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UM ESTILO OU UM ESTADO KITSCH? COR DAS FACHADAS DE BAIRROS 
HISTÓRICOS DE BELÉM 

 
 

Isis Molinari, FAV- ICA – UFPA 

 

RESUMO: Este artigo reflete sobre a escolha atual das cores das fachadas dos casarios 
históricos de Belém e as observa sob a óptica do Kitsch conceituado por Greenberg e 
Moles.  Considerando que a partir de 2009, uma empresa brasileira de tintas - Coral - 
incentivou a revitalização de centros históricos pelo programa “Tudo de cor para você” em 
parceria com órgãos públicos, privados e comunidades locais, indaga-se se houve algum 
tipo de preocupação em resgatar as cores originais dos casarios, ou se a escolha foi 
pautada em outros anseios. Autores como Lyotard, Ralph e Augé embasaram a discussão 
acerca da pós-modernidade, com ênfase em não-lugares. Como parâmetros para a reflexão 
foram selecionados imagens de fachadas de outros centros históricos do Brasil com a 
intenção de investigar similaridades ou discrepâncias na escolha de cores.  
 
Palavras-chave: Cor; Fachada; Kitsch 
 
 
SOMMAIRE: Cet article se penche sur le choix actuel des couleurs des façades des 

demeures historiques de Belém et les observe sous la perspective du kitsch, concept établi 

par Greenberg et Moles. Considérant qu’à partir de 2009 une entreprise de peinture 

brésilienne - Coral - a encouragé la revitalisation des centres historiques par le programme 

"Tudo de cor para você" en partenariat avec les organismes publics, privés et communautés 

locales, on s’enquiert si on a eu le soin de reconstituer les couleurs originales des maisons, 

ou si ce choix a été fondé sur d'autres aspirations. Des auteurs tels que Lyotard, Ralph et 

Augé sont à la base de la discussion sur la postmodernité qui met l’accent sur les non-lieux. 

Comme paramètres de réflexion, des photos de façades d'autres centres historiques du 

Brésil ont été sélectionnées avec l'intention d'enquêter sur les similitudes ou les différences 

dans le choix des couleurs. 

Mots-clés: Couleur; Façade; Kistch. 
 
 

Atualmente temos visto nas capitais brasileiras, especificamente em seus bairros 

históricos, um festival de cores deslocadas da arquitetura histórica que tingem as 

fachadas das casas que ali se concentram. Por mais que tais fachadas estejam 

incluídas em tombamentos, na categoria de patrimônio cultural material, ora por 

instâncias federais, estaduais ou municipais e, por vezes tombados mundialmente, o 

que enxergamos são não lugares (AUGÉ, 1994) similares aos shoppings centers de 

todo o mundo. 
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As cores-pigmentos (cores de refletância ou cores tintas) indecomponíveis 

(vermelho, azul e amarelo) e as cores-pigmento secundárias, originadas da 

composição par a par (laranja, verde e violeta) (PEDROSA, 2009), 

predominantemente utilizadas nas fachadas de moradias e comércios, foram 

escolhidas por influência de projetos de revitalização ou por uma questão genuína 

de gosto?  

Às vezes, também nos deparamos com um verde-limão, um rosa-pink ou um azul 

fosforescente impregnados nas paredes de casarios antigos que nos provocam e 

nos revelam a tensão que exercem com a arquitetura centenária. Repete-se a 

questão: trata-se de preferência atual de certas cores por um determinado grupo? 

Por se tratar de cores de apelo instantâneo essas manifestações podem se 

consideradas kitsch? E, no contexto exposto, o kitsch é um estilo ou um estado de 

Arte? 

Este artigo responde parcialmente tais questões, considerando os conceitos de “não 

lugar” de Marc Augé, “deslugares” de Edward Relph e a “condição pós-moderna” de 

Jean- François Lyotard. Para a concepção simbólica da cor que varia de acordo com 

o contexto sociocultural e histórico, estudos de Michel Pastoureau e Israel Pedrosa 

foram consultados; e a questão de gosto, fundamentada no conceito de kitsch teve 

como referência as ponderações de Clement Greenberg e Abraham Moles.  

