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Resumo:  

O trabalho ora apresentado busca – através da caracterização do problema da autenticidade e da integridade 
no conjunto urbano do bairro de São José – contribuir para uma construção conceitual que, reconhecendo a 
abrangência internacional desses temas, aproxime-se da realidade recifense. O bairro de São José 
representa uma parte da Zona de Preservação de maior porte e maior complexidade do Recife, apresentando 
uma gama de problemas do ponto de vista da conservação urbana que não conseguem mais ser resolvidos 
nem na prática, com a aplicação da Lei 13.957/1979, nem do ponto de vista conceitual. Ao comparar dados 
de cerca de 400 imóveis, entre o fim da década de 1970 e 2015, foi possível constatar que mais da metade 
dos imóveis foram descaracterizados ou substituídos, comprometendo de forma substancial a autenticidade 
e a integridade do sítio. No entanto, o sítio ainda permanece como um importante patrimônio da cidade do 
Recife. Nesse sentido, as propostas de uma teoria contemporânea da conservação, em substituição aos 
conceitos mais clássicos de busca de verdade e objetividade, e a noção de significância cultural oferecem um 
caminho para pensar o futuro da área. 
Palavras-chave: Autenticidade. Integridade. Recife. São José. Significância cultural. 

Resumen:  

El trabajo que se presenta busca-a través de la caracterización del problema de la autenticidad y de la 
integridad en el conjunto urbano del barrio de São José- contribuir a una construcción conceptual que, 
reconociendo el alcance internacional de esos temas, se aproxime a la realidad recifense. El barrio de São 
José representa una parte de la Zona de Preservación de mayor tamaño y mayor complejidad de Recife, 
presentando una gama de problemas desde el punto de vista de la conservación urbana que ya no se 
resuelven ni en la práctica, con la aplicación de la Ley 13.957 / 1979, ni desde el punto de vista conceptual. 
Al comparar datos de cerca de 400 inmuebles, entre finales de la década de 1970 y 2015, fue posible constatar 



 
 
que más de la mitad de los inmuebles fueron descaracterizados o sustituidos, comprometiendo de forma 
sustancial la autenticidad y la integridad del sitio. Sin embargo, el sitio sigue siendo un importante patrimonio 
de la ciudad de Recife. En este sentido, las propuestas de una teoría contemporánea de la conservación, en 
sustitución de los conceptos más clásicos de búsqueda de verdad y objetividad, y la noción de significancia 
cultural ofrecen un camino para pensar el futuro del área. 
Palabras-clave: Autenticidad. Integridad. Recife. São José. Significancia cultural. 

Abstract:  
The work presented here seeks - through the characterization of the problem of authenticity and integrity in 
the urban set of the district of São José - to contribute to a conceptual construction that, recognizing the 
international scope of these themes, approaches the reality of Recife. The São José neighborhood represents 
a part of the larger and more complex Preservation Zone of Recife, presenting a range of problems from the 
point of view of urban conservation that can no longer be solved in practice, with the application of Law 
13.957/1979, nor from the conceptual point of view. When comparing data on about 400 properties between 
the end of the 1970s and 2015, it was possible to verify that more than half of the properties were 
decharacterized or replaced, substantially compromising the authenticity and integrity of the site. However, the 
site still remains an important heritage of the city of Recife. In this sense, the proposals of a contemporary 
theory of conservation, replacing the more classic concepts of search for truth and objectivity, and the notion 
of cultural significance offer a way to think the future of the area. 
Keywords: Authenticity. Integrity. Recife. São José. Cultural Significance. 

  



 
 

A TEIMOSIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO RECIFE: A 
AUTENTICIDADE E A INTEGRIDADE NO PATRIMÔNIO DO BAIRRO DE 
SÃO JOSÉ  

INTRODUÇÃO 

Faltam poucos anos para que celebremos quarenta anos da primeira Lei municipal de preservação 
do patrimônio do Recife. Em 1979, através da Lei No 13.957, foram criadas as Zonas de 
Preservação – atualmente Zonas Especiais de Preservação Histórico-Cultural (ZEPH) – que 
delimitaram porções do território sob regime especial de preservação. O que aqui convencionamos 
chamar Centro Histórico do Recife (CHR) corresponde ao território conformado pelas ZEPH-08 (Boa 
Vista), ZEPH-09 (Bairro do Recife), ZEPH-10 (Santo Antônio e São José) e outras ZEPH de edifícios 
isolados situadas na vizinhança imediata, conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1: Centro Histórico do Recife 

Fonte: Menezes, 2015. 

 



 
 
Apesar de sua grande importância para a preservação das áreas classificadas como ZEPH, a 
aplicação da Lei encontra dificuldades de diferentes naturezas: as deficiências da gestão municipal; 
a livre atuação do mercado imobiliário; a cultura de realizar obras e intervenções de maneira 
informal; a falta de investimentos; dentre diversos aspectos. Abordaremos aqui, no entanto, a 
discrepância entre a prática da preservação na cidade do Recife e as definições da Lei, assim como 
entre essas e conceitos de conservação urbana como autenticidade e integridade, adotados em 
nível nacional como critérios para a classificação de bens culturais, bem como de monitoramento 
de sua preservação. 

Nesse contexto de proximidade dos quarenta anos de preservação no município do Recife, cabe 
uma revisão do funcionamento dessa normativa, com vistas a uma maior adequação dos conceitos 
à prática e, sobretudo, à realidade do Recife. Dessa forma, o trabalho ora apresentado busca – 
através da caracterização do problema da autenticidade e da integridade no conjunto urbano do 
bairro de São José – contribuir para uma construção conceitual que, reconhecendo a abrangência 
internacional desses temas, aproxime-se da realidade recifense, possibilitando uma melhor gestão da 
preservação do patrimônio na cidade. 

BREVE DISCUSSÃO SOBRE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE 

As noções de autenticidade e integridade, apesar de já presentes em discussões teóricas há 
séculos (Loretto 2016), começaram a ser estudadas de forma mais intensa no campo da 
conservação urbana a partir de sua inclusão na Carta de Veneza, elaborada em 1964, no II 
Congresso Internacional de arquitetos e técnicos dos monumentos históricos, que também deu 
origem ao Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS).  

A Carta de Veneza é, até hoje, o principal instrumento doutrinário do ICOMOS, que se ocupa da 
coordenação dos esforços internacionais pela preservação e da apreciação dos monumentos do 
patrimônio mundial. É amplamente conhecido o texto de abertura da Carta, que afirma: 

Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada 
povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas tradições seculares. 
A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as 
considera um patrimônio comum e, perante as gerações futuras, se reconhece 
solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de 
transmiti-las na plenitude de sua autenticidade (Cury 2004, 91, grifo nosso). 

