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Apresentação 

 

O Caderno de Textos - A Casa em Debate apresenta as conferências de convidados e 

pesquisadores que participaram dos seminários e discussões realizadas na Centro de 

Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design no ano de 2014. 

Considerando o papel de Centro de Referência, a Casa do Baile realiza periodicamente 

discussões ligadas ao design, arquitetura, urbanismo e temas afins. Nesse contexto foi 

criado  o projeto "A Casa em Debate" que prevê a realização de palestras, mesas 

redondas e seminários visando difundir a produção acadêmica dos cursos de arquitetura e 

urbanismo e de design, através de apresentações de trabalhos relevantes para o público 

de estudantes, pesquisadores e interessados. 

No ano de 2014, com a realização de seminário A Casa em Debate – Atenas e sua 

Acrópole, buscou-se uma discussão que contempla a relação entre a Atenas e sua 

Acrópole, entre os monumentos, a cidade e os cidadãos atenienses na época de sua 

criação, além das mudanças experimentadas pela cidade através dos séculos. É nesse 

contexto que se tornou-se interessante discutir a relação entre a cidade antiga e a 

contemporânea. 

Esta publicação visa o fortalecimento do Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura 

e Design, que tem como objetivo a promoção da discussão de temáticas contemporâneas.  

 

Guilherme Maciel Araújo 
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Atenas e sua acrópole: narrativas recíprocas 

Antonis Moutsopoulos1 
Telemachos Telemachou 2 

 

Em 480 a.C., logo após a Batalha de Salamina, os atenienses retornam à sua cidade destruída 

pela invasão persa e sobem até a Acrópole. Os templos e estátuas arcaicas queimados, 

quebrados em pedaços, faz com que eles selem um juramento: que os danos nunca iriam ser 

restaurados para que todos pudessem se lembrar sempre da brutalidade bárbara. Trinta anos 

depois, Péricles iria convencê-los a renunciar a seu juramento. Setembro, 1687: uma bomba é 

atirada em um barril de pólvora. A explosão seguinte destroi um dos edifícios mais 

importantes do mundo. Em 1834 arqueólogos estabelecem um processo de restauração, em 

andamento até hoje, no lugar que, desde então, fora convertido no primeiro e mais 

importante sítio arqueológico no Estado moderno grego.  

Os acontecimentos históricos mencionados acima têm como ponto comum o lugar onde 

ocorreram: a Acrópole de Atenas — um espaço de habitação na era pré-histórica, uma 

fortaleza, um local consagrado à deusa, e depois, a Acrópole conecta sua história e sua 

mitologia com a cidade que a rodeia. Seus monumentos, as mais altas criações da Democracia 

Ateniense do século V, também acompanham as aventuras da cidade. O Partenon, o 

Propylae, o Erecteu e o templo de Atena Nike seriam transformados em igrejas cristãs, 

mesquitas, armazéns de munição, ou seriam queimados, bombardeados, profanados até que 

o Estado grego se comprometesse a fazer sua conservação e restauração.   

O complexo monumental da Rocha Sagrada foi, desde então, selecionado para fazer uma 

ligação direta entre a Grécia moderna e seu passado antigo. Embora este ato possa ser 

criticado, o fato é que hoje a Acrópole é fortemente conhecida como um símbolo do 

helenismo de todos os tempos. No entanto, ainda incorporando as conquistas espirituais e 

valores da época e da cidade que a criou, tais como a democracia e o humanismo que são 

elementos integrantes da civilização ocidental, a Acrópole é considerada uma fonte de 

inspiração universal.  

Dois arquitetos atenienses, por meio de discursos e visualização, expressos em uma 

conferência e uma exposição, sem ignorar a substância da Acrópole, tentariam apresentar a 

                                                
1 Estudou arquitetura na Universidade Técnica Nacional de Atenas, na Grécia, e da Escola de Arquitetura da Universidade de 
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sua evolução através da lente de sua relação com a cidade que a criou. A questão em si é 

universal: quais são as condições em uma cidade que permitem uma criação tão importante? 

Quais são os procedimentos seguidos? Como a cidade e o objeto são interligados através do 

tempo? De que forma as mudanças a que uma é submetida são espelhadas na outra? 

O tema não é apenas universal, como o mundo está em constante mudança, ele é sempre 

oportuno. A narrativa dessa relação recíproca — o da pólis que cria com a sua própria criação 

e vice-versa — parece ter mais importância quando esse discurso ocorre em um país como o 

Brasil, que está tendo cada vez mais visibilidade no cenário mundial, em vários campos da 

criatividade.  

 

História da Acrópole 

A Acrópole ateniense, sua Rocha Sagrada é a mais famosa acrópole do mundo helênico 

antigo. Seus monumentos, sua história, os mitos relacionados a ela, ligados aos mais 

profundos pontos da História, bem como seu vínculo inexorável com a cidade que a rodeia, 

fizeram dela um lugar de peregrinação para gerações incontáveis desde a Antiguidade: 

alguém fala sobre a Acrópole sem qualquer outra definição e é automaticamente entendido 

que está se referindo à Rocha sagrada de Atenas.  