As sequências de fachadas abaixo (fig. 1 - 4) foram selecionadas sob o critério de 

observação de casarios revitalizados a partir de 2009 em centros históricos do país. 

As fotografias foram obtidas a partir de consulta em sites da web. Os casarios 

históricos observados em diferentes estados exemplifica certa padronização, como 

se fossem parte de um cenário artificial ou ficcional, ou seja, objetos idealizados. 
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Fig. 1 Centro Histórico - João Pessoa - Projeto Coral com parcerias locais 

Fonte: Disponível em < http://mairamesquita.zip.net > Acesso em 09 de julho de 2014, 10:48 

 

 
Fig. 2 Centro Histórico - Olinda – Projeto Coral com parcerias locais 

Fonte: Disponível em < http://www.fashionjacket.com.br > Acesso em 09 de julho de 2014, 10:56 

 

 
Fig. 3 Centro Histórico – Salvador- Projeto Coral com parcerias locais 

Fonte: Disponível em < http://www.coral.com.br/tudodecorparavoce/2012/tudo-de-cor-para-

voce/pelourinho-salvador/> Acesso em 14 de julho de 2014. 19:04 
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Fig. 4 Centro Histórico - Paraíba – Projeto Coral com parcerias locais  

Fonte: Disp.l em < http://www.paraiba.com.br/2012/05/29/98296-projeto-tudo-de-cor-para-voce-tera-

encerramento-com-show-de-daniela-mercury-nessa-sexta.> Acesso em 09 de julho de 2014. 11:03 

 

Se de fato, nas ações de revitalização não houve um critério de cores sustentado 

por pesquisas documental e/ou mnemônica, pode-se afirmar duas hipóteses: a 

primeira é que a escolha de cores foi direcionada a uma paleta de cores primárias 

com matizações da cor branca e a segunda é a prevalência do gosto genuíno dos 

moradores do local que coincide nos estados brasileiros exemplificados.  

Para entender melhor a motivação da escolha de cor para as fachadas é necessário 

apresentar o contexto sócio cultural atual ressaltando que é de conhecimento 

público ações de revitalização de fachadas de imóveis em diversas cidades do país. 

Um desses projetos, iniciado em agosto de 2009, foi o “Tudo de cor para você”, 

liderado pelo grupo holandês Akzonobel, que englobou a empresa brasileira Coral 

em 2008. De acordo com o site institucional da Coral:  

O projeto Tudo de cor para você veio para colocar em prática a 
missão da Coral, que é levar cor para a vida das pessoas, provando 
que as cores realmente têm o poder de mudar suas vidas e os 
lugares onde elas vivem. A van da Coral está viajando por todo o 
Brasil e, com a participação ativa das comunidades, a ação têm 
deixado muita cor e alegria pelos locais onde passa, plantando nas 
pessoas o sentimento de zêlo e valorização pelo lugar onde vivem e 
transformando-as em verdadeiras multiplicadoras do projeto. 
(Disponível em < http://www.coral.com.br/tudodecorparavoce/projeto/ 
> Acesso em 10 de julho de 2014, 12:00, grifo nosso) 

A iniciativa de uma empresa de tintas (com parcerias de poderes públicos que 

algumas vezes estão interessados somente em ações populistas e não 
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comprometidos com a preservação do patrimônio) de colorir fachadas, partindo de 

uma proposição com forte apelo social é benéfica tanto para um marketing politico 

partidário como para um marketing privado, por essa razão é bom questionar sua 

validade enquanto ação de revitalização do patrimônio cultural. 

Para a reflexão de gosto popular, recorre-se ao termo kitsch, sem a preocupação de 

julgar escolhas ou em apontar o sentido já diluído da dicotomia culto/popular, mas 

intenciona-se refletir acerca da simbologia e da ontologia da cor para um público 

específico. 

KITSCH UM ESTILO OU UM ESTADO DA ARTE? 

Para discutir o gosto popular, exemplificado pelas fachadas do centro histórico de 

Belém-PA composto pelos bairros da Cidade Velha e Campina vamos recorrer ao 

termo kitsch, conceituá-lo à luz de Clement Greenberg e Abraham Moles e indagar 

sua qualidade, ou seja, esse fenômeno é um estilo ou um estado da arte? 

