceix, o pavimento térreo, o pavimento superior 

e os sanitários. Para o acesso ao pátio externo a partir da cafeteria é 

necessária a demolição da escada existente, o rebaixamento e o nivelamento 

de parte do piso externo, e a construção de uma rampa metálica associada a 

uma escada com seus respectivos guarda-corpos e corrimãos. Esta 

intervenção também corrigirá a altura insuficiente da porta de acesso a este 

pátio. Para o acesso ao pavimento superior e a REDEMAT será necessária a 

reformulação das escadas existente, a instalação de guarda-corpos e 

corrimãos, a instalação de um elevador panorâmico e a instalação de uma 

plataforma elevatória vertical enclausurada. Também deverá ser construída 

uma cobertura de vidro com estrutura metálica e elementos retráteis para 

iluminação, ventilação e proteção dos usuários quanto às intempéries (FIG. 77, 

81 e 82). 

 Pátio novo: foram feitos acréscimos de construções na lateral direita do antigo 

Palácio dos Governadores para abrigar alguns laboratórios do curso de 

Engenharia Civil, quando do seu uso como Escola de Minas, que 

descaracterizaram e interferiram na apreensão desta fachada. Por isso, deverá 

ser demolida parte desses acréscimos e construída uma rampa metálica 

associada a uma escada com seus respectivos guarda-corpos e corrimãos, 

para vencer o desnível entre a cafeteria e o pátio novo. Também deverá ser 
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construída uma cobertura de vidro com estrutura metálica e elementos retráteis 

para iluminação, ventilação e proteção dos usuários quanto às intempéries 

(FIG. 78 e 79).  

 

Figura 77 – Planta – Nível 12,24 – Pátio Externo. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

 

   

(a)                                                           (b) 

Figura 78 – Planta – Nível 10,15 (a) e 14,14 (b) – Pátio Novo. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Figura 79 – Perspectiva – Pátio Novo. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

 

5.5.4 Acessos Internos - Pavimento Superior 

Serão necessárias diversas intervenções nos espaços do pavimento superior para 

torná-los acessíveis conforme descrito a seguir: 

 Varanda: a circulação principal do pavimento superior é feita através da 

varanda que possui escadas em seu trajeto, o que torna a rota não acessível. 

Assim, deverá ser construída uma passarela metálica com guarda-corpo sobre 

a escada de um dos lados da varanda, para interligar as circulações e eliminar 

a necessidade de criação de trajetos por dentro dos cômodos (FIG. 76 e 80). 

 Panteão Gorceix e Setor de Desenho: deverá ser construída uma rampa 

metálica com guarda-corpos e corrimãos para vencer os degraus existentes na 

porta de entrada desses espaços (FIG. 81). 

 Circulação posterior: deverá ser instalada uma plataforma elevatória vertical na 

circulação posterior para vencer o desnível entre a circulação próxima à Galeria 

de Ex-alunos e a próxima ao Setor de Desenho. Para isso será necessária a 

demolição de uma janela e das instalações sanitárias sem uso. (FIG. 81 e 82). 
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Figura 80 – Planta – Nível 14,72 – Pátio Interno. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

 

 

Figura 81 – Planta – Nível 14,72 a 15,25 – Pátio Externo. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 
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Figura 82 – Perspectiva – Pátio Externo. 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, 2021. 

5.5.5 Sanitários de uso coletivo 

Será necessária a execução de adaptações no sanitário masculino e feminino de 

usos coletivos para torná-los acessíveis conforme descrito a seguir: 

 Sanitário Masculino: será necessário executar o rebaixamento do piso e a 

instalação de um sanitário acessível independente, com dimensões adequadas 

e todos os equipamentos necessários. Também será necessário executar a 

reforma do sanitário existente (FIG. 77). 

 Sanitário Feminino: será necessária a instalação de um sanitário acessível 

independente com dimensões adequadas e todos os equipamentos 

necessários, e a execução de reforma do sanitário existente (FIG. 81). 

5.5.6 Análise geral da solução proposta 

Este tópico traz uma análise geral da relação entre a intervenção proposta e os 

aspectos da acessibilidade, a preservação do patrimônio cultural edificado e a 

construção metálica. 
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5.5.6.1 Acessibilidade 

A Lei nº 10.098/2000, o Decreto nº 5.296/2004 e a Lei nº 13.146/2015, estabelecem 

que as edificações de uso público ou privadas de uso coletivo devem ser acessíveis 

para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Segundo a ABNT 

NBR 9.050/2020 as edificações precisam ser utilizadas pela maior quantidade de 

pessoas, independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou 

percepção, de maneira autônoma e segura. A Instrução Normativa IPHAN nº 

01/2003 estabelece que deverá ser proporcionada às pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, acesso ao interior dos edifícios preferencialmente pela 

entrada principal. 