Os princípios que deveriam presidir à conservação e à restauração dos monumentos deveriam ser 
elaborados em comum e formulados num plano internacional, cabendo a cada nação aplica-los no 
contexto de sua própria cultura. A Carta contém, dessa forma, algumas formulações gerais, como 
a definição de que a conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma 
função útil à sociedade. Tal destinação, no entanto, não pode nem deve alterar a disposição ou a 
decoração dos edifícios. Somente dentro desses limites se devem conceber e autorizar as 
modificações exigidas pela evolução dos usos e costumes. Na ambiência de um monumento, toda 
destruição e toda modificação que possam alterar as relações de volume e de cores são proibidas. 

A restauração fundamenta-se no respeito ao material original e aos documentos autênticos. Termina 
onde começa a hipótese. Os sítios monumentais devem ser objeto de cuidados especiais que visem 



 
 
a salvaguardar sua integridade e assegurar seu saneamento, sua manutenção e valorização. Os 
trabalhos de conservação e restauração que neles se efetuarem devem inspirar-se nos princípios 
formulados para os monumentos, sendo o sítio visto como um monumento expandido. A partir da 
inclusão dessas noções na Carta de Veneza, elas tornaram-se balizadoras da conservação de bens 
culturais em todo o mundo, figurando, conjuntamente com uma análise do valor universal 
excepcional, nos procedimentos que envolvem a inscrição de bens na Lista do Patrimônio Mundial 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

A autenticidade está associada à busca pela verdade – livre de desvios – e às discussões acerca 
de conceitos como continuidade e mudança (Jokilehto 2006). Inicialmente, para a Unesco, a 
autenticidade estava relacionada à materialidade do bem cultural, manifestando-se em seu 
desenho, material, técnicas construtivas e entorno. Em 1994, foi realizada a Conferência de Nara 
(Japão), que produziu um documento com a intenção de ampliar as noções da Carta de Veneza, 
em resposta ao alargamento dos conceitos em torno do que é patrimônio cultural. A percepção que 
levou à proposta da Conferência era de que a noção predominante de autenticidade estava muito 
associada a uma visão ocidental, dificultando sua aplicação em realidades distintas, como a do 
Japão e de países africanos. A conservação dos monumentos japoneses apresenta particularidades 
que a desvinculava da análise puramente material: a cada vinte anos, as peças deterioradas são 
substituídas, reproduzindo os mesmos estilo e forma, dando continuidade a um costume religioso 
primitivo asiático (ITO, 1995 apud Ribeiro e Lira, 2012). No caso dos países africanos, observou-se 
que seu pensamento difere da abordagem europeia em sua ênfase na forte relação entre 
comunidade e ambiente, havendo um grande envolvimento da comunidade na definição do que é 
verdadeiro (Jokilehto 2006).  

No documento de Nara, a autenticidade é considerada como o principal fator de atribuição de 
valores, mas para cada cultura, o reconhecimento deve estar de acordo com a natureza específica 
de seus valores patrimoniais e a credibilidade e veracidade das pesquisas relacionadas. Foram 
também incorporados aspectos intangíveis à verificação da autenticidade (uso, função, espírito e 
sentimento). Em 2004, outro encontro de especialistas aconteceu em Nara, com a temática de 
integração das abordagens de salvaguarda do patrimônio cultural tangível e intangível. A declaração 
resultante desse encontro reconheceu a importância de o documento de 1994 enfatizar o contexto 
cultural específico de um bem cultural ao interpretar sua autenticidade, mas afirmou que o termo 
autenticidade não pode ser aplicado da mesma forma quando se trata do patrimônio imaterial, 
apesar da relação comumente intrínseca entre o material e o imaterial. A questão posta é que o 
patrimônio intangível é constantemente recriado e não podia, dessa forma, ser visto à luz da 
autenticidade histórica, entendida como “estática” (Jokilehto 2006, 7). 

Para Jokilehto (2006), parece evidente que deve haver alguma diferença ao julgar a autenticidade 
de uma estrutura física comparada a uma prática tradicional. No entanto, isso não significaria que 
a noção de autenticidade deveria ser alterada. Para o autor, devido ao fluxo global de informações 
na atualidade, avaliar o patrimônio cultural em relação a seus valores espirituais e ambientais 
tornou-se uma política amplamente difundida, baseada na doutrina internacional e relevante nos 
mundos ocidental e oriental. No entanto, Ribeiro e Lira (2012) atentam para o fato de que não foram 
ainda definidos claramente procedimentos e diretrizes metodológicas que permitam operacionalizar 
a noção de autenticidade na gestão do patrimônio. 

A questão, ainda de acordo com Jokilehto (2006), seria avaliar se uma determinada tradição 
manteve sua essência ao longo de sua continuidade no tempo, e qual os níveis de mudança 



 
 
tolerados sem que seus valores sejam perdidos. No que diz respeito a um conjunto vernacular, seria 
necessário verificar a autenticidade não só das construções, mas também a continuidade da 
tradição, espírito e sentimento, ou seja, as qualidades mais intangíveis do lugar. Um exemplo dado 
pelo autor é o caso dos Budas de Bamiyan, demolidos pelo regime Taleban no Afeganistão, em 
2001. O Vale do Bamiyan fica na Rota da Seda, que conectava China e Índia. A região foi uma 
encruzilhada de civilizações por muitos séculos e se estende por quilômetros, com centenas de 
cavernas e outras evidências de sua rica história. Apesar da demolição dos Budas, ainda se pode 
considerar que o Vale mantém sua significância arqueológica como lugar de excepcional 
testemunho de atividades culturais, como resultado da comunicação entre diferentes culturas. 
Nesse sentido, Jokilehto (2006) questiona até que ponto é possível ou até mesmo desejável 
recompor os fragmentos dos Budas em seus antigos lugares, ou mesmo construir novos Budas. A 
resposta para essas questões requer um exame crítico de todos os fatores para chegar a um 
julgamento equilibrado em termos da autenticidade e da integridade do lugar.  