A denominação kitsch possui autoria germânica e foi utilizada para designar uma 

determinada manifestação cultural frente à vanguarda artística advinda da 

industrialização. O termo vem traduzir a necessidade de uma retaguarda, frente a 

uma vanguarda, conforme Greenberg (2013, p.28) nos esclarece: “O kitsch é um 

produto da revolução industrial que urbanizou as massas da Europa ocidental e da 

América e estabeleceu o que se chama de alfabetização universal”. Nesse contexto 

de universalidade podemos inferir que a partir de um marco histórico – revolução 

industrial – a forma de produção influenciou o consumo de um produto similar em 

diversas partes do continente. 

Mas por que o kitsch é uma manifestação decorrente da revolução industrial? Pela 

simples razão de que a arte nesse momento deixa de ter a função explícita de 

representação para começar a questionar os processos artísticos. As vanguardas 

debatem a arte enquanto reprodução de uma realidade perceptível - a beleza 

canonizada pelo gosto clássico - e contestam a encomenda dos temas propondo 

uma linguagem polissêmica e consequentemente metafórica. Com a tendência da 

arte de vanguarda insistir que o sujeito fruidor deva se adequar aos novos formatos 
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de apreciação artística, surge, em contrapartida, uma retaguarda que quer 

ressuscitar uma arte direta e simpática.  

É inevitável neste ponto da história, não mencionar as classes decorrentes do 

processo de industrialização, mesmo que incorramos numa simplificação exagerada, 

no entanto é bastante óbvio que a massa de trabalhadores realmente não possuía 

tempo de reflexão; tempo para se debruçarem em leituras; tempo para frequentarem 

espaços culturais e muito menos disposição física para refletir conceitos e interpretar 

metáforas, pois a jornada de trabalho os cansava física e mentalmente.  

Como saída para esse alijamento cultural foi criado um subterfúgio de prazer que 

poderia ser usufruído por aqueles acometidos pelo cansaço físico e pela 

impossibilidade de aprofundamentos intelectuais. Mas, não podemos esquecer que 

as indústrias reprodutoras de imitações da arte pertenciam aos detentores do poder 

econômico, e que o sistema capitalista impunha a circulação de mercadorias para 

aumentar o capital privado. A arte (ou a cópia da arte) produzida a partir de então, e 

concomitante a uma arte culta configura-se numa linguagem desprovida de 

metáforas e que são encomendas de um estatuto vicário, um tromp l’oeil para 

satisfazer esse público específico. Como ressalta Grenberg (2013, p.34): 

O kitsch é mecânico e opera por fórmulas. É experiência vicária e 
sensações falsas. Muda de acordo com o estilo, mas permanece 
sempre o mesmo. É o epítome de tudo aquilo que é espúrio na vida 
de nosso tempo. Finge não exigir nada de seus clientes a não ser 
dinheiro – nem mesmo seu tempo.  

Para Lyotard, a contemporaneidade retratada na condição pós-moderna também é 

contraditória justamente em razão da relação entre melhor desempenho e menos 

trabalho:  

Esta lógica do melhor desempenho é, sem dúvida, inconsistente sob 
muitos aspectos, sobretudo no que se refere à contradição no campo 
sócio-econômico: ela quer, simultaneamente, menos trabalho (para 
baixar os custos da produção) e mais trabalho (para aliviar a carga 
social da população inativa). Mas a incredulidade resultante é tal que 
não se espera destas contradições uma saída salvadora, como 
pensava Marx. (LYOTARD, 1988.p. xvii) 

Portanto, é importante afirmar que a retaguarda, representada pela classe de 

trabalhadores, é saciada por uma ideologia de origem externa (detentores do 
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capital), mesmo que a necessidade parta desse público (operários) e que ele a 

produza. Essa premissa é igualmente válida para a modernidade e para a 

contemporaneidade, mas, para além da intenção primária da pedagogia artística de 

acalmar os ânimos daqueles que clamam por uma arte acessível, surge como 

fenômeno genuíno a antropofagia da ideologia erudita1. 