Conforme Ferreira, garantir a acessibilidade a imóveis tombados de uso público, 

significa adaptar a edificação dotando-a das características necessárias para 

permitir o acesso, a circulação e o uso fruto do bem por qualquer pessoa, sem 

qualquer risco à segurança individual ou coletiva. (FERREIRA, 2011). 

As principais barreiras arquitetônicas encontradas, foram os desníveis existentes 

nos diversos espaços do edifício, vencidos apenas por degraus, escadas ou rampa 

com dimensões inadequadas, sem guarda-corpo e corrimão, e não associadas a 

outros elementos de deslocamento vertical. Os dois sanitários de uso coletivo 

existentes, também não são acessíveis já que não possuem acessos, espaços, 

peças e acessórios que atendam as condições de acessibilidade. 

Assim, na intervenção proposta, buscou-se o atendimento dos requisitos de 

acessibilidade estabelecidos pelas legislações e normas brasileiras. As barreiras 

arquitetônicas existentes serão superadas pela instalação de passarelas, rampas, 

escadas, elevadores, plataformas elevatórias e sanitários acessíveis, que permitirão 

o acesso das pessoas com deficiência motora ou com mobilidade reduzida ao 

interior da edificação, com segurança, autonomia e igualdade. 

5.5.6.2  Preservação do patrimônio cultural edificado 

Na Carta de Veneza (1964), no Documento de Nara (1994) e na Carta de Burra 

(2013), a autenticidade é entendida como a capacidade do bem de transmitir para as 

gerações futuras, seu significado cultural a partir dos seus valores atuais, que estão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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associados à materialidade da obra original e suas transformações ao longo do 

tempo. Segundo a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003, as intervenções para 

assegurar a acessibilidade devem compatibilizar-se com a preservação do bem, 

sendo que as adições de elementos devem distinguir-se do existente, não devem 

causar nenhum dano ou causar danos mínimos à consistência material do 

patrimônio cultural, e nem aos valores principais que o caracterizam, e garantir a 

harmonia com o conjunto.  

Segundo Kühl (2006), para que a restauração atinja o objetivo da preservação, é 

necessário o atendimento dos princípios da distinguibilidade, da reversibilidade e da 

mínima intervenção e, também, deverá haver o respeito e a compatibilidade com os 

elementos existentes. Segundo Muñoz Viñas (2003), os motivos da restauração não 

podem ser relacionados apenas aos aspectos históricos e artísticos, mas também, à 

função e ao significado cultural, ideológico, religioso e sentimental dos bens em 

relação ao grupo a quem pertencem. Ferreira (2011), diz que as intervenções 

deverão ser feitas conforme as legislações e as recomendações das cartas 

patrimoniais, selecionando-se as alternativas que causem danos mínimos ou 

nenhum aos valores e à consistência material do bem, já que representam risco 

potencial ao patrimônio. 

Assim, na intervenção proposta, buscou-se a preservação da autenticidade e 

significância cultural do bem, através de inserção de elementos que não causem 

nenhum dano ou o menor dano possível na forma, desenho e materiais do edifício 

existente, para não descaracterizá-lo e nem alterar seu significado cultural, ou seja, 

seu valor estético, histórico, científico, social ou espiritual. Procurou-se inserir novos 

elementos sobre os elementos existentes para preservá-los e possibilitar a retirada 

dos primeiros, caso necessário. Quando não foi possível este processo, foram 

propostas demolições de elementos adicionados posteriormente à construção do 

edifício original, cuja retirada não cause nenhum impacto ou um impacto mínimo 

sobre o significado cultural do bem.  

5.5.6.3  Construção metálica 

A Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003, estabelece que a intervenção 

arquitetônica deve possuir a indicação da época de sua implantação, tipo de 
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tecnologia e material utilizado, e privilegiar os recursos passíveis de reversibilidade, 

para permitir a inclusão de novos métodos, tecnologias ou acréscimos. Segundo 

Muñoz Viñas (2003), a reversibilidade é um princípio que não pode ser atendido de 

modo absoluto e que deveria ser mais bem expressa pelo grau que um determinado 

material tem em função dos processos e dos objetos. 