A noção de integridade, por sua vez, está relacionada à inteireza do bem e deve estar 
necessariamente relacionada com as qualidades que são valorizadas numa determinada 
propriedade. A perda dos Budas no exemplo acima compromete a leitura da integridade do lugar, 
no entanto a significância da área, como dito anteriormente, não estava somente associada à 
existência dos Budas. De acordo com o Guia Operacional da Unesco, examinar as condições de 
integridade requer analisar a extensão na qual o bem: (i) inclui todos os elementos necessários para 
expressar o seu valor; (ii) seja da dimensão adequada para assegurar a completa representação 
de suas características e dos processos que atribuíram significado ao bem; e (iii) tenha sofrido 
efeitos adversos do desenvolvimento e/ou por negligência (UNESCO 2005 apud Ribeiro e Lira 
2012).  

Para Jokilehto (2006), a integridade sociofuncional está relacionada com as funções e processos 
nos quais o desenvolvimento de um lugar ao longo do tempo esteve baseado, como interações 
sociais, respostas espirituais, uso de recursos naturais e deslocamentos de pessoas. A 
espacialização dos elementos que documentam tais funções e processos ajuda a definir a 
integridade estrutural do lugar, que se refere ao que sobreviveu de sua evolução, elementos que 
são testemunhas da resposta criativa desse lugar aos seus processos e da continuidade na 
construção das estruturas, dando sentido ao todo espacial e ambiental da área. A integridade visual 
ajuda a definir os aspectos estéticos representados pela área. De acordo com o autor, é nessas 
dimensões da integridade que se pode basear o desenvolvimento de um sistema de gestão que 
garanta a preservação dos valores associados. Para Ribeiro e Lira (2012), nas abordagens 
propostas pela Unesco e por Jokilehto, a verificação da integridade está relacionada com o grau em 
que o bem cultural, em sua matéria e em sua dinâmica social, detém seus atributos característicos 
e os processos responsáveis pela atribuição de significados a ele. 

A LEI Nº 13.957 DE 1979 

O processo que levou à criação da primeira lei municipal de preservação do patrimônio no Recife 
teve início a partir de 1976, quando a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana 
do Recife (FIDEM) elaborou o Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana 
do Recife (PPSH/RMR), publicado em 1978. Desse plano resultou a identificação de sítios históricos 
urbanos e rurais nos nove municípios que então compunham a RMR. A cada município caberia 



 
 
desenvolver projetos de preservação para os sítios identificados, que deveriam contemplar a 
definição precisa dos polígonos de preservação em suas diferentes zonas (rigorosa, ambiental e 
paisagística) e regulamentar novas formas de intervir nos sítios (GOMES, 1995). Além de realizar 
o inventário de zonas urbanas de valor notável e definir os níveis de preservação e intervenção em 
cada uma delas, o Plano definiu os parâmetros de ocupação de cada sítio e chegou a apontar 
normas de uso do solo e os níveis de intervenção necessários para sua requalificação. 

Baseada no PPSH da FIDEM, a Prefeitura do Recife elaborou seu próprio Plano de Preservação 
dos Sítios Históricos (1979), efetivando a preservação do patrimônio arquitetônico em nível 
municipal. A Lei N° 13.957/1979 instituiu 31 Zonas de Preservação (ZP), nas categorias de sítios, 
conjuntos antigos, ruínas e edifícios isolados, distribuídas em diversas áreas da cidade 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, 1981). A Lei teve como grande influência as Normas de 
Quito, de 1967, que definem a conservação e utilização dos monumentos e sítios como parte de 
um esforço multinacional. O documento de Quito foi produzido num contexto de internacionalização 
de conceitos acerca da conservação urbana, o que se reflete em sua confirmação da Carta de 
Veneza (1964) como “norma mundial em matéria de preservação de sítios e monumentos históricos 
e artísticos” (Cury 2004, 118). Para efeitos de legislação de proteção, as Normas recomendavam 
que o espaço urbano ocupado pelos núcleos ou conjuntos monumentais fossem delimitados da 
seguinte forma: (i) zona de proteção rigorosa, que correspondia à de maior densidade monumental 
ou de ambiente; (ii) zona de proteção ou respeito, com maior tolerância; e (iii) zona de proteção da 
paisagem urbana, a fim de integrá-la com a natureza circundante. 

Para o Recife, os polígonos foram adaptados em dois tipos: Zona de Preservação Rigorosa e Zona 
de Preservação Ambiental, a qual tem como objetivo somente funcionar como um “amortecimento” 
entre as edificações sujeitas a controle rigoroso e a cidade “normal”. As edificações situadas dentro 
do ZPR deveriam estar sujeitas a rígido controle formal, não podendo sofrer alterações e 
adaptações. As formas de intervir no sítio são listadas como obras de conservação, de reparação 
ou de restauração. No entanto, com exceção da ZP-05 (Poço da Panela, antiga ocupação dos 
arrabaldes da cidade), não se incluiu a preservação dos usos nas zonas criadas, nem mesmo a 
análise do órgão competente de preservação quanto aos usos a serem autorizados em cada Zona. 

Quanto à autenticidade e à integridade, a Lei No 13.957/1979 foi criada antes que essas noções 
tivessem sido aprofundadas. No entanto, como dito anteriormente, a importância da autenticidade 
e integridade dos bens já havia sido pontuada pela Carta de Veneza (1964). Nesse sentido, o 
espaço delimitado pela poligonal do ZPR está sujeito a rígido controle, de modo a “impedir 
intervenções ou não intervenções que provoquem o seu perecimento ou que interfiram nas 
características, nas suas linhas ou na sua integridade, alterando-lhes a feição original” 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 1981, 14). Caso haja alteração da feição original, essa 
deve ser restaurada. Essa última definição apresenta algumas consequências potencialmente 
problemáticas, dada a perda de autenticidade do imóvel, mesmo que se considere um restauro 
como forma de recuperar a integridade do bem. 

No geral, o tratamento dado aos conjuntos edificados e às edificações isoladas pela Lei Nº 
13.957/1979 é o mesmo: os sítios são vistos como um somatório dos imóveis, que devem ser 
visualizados e analisados de forma isolada, aplicando a visão de monumento a um tecido urbano. 
A valorização somente dos aspectos materiais – sobretudo das fachadas e volumetria – levou a 
uma desconsideração não só dos valores intangíveis dos lugares – discussão ainda não iniciada 
com força naquele período – mas também da importância da manutenção dos residentes nos sítios 



 
 
históricos, conforme recomendado pelas diretrizes da Conservação Integrada, já lançadas desde 
1975 através da Declaração de Amsterdã. 