Este fenômeno de tradução de um gosto erudito para um gosto popular, de 

apropriação e de uso da arte dita culta é elaborado por essa mesma massa e por 

essa razão receberá a qualidade de um estado de arte e não se configura como um 

estilo artístico, pois reflete um comportamento frente ao que julgam ser arte, trata-se 

de um reflexo de um estilo, ou seja, um estado atemporal, eterno e movediço. 

Desde sua alcunha, no sentido moderno, por volta de 1860, o kitsch vem sofrendo 

mutações e atualizações. No Brasil, esse sentimento de simplificação também está 

presente nas manifestações plásticas, na reprodução em larga escala de objetos 

decorativos, de produtos artísticos, de réplicas de cartazes, de miniaturas, de 

vestimentas, e de comportamentos reflexivos diante da arte, considerando certa 

adaptação fabril e uso de materiais não tão nobres. A proliferação de magazines 

populares e mais recentemente a grande oferta de produtos importados a preços 

módicos, impulsionou o consumo desenfreado de réplicas das mais variadas. Mas, 

de que maneira o kitsch pode ser relevado pelas cores? 

O KITSCH REPRESENTADO PELAS CORES DAS FACHADAS DOS CENTROS 
HISTÓRICOS 

Esta seção considerará como a colonização do Brasil e os reflexos da revolução 

industrial influenciaram a coloração de fachadas dos casarios históricos.  Mascarello 

(1982, p.98) nos diz que: “De um modo geral as paredes no período colonial eram 

caiadas de branco. Esta caiação fazia-se com o cal de mariscos, de pedra ou de 

tabatinga” [...] e, “No período neoclássico as cores empregadas nas paredes eram 

bem suaves e claras: rosa, amarelo, ocre, etc...” A autora ainda discorre sobre 

outras superfícies e tipos de pintura: 

As madeiras podiam ser caiadas mas eram geralmente pintadas a 
cola, têmpera ou óleo de mamona, de baleia ou linhaça.  Esta pintura 
era colorida, lisa com decoração ou figurativa. Para a coloração 
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dispunha-se de vários corantes, quase todos de origem vegetal: anil, 
caxunilha, o sangue de Drago, a assafrôa (amarelo), urucum 
(vermelho), pau braúna (preto), ipê (rosa) tatajiba (amarelo), etc... A 
pintura FAISCADA ou FINGIDA, usada em rebôco ou madeira era 
uma imitação de pedra, as vezes recobrindo mesmo e dando ênfase 
à própria pedra. Usada nas cimalhas, portais, etc. A pintura 
figurativa, mais rara, aparece em painéis de fôrro ou barras em 
templos ou construções oficiais. (MASCARELLO, 1982, p.98) 

Saltando cerca de 300 anos devemos ponderar sobre como a revolução industrial 

iniciada na Inglaterra reverberou no Brasil. Pela imposição do pacto colonial que 

impunha ao Brasil a compra de produtos manufaturados de Portugal (que por sua 

vez importava produtos ingleses) e impedia a abertura de indústrias na colônia 

derramou-se no país um gosto pelo exógeno, representados pelo vestuário, objeto 

decorativo, mobiliário, arquitetura e arte advindas da Europa. 

Somente no final do século XIX, o Brasil, na condição de república inicia, no sudeste 

do país, seu processo de industrialização. Os produtos em série, de origem 

brasileira, passam a fazer parte da cultura material dos brasileiros e com eles 

chegam as expectativas de que os avanços fabris diminuíssem as diferenças 

grotescas entre um “original e uma cópia"2. Mas, a perseguição da reprodução não é 

atributo somente das indústrias que buscam a reprodução da perfeição em objetos 

decorativos, com a sacralização da arte, busca-se também a aproximação dos 

objetos artísticos pela reprodutibilidade técnica. (BENJAMIN, 1987) 

De lá para cá os estados brasileiros sofreram a influência das vanguardas 

modernistas ocidentais, onde existiu a intenção de uma subversão dos conceitos 

clássicos da arte. Na Pop Art, a arte popular é incorporada em sua superfície 

pictórica para questionar justamente a dicotomia arte/vida. No entanto é na 

atualidade que o Kitsch retorna de sua origem industrial e transmuta-se em cult, 

rompendo  barreiras entre o popular e o culto/erudito. 

