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INTRODUÇÃO: 

A pesquisa de Iniciação Científica foi 
realizada em continuação, utilizando um recorte 
específico, da pesquisa realizada em “A 
restauração das obras de arte aplicadas à 
arquitetura realizada na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, em Mariana - MG, após o 
incêndio em 1999: processo e documentação”, 
do Ciclo 2019-2020 do PIBIC - Unicamp. Conta 
também como um trabalho vinculado à pesquisa 
realizada pelo Grupo de Pesquisa “Patrimônio, 
Restauro e Projeto: diálogos de permanência e 
inovação”, certificado pelo DPG e CNPq, 
inserido na linha “História, Teoria e Crítica” 
(HTC) do Programa de Pós-graduação em Artes 
Visuais do IA/UNICAMP, com foco na 
investigação sobre os registros, representações 
e projetos de intervenção e/ou conservação e 
restauro na pré-existência, nos artefatos 
artísticos, arquitetônicos e urbanísticos. O grupo 
é liderado pelo Dr. Haroldo Gallo, docente do 
Instituto de Artes (IA) e da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 
(FECFAU) e orientador da presente pesquisa, e 
pelo Dr. Marcos Tognon, docente do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da 
UNICAMP. 

Localizada na Praça Minas Gerais, em 
Mariana – MG, cidade historicamente conhecida 
como “Primaz de Minas” – primeira capital do 
estado e berço da religiosidade mineira 
(FERREIRA, 2020), a Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo foi o objeto de estudo principal das 

pesquisas realizadas até o momento. A história 
da Igreja se desenvolveu da seguinte maneira: 
encomendou-se, pela Ordem Terceira do 
Carmo, a construção de um espaço para a 
mesma, um local de culto para a Irmandade do 
Carmo, cuja construção se inicia “no fim do 
século XVIII, pelo mestre pedreiro português 
Domingos Moreira de Oliveira, com risco de 
José Ferreira dos Santos” (FERREIRA, 2020). 
Outros grandes nomes do rococó e barroco 
mineiros, Manuel da Costa Athaíde e Francisco 
Xavier Carneiro também tiveram seus nomes 
aliados à construção e ornamentação desse 
local de culto ao longo de sua construção, em 
especial na pintura do forro da nave, o altar-mor 
e os elementos escultóricos aplicados à 
arquitetura interior à Igreja.  

 Em 20 de janeiro de 1999, porém, a 
nave, “parte interna desde a entrada até a 
capelamor” (FABRINO, 2012), da Igreja do 
Carmo entra em chamas e, nesse sinistro, o 
espaço arquitetônico  interno perde tanto a 
pintura do forro – Nossa Senhora do Carmo 
entregando um escapulário para São Simão 
Stock – e a constituição artística externa da 
superfície dos retábulos laterais – estrutura 
ornamental acoplada à parede, onde são 
expostas esculturas para adoração  - além do 
espaço interno geral e cobertura, com exceção 
do altar-mor. Nos momentos seguintes ao 
incêndio, em última análise causado pela 
combustão de querosene em contato com a 
constituição em madeira da Igreja (FERREIRA, 
2020), a comunidade religiosa da cidade 
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histórica foi impulsionada a salvarem eles 
mesmos elementos móveis do espaço, além de 
ter contado com o suporte do IPHAN e da 
Arquidiocese de Mariana para a salvaguarda 
dos  restos e destroços até que um restauro 
fosse iniciado  e a Igreja fosse reconstituída e 
reaberta ao público. 

 Como explicitado na primeira iniciação 
científica realizada, o restauro da Igreja do 
Carmo se deu a partir do início de 2000, 
configurando um processo cuja finalidade 
principal foi devolver a funcionalidade primária 
da Igreja para a comunidade marianense, 
recuperando os espaços necessários tendo em 
vista teóricos como Cesare Brandi e Camilo 
Boito. Seguindo os preceitos da literatura do 
restauro, considerou-se que “(...) a restauração 
deve visar ao restabelecimento da unidade 
potencial da obra de arte, desde que isso seja 
possível sem cometer um falso artístico ou um 
falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da 
passagem da obra de arte no tempo” (BRANDI, 
2004, p. 33) e, assim, foi delimitado, para os 
elementos principais da pintura do forro e dos 
retábulos, a reconstituição com uma pintura 
monocromática básica no teto, sem restituir a 
pintura original, e a formação de novos retábulos 
simples, sem a mesma ornamentação anterior, 
que pudessem simbolizar o que esteve presente 
e ainda ser parte das celebrações necessárias 
(FERREIRA, 2020).  