No entanto, qual é o significado da palavra acrópole? Acro - polis: άκρον (akron) = limite; 

πόλις (polis) = cidade. A palavra descreve seu próprio significado: A cidade na borda, ou a 

borda da cidade. As acrópoles helênicas são, portanto, pontos altos, morros com declives 

acentuados onde os primeiros moradores de uma área decidem fundar seus assentamentos, 

principalmente por razões de defesa. Em caso de um ataque, a população encontra um 

abrigo no topo da colina. O primeiro uso da Acrópole é o de uma fortaleza. 

 

A Acrópole de Atenas  

A colina naturalmente fortificada da Acrópole que domina a bacia de Atenas, com uma 

altitude de 150 metros, foi um lugar de assentamento dos primeiros habitantes da região 

desde os tempos pré-históricos: ela oferece uma combinação de fatores que faz com que seja 

                                                                                                                                                            
2 Engeheiro-arquiteto pela Escola de Arquitetura da Universidade Ténica Nacional de Atenas. 
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ideal entre as colinas da região; nascentes de água potável, cavernas nas encostas, uma 

superfície superior plana, acesso somente por um lado. As cavernas na encosta sul foram 

habitadas desde a Idade Neolítica (3500 D.C.). Já na Era Micênica, a Acrópole abrigava o 

palácio do governante da época, e recebeu uma robusta fortificação, a Muralha Ciclópica. 

Com o estabelecimento do culto à Atena, no século VIII a.C., a Acrópole adquire um caráter 

religioso intenso, e um santuário dedicado à Athena Polias (Atena da Cidade) substitui o 

palácio Micênico. No entanto, a sua função de fortaleza nunca foi perdida. Ao mesmo tempo, 

enquanto a população aumenta, os assentamentos começam a se expandir e dispersar nas 

redondezas: segundo a mitologia, Teseu unifica os assentamentos circundantes (demos) e 

funda uma cidade no sopé da colina da Acrópole como sendo o centro, a pólis. A 

representação daqueles demos é refletida no nome da cidade, que desde então está no 

plural: Αθήναι (Atenas).  

O primeiro complexo monumental dedicado à deusa é criado durante a Era Arcaica, no século 

VI a.C. O fator chave desta era é o governo do tirano Pisístrato, que reforçou a festa de 

Panathenaea, o festival anual dedicado à Atena, e construiu o templo de pedra calcária, 

conhecida como Ekatompedo. Poucos anos mais tarde, outro templo, agora feito de 

mármore, chamado Archaios Naos, cujos traços são ainda hoje visíveis na Acrópole, substitui 

o antigo santuário de Athena Polias e passa a abrigar sua estátua de madeira. Nos espaços ao 

ar livre do complexo há estátuas de mármore de kore, kouroi e cavaleiros, oferendas de 

atenienses à deusa, enquanto o teatro Dionísio, provavelmente o primeiro edifício teatral do 

mundo, é construído na encosta sul da rocha. 

Durante as guerras persas que se seguem, Atenas é confrontada com a destruição pela 

primeira vez em sua história. Os persas de Xerxes invadem a cidade em 480 a.C. Os 

atenienses, liderados por Temístocles, são evacuados da cidade, e a frota helênica, unida 

finalmente, ganha a batalha marítma de Salamina. Quando regressam a Atenas, encontram a 

cidade destruída — as estátuas quebradas são enterradas como se fossem seres mortais e as 

peças dos templos queimados são incorporadas às muralhas fortificadas da Acrópole. 

A era seguinte, conhecida como a Idade de Ouro de Péricles, é quando a hegemonia 

ateniense atinge o seu pico político, econômico e artístico, tornando-se o centro cultural do 

mundo helênico. Em 460 a.C., Péricles convence os atenienses na colina de Pnyx, onde  fica o 

assentamento — Atenas já era uma democracia desde a queda do tirano Peisistratus — de 

que é o momento de reconstruir os templos em ruínas da Acrópole, e lança um programa de 
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construção ambicioso.  

O plano inclui quatro novos edifícios: o Partenon, o Propylae, o Erecteu, o Templo de Athena 

Nike. A Acrópole é transformada em um terreno de grande construção e o plano é 

materializado em um curto espaço de tempo sob a supervisão geral do famoso escultor 

Phedias. Os materiais nobres como o mármore branco pentélico, a precisão e a integridade 

qualitativa da construção ofereceram aos monumentos uma vida útil que superou de longe o 

que era esperado. Apesar dos 2500 anos desde então, até hoje esses monumentos estão de 

pé sobre a rocha da Acrópole.  