Nos bairros históricos de Belém, como a Cidade Velha e Campina encontram-se 

vários vestígios da fundação da cidade (1616) com as atualizações e adaptações 

evocadas pela necessidade da sociedade que usufrui dessa urbanização originária 

da colonização portuguesa, mas que também foram influenciadas por outras 

nacionalidades, como a dos franceses, italianos, ingleses e sírio libaneses. 
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Focalizaremos nessa pesquisa, somente os vestígios materiais da urbanização 

inicial da cidade, representadas pelas cores das fachadas de sobrados dos bairros 

da Campina e Comércio, do município de Belém. 

Esses dois bairros fazem parte do Centro Histórico de Belém que foi tombado no dia 

03 de maio de 2011 pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). Na 

definição do Instituto esse local é: 

É um espaço composto pelo conjunto arquitetônico, urbanístico e 
paisagístico dos bairros da Cidade Velha e Campina, consolidado ao 
longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX. Esses dois bairros 
condicionados por elementos naturais como baía, igarapé e 
alagadiços constituem, ainda, um dos maiores e mais íntegros 
conjuntos urbanos do país, dando à cidade de Belém configuração 
peculiar. O conjunto construído, no qual se destacam as igrejas com 
suas torres, os largos e praças, os coretos, os mercados e as feiras, 
está em perfeita interação com a baía de Guajará, e é 
suficientemente expressivo para retratar a história urbana de Belém 
(Superintendência do Iphan no Pará. Disponível em PDF, [2011?] 
Acesso.em13 de maio de 2014) 

O IPHAN elucida o que são as áreas do entorno e indica algumas prerrogativas para 

as intervenções:  

É a área de projeção localizada na vizinhança dos imóveis tombados 
que é delimitada com objetivo de preservar a sua ambiência e 
impedir que novos elementos obstruam ou reduzam sua visibilidade. 
Compete ao órgão que efetuou o tombamento estabelecer os limites 
e as diretrizes para as intervenções nas áreas de entorno de bens 
tombados. (Disponível em <http://portal.iphan.gov.br> Acesso em 11 
de julho de 2014, 18:36) 

O órgão regulador do Estado do Pará – IPHAN - orienta como o interessado deve 

proceder para realizar serviços de construção, reforma, restauração em bens da 

área do entorno ou tombados individualmente, devendo o proponente apresentar os 

seguintes encaminhamentos: 

[...] 4- Autorização para reforma simplificada: obras de conservação 
e/ou manutenção ou serviços simples, tais como, substituição de cor 
da fachada, construção ou reforma do passeio, etc. 

[...] 6- Autorização para obras de restauração: exigível para bens 
tombados individualmente ou que contenham características que 
impliquem em um grau de complexidade de intervenção que 
estabeleça a necessidade de conhecimento especializado.  
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[...] d) proposta de intervenção: memorial descritivo, planta da 
situação, implantação, plantas de todos os pavimentos, cortes 
longitudinal e transversal, indicando materiais existentes e a serem 
substituídos/instalados, partes a demolir, a restaurar e a 
executar.(Disponível em <hhttp://portal.iphan.gov.br/ > Acesso em 11 
de julho de 2014. 18:38, grifo nosso) 

Tendo em vista a ampla quantidade de bens que o IPHAN-PA deve fiscalizar, é fácil 

deduzir que, diante do quadro reduzido de servidores atuais, não há como exigir 

uma qualidade de gestão na fiscalização de tais procedimentos de conservação ou 

restauro. Portanto, conclui-se que poucos são os proprietários de residências ou 

comércios que encaminham tais pedidos de autorizações de restauro, conservação 

ou revitalização ao IPHAN, principalmente quando se trata de propriedades situadas 

nas áreas do entorno. Partindo desse pressuposto, as cores das fachadas, se não 

sofrerem ações de projetos de revitalização são escolhidas a partir de um critério de 

gosto pessoal ou familiar.  

Ao adentrarmos nas ruas de comércios do Centro Histórico de Belém (Campina e 

Cidade Velha) notamos a presença de um sistema nervoso composto por lojas e 

barracas que travam silenciosa disputa de força pelo trabalho. Por essa estrutura 

transitam pessoas freneticamente em busca de consumo e, provavelmente a cor é 

um apelo escolhido pelos lojistas para chamar a atenção dos transeuntes.  