Segundo Ferreira, a linguagem arquitetônica do aço estabelece o contraste entre os 

materiais originais e o material atual usado na intervenção, mantém a harmonia do 

conjunto, preserva a autenticidade e enfatiza a época em que foi utilizado. Além 

disto, possibilita a reversibilidade e a mínima intervenção, já que os elementos 

podem ser construídos e montados independentemente da estrutura original, sem 

interferir em questões visuais, construtivas e conceituais da edificação. (FERREIRA, 

2012). 

Assim, ao propor a utilização da construção metálica, buscou-se o atendimento aos 

princípios da distinguibilidade, através da utilização de elementos de aço que se 

destacam do pré-existente devido a sua linguagem arquitetônica contemporânea. 

Buscou-se o atendimento ao princípio da reversibilidade, na medida em que os 

elementos de aço possuem um alto grau de reversibilidade, já que podem ser 

removidos, sem causar danos ou causando danos mínimos ao bem. E também, o 

atendimento ao princípio da mínima intervenção na autenticidade das formas, 

materiais e técnicas construtivas, já que os elementos de aço possuem menores 

dimensões transversais para resistir aos mesmos esforços quando comparados com 

outros materiais construtivos, possuem leveza  material e estética que causam 

menor impacto visual nos elementos existentes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se nesta pesquisa a investigação, a análise e o desenvolvimento de uma 

proposta de intervenção no prédio da Escola de Minas da Praça Tiradentes, antigo 

Palácio dos Governadores, bem do patrimônio cultural edificado localizado no 

Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Utilizou-se a construção metálica 

como elemento para a promoção da acessibilidade e preservação do bem do 

patrimônio cultural edificado. 

A acessibilidade nos edifícios públicos e privados de uso coletivo é um direito 

assegurado em diversas legislações brasileiras para que todas as pessoas, incluindo 

as com deficiência física ou mobilidade reduzida, possam usufruir dos espaços de 

forma plena, igualitária, autônoma e segura. Houve grandes avanços na consciência 

social, nas legislações e normas em relação à inclusão social dessas pessoas, mas, 

apesar disso, foi verificada a existência de diversos edifícios históricos não 

acessíveis na cidade de Ouro Preto que precisam ser adaptados para a garantia da 

acessibilidade. 

Um desafio a ser enfrentado quanto aos bens do patrimônio cultural edificado é a 

compatibilização da promoção da acessibilidade com a preservação da 

autenticidade e significância cultural do bem. Nas cartas patrimoniais, a 

autenticidade é considerada como a principal forma de atribuição de significado 

cultural a um bem, fundamentado na identificação, avaliação e interpretação dos 

valores artísticos, históricos, sociais e científicos atuais em função dos seus 

aspectos de forma e desenho, materiais e substância, uso e função, tradições e 

técnicas, localização e espaço, espírito e sentimento, que os caracterizaram no 

passado. Assim, a autenticidade é entendida, nesta pesquisa, como a capacidade 

do bem de transmitir para as gerações futuras seu significado cultural a partir dos 

seus valores atuais.  

Apesar da subjetividade envolvendo o conceito de autenticidade, principalmente 

quando se trata de conservação e restauração, já que não pode ser julgada por 

valores fixos e sim de acordo com o contexto sociocultural no qual se insere, sua 

avaliação fundamentou o desenvolvimento da proposta de intervenção arquitetônica 

para acessibilidade do edifício analisado. Ressalta-se que a promoção da 
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acessibilidade envolvem ações de adaptação e não de restauro. Outros parâmetros 

utilizados na intervenção foram os princípios da distinguibilidade, reversibilidade e 

mínima intervenção associados à preservação do significado cultural em relação ao 

contexto social na qual o bem se insere.  

Segundo a Instrução Normativa IPHAN nº 01/2003, as propostas de intervenção 

devem ser precedidas de realização de levantamentos histórico, físico, iconográfico 

e documental a fim de assegurar a compatibilidade das soluções e adaptações para 

a acessibilidade com as possibilidades do imóvel, para a garantia da preservação de 

sua integridade estrutural e impedimento da descaracterização do ambiente 

construído. Também, segundo a Portaria nº 420/2010, na elaboração dos estudos, 

projetos, obras ou intervenções em bens culturais tombados, deverão ser garantidos 

o caráter prévio e sistemático da apreciação, acompanhamento e ponderação das 

intervenções e atos suscetíveis de afetar a integridade de bens culturais de forma a 

impedir a sua fragmentação, desfiguração, degradação, perda física ou de 

autenticidade. 

