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RESUMO:
O presente trabalho busca estabelecer um entendimento sobre o patrimônio cultural e sua
relação com o conceito de cultura e meio ambiente. O estudo concentra-se na análise do
patrimônio cultural material imóvel especialmente a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal.
Estes bens culturais situados no centro histórico de Manaus são tombados pelo IPHAN. Eles
são representativos do período áureo da borracha em que Manaus vivenciou a sua belle
époque. A realização de obras de restauro na Praça D. Pedro II e no Paço Municipal
ocasionaram a descoberta de achados arqueológicos que correspondem a período pré-colonial.
Esses achados expõem uma conflituosidade silenciada entre bens e valores culturais ligados à
cultura indígena e a cultura de influência europeia. A Constituição Federal de 1988 adota a
diversidade cultural e a democratização da cultura como paradigma para a proteção do
patrimônio cultural. A ideia de unidade cultural perde centralidade para dar lugar à ideia de
diversidade cultural. Essa novo paradigma deve ocasionar uma mudança na forma de
compreender a história e resgatar a memoria dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira. A narrativa histórica da Manaus da belle époque marcada pela prosperidade e
efervescência cultural que envaidece as elites não é compatível com a cultura indígena. O
tombamento do centro histórico de Manaus não comtempla a história e a memoria dos povos
indígenas e evidencia a dificuldade em romper com as ideias de monumentalidade e
excepcionalidade.
PALAVRAS-CHAVE:
Patrimônio cultural. Conflituosidade. Diversidade cultural. Democratização da cultura.
RESUMEN:
Este trabajo se trata de establecer una comprensión del patrimonio cultural y su relación con
el concepto de la cultura y el medio ambiente. El estudio se centra en el análisis del
patrimonio cultural inmueble materiales especialmente Plaza D. Pedro II y en el Palacio
Consistorial en Manaus. Estos bienes culturales situados en el centro en Manaus se enumeran
por el IPHAN. Son representativos de la época dorada del caucho en Manaus que experimentó
la belle époque. La realización de trabajos de restauración en la Plaza D. Pedro II y en el
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Palacio Consistorial llevó al descubrimiento de hallazgos arqueológicos que corresponden al
periodo pre-colonial. Estos resultados exponen una disputa silenciada entre bienes y valores
culturales relacionados con la cultura indígena y la cultura de la influencia europea. La
Constitución de 1988 acepta la diversidad cultural y la democratización de la cultura como un
paradigma para la protección del patrimonio cultural. La idea de unidad cultural pierde
centralidad para dejar espacio a la idea de la diversidad cultural. Esto debería conducir a un
nuevo paradigma en la comprensión de la historia y la memoria de los distintos grupos que
forman la sociedad brasileña. El relato histórico de las belle époque en Manaus marcados por
la prosperidad y la efervescencia cultural que las élites engreídos no es compatible con la
cultura indígena. La preservación del centro histórico en Manaus no es inclusivo de la historia
y la memoria de los pueblos indígenas y pone de relieve la dificultad de romper la idea de
monumentalidad y excepcionalidad.
PALABRAS CLAVE:
Patrimonio cultural. Conflictividad. Diversidad cultural. Democratización de la cultura
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto da pesquisa realizada durante o mestrado em Direito
Ambiental na Universidade do Estado do Amazonas – UEA e dos estudos desenvolvidos
junto ao grupo de pesquisa Patrimônio Cultural e Direito Ambiental. Este trabalho busca
estabelecer um entendimento sobre o patrimônio cultural, em sua relação com o conceito de
cultura, e particularmente com o de meio ambiente. Procura, também, considerá-lo a partir de
uma reflexão que leve em conta os diferentes grupos, valores e usos que o caracterizam, bem
como os conflitos advindos dessas interações culturais.
O estudo concentra-se na análise do patrimônio cultural material imóvel, ou seja, as
edificações, os espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e
os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico que, segundo o texto constitucional, sejam “portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (art. 216, CF/88).
O centro da cidade de Manaus, especificamente a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal,
são os bens culturais escolhidos para a análise da relação entre o patrimônio cultural e as
conflituosidades decorrentes dos processos de interação cultural. A opção por estes bens
culturais decorre da existência de achados arqueológicos nestes locais que consistem em urnas
funerárias de período pré-colonial pertencente a povos indígenas, o que indica a influência
destes na formação da cidade de Manaus. Além disto, o fato da Praça D. Pedro II e do Paço
Municipal serem objeto de proteção pelo instituto do tombamento levado a efeito pela Lei
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN e pelo Instituto do Patrimônio Histórico
Artísitico Nacional – IPHAN além de estarem inseridos na zona de interesse histórico
declarado pela LOMAN.