 

Fig. 5 – Prédio localizado na Rua João Alfredo esquina com a Avenida Portugal 

Fonte: Arquivo Pessoal – outubro de 2012 

Na figura 5 é possível de se perceber a utilização de cores primárias, e por análise 

visual presencial é possível de se afirmar que a tinta utilizada pertence à categoria 
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de tintas a óleo, não representativa e nem adequada para a pintura de prédios 

históricos. 

 
Fig. 6 – Sobrado localizado na Rua João Alfredo 

Fonte: Arquivo Pessoal – Outubro 2012 

 
Fig. 7 – Sobrados adaptados localizados na Rua Siqueira Mendes 

Fonte: Arquivo Pessoal – março de 2014 

Nas figuras 6 e 7 também observamos a incidência de cores de grande apelo visual, 

como o verde água (luminoso) – fig. 6, e uma sequência de casarios – fig.7-, da 

direita para a esquerda coloridos de laranja, vermelho, azul e verde sem matizações 

com o branco que poderia suavizar o aspecto de pureza dos pigmentos elegidos. 

Não há, portanto, a preocupação de se resgatar as cores originais dos sobrados. 

Nas figuras 08 e 09 prevalece o pastiche3 (JAMESON, 1985) onde se tem uma 

impressão de que influências hight tech determinam a escolha das cores, e que tal 

seleção também demonstra uma atitude kitsch pelo fato de tentar dar uma 

identidade vicária. 
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Fig. 8– Sobrado localizado em uma das esquinas da Rua XV de Novembro 

Fonte: Arquivo Pessoal – junho de 2014 

 

Fig. 09 – Sobrados localizados na Rua 13 de Maio 

Fonte: Arquivo Pessoal – março de 2014 

 

Mas como justificar o kittsch nas cores? Para Moles (1994, p.26): “Os objetos kitsch 

não são dedutíveis racionalmente, a não ser que neles se incorpore um grau 

elevado de gratuidade e de jogo capaz de lhes dar uma espécie de universalidade 

hererogênea”, portanto a cor pode ser uma atitude ou um estado kitsch diante da 

necessidade de exaltar o seu objeto, que no caso é a fachada de seu comércio ou 

residência. Na figura 10 há a subversão total das cores originais, bem como a 

presença de artifícios para ocultar a fachada original, apenas os balaustres ainda 

estão visiveis . 
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Fig. 10 – Sobrado desconfigurado localizado na Rua Siqueira Mendes 

Fonte: Arquivo Pessoal – março de 2014 

O kitsch não pode se desvincular do contexto em que surge. Ainda recorrendo a 

Moles para caracterizar o estado kitsch, o autor ressalta: 

Consumir é muito mais que a simples aquisição pela qual o homem 
pretende inscrever-se no eterno, e por esta via, aliena-se 
eventualmente aos elementos de seu cenário, como fazia o Pai 
Goriot com suas propriedades: consumir significa antes exercer uma 
função que faz desfilar pela vida cotidiana um fluxo acelerado de 
objetos entre a fábrica e a lata de lixo, o berço e o túmulo, numa 
condenação necessária ao transitório, ao provisório. (MOLES, 1994. 
p. 24) 

Se entendermos que a escolha das cores pela sociedade, na condição pós-

moderna, é uma necessidade fugaz e transitória, e que não há uma preocupação 

com a historicidade e memória do patrimônio, poderemos concordar com Lyotard 

que diz: 

Enfim, assim como não tem necessidade de se lembrar do seu 
passado, uma cultura que concede a preeminência à forma narrativa, 
sem dúvida não tem mais necessidade de procedimentos especiais 
para autorizar seus relatos.(LYOTARD, 1988, p. 42) 

É imperioso ressaltar que mesmo que para muitos a cor represente uma 

transitoriedade, uma escolha fugaz e ao mesmo tempo inclui certo fetichismo 

(MOLES, 1994) para outros representa uma simbologia e uma identidade. Ao coletar 

informações em blog da associação e o depoimento da senhora Dulce Rocque 

diretora da associação de bairro denominada - Cidade Velha-Cidade Viva (CiVViva) 