Atualmente, as ZP foram renomeadas de Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-
Cultural (ZEPH), que contam com Setores de Preservação Rigorosa (SPR) e Setores de 
Preservação Ambiental (SPA). A maior ZEPH da cidade, em termos de território, número de 
edificações e complexidade, é a ZEPH-10, que corresponde ao Bairro de Santo Antônio e a um 
trecho do bairro de São José. Esse último apresenta toda uma gama de problemas do ponto de 
vista da conservação urbana que não conseguem mais ser resolvidos nem na prática, com a 
aplicação da Lei 13.957/1979, nem do ponto de vista conceitual, conforme veremos a seguir. 

O BAIRRO DE SÃO JOSÉ NO CENTRO HISTÓRICO DO RECIFE 

Até 1630, o Recife tinha uma estrutura urbana incipiente. Sua ocupação restringia-se ao núcleo 
original, no Istmo onde hoje está localizado o Bairro do Recife, e mais esparsamente na Ilha de 
Antônio Vaz. Com a invasão holandesa (1630-1654), teve início uma intensificação da ocupação. 
Na Ilha, o convento de Santo Antônio foi convertido no Forte Ernesto e, ao redor dele, foi traçado o 
Grootkwartier (Grande quarteirão), onde estavam encerradas algumas residências. Em 1637, com 
a chegada de João Mauricio de Nassau-Siegen (1604-1679), foi tomada a decisão de ocupar de 
maneira mais intensiva a Ilha, em virtude do adensamento do Istmo e com vistas a facilitar a 
comunicação com o resto do continente. 

A partir de 1639, foi planejada uma nova expansão da ocupação, com base em projeto urbanístico 
que propunha a construção de duas pontes: uma conectando o Istmo à Ilha e outra ligando a Ilha 
ao continente, dando origem ao atual bairro da Boa Vista. Para a Ilha de Antônio Vaz, foram 
definidas duas áreas de atividade: a área comercial e institucional ao norte (correspondendo hoje 
ao Bairro de Santo Antônio) e a área residencial ao sul (onde hoje é o Bairro de São José), conforme 
pode ser verificado na Figura 2, onde está delimitada a área da Cidade Maurícia destinada à 
habitação, demarcada por dois eixos com o indicativo de Burghers (cidadãos). Apesar do desejo de 
que a Nova Cidade Maurícia fosse a sede da residência de grande parte da população, o fato de 
que as pontes não foram construídas até 1644 dificultou a concretização desses planos. Assim, a 
ocupação na Ilha espraiou-se além do núcleo original da Cidade Maurícia em grande parte devido 
à moradia da população menos abastada (MELLO, 2001), que habitava em casas térreas na área 
dedicada à ocupação residencial. 



 
 

 
Figura 2: Síntese do tecido urbano do Recife em 1643-1644. 

Fonte: Van Oers (2000).  

Com a expulsão dos holandeses, o Bairro do Recife reassumiu sua posição focal no contexto urbano 
da época. A ponte que conectava o Recife à Ilha de Antônio Vaz permitiu a expansão em direção 
aos bairros de Santo Antônio e São José, enquanto a ponte da Boa Vista deu origem à ocupação 
daquela área. Na Ilha de Antônio Vaz, a divisão de usos promovida pela ocupação neerlandesa, 
com residência popular ao sul, atividades comerciais na área mais central e a sede do poder político 
no extremo norte, estava consolidada. A área comercial manteve o padrão tipológico do núcleo 
portuário, de sobrados de uso misto, enquanto a área residencial – São José – conformava-se com 
pequenas construções térreas. 

A configuração urbana dos bairros centrais pouco mudou até o início do século XX. No entanto, já 
nessa época, a burguesia da cidade tinha iniciado um processo de abandono da área central, em 
favor da moradia nos bairros a oeste, ao longo do Rio Capibaribe, em sítios e chácaras que 
reproduziam a vida rural e configuravam um estilo de morar bastante distinto daquele da área 
central. O deslocamento da burguesia para os arrabaldes contribuiu para o desenvolvimento dos 
transportes a partir do centro. O transporte ferroviário já funcionava regularmente desde meados do 
século XIX, e sua operação contribuiu também para algumas lentas transformações nos eixos por 
onde passava. Nas imagens abaixo, é possível visualizar, à direita da Basílica da Penha, a Rua das 
Calçadas em dois momentos. No primeiro, em 1880, antes da implantação dos trilhos ferroviários 
naquela via, predominam casas térreas, de porta e janela. No segundo, após a implantação dos 
trilhos, sobrados começam a substituir as antigas casas, ganhando a Rua ares comerciais. Até os 
dias atuais, a Rua das Calçadas é um dos principais eixos comerciais de São José. No entanto, 
essa configuração se deu numa lenta evolução posto que, até fins da década de 1970 ainda havia 
ali residências, conforme demonstraremos a seguir. 



 
 

 
Figura 3: Basílica de N. S. da Penha e entorno – 1880. 

Fonte: Biblioteca Nacional. 

 
Figura 4: Basílica de N. S. da Penha e entorno. 

Fonte: Biblioteca Nacional. 

 

Enquanto a burguesia ocupava as margens do Rio Capibaribe, a região onde teve início a cidade 
começava a se configurar como centro. Era lugar de residência de grande parte da população de 
menores ingressos e ficou caracterizada por uma forma de morar que começou a ser fortemente 
desvalorizada. A conotação negativa que os centros urbanos assumiam, de insalubridade, 
criminalidade e refúgio das classes menos abastadas levou, na virada do século, a um movimento 
de transformação social que trouxe como ordem a modernização, a limpeza e o embelezamento. 
Nessa nova estratégia, o ponto de partida no Recife foi a intervenção em seu centro fundacional e 
bairro portuário: o Bairro do Recife. A reforma urbana no Bairro foi empreendida entre 1910 e 1913 
e alterou significativamente a morfologia e tipologias do antigo bairro. O processo deu início ao 
despovoamento do centro da cidade, pois expulsou a população pobre que ali se apinhava. 
Inicialmente, isso levou a um adensamento de Santo Antônio, São José e Boa Vista. No entanto, 
com o déficit habitacional e o aumento dos alugueis que se seguiram, houve um adensamento no 
número de mocambos e na moradia nos arrabaldes. 

A alteração no sistema viário promovida pela reforma converteu Santo Antônio em centralidade, o 
que, por sua vez, gerou demandas por sua modernização. Assim, a partir de 1927, diversos 
projetos, de diferentes autores, foram elaborados para o bairro, num processo que levou quase 
duas décadas. Em geral, além de incremento do sistema viário, as propostas buscavam implantar 
um conjunto destinado a edificações institucionais e voltadas ao lazer e comércio de luxo, com 
exclusão do uso habitacional. Por esse motivo, mesmo sem um projeto definitivo, a Prefeitura deu 
início às desapropriações e demolições, contribuindo para o aumento da crise da habitação que se 
registrou na década de 1940 (OUTTES, 1991).  