Todavia, o interesse nestes bens culturais tombados deve-se também a certa
incompletude dos estudos conduzidos pelo IPHAN no ano de 2010 que durante o processo de
resgate da memória e da história da cidade de Manaus não deu a devida atenção à presença e
influência da cultura indígena evidenciada pelos achados arqueológicos, o que se relaciona
com os conflitos decorrentes dos processos de interação cultural que se sucedem no tempo em
que o antigo é representado neste estudo pela cultura indígena e suas edificações que numa
visão europeia são consideradas primitivas e ligadas à barbárie e o novo representado pela
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ideia de civilização que desencadeou um conjunto de obras arquitetônicas de inspiração
europeia durante o período da borracha e que se sobrepôs à cultura indígena.
Assim, o objetivo do presente estudo consiste em tentar compreender essas relações
conflituosas que envolvem o patrimônio cultural relacionando-as aos valores da diversidade
cultural que emanam da Constituição Federal de 1988. Para atingir referido objetivo foi
realizada uma pesquisa documental e bibliográfica em que foi realizada uma revisão de
literatura e uma análise do processo administrativo conduzido pelo IPHAN que culminou com
o tombamento do centro histórico de Manaus.
2 O PATRIMÔNIO CULTURAL E O MEIO AMBIENTE
O patrimônio cultural integra o conceito de meio ambiente caracterizando-se como um
direito fundamental tutelado pelas normas afetas ao direito ambiental e ao desenvolvimento
sustentável para a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada.
A tutela dos bens culturais integra a ordenação constitucional da cultura composta por
um sistema de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira identificados como patrimônio cultural brasileiro.
O conjunto de bens, praticas sociais, criações materiais ou imateriais de determinada
nação e que, por sua peculiar condição de estabelecer diálogos temporais e espaciais
relacionados àquela cultura, servindo de testemunho e de referência às gerações
presentes e futuras, constitui valor de pertença publica, merecedor de proteção
jurídica e fática por parte do Estado (MARCHESAN, 2007, p. 49-50).

O conceito de meio ambiente inclui os bens naturais e aqueles que são constituídos a
partir da intervenção humana, dentre os quais se inserem os bens culturais. José Silva (2010,
p.18) compreende o meio ambiente como “a interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais, e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas”.
A Constituição Federal de 1988 dedicou uma seção própria para o disciplinamento da
cultura, inserindo-a no título da Ordem Social, o que nos induz a uma interpretação voltada à
proteção da cultura como fenômeno social e vetor de emancipação humana (MARCHESAN,
2007).
O texto constitucional dá um grande passo para a efetivação da tutela do patrimônio
cultural quando reconhece que o bem cultural possui um valor próprio, sendo desnecessário,
como dispunha o Decreto-Lei nº 25/1937, qualquer reconhecimento jurídico-institucional para
que seja reconhecido como tal e merecedor de uma política preservacionista (MARCHESAN,
2007, p. 54).
A Constituição Federal de 1988 apregoa uma tutela dos bens culturais numa perspectiva
ambiental quando utiliza a expressão: “[...] tomados individualmente ou em conjunto [...]”
(art. 216, caput, CF/88) que traduz a própria ideia de meio ambiente.
A Constituição também convoca a comunidade para a promoção e proteção do
patrimônio cultural brasileiro (art. 216, §1º, da CF/88), mencionando exemplificativamente
como instrumentos desta tutela o inventário, o registro, a vigilância, o tombamento, a
desapropriação.
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O disciplinamento constitucional do patrimônio cultural cria-lhe um estatuto próprio
que o difere do disciplinamento conferido pela legislação patrimonial na seara do direito civil
e do direito administrativo, sendo necessário buscar em outros ramos do conhecimento a
consolidação de uma tutela adequada para o patrimônio cultural brasileiro.
Nesta perspectiva é que realizamos nos itens seguintes uma analise do tombamento do
centro histórico de Manaus não apenas como um instituto jurídico que confere ao bem
tombado um regime jurídico próprio, mas também como instituto de proteção da memória que
precisa refletir a mudança de paradigma realizada pela Constituição Federal de 1988 que
adota a diversidade cultural e a democratização da cultura como institutos que devem nortear
a proteção do patrimônio cultural brasileiro.
3 O TOMBAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS
Os estudos elaborados pelo IPHAN, voltados para o tombamento do centro histórico de
Manaus, destacam o processo de desenvolvimento urbano da cidade de Manaus/AM com o
escopo de reratificação da área tombada para fins de ampliação e integração dos bens
tombados anteriormente como o Teatro Amazonas e o Porto Flutuante de Manaus cujo
tombamento no âmbito federal ocorreu em 1966 e o Mercado Adolpho Lisboa tombado em
âmbito federal em 1987 que estão localizados no centro histórico de Manaus e também
abrangidos por esse novo tombamento (IPHAN, 2010, p. 12).