- é notório o seu repúdio à coloração extravagante que alguns moradores empregam 
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em suas fachadas, ressaltando-nos a falta de educação patrimonial e a fraca 

atuação de arquitetos: 

Visto o estado de baixa ou total ausência de autoestima e de 
noções básicas de cidadania  em que nos encontramos, seria 
necessário e oportuno que os três níveis de governo 
iniciassem campanhas educativas maciças  e permanentes, a fim 
de modificar essa realidade, pois exemplos isolados e raros de 
educação patrimonial não estão dando resultados[...] Vemos 
também se desenvolver relações praticamente cenográficas ou 
cinematográficas entre os arquitetos e a nossa área histórica. 
Essa é a lamentável sequela de um processo mais emparentado 
com a arte efêmera  do que com a arquitetura que temos que 
salvaguardar, segundo as leis em vigor.  Tudo isso feito sem 
lembrar os problemas do entorno. (Disponível em 
<http://civviva-cidadevelha-cidadeviva.blogspot.com.br/ >, 
acesso 13 de julho de 2014, 12:20, grifo do autor) 

Finalmente ao analisar as respostas do questionário enviado por e-mail para Dulce 

Rocque, que indagava se em algum momento houve incentivo de revitalização das 

fachadas dos casarios por setores privados e, por que é importante evitar cores 

aleatórias e vibrantes, ela nos responde que:  

Sim, a Coral com apoio da Tv. Cultura, do Iphan, Fumbel....do 
estado. Em julho de dois/tres anos atrás. Eles decidiram e vieram 
nos propor. A intenção era a de mudar as cores e colorir... não de 
salvar alguma memória. Porque, para salvar nossa memória 
devemos saber isso também. Se queremos defender nosso 
patrimônio devemos saber de que cor ele era e não, transformá-lo 
num carnaval...[sic] (ROCQUE, 2014) 

Não é tão simples administrar os desejos dos habitantes de uma cidade histórica: 

como se pode verificar existe uma grande tensão entre os próprios moradores ao 

escolherem as cores das fachadas dos casarios. A Patrimonialização do Patrimônio 

(CRUZ, 2012) também não garante o respeito às regras de intervenção, as fachadas 

enquanto memória só serão respeitadas quando seus habitantes compreenderem o 

seu significado histórico e simbólico, e se, a memória das cores não for relevante 

para a sociedade localizada na sua condição pós-moderna, ela sucumbirá 

evanescendo por entre uma paleta cromática cada vez mais tecnológica.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo não intencionou responder todas as questões levantadas, mas priorizou 

uma reflexão para um olhar sobre as cores das fachadas dos sobrados de cidades 

históricas que tem denunciado um cenário de não-lugares (AUGÈ,1994) . 

Ao entender que ações de revitalização originadas de quaisquer setores, são bem 

vindas, precisamos avaliar se tais empreendimentos enaltecem mais a publicidade 

em torno do evento, se há alguma preocupação com o patrimônio histórico, ou 

mesmo questionar se há um critério de estudo que preserve a identidade daquele 

grupo de moradores. 

Ao observar que nos projetos executados pelas Tintas Coral privilegiou-se um 

padrão de cores, deduz-se que não houve uma inquietação para a elaboração de 

um estudo de salvaguarda das cores originais, ou pelo menos certa aproximação 

delas. 

Ao deslocar o foco da pesquisa, dos exemplos de casarios de diversos centros 

históricos do país para o centro histórico de Belém, inferimos que a escolha das 

cores, nesse caso, tem o teor de genuinidade de um gosto individual ou familiar 

pelas cores exuberantes e predominantemente primárias, mesmo que salte aos 

olhos dos observadores mais clássicos (do ponto de vista da história da arte 

ocidental). 

Ao constatar tal escolha como uma necessidade de exaltar, de impactar ou de dar 

em caráter exagerado ou caricato às cores, entendemos que esta atitude se 

relaciona ao estado kitsch que permeia os moradores e comerciantes locais. 