Não somente o restauro chama atenção, 
mas também uma interessante camada 
sociológica na dimensão desses processos, em 
termos da afetividade desses processos no 
âmbito de uma comunidade predominantemente 
religiosa, turística e histórica como a da cidade 
de Mariana. O descontentamento da sociedade 
marianense com as decisões tomadas, em 
especial as relatadas, mostraram na ocasião da 
pesquisa tal camada intrínseca aos processos 
de memória e pertencimento que se relacionam 
intimamente com objetos físicos, como a Igreja 
em si, e com o próprio mecanismo de 
relacionamento e identidade de indivíduos que, 
como relatado na pesquisa, sentem falta das 
pinturas e construções anteriores.  

Sendo assim, a atual pesquisa de 
Iniciação Científica procurou analisar os 
processos de formação e estabelecimento da 
memória ao redor de um objeto, em termos de 
patrimônio cultural imaterial, no coletivo de uma 
sociedade. Juntamente, procurou obter dados 

de caráter antropológico e sociológico, a partir 
de entrevistas e questionários, sobre a relação 
da comunidade religiosa, turística e, em geral, 
que habita na cidade, com a Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, seus acontecimentos 
históricos e o Memorial do Carmo, pequeno 
espaço expositivo localizado no canto lateral 
direito da Igreja, no corredor da sacristia, onde 
se encontram pequenas memorabilias do 
incêndio. 

 

METODOLOGIA: 

Levando em conta o fato da Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo em Mariana ter sido 
incendiada e reconstruída no início dos anos 
2000, esta pesquisa buscou compreender a 
relação entre a igreja e os cidadãos de Mariana 
(e outras pessoas que estiveram em contato 
com o espaço da igreja nos últimos anos), e sua 
memória coletiva/emocional. A pesquisa teve 
como objetivo compreender como a memória 
desse espaço tem sido mantida entre essas 
pessoas, e qual o impacto que o incêndio teve 
na visão da comunidade de sua própria história, 
inevitavelmente interligada com a religiosidade 
pela característica da cidade histórica mineira 
em questão.  

         Para isso, a primeira etapa da investigação 
realizada se concentrou em revisar bibliografias 
relevantes em vários campos do conhecimento, 
incluindo Arte, Restauração e Sociologia, para 
obter conceitos básicos sobre identidade, 
memória coletiva, afeto social e transmissão oral 
de memórias. Em contrapartida do foco 
significativo em restauro anteriormente, a 
análise voltou-se para o meio sociológico, 
interessada em apreender sobre a preservação 
e manutenção da memória coletiva/afetiva com 
base nas teorias de Maurice Halbwachs, Pierre 
Nora e outros teóricos que relacionam a 
memória com o patrimônio e o conceito de 
identidade coletiva, social e religiosa. 

         Em um segundo momento, realizou-se 
uma pesquisa por meio de formulário online, 
buscando alcance através de redes sociais e 
comunidades religiosas, na tentativa de 
alcançar um número variado de indivíduos que 
pudessem se relacionar com o objeto de 
pesquisa delimitado. A ferramenta escolhida foi 
o Google Forms, utilizando-se de um formulário 
no qual pudessem ser explicitadas todas as 
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características do trabalho, assim como 
disponibilizadas todas as informações 
necessárias para os participantes como Termo 
de Compromisso, a pesquisa anterior e as 
referências para a pesquisa atual. Para tal, a 
pesquisa contou com a inscrição na Plataforma 
Brasil e aprovação do Comitê de Ética da 
Unicamp após um longo processo de validação. 

       Na terceira fase da pesquisa, fez-se uma 
correlação entre os dados obtidos por meio da 
revisão sistemática da literatura e os adquiridos 
pelo formulário; sistematizou-se essas 
informações, aliadas aos objetos e relatos 
obtidos que se relacionam também com o 
Memorial do Carmo em sua intenção de 
preservação de memória. Neste momento, 
buscou-se integrar os conhecimentos da 
primeira etapa com os dados coletados na 
segunda em um esforço de interpretar 
qualitativamente os relatos memoriais da 
população, focado no estudo de caso específico 
do restauro na Igreja do Carmo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante a aplicação do formulário, 
disponibilizado online do período de maio a julho 
de 2022, foram recebidas 32 respostas 
singulares anônimas, dentre essas 29 válidas e 
completas de acordo com os parâmetros 
exigidos para a pesquisa. Devido a totalidade 
dessa fase da pesquisa ter sido online, uma das 
maiores dificuldades em seu desenvolvimento 
foi a obtenção de respostas, tanto pelo tamanho 
do formulário apresentado quanto pela própria 
característica oficial do trabalho, além de, por se 
tratar de uma pesquisa divulgada de maneira 
geral, algumas respostas não terem sido 
consideradas por conterem informações 
irrelevantes para o estudo.  