O processo de tombamento do centro histórico de Manaus conduzido pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN foi instaurado em 24 de setembro de
2010 e registrado junto ao arquivo central deste instituto sob o n. 1.614-T-10, tem como
objetivo a proteção de bens de valor cultural relacionados ao período da borracha, cujo auge
deu-se entre 1890 e 1910, ocasionando mudanças urbanas e arquitetônicas com o objetivo de
torná-la uma cidade moderna na perspectiva europeia e com um traçado urbano específico
(IPHAN, 2010, p. 12).
A localização de Manaus em meio à floresta amazônica é apontada como um fator que
faz com que a arquitetura resultante do ciclo da borracha, presente também em outras regiões,
torne-se peculiar nesta cidade, tornando-a referência urbanística relativamente ao período
econômico da borracha para todo o país (IPHAN, 2010, p. 13).
O IPHAN apresenta as seguintes premissas norteadoras dos seus estudos:
[...] as premissas que nortearam os nosso trabalho partem de uma concepção
urbanística do patrimônio cultural, selecionando elementos passíveis de evocar uma
visão da capital amazônica como um todo, na qual o patrimônio público e o
patrimônio privado se inter-relacionem para dar à Manaus um sentido de cidade
como espaço de memória e trocas sociais (IPHAN, 2010, p. 152).

A cidade de Manaus chega ao século XXI marcada por transformações decorrentes da
industrialização que desencadeia um crescimento urbano desordenado, demolindo e
mutilando o patrimônio cultural construído.
O retrato do centro histórico de Manaus no século XXI é apresentado da seguinte forma
pelo
IPHAN:
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[...] porção urbana formada por edificações do período áureo da cidade, alguns bem
preservados, outros nem tanto, mesclada a edifícios modernos, os quais não primam
pela preocupação estética ou ajuste de gabaritos com relação ao antigo, lugar no qual
uma população vinda do interior instalou-se, entregue a ocupações informais e
tomando as ruas com barracas com toda sorte de artigos (IPHAN, 2010, p. 152).

A introdução aos estudos elaborados pelo IPHAN para o tombamento do centro
histórico de Manaus registra expressamente a preocupação deste instituto em valorizar todas
as regiões do Brasil por meio de ações de preservação que se reportam a períodos de destaque
na história nacional (IPHAN, 2010, p. 12).
Atribuir valor a bens culturais implica enfrentar questões como a dualidade entre o
nacional e o local, o excepcional e o comum, a identidade e a diversidade. Trata-se de
escolhas que envolvem conflitos de interesses e instrumentos de poder (SENA, 2008, p. s/n).
Os achados arqueológicos sob a praça D. Pedro II e o Paço Municipal são exemplos dos
conflitos de interesse e dos instrumentos de poder que permeiam a ação protetiva do
patrimônio cultural.
4 A PRAÇA D. PEDRO II E O PAÇO MUNICIPAL EM MANAUS: ESPAÇO DE
CONFLITUOSIDADES ENTRE BENS CULTURAIS
A Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal estão situados um ao lado do outro,
inclusive quando o Paço Municipal abrigava a sede do governo provincial a Praça D. Pedro II
tornou-se conhecida como o “jardim do palácio”, tendo inclusive sido erguidos muros em
torno da praça conforme consta, segundo Mesquita (2006, p. 276), em relatório do presidente
Alarico José Furtado datado de 7 de março de 1882.
A área aonde se situa a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal corresponde a uma das
mais antigas da cidade, estando inclusive nas proximidades do local aonde se cogita que foi
erguida em 1669 a fortaleza de São José do Rio Negro que deu origem ao povoado
denominado Lugar da Barra que se tornou a cidade de Manaus (MESQUITA, 2006, p. 275).
A Praça D. Pedro II passou por reformas durante a administração do Governador
Eduardo Gonçalves Ribeiro (1892-1896), período áureo da borracha marcado pelas obras de
embelezamento da cidade de Manaus. Em 1894 era anunciada a conclusão dos trabalhos de
reforma da Praça D. Pedro II, que passou a denominar-se Praça da República em homenagem
a Proclamação da República Brasileira ocorrida em 15 de novembro 1889.
O jardim da praça da República havia sido aberto ao publico em janeiro daquele
mesmo ano e, além de achar-se fartamente provido de grande numero de plantas e
flores raras, dispostas com gosto e arte, tinha em sua parte central uma sumptuosa
fonte de bronze e dispersos pelo jardim outros adornos destinados a proporcionar
aos visitantes as preciosas comodidades (MESQUITA, 2006, p. 276).

Segundo Mesquita (2006, p. 276), a Praça D. Pedro II até os primeiros anos do século
XX era uma das mais importantes da cidade de Manaus com uma programação musical que
atraia
a
atenção
da
elite
da
época.
