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Resumo 

 O presente artigo divulga os resultados da pesquisa de iniciação 

científica desenvolvida por Ingrid Orlandi Meira, que se insere na Fase 1 do 

Projeto de Pesquisa Pirenópolis: um estudo de caso sobre patrimônio, museu e 

desenvolvimento sustentável, coordenado por Celina Kuniyoshi e desenvolvido 

dentro da Linha de Pesquisa “Teoria e Prática Museológica”, do Grupo de 

Pesquisa “Museologia, Patrimônio e Memória” do PPGCInf – FCI/UnB. 

Apresenta histórico da restauração da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, GO, 

e analisa o impacto sociocultural causado por essa restauração, a partir das 

respostas de moradores ao questionário. Mostra a importância da participação 

da população nos processos de restauração e a pouca abertura que os órgãos 

de preservação do patrimônio cultural oferecem aos moradores durante os 

processos de conservação e preservação do patrimônio. 

Palavras-chave: Pirenópolis. Cidade-Museu. Desenvolvimento sustentável. 

Patrimônio cultural. Museologia. Restauração. 
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Resumen 

 El presente artículo divulga los resultados de la investigación de 

iniciación científica desarrollada por Ingrid Orlandi Meira, que se insiere en la 

Fase 1 del Proyecto de Investigación Pirenópolis: un estudio de caso sobre 

patrimonio, museo y desarrollo sostenible, coordinado por Celina Kuniyoshi y 

desarrollado en la Línea de Investigación “Teoría y Practica Museológica”, del 

Grupo de Investigación “Museología, Patrimonio y Memoria” del PPGCInf – 

FCI/UnB. Presenta histórico de la restauración de la Igreja Nosso Senhor do 

Bonfim, estado de Goiás, y analiza el impacto sociocultural causado por esa 

restauración, a partir de las respuestas de los habitantes a la encuesta. 

Muestra la importancia de la participación de ellos en los procesos de 

restauración y el pequeño espacio que los institutos de preservación del 

patrimonio cultural ofrecen a los habitantes durante los procesos de 

conservación y preservación del patrimonio. 

Palabras-clave: Pirenópolis. Ciudad-Museo. Desarrollo Sostenible. Patrimonio 

Cultural. Museología. Restauración. 

Introdução  

 A cidade de Pirenópolis, Estado de Goiás, foi fundada em 1727 

(ALMEIDA, 2006, p. 11) e recebeu inicialmente o nome de Meya Ponte. A 

cidade passou por diversos processos de rupturas, como a decadência da 

extração do ouro e do algodão. Apesar disso, por possuir uma localização 

privilegiada, foi muito utilizada como rota de passagem de tropas, comerciantes 

e extrativistas. Na década de 1960, grande parte da população passou a obter 

sua renda através da extração e venda de xisto quartzífero (conhecido em 

Goiás como "Pedra de Pirenópolis"). Essa atividade impulsionou o 



 

 
 

desenvolvimento da cidade, ampliando as áreas urbanas e influenciando a 

criação de novos bairros, como o do Bonfim, que ficava próximo à pedreira. 

Nesse bairro situava-se a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, construída no 

século XVIII, entre 1750 e 1754, pelo Sargento-mor Antônio José de Campos, 

no trecho mais alto da cidade. Esse edifício foi o ponto de partida para as 

análises deste trabalho. 

 O conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico de 

Pirenópolis foi tombado pelo IPHAN em 10/01/19903. O tombamento abrangeu 

um perímetro (Fig. 1) de 17 hectares de área: 

Figura 1 - Mapa da cidade em 2002: em laranja o perímetro tombado. 

 

Fonte: ALMEIDA, 2006, p. 64. 

 Hoje, grande parte da população pirenopolina vive do turismo e das 

atividades que ele proporciona. Apesar da proximidade a grandes cidades 

como Brasília, Goiânia e Anápolis, e de seu crescimento após a década de 

1960, Pirenópolis conseguiu preservar seu centro histórico, com exceção de 
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algumas modificações introduzidas antes de seu tombamento na década de 

1990. 

 Os órgãos de preservação, principalmente o IPHAN, estabelecem 

critérios rígidos na tentativa de manter os traços urbanísticos da cidade, assim 

como a estética dos edifícios ali presentes. Mas seriam apenas as políticas de 

tombamento, leis de preservação e registros de história e memória suficientes 

para a garantia da permanência dos bens culturais? Esse é um dos 

questionamentos que perpassa toda a pesquisa. 