No período de 15 anos, o Partenon (447 - 432 a.C.), templo mais importante na Acrópole, é 

concluído. Os arquitetos Iktinus e Kallikrates criam o novo templo de mármore dedicado à 

deusa Atena donzela, em ordem dórica, ainda carregando algumas características jônicas. Ele 

segue a tipologia do templo peripteral (rodeado por colunas) octostilo (oito colunas em cada 

fachada estreita). É o primeiro exemplo de um templo octostilo (em comparação com os 

exemplos anteriores de seis colunas) devido à necessidade da expansão do espaço interior. As 

fachadas da frente e de trás têm uma dupla fileira de colunas, criando um espaço de 

mediação entre o exterior e as partes internas do templo. A colunata perimétrica rodeia um 

espaço fechado na parede, dividida em duas partes: a cella, que abriga a estátua de 12 

metros de altura da deusa Chryselephantine, e os pronaus, que funcionam como o tesouro da 

cidade. Apesar de sua função prática como um tesouro, o espaço é dedicado a Athena 

Parthenos (Virgem Atena), e é este espaço, originalmente chamado de Parthenon, que 

posteriormente cede seu nome a todo o edifício. A forma do edifício é concluída com 

frontões triangulares em cada extremidade e um telhado coberto com grandes telhas de 

mármore sobrepostas. Os frontões triangulares estão cheios de esculturas, obtendo sua 

temática nos mitos da deusa: no frontão ocidental, a batalha entre Atena e Poseidon pela 

proteção da cidade é representada; no leste, o seu nascimento paradoxal da cabeça de Zeus. 

As 92 métopas representam cenas míticas das batalhas como a Centauromaquia, a 

Gigantomaquia, cenas da Guerra de Tróia etc. O friso de 160 metros de comprimento que 

corre ao redor da face exterior das paredes da adega e do pronaos representam a procissão 

da festa religiosa Panathenean. Na verdade, esta rica decoração escultural, junto com 

proporções harmônicas do edifício e correções visuais (curvas em vez de linhas retas em toda 

parte estrutural da qual é constituída) é o que mais faz do Partenon um objeto de admiração 

desde a Antiguidade.  Além do que o templo simboliza por causa do contexto em que ele é 
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criado (humanismo, democracia), a decoração distingue o Partenon como o melhor exemplo 

da arquitetura grega, definindo, por si só, o termo “clássico”.  

A Propylaea (437a.C.), entrada monumental para o complexo, feita de mármore pentélico 

quase em sua totalidade, é uma obra do arquiteto Mnesicles. O edifício substituiu uma 

entrada mais antiga e é uma combinação inovadora dos estilos jônico e dórico, talvez o 

primeiro edifício onde colunas jônicas e dóricas são combinadas de forma tão visível. 

Consistuída de um corpo central em dois níveis e duas asas assimétricas laterais, o edifício 

assume um valor adicional à arquitetura, uma vez que não é um exemplo da evolução de uma 

tipologia (ou seja, o templo), mas é um dos primeiros paradigmas de uma solução sintética 

para um determinado problema arquitetônico . Por esse motivo ele atrai uma atenção especial 

já desde os tempos antigos. Segundo Pausanias, que visitou a Acrópole no século II d.C., 

pinturas foram exibidas na sala da asa norte — o quarto ainda é referido como a Pinakotheke. 

O Propylaea nunca foi concluído devido à guerra do Peloponeso.  

A edificação do templo de Atena Nike foi decidida desde 448 a.C. e projetada pelo arquiteto 

do Partenon, Kallikrates; no entanto, ela não seria realizada antes de 420 a.C. Lá é onde 

Atena é adorada como Apteros Nike (Vitória sem Asas), a fim de permanecer sempre em 

Atenas, ao contrário da forma usual da famosa Nike da Samotrácia exposta no Museu do 

Louvre, que voa pelo lugar e oferece a vitória apenas àqueles que merecem. Este pequeno e 

elegante templo jônico é amphiprostyle (colunas na frente e atrás, apoiando frontões 

triangulares) e fica no antigo bastião micênico, na borda sudoeste da Propylaea. Poucos anos 

mais tarde, um parapeito foi adicionado no bastião ao redor do templo, decorado com 

relevos, representando Nikes. No lado nordeste do topo da colina da Acrópole, o Erechtheion 

(421-409 a.C.) é construído durante curtos períodos de paz, enquanto a Guerra do 

Peloponeso acontece. Este estranho edifício jônico não é nada mais que uma arca das 

tradições e da mitologia da existência ateniense, um depositário da ideologia ateniense de 

autoctonia, ao mesmo tempo em que concilia os rivais Atena e Poseidon, depois de sua luta 

pela proteção da cidade. O Erechtheion também abriga os mais antigos cultos ctônicos de 

Atenas, bem como seus pontos sagrados: os traços do tridente de Poseidon, o poço de água 

salgada, a oliveira de Atena e os túmulos dos primeiros reis míticos de Atenas, Kekrops e 

Erechteus. A forma especial do edifício segue a particularidade do solo: a parte ocidental — 

dedicada a Poseidon — fica 3 metros abaixo do lado leste de Atena; este abriga a deusa 

xoanon, a efígie muito antiga e sagrada, de madeira de oliveira, que acreditam não ter sido 



 12 

feita por mãos humanas, mas sim que tenha caído do céu. É neste ponto que a procissão 

Panathenean termina, para culminar com a oferta dos novos peplos à deusa. Talvez o ícone 

mais conhecido da Erechtheion seja a do “patamar das donzelas”, em sua fachada sul: seis 

estátuas Kore, Karyatides, apoiam um lintel em estilo oriental.  