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A crise da borracha, no entanto, mudou esse cenário de forma que o centro antigo da
cidade de Manaus perdeu importância. A Praça D. Pedro II deixou de ser ponto de referência
e tornou-se um espaço marcado pela prostituição e pela presença de moradores de rua. O
Hotel Cassina, situado no entorno da Praça D. Pedro II, transforma-se no “Cabaré Chinelo”
cujo prédio atualmente encontra-se abandonado e deteriorado (FREIRE, 2005, p. 4).
O município de Manaus visando à revitalização do centro antigo da cidade adere ao
Programa de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Urbano – Programa
Monumenta1 e passa a receber recursos financeiros do governo federal para a transformação
do Paço Municipal num museu e para a restauração da Praça D. Pedro II.
A realização de obras de restauro na Praça D. Pedro II e no Edifício do Paço Municipal
que foram iniciadas no ano de 2003 pelo município de Manaus com o apoio do Programa
Monumenta ocasionou a descoberta de achados arqueológicos neste sítio.
Os achados arqueológicos remontam ao período pré-colonial e entre os mesmos existem
três urnas funerárias que se encontram sob a guarda do Museu Amazônico da Universidade
Federal do Amazonas através da assinatura do Termo de Guarda n° 01/2003 celebrado entre
este museu e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em que o
Museu Amazônico obrigou-se a guardar o material recebido em boas condições de segurança,
iluminação e ventilação, bem como manter tais bens acessíveis a visitação pública.
Os achados arqueológicos no sítio “Manaus”, especialmente as urnas funerárias,
desencadearam uma série de debates envolvendo vários órgãos públicos como Ministério da
Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Advocacia-Geral da
União – AGU, Ministério Público Federal – MPF, Município de Manaus, Fundação
Municipal de Turismo – MANAUSTUR e Comunidades Indígenas com relação à destinação
e proteção destes achados arqueológicos, gerando uma ação judicial que tramita perante a 7ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas registrada sob o número 2004.32.00.001949-2
e um inquérito policial perante a Polícia Federal registrado sob o numero IPL 218/2004.
A relevância destes achados arqueológicos para a cidade de Manaus e para as
comunidades indígenas foi ressaltada pelo instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN em comunicação oficial dirigida a Advocacia-Geral da União - AGU2:
Finalmente, queremos ressaltar a importância que esta Superintendência percebe na
musealização in situ do material encontrado lado a lado com os achados de 2003,
todos pertencentes ao mesmo sitio arqueológico. Uma exposição nestes termos,
guardando a memória viva dos sepultamentos encontrados no próprio lugar dos
achados, associada aos vestígios encontrados durante as escavações ocorridas na
Praça Dom Pedro II em 2003, será um fato de extrema relevância, não só para a
cidade de Manaus, que se reencontrará ali com seu passado pré-colonial, mas para as
próprias comunidades indígenas, valorizando seu patrimônio cultural e sua presença
na história do povoamento do sitio onde hoje existe a cidade de Manaus,
contribuindo de forma decisiva para o resgate da presença indígena na história do
Amazonas.

1 Informações sobre o Programa Monumenta como histórico, objetivos, ações e projetos podem ser obtidos no
sitio do referido programa no endereço eletrônico: www.monumenta.gov.br.
2
Oficio n° 166/2008/Iphan/AM/RR, datado de 29 de julho de 2008, subscrito pelo Superintendente Regional
Substituto do IPHAN/AM/RR. Este documento pode ser consultado nos autos do processo judicial n°
2004.32.00.001949-2 que tramita perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.
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A Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal encontram-se abrangidos pelo
tombamento do centro antigo de Manaus promovido pelo artigo 342 da Lei Orgânica do
Município de Manaus – LOMAN desde a sua promulgação em 5 de abril de 1990, que,
igualmente, insere-se na definição e delimitação que a LOMAN estabeleceu no artigo 235
para o Sitio Histórico de Manaus.
O tombamento do conjunto arquitetônico denominado de centro histórico de Manaus
realizado pelo IPHAN através do processo de tombamento nº 1.614-T-103 instaurado em 2010
e que conferiu proteção aos bens de valor cultural referente ao período histórico denominado
de “ciclo da borracha” em razão do seu elevado valor histórico, arquitetônico, urbanístico e
paisagístico também engloba a Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal.
O ciclo da borracha, considerado por Souza (2009, p. 236) como um dos ciclos
econômicos do Brasil mais efêmeros, teve o seu auge entre 1890 e 1910 (MESQUITA, 2006,
p. 145). Trata-se de uma atividade econômica de base extrativista cuja matéria prima é o látex
extraído da seringueira e que logo despertou o interesse das indústrias da Europa e da
América do Norte pelas várias possibilidades de aproveitamento industrial.