Em 1943, foram iniciadas as obras para a abertura da Avenida Dantas Barreto, finalizada somente 
na década de 1970, quando rasgou o bairro de São José, o qual, até então, havia atravessado os 
séculos sem grandes alterações em sua trama urbana, mantendo o uso predominantemente 
residencial e abrigando uma população de baixos ingressos. A abertura da avenida promoveu o 



 
 
início da transformação nos usos no bairro, ao favorecer o uso comercial tanto em seus lotes 
lindeiros quanto naqueles localizados nas vias próximas (SILVA, 1979). 

 
Figura 5: São José no início da demolição e atualmente, com a Avenida Dantas Barreto 

Fonte: http://prefeitolucena.blogspot.com.br/2013/08/projeto-inicia-destruicao-de-sao-jose.html. Acesso em: 14 set. 2017. 

Pode-se considerar que a abertura da Avenida Dantas Barreto provocou uma ruptura na 
continuidade histórica de São José. Moradores que permanecem residindo no bairro após décadas, 
em entrevistas, relataram que a nova avenida acabou com os antigos modos de morar e provocou 
perda no senso de comunidade (Menezes 2015). A partir dela, e conectando-se com o antigo eixo 
comercial representado pela Rua das Calçadas (ver Figura 8 e Figura 9), o comércio começou a se 
expandir de forma acelerada, substituindo as tradicionais residências e reduzindo a habitabilidade 
daqueles que ali desejavam permanecer. Ao contrário das reformas dos Bairros do Recife e Santo 
Antônio – cuja ruptura partiu da tabula rasa, dando início a novas áreas urbanas, com novos 
conteúdos sociais e significados – São José teve um rasgo em seu tecido urbano, que parece ter 
sido um catalisador para o desvio de sua rota, da sua lenta evolução urbana, que, até aquele 
momento, contava com poucas transformações. 

Certamente, outros acontecimentos contribuíram para esse processo em São José. Apenas 
algumas décadas após o fim das grandes reformas, o CHR passou a sofrer de graves problemas 
de funcionalidade (REYNALDO, 1998). A metropolização e a descentralização, na década de 1970, 
contribuíram para ampliar o processo de esvaziamento econômico e populacional em toda a área 
central. Para a evasão populacional, também contribuíram as leis de zoneamento que delimitavam 
a funcionalidade do centro urbano, excluindo em grande parte de sua área, o uso habitacional. 
Assim, houve uma redução drástica no número de moradores do bairro, conforme exemplificado no 
Gráfico 1, que demonstra a evolução populacional do CHR, e no Gráfico 2, que demonstra a queda 
de população de São José e do CHR, comparada ao crescimento da população total da cidade.  

 



 
 

 
Gráfico 1: Evolução populacional do CHR (1910-2010) 

Fonte: Menezes, 2015. 

 

 
Gráfico 2 - Evolução populacional de São José, CHR e da cidade do Recife (1910-2010) 

Fonte: Menezes, 2015. 

No início da década de 1980, foi criada a ZEPH-10 que, como visto, preservou o bairro de Santo 
Antônio e parte de São José. O diagnóstico do PPSH/RMR, que propôs a preservação, apresentou 
como destaque para a área o seu acervo considerável de edificações antigas do século XVIII, XIX 
e do início do século XX, constituindo vários conjuntos, onde se observa, em grande parte, o traçado 
primitivo da trama urbana, sobretudo no Bairro de São José, caracterizada pelas ruas estreitas, 
becos, vielas tortuosas e pátios. 
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A proposta tem como objetivos preservar os diversos conjuntos de edificações 
antigas e do início do século, proteger a visibilidade e escala dos edifícios isolados 
de caráter monumental e coordenar e controlar o desenvolvimento das áreas 
vizinhas a esses conjuntos e monumentos situados na área do projeto de São 
José/Santo Antônio (FIDEM 1978, 185). 

Além de realizar o inventário de zonas urbanas de valor notável e definir os níveis de preservação 
e intervenção em cada uma delas, o Plano definiu os parâmetros de ocupação de cada ZP e chegou 
a apontar normas de uso do solo e os níveis de intervenção necessários para a requalificação do 
sítio selecionado – não considerados na normativa municipal. Na Figura 6 abaixo, estão delimitados 
os Projetos de 1 a 13, que deram origem aos atuais Setores de Preservação Rigorosa. Em cada 
um deles, o Plano identificou o padrão de atividades, recomendando seu estímulo e manutenção. 
Assim, os Projetos 1 (Praça das Cinco Pontas); 2 (Pátio do Terço); 4 (Pátio de São José do Ribamar) 
e 8 (Carmo) foram delimitados como áreas onde o uso habitacional era relevante, associado a 
comércio e serviços (áreas pintadas em azul) e o Projeto 3 (Praça da Restauração), como localidade 
predominantemente residencial (área pintada em laranja). 

 
Figura 6: Delimitação das ZPR com recomendação do PPSH/RMR para uso residencial em São José 

Fonte: FIDEM, 1978. Editados pela autora. 

Dados socieconômicos de São José 

Como dito anteriormente, a moradia em São José teve características populares desde o início de 
sua urbanização, no período holandês, e assim se manteve nos séculos seguintes. Carvalho (2010), 
analisando a população escrava no Recife em 1828, identifica que a proporção de escravos em 
relação às pessoas livres era menor na Ilha de Antônio Vaz1 do que no Bairro do Recife ou na Boa 

                                                 
1 Naquele período, a Ilha de Antônio Vaz correspondia a somente uma freguesia, denominada Santo Antônio. 
Posteriormente, o território foi dividido nas freguesias de Santo Antônio e São José (Carvalho 2010). 



 
 
Vista. Admitindo que a posse de escravos era indício de riqueza, percebe-se que boa parte da 
população da área não era rica. Ademais, o autor acrescenta que a parte mais rica da Ilha estava 
localizada ao norte, sendo o sul mais pobre. Seguindo o raciocínio de análise pela posse de cativos, 
em 1856, apenas 9,8% da população de São José era escrava. Dessa forma, “nenhum outro bairro 
central do Recife tinha a população tão pobre quanto aquela freguesia” (Carvalho 2010, 85). 