Nos séculos seguintes, Atenas continua a ser o centro cultural do mundo helênico, apesar de 

o poder político já ter sido transferido para outras mãos. Alexandre, o Grande, que conquista 

Atenas, não só respeita o papel de cidade, mas o enriquece: 300 escudos são doados para a 

cidade como um presente, para decorar o epistylium do Partenon. Traços deste gesto ainda 

são visíveis no monumento. A abordagem dos conquistadores romanos é semelhante: a 

influência da cultura grega sobre a romana é óbvia. Neste contexto, o imperador romano 

Augusto funda o Fórum Romano entre a Acrópole e a antiga Ágora; Adriano, que passa boa 

parte de seu tempo em Atenas, expande a cidade e cria a Biblioteca, e os atenienses 

constroem o Arco de  Adriano (131 d.C.) entre o setor grego e o romano da cidade, como um 

gesto de reconhecimento à sua oferta.  Ao mesmo tempo, romanos ricos como Herodes 

Atticus enriquecem a cidade com edifícios públicos: na encosta sul da Acrópole, Herodes 

Atticus constrói o Odeon (160 d.C.), que leva seu nome até hoje. Esta é uma construção 

coberta e espaçosa para apresentações musicais — em contraste com os edifícios teatrais que 

são sempre construções ao ar livre; a grande extensão de seu teto obrigou os construtores a 

importar madeira de cedro do Líbano, de modo a cobri-lo, já que na Grécia não existiam 

árvores de tal tamanho. No topo da colina da Acrópole os romanos construíram o pequeno 

templo de Roma e Augusto, no lado nordeste do Partenon. Ao longo destes nove séculos de 

atividade na Acrópole, dos tempos arcaicos à época romana, o espaço ao ar livre no topo da 

colina estaria sempre sendo enriquecido por oferendas dos cidadãos à deusa (anathemata), 

principalmente na forma de esculturas de mármore. 

O período seguinte é marcado pela introdução do cristianismo. Já desde 51 d.C., o próprio 

São Paulo visita Atenas e fala sobre a nova religião na colina do Areópago em frente à 

Propylaea. Apesar de o cristianismo coexistir com tradições antigas por um longo período, sua 

adoção institucionalizada como religião estatal do império provoca o fechamento dos templos 

antigos, das escolas filosóficas e, eventualmente, o declínio da cidade. Antes da conversão do 

Partenon em uma igreja no século VI d.C., os templos da Acrópole sofrem sua primeira grave 

destruição: o Partenon, juntamente com a maioria dos grandes edifícios de Atenas, é 

queimado durante a invasão da tribo gótica dos Herulians (267 d.C.); pequenos reparos 



 13 

ocorrem por volta de 360 d.C., sob o comando do imperador Juliano. No entanto, alguns 

anos mais tarde, cristãos fanáticos — supostamente visigodos — destroem grande parte de 

sua decoração escultórica em nome da nova religião. Além disso, imperadores bizantinos 

transferem esculturas importantes, tal como a estátua de cobre de Athena Promachos, para 

Constantinopla, após a sua nomeação como a nova capital do Império. A conversão dos 

monumentos da Acrópole em igrejas cristãs é acompanhada por pequenas alterações, 

principalmente em seus interiores. O Partenon se torna agora um importante local de 

peregrinação: uma igreja dedicada em primeiro lugar à Santa Sofia (sabedoria), e, mais tarde, 

à Virgem Maria Ateniense; a analogia com a Virgem Atena, deusa da sabedoria na religião 

antiga, é óbvia. Um novo campanário é adicionado, e a entrada do templo é movida para o 

lado ocidental, devido à tradição cristã de colocar o altar na direção do leste.  

No tempo das Cruzadas, Atenas se torna um ducado (1204-1456), governado sucessivamente 

por dominantes católicos, dividido em três períodos: o francês é marcado pelas famílias De La 

Roche e De Brienne, que não fazem qualquer mudança significativa no complexo da Acrópole 

além de transformar o Propylaea em um luxuoso palácio que serviria como sua residência. O 

catalão Almogavares vem a seguir, sucedido pela família florentina de Acciaiuoli. Este é o 

período em que o Partenon é transformado em uma igreja católica, enquanto o Erechtheion 

torna-se a residência do bispo católico e surge uma nova fortificação da Acrópole. O período 

de Atenas como um ducado, de alguma forma redefine seu antigo caráter de uma fortaleza. 

Os otomanos conquistam Atenas em 1456. Enquanto a Europa renascentista dá atenção à 

herança greco-romana, para os otomanos, a Acrópole não tem outro valor que não o de uma 

fortaleza. É ideal para o assentamento da guarnição otomana por razões de segurança, e esta 

seria a primeira vez depois de tempos pré-históricos que casas reaparecem no topo da colina. 