O interesse da indústria europeia e norte americana pela borracha fez aumentar
vertiginosamente as exportações deste produto, possibilitando o surgimento de uma elite com
anseios de transformar Manaus numa cidade moderna e cosmopolita. Com isso, foram
realizadas obras de embelezamento da cidade segundo os padrões europeus.
As obras de embelezamento e modernização da cidade de Manaus que remontam ao
período da borracha são objeto de proteção pela LOMAN e pelo IPHAN através do
tombamento que consiste num instituto jurídico previsto no Decreto-Lei nº 25/1937 que
submete os bens tombados a um regime jurídico especial, conferindo ao poder público meio
de protegê-los de ações danosas.
Todavia, os achados arqueológicos demonstram que a história da cidade de Manaus
remonta a período bem anterior aquele que se pretende preservar com o tombamento do
centro histórico de Manaus, bem como que existiram outros sujeitos, os povos indígenas, que
participaram da formação da cidade de Manaus e foram também enterrados por ela.
Esses achados, no entanto, não correspondem ao período da borracha, mas se referem ao
período pré-colonial e não se enquadram neste passado selecionado pelo tombamento do
centro histórico e do centro antigo de Manaus que abrange a Praça D. Pedro II e o edifício do
Paço Municipal.
As intervenções urbanas de embelezamento realizadas na cidade de Manaus no período
da borracha inspiradas em padrões e valores da cultura europeia como demonstra o trabalho
de Mesquita (2006, p. 142) eram incompatíveis com as tradições de origem indígena.
Segundo Neves e Costa (2008), a existência de um sítio arqueológico no espaço
correspondente atualmente a Praça D. Pedro II e ao Paço Municipal já era conhecida desde o
século XIX. A existência de registros em gravuras representando várias urnas funerárias
aflorando em um sítio arqueológico nos limites da cidade de Manaus a época seriam
evidências desde conhecimento (MARCOY, 2001).
As obras de embelezamento da Praça D. Pedro II realizadas durante o governo de
Eduardo Gonçalves Ribeiro (1892-1896), segundo o historiador Agnello Bittencourt citado
por Mesquita (2006, p. 276), também já tinha descoberto uma grande quantidade de urnas
funerárias indígenas quando do nivelamento das ruas em torno da praça.
3
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A pesquisa arqueológica realizada entre 1955 e 1961 por Peter Paul Hilbert 4, segundo
Neves e Costa (2008), cominou com achados arqueológicos desde este período na Praça D.
Pedro II que consistiam, também, em urnas funerárias e cerâmicas.
A cultura dos povos indígenas sofreu transformações e mutilações no processo histórico
de formação da cidade de Manaus, mas seus vestígios permaneceram sob a cidade da borracha
que optou por esquecer suas origens indígenas.
A Manaus atual construída com os estímulos proporcionados pela Zona Franca5, ao
resgatar a história da Manaus construída durante o ciclo da borracha através do restauro do
patrimônio cultural representativo deste período, contraditoriamente, se reencontra com o seu
passado indígena que tanto se esforçou para esconder.
O patrimônio é uma categoria ambígua que se situa entre o passado e o presente,
podendo, segundo Gonçalves (2005, p. 20), ser utilizado como forma de comunicação criativa
entre essas dimensões. Todavia, ressalta referido autor que “se por um lado construímos
intencionalmente o passado, este, por sua vez, incontrolavelmente se insinua, à nossa inteira
revelia, em nossas práticas e representações”.
Neste sentido, a identificação do sítio arqueológico denominado “Manaus”, sob a Praça
D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal, chegando a Rua Tamandaré no centro da cidade
de Manaus é um exemplo da impossibilidade de se controlar o passado.
Com efeito, a partir destes achados arqueológicos é necessário reescrever a história
restabelecendo uma nova comunicação criativa entre esse passado esquecido que se insinua
através das urnas funerárias e o presente para que haja o resgate da história da cidade de
Manaus.
Trata-se de uma medida de interesse coletivo, pois contribuirá para a reformulação da
identidade manauara através do resgate da memoria e da história dos povos que no passado,
antes mesmo da chegada do europeu já habitava esta região.
Este resgate histórico interessa principalmente aos povos indígenas que poderão
desvelar seu papel na formação da cidade de Manaus, mas, também, conhecer a própria
história do seu povo que foi transformada e apagada durante o processo de interação cultural
estabelecido durante a formação da cidade de Manaus.
Os estudos desenvolvidos pelo IPHAN para o tombamento do centro histórico de
Manaus que inclui também a Praça D. Pedro II e o edifício do Paço Municipal, local aonde
foram localizados os achados arqueológicos, deveriam ter enfrentado algumas destas questões
para buscar desvelar como se deu a interação entre a cultura dos povos indígenas e a cultura
de inspiração europeia e a influência daquela para a formação da cidade de Manaus.
