
Memorial Imaterial 
de Tiradentes - MG

Campo fértil para a problematização do trabalho do 
Arquiteto Urbanista no campo do Patrimônio, Tira-
dentes, MG - gentrificada e museificada - perpetua a 
prática do “Estilo Patrimônio” em suas construções. 

Apoiada pelo senso comum e em parte pelo IPHAN, a 
anulação da Arquitetura e Urbanismo contemporâneos 
comprometem a construção do presente e congelam a 
cidade num passado falso/imaginário. Isto é corro-
borado pela presença de intensa atividade turísti-
ca, que carrega em seu âmago a visão da cidade como 
cenário, mercadoria.

Nesse sentido, a escolha do terreno, no coração do 
Centro Histórico, tem por objetivo recriar a casa 
para o tiradentino de modo a fazer com que ele se 
reaproprie e se reconheça nesses espaços.

O terreno, localizado na Rua Direita, foi tratado 
como um “sítio arqueológico”. Na década de 1990, 
passou por prospecção que revelou vestígios de uma 
antiga morada, com ruínas de moledos, paredes de 
sustentação, tanque de alvenaria de tijolo, calça-
mento de pé de moleque, soleiras, estruturas de pe-
dra aparelhada, entre outros.

Com isso,a proposta de intervenção visa preservar 
as preexistências arqueológicas sem que haja rela-
ção de subserviência às demais edificações, tampou-
co, rompe de forma agressiva com o gabarito da rua.

O primeiro bloco busca recuperar a volumetria da 
casa que existia por meio de uma estrutura uniline-
ar, em aço patinável. Nos fundos, há um segundo blo-
co semienterrado com áreas de mirante, exposições e 
administração. A ligação, é feita por uma passare-
la que possibilita ver os vestígios arqueológicos 
através dela.

Os diagramas acima destacam os dois volumes, o primeiro, busca recuperar a 
volumetria perdida e subverte a lógica das paredes - impermeáveis, mas devido 
às grades, há permeabilidade - e janelas - forma de ligação entre interior e 
exterior, mas aqui totalmente opacas.

Já o segundo, prova ser contemporâneo, mas por ser semienterrado e escondi-
do atrás do muro preexistente de tijolos cozidos, não causa grande impacto na 
paisagem, sendo possível experienciá-lo apenas no interior.

Ao lado: Fotoinserção do primeiro 
volume da edificação.

Acima: Localização do terreno em que 
o trabalho foi desenvolvido.

Abaixo: Perspectiva interna do se-
gundo volume



Primeiro volume

Por se tratar de um lote de esquina, e por ser a 
entrada do memorial, o primeiro volume assume gran-
de importância. É nele também que se concentram o 
maior número de experimentações, visto que, o vazio 
deixado pela casa demolida é ocupado por estruturas 
que também não são muito rígidas, embora metálicas.

A arquitetura colonial é marcada pelo ritmo de jane-
la - porta - janela, nas análises feitas no entorno, 
é possível perceber a força de tal característica. 
Além disso, portas e janelas constituem uma ligação 
direta entre interior e exterior.

Nesse bloco, a lógica foi invertida, já que a porta 
de entrada e as janelas, são feitas em material to-
talmente opaco, ou seja, a ligação, ora existente, 
foi quebrada. Em contrapartida, as paredes, que são 
elementos caracterizados por uma separação rígida, 
aqui, assumem o papel de comunicação entre dentro e 
fora, já que são feitas de grades.

Por fim, a estrutura escultórica, feita com uma úni-
ca linha de aço patinável permite que o observador 
perceba os contornos da cumeeira e do espigão comum 
aos demais telhados do entorno.

A elevação, ao lado, e o corte, acima, mostram detalhadamente a forma arquetí-
pica que a estrutura assume. 

No corte, também é possível perceber a divisão dos demais níveis e a ligação 
entre primeiro e segundo volumes pela passarela. Mais que isso, abaixo dela se 
encontram a parte mais expressiva do sítio arqueológico.



Ligação

O diagrama acima destaca como ocorre a ligação dos 
dois volumes. Uma passarela, também com estrutura 
em aço patinável e piso vazado, permite ver através 
dela algumas partes da casa, parede de sustentação 
de barrotes em pedra aparelhada, moledos, calçada 
em pé de moleque e um antigo tanque em alvenaria.

Os guarda-corpos, usados ao longo dela também mere-
cem destaque. Devido à proximidade com o Museu de 
Sant’Ana, obra de Gustavo Penna, eles acompanham a 
mesma forma, diferenciando-se apenas na escala.

Embora o sítio arqueológico não seja acessível, a 
passarela sobre ele, permite a acessibilidade e a 
permeabilidade visual.

Segundo volume

O segundo volume, localizado mais ao fundo do terre-
no, não está assentado sobre nenhum vestígio arque-
ológico, o que permitiu uma pequena escavação para 
que ficasse semienterrado e ganhasse mais um piso no 
subsolo.

No nível térreo, há uma grande área que pode ser 
usada como um mirante para a Serra de São José, Igr-
ja de Nossa Senhora do Rosário ou Museu de Sant’Ana, 
e também, para apresentações ou exposições ao ar 
livre.

Abaixo, há uma grande sala dedicada à exposições di-
gitais. Nesse sentido, uma das necessidades, é o seu 
obscurecimento total, dessa forma, os painéis pivo-
tantes associados ao brise, cumprem essa função. O 
brise em especial, assume mais outra, a de controlar 
a temperatura interna da edificação.

Por fim, no nível mais abaixo, há banheiros acessí-
veis e espaços destinados à administração e arma-
zenamento, bem como uma copa e uma pequena área de 
serviço para os funcionários.

Ao lado: Corte que mos-
tra a disposição dos am-
bientes do bloco.

Abaixo: Colagem que exem-
plifica possíveis formas 
de usar o espaço.



Disposição dos 
ambientes
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Disposição do nível tér-
reo.

Disposição do primeiro 
subsolo.

Disposição do segundo 
subsolo.
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