Os parâmetros utilizados no formulário 
para análise das perguntas foram, em primeira 
instância, quatro, para uma triagem inicial: 
idade, gênero, relação de moradia com a cidade 
de Mariana, relação de frequência na Igreja do 
Carmo. Dentre as respostas recebidas, [A] 
62,1% foram por pessoas com mais de 35 anos 
de idade, [B] 27,6% para a faixa etária de 25 a 
35 anos e [C] 10,3% têm entre 18 e 24 anos de 
idade; [D] 79,3% das respostas recebidas foram 
mandadas por mulheres e [E] 20,7% foram 
mandadas por homens. Em relação a vivência 
na cidade em questão, [F] 20,7% dos 

participantes alegaram serem nascidos na 
cidade, mas terem se mudado há menos de 20 
anos; [G] 37,9% marcaram serem nascidos na 
cidade e residirem na mesma até agora; [H] 
20,7% não nasceram, mas habitam há mais de 
20 anos e [I] 24,1% disseram visitar a cidade 
com frequência. Por fim, [J] 37,9% das pessoas 
alegaram terem estado na Igreja do Carmo 
frequentemente, antes e depois do incêndio; [K] 
34,5% a frequentaram em alguns momentos 
durante os anos; [L] 13,8% estiveram somente 
para eventos; [M] 34,5% acompanham 
celebrações, festejos e missas há anos e [N] 
10,3% estiveram na Igreja pelo valor histórico, 
apesar de não se considerarem religiosos. 

Na segunda parte do formulário, onde 
foram dispostas questões de respostas 
subjetivas, foi possível apontar respostas 
relevantes para o escopo da pesquisa. A 
primeira ou maior recordação dos participantes 
da pesquisa se deu justamente em relação ao 
incêndio, junto da memória da igreja ter 
permanecido fechada para o restauro anterior e 
posterior, em “quase uma década de espera”. 
Alguns relatos contam também da “arquitetura 
maravilhosa”, do “desenho no teto” e da “beleza 
artística” do espaço, incisivamente mencionado 
como anterior ao restauro, em 1998. Além disso, 
em outra pergunta, 20 pessoas dentre as 29 
estavam presentes no dia do incêndio e 
descreveram suas memórias como “tragédia”, 
“grande comoção”, “grande perda”, “cena 
inacreditável”. Já outros, ou muito novos na 
época ou não nascidos ainda, alegaram saber 
que aconteceu posteriormente, ou na escola ou 
pela família, ou ao avistar as paredes 
chamuscadas. Por fim, outras respostas de 
interesse para a pesquisa mencionaram o 
grande período em que a Igreja precisou 
permanecer fechada, o dano das chamas por 
dentro, a comoção na cidade após o incêndio, a 
falta da Igreja para os devotos de Nossa 
Senhora do Carmo. 

Os relatos coletados no formulário 
apontaram de maneira significativa a influência 
e importância da Igreja do Carmo no meio 
religioso e social da cidade de Mariana, tanto por 
sua localização quanto pelo valor histórico da 
construção em questão. Através das respostas 
obtidas foi possível entender a existência da 
Igreja e seus elementos pré/pós-restauro como 
um “lieux de mémoire”, na definição de Pierre 
Nora como algo que “escapa do esquecimento e 
uma comunidade o reinveste com seus afetos e 
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emoções” (NORA, 1993). Dessa maneira, o 
enraizamento da memória em um local permite 
tanto que a infusão na própria igreja da 
qualidade de receptáculo de afeto e lembrança, 
como associa sua existência como um 
verdadeiro local de memória que enraizou a 
lembrança do incêndio, dos elementos 
aplicados à arquitetura e da arte interna para 
além da representação física dos mesmos, em 
um esforço de memória coletiva. 