Todavia, este enfrentamento não ocorreu e o tópico seguinte que busca analisar a
relação entre patrimônio e diversidade cultural, bem como a proteção do patrimônio cultural
no Brasil poderá auxiliar na compreensão desta omissão dos estudos realizados pelo IPHAN
para o tombamento do centro histórico de Manaus.
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Peter Paul Hilbert (1914-1989) foi arqueólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, e entre 1948 e
1961 pesquisou no médio rio Amazonas (HILBERT, 2009). .
5
O modelo Zona Franca de Manaus foi criado pela Lei n° 3.173, de 06 de junho de 1957, posteriormente,
reformulado e ampliado pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 tem como objetivo o
desenvolvimento do interior da Amazônia através da criação de uma área de livre comércio de importação e
exportação com incentivos fiscais para estimular a instalação de centros industriais, comercial e agropecuário
para viabilizar o desenvolvimento da região que se encontrava economicamente debilitada em virtude da crise da
borracha.
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5 PATRIMONIO E DIVERSIDADE CULTURAL
A proteção do patrimônio cultural no Brasil inicia-se de forma institucionalizada no
governo Getúlio Vargas 6. Esta proteção é norteada num primeiro momento pela ideia de
unidade nacional e por uma práxis preservacionista sustentada no discurso da perda, ou seja,
na existência de um processo de destruição contínuo dos objetos e instituições representativos
de uma cultura. Este discurso justifica então a ação do poder público na proteção do
patrimônio cultural através do resgate, da restauração e da preservação dos bens de valor
cultural.
Essa práxis preservacionista do patrimônio cultural norteia-se segundo Gonçalves
(2002, p. 23), por uma concepção moderna de história que se apresenta como “um processo
inexorável de destruição, em que valores, instituições e objetos associados a uma “cultura”,
“tradição”, “identidade” ou “memória” nacional tendem a se perder”.
Ainda segundo Gonçalves (2002, p. 23), essa concepção produz um enquadramento
mítico do processo histórico ao equacioná-lo em termos absolutos à destruição e
homogeneização do passado e da cultura. Assim, o presente visto como um processo contínuo
de perda legitima as práticas de apropriação e preservação histórica do patrimônio cultural.
Nos discursos sobre patrimônio cultural a noção de perda se apresenta, segundo
Gonçalves (2002, p. 24) como:
[...] uma imagem por meio da qual as diferenças e a fragmentação são colocadas
para fora das práticas de apropriação, como algo que lhes é totalmente externo.
Operando desse modo, esses discursos asseguram que o objeto principal dessas
práticas, a cultura nacional ou o “patrimônio cultural”, permaneçam ilusoriamente
como algo coerente, íntegro e idêntico a si mesmo.

A noção de apropriação relacionada ao patrimônio cultural consiste numa atitude de
poder e controle sobre o objeto da apropriação e implica, também, num processo de
transformação de um conjunto de diferenças em identidade.
Apropriar-se é sinônimo de preservação e definição de uma identidade, o que
significa dizer, no plano das narrativas nacionais, que uma nação torna-se o que ela é
na medida em que se apropria do seu patrimônio. Em outras palavras, as práticas de
apropriação e colecionamento são entendidas como um esforço no sentido de
restabelecer ou defender a continuidade e a integridade do que define a identidade e
a memória nacional (GONÇALVES, 2002, p. 24).

O discurso preservacionista de apropriação que se opõe ao discurso da perda é segundo
Gonçalves (2002, p. 23-24), paradoxalmente, o mesmo que o produz, sendo os efeitos em
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termos de práxis uma atividade infindável de resgate, restauração e preservação para a
manutenção da continuidade da situação originária.
Com isso, a nação é concebida como algo ahistórico. Como uma entidade não
contraditória dotada de estabilidade e perenidade que encontra nas normas do direito um
instrumentário para a efetivação da práxis preservacionista do patrimônio cultural e
construção da nação.
A atuação do Estado brasileiro na proteção do patrimônio cultural registra dois
momentos históricos distintos nesta práxis preservacionista. Um primeiro momento marcado
pela ideia de unidade cultural, ou seja, a ideia de uma cultura nacional que é representada pelo
patrimônio cultural ligado aos valores da classe dominante da época e que tende a exortar os
seus próprios feitos pela construção de heróis nacionais, pelas grandes obras de arte dotadas
de uma beleza excepcional7. É num segundo momento, no entanto, que se consolida no plano
normativo com a Constituição Federal de 1988 a ideia de diversidade cultural, em que o
patrimônio cultural a ser protegido deve ser aquele que seja representativo dos valores de cada
grupo social formador da sociedade brasileira.