Ainda de acordo com o autor, em São José surgiriam alguns dos primeiros grêmios de artesãos do 
Recife e clubes carnavalescos populares, atestando a ligação do bairro com a história social da 
cidade. Era ali também o “local de batuques e terreiros onde os negros do Recife reconstruíam os 
laços culturais e religiosos esgarçados pelo desenraizamento violento que foi o tráfico atlântico de 
escravos” (Carvalho 2010, 87). Em 1876, levantamento de eleitores registrados elaborado por 
Souza (2014) demonstrou que, comparado aos outros bairros da área central, São José se 
destacava por uma maior presença de trabalhadores pobres, como empregados, pescadores e 
jornaleiros, fato que pode ser visualizado na Figura 7, abaixo, que localiza cada eleitor com um 
ponto colorido de acordo com sua faixa de renda. É possível identificar um claro empobrecimento, 
na Ilha de Antônio Vaz, desde o norte – bairro de Santo Antônio – até chegar ao sul, em São José. 

 
Figura 7: Renda do Eleitorado dos bairros centrais do Recife - 1876 

Fonte: Souza, 2014. 

Em meados do século XIX, de acordo com Vauthier (apud REYNALDO, 1998), no Bairro do Recife 
funcionavam o comércio atacadista, os equipamentos de apoio às atividades de importação e 



 
 
exportação, a alfândega e a residência dos comerciantes, ao lado do mercado de escravos, dos 
armazéns, trapiches e, ainda, o porto. Na Ilha de Antônio Vaz, eram numerosos os telhados das 
residências térreas – no Bairro de São José – que se diferenciavam daquelas na parte norte, em 
Santo Antônio, onde os lotes tinham preço elevado e predominavam sobrados de uso misto, com 
fachadas homogêneas e estreitas.  

A reforma urbana do Bairro do Recife, entre 1910 e 1913, contribuiu para um salto na população de 
São José, conforme demonstrado no Gráfico 1. A partir de meados do século XX, sua população 
começou um processo de declínio acentuado até 2010. Embora o Gráfico demonstre tenha havido 
um leve incremento entre 2010 e 2000, a pesquisa Mercado Imobiliário em Centros Históricos2, em 
visitas de campo realizadas em 2015, identificou diversos endereços registrados como residências 
no Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) que já foram substituídas ou fechadas.  

Em relação à renda dos chefes de família em São José, se considerarmos os dados dos Censos 
do IBGE de 1991, 2000 e 2010 (ver Gráfico 3), houve um aumento de mais de 10% na faixa salarial 
de 0 a 3 salários mínimos. No entanto, destaca-se o crescimento de domicílios3 cuja renda do chefe 
de família é superior a 20 salários mínimos, provavelmente devido ao novo padrão de moradia que 
surgiu no entorno da ZEPH, devido à construção de torres verticalizadas de alto padrão (as Torres 
Gêmeas no Cais de Santa Rita).  

 
Gráfico 3: Evolução da renda do chefe de domicílio (1991-2010) 

Fonte: Menezes, 2015. 

Assim, podemos afirmar que a distribuição de renda em São José tornou-se mais desigual, o que 
também se reflete espacialmente no bairro, dividido em zonas consideradas atraentes pela classe 
mais abastada – fora do centro histórico – e zonas degradadas, onde as condições de vida da 
população residente continuam a se deteriorar. 

Situação atual do conjunto edificado em São José 

Com o objetivo de analisar as transformações pelas quais passou São José desde que se 
intensificou seu processo de perda populacional na década de 1970, foi realizada uma comparação 

                                                 
2 A Pesquisa é desenvolvida simultaneamente nos centros históricos do Recife, Olinda, São Luís e Belém, no âmbito do 
Grupo de Estudos sobre o Mercado Fundiário e Imobiliário (GEMFI/UFPE), desde março de 2012. Conta com o apoio 
financeiro do CNPq, da Facepe e da Propesq/UFPE. 
3 Os dados do Gráfico 3 referem-se somente aos Domicílios Particulares Permanentes (DPP). Para os DPP, houve 
incremento entre 2010 e 1991. No entanto, se considerarmos o total de domicílios (DPP + Domicílios coletivos), houve 
queda, em números absolutos, de 413 para 365 domicílios (Menezes 2015). 
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da situação de 380 imóveis no SPR em São José, no final dessa década – período de classificação 
da ZEPH – e em 2015, permitindo identificar as eventuais mudanças de usos ocorridas, bem como 
o grau de preservação dos imóveis. O Gráfico 4 demonstra como se passou de uma situação em 
que o comércio já predominava, mas ainda dividia o espaço com um bom número de residências, 
para uma situação em que a permanência das residências pode ser considerada uma forma de 
teimosia diante do avanço do comércio.  

 
Gráfico 4: Usos em 380 imóveis no SPR de São José, em 1979 e 2015 

Fonte: Menezes, 2015. 

Conquanto no período inicial da análise, em fins da década de 1970, o uso de comércio/serviços já 
fosse predominante, ocupando 50,26% dos lotes, as residências ainda apresentavam relevância, 
se considerarmos o conjunto dos imóveis exclusivamente residenciais (34,21%) com as edificações 
de uso misto (mais de 10% do total). Contando ainda com algumas edificações desocupadas e 
outras de uso religioso, o quadro era ainda de diversidade funcional e até mesmo a Rua das 
Calçadas ainda apresentava algumas residências mais ao sul (ver Figura 8). 

Em 2015 (ver Figura 9), verificamos uma grande expansão do setor terciário, que agora ocupa mais 
de 70% do total das edificações, contando inclusive com o surgimento de lotes voltados para uso 
de estacionamento, inexistentes no período anterior. Outra evidência do avanço do setor terciário é 
a redução de mais da metade das edificações mistas, as quais agora respondem por 4,21% do total. 
Os imóveis exclusivamente residenciais sofreram redução drástica, respondendo atualmente por 
6% do total e ficando concentrados em pequenas vias transversais aos eixos comerciais. A 
degradação do sítio fica patente no grande número de imóveis fechados, os quais chegam a 17,63% 
e estão distribuídos tanto em vias de pequeno porte (provavelmente residências que estão 
desocupadas) quanto na Avenida Dantas Barreto em sua porção mais ao Sul. É marcante a Rua 
das Calçadas como eixo comercial, onde observamos tanto a presença exclusiva de atividades 
terciárias quanto a ausência de imóveis fechados. 
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Figura 8: Usos em São José em fins da década de 1970 

Fonte: Menezes, 2015. 

 
Figura 9: Usos em São José em 2015. 