O Partenon se torna uma mesquita com alternâncias menores, ou seja, o campanário se 

transforma em um minarete. O Erectheion agora é convertido em uma residência, que mais 

tarde irá abrigar o harém do Pasha local. A Propylaea, a princípio residência, e, mais tarde, 

depósito de munição, é atingida por um raio em 1640 e é severamente danificada mais uma 

vez por uma consequente explosão. No entanto, a maior catástrofe dos monumentos ainda 

não havia acontecido; durante a guerra otomano-veneziana, os otomanos demoliram o 

templo de Atena Nike para usar suas partes como reforço da fortificação da cidadela da 

Acrópole. Em setembro de 1687, o veneziano Francisco Morozini, com suas tropas, cercou e 

bombardeou a fortaleza otomana. O Partenon, já transformado em um depósito de munição 
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pelos otomanos, sofre uma enorme explosão durante o bombardeio que destruiu uma grande 

parte do monumento. A consequência é crucial: o Partenon, depois de 2000 anos como um 

edifício de uso contínuo, torna-se um local aberto, de ruínas, vulnerável a qualquer tipo de 

pilhagem.   

Os séculos seguintes, em relação à arte e arquitetura antiga grega, são marcados pela 

disseminação do movimento do Neoclassicismo em toda a Europa. Um fator chave para o 

estabelecimento desse movimento é a visita de muitos navegantes da época, que fazem 

esboços dos monumentos e tomam notas. Dentro desta tendência, dois arquitetos ingleses, 

Stewart e Revett, viajam para Atenas em 1750 e fazem pela primeira vez um registro 

sistemático e científico das partes arquitetônicas remanescentes. No entanto, ao mesmo 

tempo, muitos visitantes transferem pequenos pedaços dos monumentos para seus países, a 

maioria como lembrança. A retirada mais grave e sistemática de partes de monumentos é 

organizada pelo embaixador britânico em Constantinopla, Lord Elgin, em 1801, que transfere 

a maior parte da decoração escultórica do Partenon, bem como algumas peças arquitetônicas 

do Erectheion, para Londres, onde eles ainda estão expostos no Museu Britânico. 

Quatro anos após a fundação do Estado independente grego em 1830, a capital é transferida 

para Atenas, o que desempenhou um grande papel para esta decisão foi a existência da 

Acrópole. No âmbito do Neoclassicismo, a cidade com sua grande história, é ideal para 

conectar diretamente o novo estado e seu rei com a sua antiga glória. No mesmo ano da 

declaração de Atenas como a capital da Grécia moderna, o processo de restauração da 

Acrópole está definido — um processo que ainda vigora e que passou por várias fases. Todas 

as intervenções na Acrópole no século XIX visam à recuperação de sua suposta forma dos 

tempos clássicos. Por esta razão, todos os edifícios que surgiram a partir da Idade Média são 

removidos da colina, pois, de acordo com a percepção classicista da época, seriam 

considerados remanescentes de períodos de declínio e barbárie. Entretanto, junto com este 

processo de limpeza, uma vasta escavação arqueológica acontece, o que traz à tona todas as 

fases pre-clássicas da Acrópole que até então eram desconhecidas: achados primitivos, a 

muralha micênica, membros arquitetônicos dos templos anteriores, e, claro, a famosa coleção 

de estátuas arcaicas.  

As numerosas e contínuas descobertas das escavações na Acrópole trouxeram a necessidade 

imperativa de um museu para abrigá-las. A grande maioria está agora exposta no novo 

Museu da Acrópole no pé do morro. No entanto, a sua criação atualiza a reivindicação do 
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retorno da coleção do Museu Britânico de volta à Atenas. Este debate continua.  

 

A Exposição 

A exposição é construída com a impressão de uma antítese: a do mundo antigo e a do 

contemporâneo. A seleção de cópias antigas de estátuas clássicas e arcaicas — primeiramente 

encontradas na Acrópole — que se interpõem no meio do espaço, a princípio pode parecer 

contraditória em relação às fotografias expostas no fundo. No entanto, um olhar mais atento 

mostra não uma antítese, mas uma semelhança — possivelmente uma continuidade nocional, 

baseada exatamente na relação entre o monumento e a cidade, ou mais ainda, entre a 

Acrópole e os cidadãos.  

No Partenon há uma escalada inovadora quanto à sua decoração escultórica: nos triângulos, 

deuses e deusas são representados. Nas métopas são colocados heróis e eventos mitológicos; 

mas no friso, os próprios cidadãos de Atenas são representados. Em outras palavras, o 

cidadão penetra em um dos níveis mais altos da obra de arte, a do divino. Esta implicação do 

habitante da cidade com o sítio, através da arte, pode ser observada já desde a idade arcaica, 

no nível do solo, com estátuas de mármore independentes. Essas estátuas de mármore, como 

a kore, eram geralmente dedicadas à deusa, expressas como se a pessoa envolvida fosse 

transformada em pedra durante a realização da ação da oferenda. Neste sentido, a estátua 

em si é um retrato fiel; é a materialização de uma cena da vida quotidiana ateniense da 

época, o que torna a relação entre o monumento e a cidade quase direta.  