O postulado da unidade do homem cuja origem advém das ideias iluministas apresentase como outro ponto desta questão, cuja dificuldade é pensar a diversidade na unidade.
Segundo Cuche (2002, p. 33-34) esta questão foi abordada sob duas perspectivas: uma que
privilegia a unidade em detrimento da diversidade, concebida como temporária segundo a
lógica evolucionista; a outra que privilegia a diversidade através do esforço de demonstrar que
ela não é contrária à unidade do homem.
Com efeito, a análise da Constituição Federal de 1988 evidencia a adoção pelo
ordenamento jurídico pátrio da ideia de diversidade cultural e a necessidade do poder público
na proteção do patrimônio cultural promover uma mudança de paradigma para desvincular-se
da estética oficial baseada unicamente na ideia de excepcionalidade e monumentalidade para
ligar-se a ideia de democratização cultural em que “os valores de referência não estão ligados
ao belo ou ao excepcional, mas ao que é relevante para os grupos formadores da sociedade
brasileira” (SOARES, 2009, p. 45).
A seleção dos bens culturais integrantes do patrimônio cultural brasileiro deixa de ter os
atributos da excepcionalidade e da monumentalidade como os únicos capazes de portar a ideia
de referência cultural. Abre-se, portanto, no campo jurídico através da Constituição Federal de
1988 um espaço para a seleção de bens culturais relacionados ao cotidiano através de um
processo de democratização da estética consubstanciado na norma constitucional que confere
proteção a diversidade cultural.
As diversas culturas dos grupos formadores da sociedade brasileira estão em constante
interação social e cultural. Todavia, as interações culturais dão-se de forma hierarquizada
como consequência da hierarquia social presente nas relações sociais e do fato de que as
culturas não possuem uma existência independente umas das outras.
Pensar que não há hierarquia entre as culturas seria supor que as culturas existem
independentemente umas das outras, sem relação umas com as outras, o que não
corresponde à realidade. Se todas as culturas merecem a mesma atenção e o mesmo
interesse por parte do pesquisador, isto não leva a conclusão de que todas elas são
7

No caso, a arquitetura do período colonial foi escolhida para representar as origens da nação, a Inconfidência
Mineira considerada como marco na origem da nacionalidade e as obras de Aleijadinho consideradas expressão
da
arte
barroca
brasileira
(CHUVA,
2011,
p.
45).

ISSN-e: 2316-9982

socialmente reconhecidas como de mesmo valor. Não se pode passar de um
principio metodológico a um julgamento de valor (CUCHE, 2002, p. 143-144).

Com efeito, os bens de valor cultural que vão compor o patrimônio cultural brasileiro
estão envoltos por estas relações hierarquizadas que são também conflituosas quando oriundas
de uma situação de tensão e violência entre os grupos sociais que dominam e os que são
dominados.
A atribuição de valor a um bem cultural conferindo-lhe status de patrimônio cultural
consiste na própria construção de uma determinada história, identidade e memória. E esta
construção implica no apagamento de outras histórias, identidades e memórias conforme
ocorreu com os povos indígenas relativamente ao tombamento do centro histórico de Manaus
e os achados arqueológicos na Praça D. Pedro II e no Paço Municipal.
A proteção do patrimônio cultural segundo o paradigma da diversidade cultural
normatizado pela Constituição Federal de 1988 não pode mais privilegiar unicamente a
cultura dominante, mas deve promover a proteção jurídica pelos diversos institutos de
proteção e acautelamento atentando-se ao que é relevante aos diversos grupos formadores da
sociedade brasileira.
A Constituição Federal de 1988 ao contemplar a noção de diferença que impregna o
paradigma da diversidade cultural e norteia a construção da identidade nacional funciona
como o marco divisor entre dois momentos da atuação protetiva do IPHAN sobre o
patrimônio cultural. A ideia de unidade cultural perde centralidade para dar lugar à ideia de
diversidade cultural.
Todavia, o paradigma da diversidade cultural voltado para nortear a atuação protetiva
dos órgãos oficiais de proteção do patrimônio cultural ainda se encontra mais desenvolvido no
plano teórico do que no plano concreto da ação protetiva, especialmente, quando se
confrontam num mesmo espaço bens de valor cultural pertencente a épocas distintas e a
culturas distintas como ocorre com os achados arqueológicos pertencente ao período précolonial que foram encontrados sob a Praça D. Pedro II e o Paço Municipal que não se
enquadram ao período da borracha testemunhado por estas edificações.