A Igreja de Nosso Senhor do Bonfim 

 Localizada no bairro que leva seu nome, a Igreja do Bonfim surge como 

uma igreja privada, construída por escravos no século XVIII, nas terras do 

sargento-mor Antônio José de Campos. O edifício apresenta algumas 

particularidades que são usufruídas pela população durante as festas da 

cidade, como a Festa do Divino e as Cavalhadas. Um exemplo é o altar-mor, 

que tem a possibilidade de abertura frontal e também apresenta uma 

passagem posterior por onde pode haver circulação, permitindo o acesso dos 

fiéis à imagem do Senhor do Bonfim durante as celebrações em datas 

comemorativas. 

 A Imagem do Senhor do Bonfim, segundo Jarbas e Jayme (2002, p. 56), 

foi trazida por 260 escravos em procissão, proveniente da cidade de Salvador, 

Bahia. É a única imagem original que restou na igreja após o furto ocorrido em 

1978, no qual foram roubadas diversas obras de arte sacra cristã da cidade de 

Pirenópolis. O edifício sofreu modificações arquitetônicas ao longo dos anos, 

mas hoje encontra-se em sua forma original. A primeira restauração, feita pelo 

IPHAN, iniciou-se em 2005, mas não houve intervenção nos bens móveis e 



 

 
 

integrados. Em 2010, foi iniciada uma nova restauração, que durou cerca de 3 

anos, sendo entregue à comunidade no segundo semestre de 2013. Esta 

última intervenção contemplou, em sua primeira e segunda etapa, a 

restauração do forro da Capela Mor, onde foram descobertas pinturas barrocas 

que haviam sido cobertas por camadas novas de tinta ao longo dos anos, 

assim como pinturas nas paredes do altar principal, que haviam sido cobertas 

por reboco. Na terceira etapa investiu-se na restauração estrutural e 

arquitetônica, pois descobriu-se, durante as obras na segunda etapa que havia 

rachaduras na estrutura da Igreja e o arco cruzeiro necessitava de maiores 

cuidados. 

 A Igreja do Bonfim, por seu valor artístico é considerada uma das mais 

importantes obras barrocas do Centro-Oeste, e, após a restauração, tornou-se 

mais visível sua beleza arquitetônica e artística. 

Intervenção e comunidade 

A natureza e a cultura são vivas, enquanto pertencem a uma 
população da qual constituem o patrimônio. Elas morrem muito 
depressa quando são apropriadas e codificadas por especialistas 
externos à população (VARINE, 2013. p.19) . 

 

 Os procedimentos metodológicos normalmente utilizados nos processos 

de preservação do patrimônio não contemplam a participação ativa da 

comunidade local nas tomadas de decisão. O trabalho de pesquisa, em geral, é 

feito sem nenhum contato com a população, e em alguns casos, totalmente 

desenvolvido à distância. Esse olhar externo não detém todo o conhecimento 

necessário para criar uma política eficiente de preservação. Quem vive o 

patrimônio é quem mais possui as ferramentas para contribuir para o 

fortalecimento das ações locais. Decidir o que deve ou não ser preservado e 

atribuir valor não deve ser uma ação somente dos técnicos e especialistas em 



 

 
 

patrimônio, mas sim das pessoas que posteriormente às ações previstas 

continuarão a ser guardiãs locais. O processo de preservação deveria ser um 

momento de exercício do projeto participativo e da pesquisa participativa. 

 Hugues de Varine, que participou das primeiras experiências de 

ecomuseus e museus comunitários e que teve papel significativo nas 

transformações do campo da Museologia, que redundaram no surgimento da 

“Nova Museologia”, defende que algo só pode ser considerado patrimônio e 

passível de ser preservado, se a população local o entende dessa forma, caso 

contrário, não há razão para salvaguardar. Diz ainda que "o que importa é que 

o patrimônio seja reconhecido pela comunidade como seu. Senão, ele não 

poderá desempenhar seu papel" (VARINE, 2013, p. 39). 

 Não há, portanto, como pensar o patrimônio sem a comunidade. Toda 

intervenção que traga mudanças ao modo de vida e às tradições locais, a curto 

ou longo prazo, deve ser feita em conjunto com a população local.  

 No caso da restauração da Igreja do Bonfim, de acordo com questionário 

que foi aplicado na cidade, a comunidade não foi consultada de nenhuma 

maneira antes ou durante o início das intervenções, apenas um dos 

entrevistados afirma ter tido algum tipo de participação nesse processo. 

O que pensam os moradores? 