Esta mesma condição pode ser notada hoje em dia, mesmo que as práticas cotidianas sejam 

radicalmente diferentes. A Acrópole não é um sítio arqueológico simples, mas de alto 

interesse cultural e educacional. Ao mesmo tempo, a área na sua vizinhança imediata, 

fortemente afetada pelo impacto do monumento, é uma típica zona ateniense de lazer que 

também proporciona contínuos atos culturais e eventos: feiras de livros, peças de teatro ou 

concertos, como no Festival Grego realizado no Herodes Atticus Odeon Romano, no sopé da 

Pedra Sagrada. Enquanto os atenienses ainda se relacionam com o monumento de várias 

maneiras, a presença da Acrópole ainda domina espacialmente o funcionamento da paisagem 

urbana ateniense como um marco, como um ponto de orientação ou encontro. Ao mesmo 

tempo, o próprio monumento dita várias abordagens, como a formação da cidade de Atenas 

em termos de urbanismo. Além disso, a Acrópole é em si o ícone mais significativo, suficiente 
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para converter a cidade em um importante destino turístico a nível mundial.  

Uma das melhores maneiras de capturar e transmitir este vínculo indissolúvel entre Atenas e 

sua Acrópole hoje em dia, como descrito acima, é a arte da fotografia. O fotógrafo, aquele 

que “escreve com a luz” [phos = luz; grafein = para escrever], cria um retrato ao fazer uma 

declaração e abrir a realidade à interpretação, da mesma forma que os antigos escultores 

capturam um momento na pedra, sugerindo respectivas interpretações do ideal artístico da 

época. Neste sentido, a analogia entre o antigo e o contemporâneo, conforme apresentado 

na exposição, torna-se visível; quanto mais esta condição é entendida, mais sua antítese 

fenomenal se dissolve.  

 

Cópias de Esculturas 

O século V a.C. é marcado pela transição do período arcaico para o clássico. Em Atenas, esta 

transição, que acabaria por levar ao que chamamos de sua Idade de Ouro, é acompanhada 

por uma explosão cultural sem precedentes: arquitetura, escultura, ciência política, filosofia, 

matemática e teatro tornam-se, juntas, as ferramentas para a problematização e o 

pensamento crítico. O humano é colocado no centro de interesse neste processo, 

principalmente quanto à posição que ocupa dentro da sociedade, da política e do cosmos. Na 

Acrópole, esta transição é explicitamente visível, através dos achados. A postura estática 

arcaica das estátuas é gradualmente transformada em um movimento solto; o sorriso arcaico 

é abandonado, dando lugar a uma expressão mais natural etc. Nesta exposição pode-se 

passar por cópias que indicam a transição de uma época para a outra, refletindo a evolução 

que ocorreu em Atenas. Do arcaico Peplos “Kore” ao clássico “Ephebe Loira” o que faz a 

mediação é o “O garoto Kritios”. Esta última, integrando elementos de ambos os períodos, 

torna-se um momento importante de mudança na história da arte.  

 

Fotografia 

Um grupo de fotógrafos foi chamado para capturar a relação entre a Acrópole e a cidade, 

cada um guiado por sua própria interpretação desta tarefa. O resultado é uma pluralidade de 

aspectos expressos através de uma variedade de olhares, que trazem à tona diferentes 

camadas dessa relação, oferecendo estímulos distintos para o pensamento, quanto à sua 

compreensão: ponto de vista diferente, diferentes enquadramentos, diferentes épocas, 

diferentes condições climáticas, iluminação diferente, cor ou preto e branco, a presença ou 
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ausência de atividade humana, juntamente com a paisagem urbana ou não. Qual é o estúdio 

barthiano, e qual é o punctum em cada imagem? E se a Acrópole é o punctum de uma foto, 

ela pode ser o próprio estúdio? Tudo o que foi citado acima e ainda mais, compõem uma 

narrativa sem começo nem fim, mas ainda capaz de comentar sobre a questão da relação 

entre a cidade e o monumento e reproduzir uma sensação direta dela, apesar de serem 

expostos tão longe do local de produção.  

Para Alexandros Kolokythas, como ilustrado em suas imagens, a melhor expressão da conexão 

entre a Acrópole e a cidade é através da arquitetura da paisagem do entorno imediato do 

monumento e, especialmente, do trabalho do arquiteto grego Pikionis na colina Filopapos em 

frente; fiel à sua abordagem da fotografia como uma ferramenta de contar histórias, ele narra 

a história de um passeio a partir do topo da Acrópole até o topo da colina próxima, onde ele 

finalmente captura, com o seu próprio olhar, a visão mais conhecida do Partenon. Na maioria 

das suas fotografias, o monumento está ausente, está na parte de trás, no caminho para o 

morro Filopapos, e somente sugerido pela meneira que Pikionis arquitetonicamente coloca 

uma paisagem tão perto do monumento — só às vezes a Acrópole aparece, fugidiamente ou 

instantaneamente, por trás de árvores e arbustos, enquanto ele sobe pelos caminhos Pikionis. 

Alexandros Kolokythas não dá nenhuma informação a respeito do tempo: a presença humana 

é totalmente eliminada, a paisagem urbana contemporânea está ausente, bem como a cor; o 

trabalho de Pikionis que o fotógrafo decide enquadrar é, em si, atemporal, difícil para um 

mero visitante distinguir se é um remanescente antigo ou uma intervenção recente. O 

resultado é encantador: é este o centro da cidade ou uma paisagem árcade rastreando o 

passado? 