Fonte: Menezes, 2015. 

Mais da metade das edificações (52,63%) passaram por mudança de usos, majoritariamente 
através da substituição das residências por comércio. Esse processo traduz-se no estado de 
preservação dos imóveis, pois as atividades comerciais demandam alterações, inicialmente no 
tratamento das esquadrias e outras adaptações menos significativas. Nesses casos, o imóvel foi 
considerado como modificado (33,42% do total). Outra transformação demandada pelos usos 
comerciais em São José foi o acréscimo de pavimentos ou a abertura completa dos vãos no 
pavimento térreo, ambas provocando perda das referências tipológicas, ainda que permaneçam 
traços da edificação original. Esses casos foram considerados como descaracterizações e 
chegaram a 23,68% do total. Existem ainda situações nas quais a edificação atual perdeu 
completamente a relação com a edificação original, considerada substituída. Em São José, a 
despeito de a área de estudo estar localizada num Setor de Preservação Rigorosa, 30,52% das 
edificações foram substituídas e somente 12,37% foram consideradas preservadas4 (ver Figura 10).  

                                                 
4 Em relação ao número de edificações preservadas, importa considerar que a comparação foi feita com o registro de fins 
da década de 1970. Nesse período, diversas edificações já haviam passado por alterações de adaptação ao uso 
comercial, portanto não tiveram suas feições e volumetria preservadas em relação a uma situação original não registrada, 
apesar de terem sido preservadas a partir desse primeiro registro.  



 
 

 
Figura 10: Estado de preservação em São José, 2015. 

Fonte: Menezes, 2015. 



 
 
O Gráfico 5 demonstra como 54,2% dos imóveis (número próximo ao de mudança de usos) sofreram 
perda irreversível de autenticidade e integridade (Menezes 2015). 

 

 
Gráfico 5 - Grau de Preservação (%) de 380 imóveis no SPR de São José em 2015 

Fonte: Menezes, 2015. 

A Figura 11 mostra a transformação sofrida por um imóvel situado à Rua das Calçadas, a principal 
rua comercial de São José, situada no Setor de Preservação Rigorosa. Em fins da década de 1970, 
o imóvel ainda era residencial, apesar de a rua já ser majoritariamente voltada ao comércio. Em 
2015, registrou-se o acréscimo de três pavimentos na edificação outrora térrea e a eliminação de 
todas as características estilísticas anteriores. 

  
Figura 11: Imóvel situado à Rua das Calçadas, 394, em 1979 e 2015. 

Fonte: Acervo DPPC e Acervo da autora. 

Quanto ao estado de conservação do conjunto em análise, somente 26% das edificações foram 
classificadas como em bom estado. Foram considerados em estado regular 45,53% dos imóveis, 
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enquanto 28,42% das edificações estão em estado precário de conservação (ver Figura 12). Esse 
quadro ilustra a falta de incentivos e de investimentos na manutenção do estoque imobiliário de um 
dos sítios históricos de maior relevância na cidade do Recife, refletindo, em conjunto com o estado 
de preservação, a pouca eficácia da legislação preservacionista municipal, por não ter considerado 
a importância do equilíbrio outrora existente entre as diversas atividades, com presença relevante 
do uso habitacional. 

 
Figura 12: Estado de conservação em São José, 2015. 

Fonte: Menezes, 2015. 

Diante dessa situação, questiona-se: o conjunto urbano de São José deixou de ser considerado 
patrimônio cultural? Consideramos que São José continua sendo um importante patrimônio cultural 
da cidade do Recife, não só no que diz respeito ao conjunto edificado, mas também pelos fortes 



 
 
valores imateriais – os quais não são protegidos – ali concentrados (Alcantara 2015), como está 
exemplificado na Figura 13, que registra a Noite dos Tambores Silenciosos no Pátio do Terço, em 
São José, resquício dos “batuques” que ali aconteciam no passado.  

 
Figura 13: Noite dos tambores silenciosos de 2015, no Pátio do Terço, SPR de São José. 

Fonte: Acervo da autora. 

No entanto, se esse conjunto não deixou de ser patrimônio, como proceder em relação a ele? Como 
regularizar as edificações sem potencializar sua perda de autenticidade? Outra importante questão 
diz respeito ao uso habitacional. A pesquisa mencionada demonstra a importância do uso 
habitacional na preservação do patrimônio construído5, mas como adaptar as edificações às 
necessidades contemporâneas de moradia e estimular o retorno da população sem que haja perda 
de sua autenticidade e integridade, ou sem criar falsos históricos (no caso das edificações 
descaracterizadas)? Embora apontar a dificuldade de apropriação desses conceitos na realidade 
local possa parecer algo datado e continuamente repetido, a permanência desse questionamento 
no tempo e nas pautas de discussão demonstra a necessidade de continuação desse debate. 

CONSERVAÇÃO URBANA À LUZ DO CASO SÃO JOSÉ 

É necessário aceitar que as diferentes culturas podem ter diferentes formas de se expressarem 
acerca de questões como verdade e autenticidade. A discussão aqui, no entanto, não é a de que 
nossa sociedade tem um conceito de verdade diferente do mais amplamente difundido, mas de que, 
mesmo para o que possamos considerar como verdadeiro, houve perda no conjunto de São José: 
ele não mais representa a verdade dos valores que foram considerados em sua preservação. Em 

                                                 
5 O caso de São José foi comparado ao da Boa Vista, também em área de SPR, onde 52,44% dos imóveis analisados 
permanecem com uso residencial (contando com pensões e edificações de uso misto) e 41,65% das edificações foram 
consideradas preservadas, com somente 13,6% de edificações descaracterizadas ou substituídas (Menezes 2015). 



 
 
relação a essa problemática, Viñas (2005) propôs uma teoria contemporânea da conservação – 
baseada na compilação de ideias fragmentadas produzidas a partir dos anos 1980 – que questiona 
a importância da verdade na preservação do patrimônio. Se aceitamos que a conservação pode 
“revelar” o verdadeiro estado ou condição de um objeto, precisarmos aceitar a priori que o objeto 
pode existir numa condição falsa. Segundo essa argumentação, a conservação pode fazer um 
determinado objeto coincidir ou se aproximar de um estado ao qual se dá preferência, mas mesmo 
nesse estado, o objeto não será mais real, ou verdadeiro, do que em seu estado anterior. A crença, 
portanto, de que a condição de preferência de um objeto é sua condição autêntica, que qualquer 
mudança num objeto real pode torna-lo mais real é, para o autor, uma importante falha nas teorias 
clássicas da conservação. 