 Um dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa foi a 

elaboração e aplicação de questionário junto aos moradores de Pirenópolis e a 

organização dos dados e informações colhidas no trabalho de campo, análise e 

representação gráfica dos resultados. 

 Os questionários foram de grande ajuda para esclarecer algumas 

hipóteses da pesquisa. Foi feito um questionário simples, composto por doze 



 

 
 

perguntas objetivas, sendo que cinco delas pediam justificativa para a resposta.  

O questionário foi aplicado de maneira aleatória dentro do perímetro do centro 

histórico. Durante dois dias foram aplicados vinte e cinco questionários com 

pessoas de oito bairros distintos4. O processo de entrevista foi uma atividade 

que permitiu uma maior aproximação com a comunidade local, que em sua 

maioria não se detinha apenas nas perguntas do questionário, mas revelavam 

partes da história da cidade que não se encontram nos livros ou em qualquer 

outro documento já estudado. Por esse motivo, optou-se por aplicar um número 

reduzido de questionários, permitindo que cada entrevistado pudesse se sentir 

mais à vontade para contar sua história. Iniciou-se com uma metodologia de 

feição mais quantitativa, à qual se mesclou a metodologia qualitativa e de 

observação em campo. Abaixo, segue o gráfico referente à faixa etária dos 

entrevistados: 

Figura 2 – Questionário, pergunta n. 1, 2014. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras 

 Procurou-se recolher dados referentes ao conhecimento da comunidade 

sobre as políticas de tombamento e preservação adotados na cidade. Mais da 

metade dos entrevistados não sabia o que significava o tombamento de um 
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 Oito dos entrevistados não identificaram o bairro de residência. 



 

 
 

edifício (Fig. 3). O que leva a pensar que mesmo aqueles que moram dentro do 

perímetro do centro histórico tombado pelo IPHAN não tem consciência do que 

é considerado patrimônio pelo Estado. Provavelmente, se os processos de 

tombamento de edifícios e sítios artísticos e históricos fossem feitos em 

conjunto com a população, a partir de sua própria memória, esses dados 

pudessem ser diferentes, e possivelmente diferentes sítios fossem 

considerados patrimônio. 

Figura 3 – Questionário, pergunta n. 10, 2014. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras 

 Durante as obras de restauração da Igreja do Bonfim foi feita uma ação 

parecida com o "Canteiro Aberto"5 que ocorreu na restauração da Igreja Matriz 

Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Pirenópolis. Essa experiência de 

“Canteiro Aberto” permite que a população tenha acesso ao que está sendo 

feito na obra de restauração e acompanhe o processo dos trabalhos. Além do 

acesso por parte da comunidade local são levados grupos escolares, 

universitários, entre outros. A abertura permite também que pesquisadores 

utilizem o espaço como um verdadeiro laboratório. O “Canteiro Aberto” foi 

adotado estrategicamente para minorar o impacto da destruição pelo fogo da 
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 Sobre o “Canteiro Aberto” ver: UNES, Wolney; CAVALCANTE, Silvio. Fênix: restauro da 

Igreja Matriz de Pirenópolis. Goiânia, Instituto Casa Brasil de Cultura, 2008, p.18. 



 

 
 

Igreja Matriz recém-restaurada pelo IPHAN. A comoção ao ver um dos espaços 

mais significativos na vida dos moradores, seu espaço de espiritualidade, de 

congregação, de ritos diários ou semanais etc., mal entregue à sua rotina 

religiosa, totalmente arruinado, transformado em destroços espalhados entre o 

que restou das paredes da Igreja Matriz, trouxe grande indignação entre os 

fiéis e população local e suscitou questionamentos graves sobre a eficácia e 

responsabilidade pelas ações de preservação na cidade, tomadas pelo IPHAN. 

Essa experiência do “Canteiro Aberto” na Igreja Matriz de Pirenópolis 

aproximou a população local dos trabalhos de restauração e foi divulgada na 

época como um dos exemplos a seguir na política de preservação em cidades 

históricas. Passado o tempo, a Matriz novamente reconstituída e entregue à 

população, a problemática que hoje reúne fiéis e moradores aos técnicos do 

IPHAN relaciona-se à solução a ser dada aos altares laterais: reconstituir os 

altares originais (desejo da maior parte da população), deixar as paredes nuas, 

um vazio indiciando a tragédia do incêndio e o não apagamento dessa fase da 

história do edifício (desejo de alguns especialistas em preservação), construir 

um altar com as técnicas, materiais e estilos contemporâneos, evidenciando 

sua atualidade em contraponto à antiguidade que ainda se manifesta na Matriz 

(desejo de outros especialistas em preservação)? 