Assim, o objeto de estudo desta pesquisa foi considerado a partir de levantamentos 

históricos, tipológicos, estilísticos, construtivos e de materiais para obter informações 

para a avaliação de sua autenticidade, sistematizados no Quadro de Autenticidade. 

Verificou-se que o edifício da Escola de Minas da Praça Tiradentes, utilizado 

atualmente como Museu de Ciência e Técnica, foi construído originalmente para 

abrigar o Palácio dos Governadores, utilizando-se de elementos da arquitetura 

militar, renascentista e colonial. Não foi encontrado o projeto original e nem os 

registros das alterações, não sendo possível descrever com precisão todas as 

formas, desenhos e materiais originais, somente aqueles visivelmente identificados. 

Para a utilização do antigo Palácio dos Governadores como Escola de Minas, foram 

feitos diversos acréscimos em estilo colonial e eclético, alguns bem executados, 

porém outros, sem critérios específicos, levando à descaracterização e interferências 

na apreensão do edifício original. 

Os materiais utilizados na construção foram aqueles encontrados em abundância na 

região, sendo que a maioria dos muros, alvenarias, escadas e esquadrias externas 

são originais. Porém, a maioria dos pisos, forros e esquadrias internas já foram 

substituídos. Também foram empregadas as técnicas construtivas tradicionais do 
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período colonial e a farta mão de obra de mestres, artistas e trabalhadores em geral 

na região.  

Após a avaliação da autenticidade do edifício, foi realizado um levantamento para a 

avaliação do atendimento às condições de acessibilidade do edifício, relacionadas 

ao uso por pessoas com deficiência motora ou com mobilidade reduzida. Verificou-

se que o edifício não atende integralmente às condições de acessibilidade, já que 

existem diversas barreiras arquitetônicas, tanto no acesso externo quanto no interno, 

que dificultam ou impedem a acessibilidade ao edifício. 

Após a avaliação da autenticidade e da acessibilidade elaborou-se a Matriz de 

Autenticidade e Acessibilidade, como uma ferramenta para avaliar os possíveis 

impactos das intervenções para acessibilidade sobre a autenticidade do bem, e 

orientar o desenvolvimento da proposta de intervenção para que não houvesse a 

descaracterização e nem danos aos valores e à consistência material do bem. 

Foram identificados os principais desafios a serem enfrentados na intervenção para 

a garantia da acessibilidade, que são a promoção do acesso a entrada principal, ao 

pavimento superior e aos sanitários. 

Por fim, foi proposta uma intervenção arquitetônica utilizando a construção metálica 

com elementos em aço para a promoção da acessibilidade e preservação do bem do 

patrimônio cultural edificado. Priorizaram-se soluções que não causassem nenhum 

dano ou o menor dano possível na forma, desenho e materiais do edifício existente 

para não descaracterizá-lo e alterar sua significância cultural. Também, soluções 

que proporcionassem os menores trajetos e melhor aproveitamento e preservação 

da autenticidade e integridade dos elementos existentes. Apesar da preferência pela 

utilização de rampas, será necessária a instalação de diversos equipamentos 

eletromecânicos de transporte vertical para vencer os diversos desníveis existentes, 

já que não há espaço suficiente construí-las sem que causem danos materiais e 

estéticos ao bem edificado.  

O estudo arquitetônico elaborado indica que a construção metálica pode ser 

eficiente meio para promover o acesso de pessoas com deficiência motora e 

mobilidade reduzida ao bem cultural e garantir a preservação de sua autenticidade e 
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de sua significância cultural, ao atender a princípios como distinguibilidade, 

reversibilidade e mínima intervenção. 

O desenvolvimento deste trabalho suscitou alguns temas a serem investigados em 

pesquisas futuras, entre outros:  

 

 Desenvolvimento de intervenções para acessibilidade em outras partes do 

mesmo objeto de estudo; 

 Avaliação do atendimento das condições de acessibilidade do bem do 

patrimônio cultural edificado analisado neste estudo quanto à deficiência visual 

e auditiva, à sinalização e aos mobiliários; 

 Aprofundamento técnico do estudo arquitetônico preliminar proposto para o 

edifício; 

 Estudo e melhorias das condições museográficas do espaço, buscando a 

acessibilidade universal; 

 Avaliação das condições de acessibilidade no espaço público em torno do 

prédio analisado; 

 Análise de outros bens do patrimônio cultural edificado para comparação das 

intervenções. 
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APÊNDICE 1 - Desenhos da Proposta de Intervenção Arquitetônica 
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