Esse espaço de recordação é também 
por onde circunda o empenho “para fazer viver 
a memória, mantê-la viva e transmiti-la” 
(HARTOG, 2006, p. 270). Nos dados coletados 
por meio do formulário, foi possível observar 
respostas nas quais o participante não teve 
contato direto com o incêndio ou não se recorda 
o suficiente, mas possui a lembrança de ouvir 
sobre a Igreja ao visitar a Praça Minas Gerais, 
situada logo em frente, com a escola ou família, 
ouvir lendas urbanas sobre o passado histórico 
de formação da Igreja ou até mesmo histórias 
sobre o próprio incêndio e como o mesmo se 
deu. Esse tipo de interação com o objeto fortifica 
sua permanência no imaginário coletivo e 
estimula a capacidade comunal da memória 
oral, especialmente em ambientes de 
proximidade como o bairro do Centro em 
Mariana, as escolas ao redor da Igreja e a 
comunidade que frequenta as duas Igrejas da 
Praça. Sendo as memórias de um indivíduo 
nunca somente suas (CASADEI, 2010), elas são 
materializadas “na sociedade circundante, 
através dos diversos grupos que a compõe” 
(CASADEI, 2010, p. 156), constituindo um 
processo complexo, mas natural, de fixação da 
memória afetiva de todo um coletivo de pessoas 
afetadas direta e indiretamente por um mesmo 
acontecimento, e inseridas ou não no contexto 
religioso que a abrange com mais evidência. 

Já o Memorial do Carmo é apontado 
inclusive como suporte para a memória em um 
dos relatos, onde, para o participante, “o 
sentimento é de um vazio (sobre as obras 
presentes anteriormente ao incêndio), mas que 
ainda pode ser recordado na exposição de fotos 
na sacristia”. É interessante, no contexto da 
existência de tal memorial, o apontamento de 
Camilo Boito sobre uma filosofia do restauro que 
inclui justamente tal preceito da funcionalidade, 
mencionado anteriormente, e da criação do 
Memorial do Carmo, questionando-se se “não 
seria melhor reproduzi-los minunciosamente e 
guardar os antigos em uma sala ali ao lado, 

onde os estudiosos, presentes e futuros, 
poderão pesquisá-los a seu bel-prazer?” 
(BOITO, 2014, p.56). Tais recordações nítidas 
através de fotografias (Fig. 1), destroços 
mantidos até hoje (Fig. 2) e outros pedaços 
significativos de memória permitem que a 
lembrança seja concretizada e eternamente 
engatilhada, sendo tal Memorial “não somente 
um repositório para documentos do passado, 
mas também um lugar onde o passado é 
construído e produzido” (ASSMANN, 2011). Os 
destroços expostos inclusive apresentam uma 
nova faceta para o resíduo, um “símbolo visível 
para o invisível” (ASSMANN, 2011) tão 
importante quanto a própria lembrança da 
integridade anterior.  

 

 

Figura 1 - Fotografias no Memorial do Carmo – fonte: 
Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 2 - Destroços no Memorial do Carmo – fonte: Arquivo 
pessoal. 
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A vivacidade da memória no Memorial e 
na tradição oral, de tal modo, “implica uma 
memória suportada em mídias que é protegida 
por portadores materiais como monumentos, 
memoriais, museus e arquivos” (ASSMANN, 
2011, p. 19), além de garantir pelo meio 
sociocultural e religioso do culto não somente a 
imagens, mas a toda a expressão arquitetônica 
da igreja católica. 

 

CONCLUSÕES: 

Dessa maneira, na pesquisa foram 
observados os relatos memoriais sobre a 
população de Mariana e como o povo se 
relaciona, até o momento, com a Igreja do 
Carmo e seus acontecimentos. Levando em 
conta a amostragem pequena disponível para 
análise, não foi possível realizar uma 
investigação compreensiva o suficiente que 
pudesse tratar de maneira generaliza o 
imaginário coletivo dos frequentadores do 
espaço religioso amostral. Mesmo com tal 
dificuldade, investigou-se as respostas obtidas 
qualitativamente, interpretando-as com base 
nos estudos anteriores sobre o restauro e na 
própria experiência familiar da pesquisadora, 
como indivíduo nascido e criado na cidade e de 
grande familiaridade com a Igreja.  

A literatura abordada para a pesquisa 
parece apontar, segundo analisado, para uma 
relação profunda de memória e identidade que 
circunda a comunidade ao redor da Igreja, no 
sentido de manifestar-se na permanência dos 
mesmos suportes factuais em faixas de idade 
com décadas de diferença. Utilizando-se do 
suporte teórico disponível, indicou-se as 
construções especializadas sobre memória e 
memoriais, a fim também de analisar a influência 
do Memorial do Carmo quanto suporte ao 
espaço de recordação. 
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