A solução conferida pelo IPHAN no processo de tombamento do centro histórico de
Manaus foi ignorar solenemente estes acontecimentos históricos, relegando-os a um plano
secundário sob o argumento de que preservar o patrimônio cultural referente ao período da
borracha, também, implica na preservação dos achados arqueológicos presentes sob a Praça
D. Pedro II e o Paço Municipal (IPHAN, 2010, p. 10).
Com isso, a história, a identidade e a memoria da cidade de Manaus, mas especialmente
dos povos indígenas é novamente soterrada, não mais por areia e cal, mas por procedimentos
administrativos conduzidos por órgãos oficiais de memória que ainda não conseguiram se
desvencilhar totalmente de uma estética oficial que prima pela monumentalidade e
excepcionalidade dos bens culturais, bem como pelo fato dos achados arqueológicos não
conseguirem se adequar à noção de apropriação que visa transformar diferenças em
identidade, pois a cidade de Manaus já possui uma identidade artificializada para o período da
borracha conhecido como belle époque8 incompatível, segundo os valores da época que estão
sendo replicados para o presente, com a cultura indígena.
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A belle époque Manauara foi vivenciada, segundo Mesquita (2006, p. 141) na primeira década do século XX
quando foi possível usufruir dos melhoramentos realizados na cidade com os recursos obtidos pela extração da
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A presença desta estética oficial é tão forte na condução dos trabalhos de proteção do
patrimônio cultural que o IPHAN não conseguiu lidar com a sobreposição de bens detentores
de valor cultural pertencentes a períodos históricos diferentes, mas que interagiram no curso
da história para a formação da cidade de Manaus.
Os bens culturais ligados aos povos indígenas sucumbiram tanto no passado, quando no
presente, pois historicamente foram tratados como inconciliáveis com os valores culturais
europeus concebidos como o ideal de civilização contrapondo-se a ideia de barbárie
relacionada à cultura indígena.
CONCLUSÃO
As ações efetivas dos órgãos oficiais de proteção do patrimônio cultural estão aquém
dos discursos construídos sob a perspectiva da diversidade cultural. Todavia, marca o inicio
de um processo de mudança que se estabeleceu definitivamente com a Constituição Federal
de 1988 e que deve ser marcado por um constante e intenso diálogo com a sociedade para a
compreensão das razões da ação protetiva.
O diálogo entre os órgãos oficiais de proteção e a sociedade, com a mudança de
paradigma para contemplar a diversidade cultural, deve ser intensificado, pois os bens
culturais que a ação protetiva visa resguardar não possuem somente os apelos de
excepcionalidade e grandiosidade, não se relacionam mais aos feitos heroicos de
personalidades da história. A ação protetiva visa também proteger a historia e a memoria de
uma cultura produzida por pessoas anônimas, mas que são portadoras de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
A mudança no paradigma da proteção do patrimônio cultural é também uma mudança
na forma de compreender a história que não é feita apenas pelos grandes heróis da nação, mas
por pessoas comuns, cotidianamente, através dos seus modos de criar, fazer e viver.
O tombamento do centro histórico de Manaus e sua relação com a Praça D. Pedro II o
Paço Municipal e os achados arqueológicos demonstram a dificuldade em romper com a
construção de um patrimônio cultural baseada nas ideias de monumentalidade e
excepcionalidade, bem como expõe a partir de um olhar critico um conflito silencioso entre
valores culturais ligados à cultura indígena e a cultura de influência europeia considerados
inconciliáveis no passado, que estão se perpetuando no presente pela proteção e reprodução
no imaginário coletivo unicamente dos bens relacionados ao período da belle époque
caracterizado pela realização de transformações urbanas na cidade de Manaus voltadas para o
seu embelezamento segundo os padrões europeus cujo principal marco desta época é a
construção do Teatro Amazonas que segundo Mesquita (2006, p. 205-206) é a obra
arquitetônica mais significativa do período áureo da borracha e dos ideais da belle époque
possuindo uma importância simbólica por representar a “vitória do homem sobre a selva, a
prosperidade financeira e a pretensa efervescência artístico-cultural” da época.
A selva corresponde ao índio e a cultura indígena que foi soterrada no passado pelas
obras de embelezamento da cidade de Manaus, e que no presente apenas conseguiu uma
singela menção nos estudos realizados pelo IPHAN para o tombamento do centro histórico de
Manaus.

borracha. Segundo Souza (2009, p. 262), Manaus mergulhou de “corpo e alma na franca camaradagem
dispendiosa da belle époque” experimentando o internacionalismo e a irresponsabilidade burguesa deste período.
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Além disso, o resgate da historia da participação dos povos indígenas na formação da
cidade de Manaus traz o inconveniente de ter que enfrentar o questionamento sobre por que a
Praça D. Pedro II e o Paço Municipal foram construídos sob um cemitério indígena.
Com isso, a identidade construída para a cidade de Manaus baseada na belle époque
através da noção de apropriação relacionada ao patrimônio cultural certamente deverá ser
repensada, e certamente reformulada para contemplar todos os sujeitos que participaram da
formação da cidade de Manaus.
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