Voltando à Igreja do Bonfim, a escala do “Canteiro Aberto” foi bem 

menor e menos divulgada do que a experiência anterior. As  atividades foram 

reduzidas e só houve a abertura da obra. Apesar disso, de acordo com os 

dados colhidos nos questionários, 48% dos entrevistados visitaram o canteiro 

de obras durante a restauração (Fig. 4), mostrando que a população tem 

interesse em saber o que está acontecendo com seu patrimônio. 



 

 
 

Figura 4 – Questionário, pergunta n. 7, 2014. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras 

 Uma das perguntas mais significativas para a pesquisa foi o grau de 

importância que a Igreja do Bonfim tem para o entrevistado. Foi pedido que 

dessem nota de 0 a 3, de acordo com o nível de importância, sendo 0 

"nenhuma importância" e 3 "extrema importância".  Nesta questão 72% dos 

entrevistados consideraram que a Igreja é de extrema importância para si (Fig. 

4). Verifica-se, por conseguinte, o grande valor afetivo que a comunidade tem 

pelo bem. A afetividade pode ser uma grande aliada nas políticas de 

preservação, por ser um sentimento que aproxima a comunidade de seu 

patrimônio e instiga a vontade de preservá-lo para si e para outras gerações. 

Figura 4 – Questionário, pergunta n. 8, 2014. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras 



 

 
 

Considerações Finais 

 A partir da pesquisa bibliográfica e dos dados levantados nos 

questionários aplicados no centro histórico de Pirenópolis chegou-se a algumas 

conclusões importantes sobre o real impacto que a restauração de um bem 

edificado pode ter sobre uma comunidade e como funciona a relação dessas 

pessoas com o patrimônio. Ficou claro que a relação da maioria das pessoas 

com o edifício vai além do nível material e do valor de uso; adentra o intangível, 

a afetividade e a memória. Maria Cecília Londres Fonseca demonstra bem 

essa relação ao afirmar que, 

[...] embora a proteção incida sobre as coisas, pois estas é que 
constituem o objeto da proteção jurídica, o objetivo da proteção legal 
é assegurar a permanência dos valores culturais nelas identificados. 
Esses valores só são alcançáveis através das coisas, mas nem 
sempre coincidem exatamente com unidades materiais. Essa 
distinção se torna mais clara quando consideramos o tombamento de 
conjuntos, seja de bens móveis (por exemplo, coleções de museus) 
ou imóveis (por exemplo, centros históricos). Nesses casos, o objeto 
do tombamento é um único valor - o bem coletivo (no sentido 
gramatical do termo, de conjunto de unidades), embora materializado 
em uma multiplicidade de coisas, geralmente heterogêneas 
(FONSECA, 2009, p. 40). 

 

 A restauração da Igreja do Bonfim foi bem aceita pela comunidade, que 

se mostrou curiosa a respeito do processo de desenvolvimento das obras e de 

como seria seu resultado final. Apesar disso, os órgãos ligados à preservação 

raramente deram oportunidade à população de opinar a respeito de decisões 

tomadas durante a restauração. O patrimônio restaurado pertence aos 

moradores locais, que serão usuários e também agentes de sua preservação 

após o final das obras. Dessa forma, observa-se a necessidade de uma 

participação ativa da população e um maior esclarecimento sobre os 

procedimentos que são adotados durante o processo e os porquês de serem 

adotados. 



 

 
 

 Atividades de ação cultural que proporcionem participação popular 

podem ser instrumentos de auxílio para uma preservação efetiva a longo prazo. 

Um bom exemplo de ação que já é utilizada é a do “Canteiro Aberto”, que 

poderia ser ampliada e repensada. É um bom começo para modificar a forma 

de restaurar, já que o foco da restauração, apesar de material, envolve 

diversos aspectos intangíveis que são tão ou mais importantes do ponto de 

vista da preservação do patrimônio cultural. Corroborando esse pensamento, 

retoma-se a fala de Varine, para quem 

A natureza e a cultura são vivas, enquanto pertencem a uma 
população da qual constituem o patrimônio. Elas morrem muito 
depressa quando são apropriadas e codificadas por especialistas 
externos à população (VARINE, 2013, p. 19). 

 

 O que trouxe sucesso à restauração da Igreja do Bonfim foi a sua 

aceitação por parte da comunidade e a possibilidade de ter seu tradicional uso 

de rito devolvido à população. Apesar disso, a metodologia aplicada no 

processo poderia ter tido outros rumos e ter causado um impacto ainda mais 

positivo e ampliado. 
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