Alexandros Vogiatzakis, por outro lado, escolhe o presente — não apenas visto como uma 

noção de tempo, mas também como existência física, como materialidade. A Acrópole nunca 

é sugerida: o monumento, ou como o objeto brilhante que atrai o olhar, subjacente à sua 

substância material, bem como seu valor próprio, ou como o fundo de uma cena cotidiana, é 

quase onipresente em suas fotos coloridas. Através de sua lente, a Acrópole se torna, por 

vezes, uma obra de arte a ser olhada; às vezes ela se torna cenário, em outros tempos um 

ícone, e talvez mais, enquanto a noção de tempo é crucial; as imagens dão toda informação 

possível sobre o tempo em que foram tiradas: claramente no momento presente, no entanto 

em diferentes momentos do dia e em diferentes instâncias: todos mostram o monumento 

com camadas de significados. Fotos de Alexandros Vogiatzakis, de noites claras do Partenon, 
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de luzes e movimentos da cidade, dos carros, das pessoas, das danças, dos piqueniques, das 

manhãs tranquilas, dos bares em terraços panorâmicos ou dos pássaros voando, compõem 

uma coleção que revela a ligação entre a cidade contemporânea e a Acrópole, através de uma 

esfera de intensa urbanidade.  

Giorgos Korakianitis fica no meio. A Acrópole está presente em suas imagens, porém não tão 

explicitamente e não tão implicitamente; o fotógrafo escolhe um caminho fragmentário de 

impressões em preto e branco, de alguma forma, melancólicas. Peças encontradas no terreno 

da Acrópole são capturadas como figuras solitárias, isoladas em seu autovalor como objetos 

em um espaço interior. Como se estivessem perdidas em seus pensamentos pessoais, como se 

estivessem lutando para quebrar algumas disputas pessoais internas, elas nos lembram da 

mudança de significado através do tempo, enquanto a cidade está implícita por trás das 

janelas semitransparentes do Museu da Acrópole. Ao mesmo tempo, as fotos exteriores dos 

fragmentos de monumentos: de baixo para cima, um olhar fragmentário por trás de uma 

velha luminária; de cima para baixo, um reflexo de uma piscina formada depois da 

tempestade. Korakianitis, colocando-se metade dentro, metade para além da realidade da 

cidade, reconstrói através da sua lente a sensação de um flâneur solitário.  

Pier Giorgio Carloni constrói sua abordagem através de uma pequena coleção que poderia ser 

vista como um tríptico peculiar baseado em uma antítese clara: por um lado, ele escolhe um 

dia brilhante para enquadrar visualizações de mármores da Acrópole branca sob um céu 

limpo, subjacente a seu valor artístico mundial, da forma que é esperada ser vista pelo seu 

espectador; por outro lado ele contrasta a visão de um grupo de pessoas a partir da qual a 

Acrópole está ausente: elas são capturadas sobre a rocha de Areiopagus, em frente ao lugar 

onde desfrutam da vista para a Acrópole. O fotógrafo implica a forte ligação 

cidade/monumento através do ato de ver, mesmo na vida cotidiana. Uma abordagem 

semelhante é a de Eva Adamaki e Antonis Moutsopoulos, que fotografaram primeiramente o 

monumento e depois, motociclistas descansando no morro Pnyx.  

 

* * * 
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Poética curatorial do novo Museu da Acrópole de Atenas 

Celina Figueiredo Lage3 

 

Quando me propus a discorrer sobre a poética da Acrópole de Atenas, fui levada a pensar 

que não haveria uma única poética relacionada a este monumento cultural, mas sim muitas 

poéticas. Esta afirmação leva em consideração todos os “poetas” que, no sentido antigo do 

termo, contribuíram com seus atos criativos na construção deste universo de idéias e 

narrativas ao qual damos o nome de Acrópole. 

Em grego antigo, o termo poίesis, que corresponde em português à palavra 'poesia', possui 

um significado bastante amplo. Ele significa o ato de fazer, fabricar, produzir e criar, sendo 

que daí deriva o sentido da 'criação poética', tal como utilizamos em nossa língua. Desta 

forma, podemos pensar que todos aqueles que contribuíram com suas produções para a 

construção do monumento, ou mesmo para a construção das idéias e narrativas sobre o 

monumento, construíram efetivamente poéticas da Acrópole. Assim, como criadores de 

poéticas da Acrópole considero todos os seus idealizadores, seus construtores, arquitetos, 

restauradores, escultures, pintores, escritores, fotógrafos, cineastas, estudiosos, etc.  Todos 

estes “poetas” contribuíram a seu modo para a fabricação de poéticas da Acrópole, as quais 

conferem sentidos diversos à este monumento, patrimônio da humanidade. 

Entre estas poéticas, eu situo também a poética curatorial que foi criada com o ensejo da 

construção do novo Museu da Acrópole em Atenas. Inaugurado em 20 de junho de 2009, o 

museu foi construído com a proposta de apresentar ao visitante uma narrativa 

contemporânea sobre este monumento antigo, através de um projeto curatorial inovador. 