Diante desses questionamentos, a noção de verdade não está relacionada às características físicas 
do objeto, mas à sua habilidade de transmitir seu significado. A própria noção de dano é vista como 
resultado de percepções subjetivas, mesmo que essas percepções sejam bem disseminadas. 
Ruínas, por exemplo, podem ganhar maiores significados por causa de seu estado de decadência. 
Assim, o segundo argumento de Viñas (2005), a conservação não é uma questão objetiva e 
responde a prioridades, gostos e necessidades humanas e, portanto, subjetivas. É preciso enfatizar 
que as sociedades protegem seus objetos não por causa dos objetos em si, mas devido aos efeitos 
simbólicos e intangíveis que uma alteração indesejada pode acarretar para os sujeitos que 
compõem tal sociedade. A proteção legal generalizada de objetos patrimoniais está baseada (e é 
prova) da significância que esses objetos possuem para a sociedade. Assim sendo, a teoria 
contemporânea não relaciona a conservação à busca pela verdade, mas à preservação de 
significados (Viñas 2005).  

Essa abordagem muda o foco da conservação, dos objetos para os sujeitos que os conferem 
significados, condicionando-a à expressividade e interpretação dos significados dos objetos. Os 
significados fornecem um bom critério para compreender por que alguns objetos são protegidos, 
mas não devem ser os únicos fatores levados em consideração na prática da conservação. As 
noções de valor e de função devem também ser consideradas. Assim, as decisões práticas da 
conservação devem ser baseadas na análise dos valores que um objeto possui para diferentes 
grupos, de forma a alcançar um equilíbrio entre todas as partes envolvidas, bem como das 
diferentes funcionalidades que um mesmo objeto pode abarcar (simbólica, econômica etc.). Em 
todos os casos, as decisões finais, o caminho a ser tomado na conservação deve resultar de um 
diálogo, de negociações que estejam baseadas nos significados, na função e/ou nos valores. 

Destacam-se também as discussões recentes a respeito da significância cultural. O termo foi definido 

pelo ICOMOS Austrália, na Carta de Burra de 1979 (atualizada em 1981, 1988, 1999 e 2013). A última 
revisão da Carta de Burra, de 2013, define a significância cultural como o valor estético, histórico, 
científico, social ou espiritual para as gerações passadas, presentes ou futuras. A significância 
cultural está incorporada ao lugar, em sua substância, sítio, associações, significados, registros, 
lugares e objetos relacionados. Nesse arcabouço, o objetivo da conservação é manter a 
significância cultural de um lugar. 

Ao associar diferentes valores à significância cultural de um lugar, para além da manutenção da 
autenticidade e da integridade do conjunto edificado, a proposta da Carta de Burra reconhece que, 
mesmo havendo significativas perdas materiais no referido conjunto, existem outros valores que 
podem ser considerados. No entanto, importa observar que a Carta recomenda uma abordagem 
cautelosa nos lugares de significância cultural: eles devem ser salvaguardados e não ser deixados 



 
 
num estado vulnerável ou em risco. A conservação deve estar baseada no respeito à substância, 
uso, associações e significados existentes, mudando o máximo necessário, mas o mínimo possível. 
A mudança é vista como algo que pode ser necessário para manter a significância cultural, mas é 
indesejada quando a reduz. O nível de mudança de um lugar e de seu uso deve ser guiado pela 
significância cultural e sua adequada interpretação (ICOMOS Australia 2013). 

A nova percepção de que a manutenção da significância cultural é o principal objetivo da 
conservação enfraquece o instrumento de preservação que consiste na delimitação de polígonos 
onde são proibidas transformações materiais, como é o caso das ZEPH. A gestão da conservação 
deve lidar com a complexidade das cidades contemporâneas e manter a condição de interpretação 
da significância cultural ao longo do tempo (Zancheti e Loretto 2012). Assim, a noção de 
significância cultural e os aspectos levantados por Muñoz Viñas podem indicar caminhos para a 
gestão da conservação urbana que, reconhecendo as enormes perdas verificadas no patrimônio 
cultural de São José, não desconsiderem a riqueza que ainda permanece no conjunto existente e 
viabilizem a operacionalização de sua gestão.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Zancheti e Loretto (2012) questionam: pode a significância ser mantida na presença de lacunas ou 
danos nos elementos significantes? Citando Tung (2001 apud Zancheti e Loretto 2012), os autores 
mencionam um estudo sobre continuidade do patrimônio em Roma que demonstra, apesar das 
grandes mudanças na morfologia da cidade, uma percepção de continuidade histórica entre 
presente e passado (até a Antiguidade) por parte de seus residentes e visitantes. Isso foi possível 
através da interpretação das camadas materiais significativas da cidade e da recorrência a 
memórias vivas culturais. Os atributos materiais e imateriais de Roma transmitem informação do 
passado para o presente sem que o potencial da cidade de gerar novos significados seja perdido. 
Ou seja, mesmo com a presença de diversas lacunas, as pessoas conseguem interpretar os 
significados desses atributos e objetos. 

Esse parece ser o caso de São José. Mesmo que tenha havido (e houve) perda da significância 
cultural no conjunto preservado do bairro, seu caráter simbólico permanece diante dos seus 
residentes e usuários, demandando conservação. Ele teima em existir, para além das perdas de 
autenticidade e integridade. Mas sem esses balizadores, de que forma deve se dar sua 
conservação? Relembrando o caso dos Budas de Bamiyan – guardadas as devidas proporções, 
inclusive nos processos motivadores da destruição em cada situação –, cabe perguntar o quanto é 
possível ou mesmo desejável restaurar os imóveis descaracterizados de São José. Em muitos 
casos, não existem registros das características “originais” das edificações descaracterizadas. 
Outro aspecto a se discutir é, sobretudo, a questão do significado que esse conjunto reconstruído 
expressaria. Em termos de sua significância cultural, um aspecto fundamental parece ter certa 
continuidade: de lugar de moradia popular, o bairro passou a ser o centro comercial popular da 
cidade. Seu uso majoritário mudou, mas sua apropriação pelas camadas populares continua sendo 
sua principal força. Seu conjunto continua sendo testemunho de sua história, associada a um forte 
valor simbólico. A resposta pode estar justamente aí: na relação com a sociedade que faz usufruto 
de São José: a partir dela devem ser redescobertos os valores da área, a partir dela devemos saber 
até que nível as mudanças são toleradas (ou desejadas) e como garantir a continuidade de seus 
significados. 
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