Mesmo que haja uma anti-arte da felicidade (MOLES, 1994) nessa escolha, há 

latente uma tensão entre aqueles que necessitam ter a referência histórica da 

memória do patrimônio, representada por museólogos, turismólogos, historiadores 

etc, e moradores mais antigos e os que preferem a intensidade e a vibração das 

cores, geralmente primárias. 

Uma pergunta final será lançada como desafio para aprofundamentos posteriores: 

não seriam as cores iniciais dos casarios centenários deslocadas da realidade 



   

 

2550 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

brasileira, uma vez que sofreram influência de colonização de diferentes 

nacionalidades, portanto, a exuberância das cores atuais é a verdadeira identidade 

brasileira? 

  

Notas 

                                                           

1 A antropofagia da ideologia erudita é uma constatação de que, mesmo que a arte produzida a partir de uma 
ideologia fabril, fundamentada em capital e lucro, o seu resultado, seja em forma de objetos decorativos, seja em 
reprodução de obras de arte será alterado de acordo com novas composições cromáticas, ou revitalizado por 
interferências de gosto no seu local de uso. 
2 O produto em série nada mais é do que um anseio em copiar algo considerado digno de ser reproduzido, no 
entanto de difícil acesso econômico para aquisição do original. Vale lembrar que a cópia nunca será o original, 
mesmo que os processos industriais cada vez mais se esforcem em desenvolver novas tecnologias. 
3 O pastiche é como a paródia, a imitação de um estilo singular ou exclusivo, a utilização de uma máscara 
estilística, uma fala em língua morta: mas a sua prática desse mimetismo é neutra, sem o impulso satírico, sem a 
graça, sem aquele sentimento ainda latente de que existe uma norma em comparação com a qual aquele que 
está sendo imitado é, sobretudo, cômico. O pastiche é a paródia lacunar, paródia que perdeu seu senso de 
humor.(FREDERIC JAMESON, 1985, p. 18-19) 
 

REFERÊNCIAS 

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 
Campinas: Papirus, 1994.  

BENJAMIN, Walter. "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica". In: Obras 
escolhidas I. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

CRUZ, Rita de Cassia Ariza da.  Patrimonialização do Patrimônio: ensaio sobre a 
relação entre turismo, “patrimônio cultural” e produção do espaço. GEOUSP - Espaço 
e Tempo, São Paulo, Nº 31, pp. 95 - 104, 2012. 

GREENBERG, Clement, Arte e Cultura: ensaios críticos, São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

JAMESON, F. Pós-modernidade e sociedade de consumo. Novos Estudos Cebrap. 
jun./1985, n.12. p. 16 - 26. 

LYOTARD, Jean- François. A condição pós-moderna. Tradução Ricardo Corrêa Barbosa. 
Pósfácio: Silviano Santiago. 5ª Edição. Rio de janeiro: José Olympio, 1998. 

LYOTARD, Jean- François. O pós-moderno. Tradução Ricardo Corrêa Barbosa. 3ª Edição. 
Rio de janeiro: José Olympio, 1988. 

MASCARELLO, Sonia Nara P. R. Arquitetura Brasileira: elementos, materiais e técnicas 
construtivas.Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, 1982.  

MOLES, Abraham A., O kitsch: a arte da felicidade, 4a. ed. [s.l.]: Editora perspectiva, 1994. 

PASTOUREAU, Michel. Dicionário das cores do nosso tempo: simbólica e 
sociedade.Lisboa: Editorial Estampa, 1997. 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009. 

RELPH, E. Place and placelessness. London; Pion, 1976. 



   

 

2551 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                                                                     

ROCQUE, Dulce Rosa de Bacelar. Publicação eletrônica [mensagem pessoal] Mensagem 
recebida por isismolinari@gmail.com em 24 de junho de 2014. 

 
 
Isis de Melo Molinari Antunes 
Paulistana, graduada em Educação Artística com habilitação em desenho pela Faculdade 
de Belas Artes de São Paulo (1987) e graduada em Design com habilitação em projeto de 
Produtos pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia – Belém (2009), Mestre (2011) 
em Artes pela UFPA. Atua profissionalmente como professora na Faculdade de Artes 
Visuais - E-mail: isismolinari@gmail.com. 
 