Neste caso, o projeto curatorial e o projeto arquitetônico do museu se convergem em muitos 

pontos, uma vez que foram criados em conjunto por uma equipe chefiada pelo curador e 

diretor do museu Dimitrios Pandermalis e pelo arquiteto suíço Bernard Tschumi.  
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Escola Guignard, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Atuou de 2009 a 2012 no Programa de Pós-Graduação em Artes 
Aplicadas da Universidade Helênica Aberta, na Grécia. Doutora em Literatura Comparada, Mestre em Teoria da Literatura e Licenciada 
em Letras, com habilitação em Grego e Latim. Pós-doutorado pela National & Kapodistrian University of Athens (Grécia). Ex-Bolsista 
da Fundação Alexander Onassis, do State Scholarships Foundation (Grécia) e do CNPq. Vice-Presidente do Comitê Brasileiro para 
Reunificação das Esculturas do Partenon (membro do International Commitee for Reunification of the Parthenon Sculptures) com 
atuação junto ao Museu da Acrópole e Ministério da Cultura da Grécia. Ganhadora do prêmio Pontos de Memória no Exterior do 
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e do Ministério da Cultura, do prêmio Coroa de Ouro pela Associação do Helenismo Ecumênico 
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campo da música experimental, poesia sonora, poesia digital e curadoria de eventos multimídia. Áreas de atuação - Artes Visuais, 
Artes, Literaturas Clássicas, Literatura Comparada, Mediação, Curadoria, Cinema, Fotografia, Música e Contemporaneidade. 
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Diferentemente de outros museus, este prédio foi planejado arquitetonicamente em função 

do acervo e em consonância com a sua expografia. Assim, sob este ponto de vista, projeto 

arquitetônico e expográfico são indissociáveis. A forma como o projeto foi concebido, bem 

como as suas relações com o passado, presente e futuro abrem margem para diversas 

reflexões. O Museu da Acrópole, visto sob este ângulo, inaugura ele mesmo uma nova 

poética da Acrópole, na medida em que apresenta uma narrativa criada sobre a história da 

rocha sagrada, capaz de apresentar visões distintas sobre ela. 

 

O Museu e o seu contexto 

O novo museu guarda afinidades com as concepções mais tradicionais da museologia, 

relacionadas ao colecionismo de objetos de grande valor artístico e cultural.   O conjunto 

maior de objetos são provenientes do antigo Museu da Acrópole, construído em 1874 no alto 

da rocha sagrada, o qual já não se adequava para abrigar e expor o crescente número de 

achados (CASKEY, 2011, p.1). Ele abriga também achados que estavam sob a guarda do 

Museu Arqueológico Nacional, do Museu Numismático e do Museu Epigráfico. Neste sentido, 

ele foi concebido com o intuito de abrigar os artefatos e obras de arte que se relacionam com 

a Acrópole, os quais foram encontrados neste local ou em seu entorno.  

Além de abrigar estes objetos, o Museu pretende expor traços e rituais da vida cotidiana em 

Atenas em diversos períodos, os quais foram se revelando através das escavações feitas. Neste 

sentido, o prédio do museu projetado por Tschumi expõe à vista do público visitante partes 

da cidade antiga que se encontra logo abaixo do museu e que foram escavadas visando à sua 

construção, além de incorporar à exposição estes achados. As ruínas continuam em processo 

de escavação por arqueologistas e futuramente poderão também ser visitadas pelo público. 

Tschumi cria camadas com painéis de vidro transparente que servem como pisos em diversos 

pontos e andares do museu, de modo a fazer com que o prédio contemporâneo estabeleça 

um diálogo com o seu contexto. A transparência do vidro faz revelar camadas temporais que 

coexistem em um mesmo espaço, neste caso o impressionante prédio construído no século 

XXI e as ruínas de Atenas da época clássica, romana e bizantina, datando mais de dois mil 

anos atrás. É possível ao visitante que se encontra no terceiro andar do prédio enxergar as 

escavações na sua base, aguçando a percepção sobre a passagem do tempo e sobre a 

permanência de vestígios do passado na metrópole do séc XXI. O museu se torna ,assim, uma 
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interface entre passado e presente. 

Da mesma forma, estando situado aos pés da Acrópole, o museu propõe um diálogo com o 

monumento, estabelecendo-se ao mesmo tempo como uma interface entre a cidade alta (em 

grego antigo akrópolis significa 'cidade alta') que pode ser visualizada através de suas paredes 

de vidro e as coleções expostas no museu, permitindo aos visitantes estabelecerem relações 

visuais entre ambos. Deste modo é possível ver as coleções de métopas, frisos e frontões do 

Partenon e visualizar ao mesmo tempo o monumento. Adicionalmente, as imensas paredes 

de vidro permitem que a luz natural da região da Áttika iluminem as esculturas com sua luz 

natural, proporcionando visões diferenciadas das obras de arte. Assim uma quarta dimensão é 

adicionada às obras tridimensionais, no que diz respeito à este elemento temporal presente 

nas variações da luz durante o dia e durante as estações do ano. 

 

As esculturas do Partenon 

Além de abrigar os artefatos e obras de arte que se relacionam com a Acrópole, os quais 

foram encontrados neste local ou em seu entorno, e que estavam sob a guarda de instituições 

gregas, o projeto do museu pretende abrigar as famosas esculturas (também chamadas de 

mármores) do Partenon que encontram-se espalhados por vários museus do mundo. Em 

torno de 49% da esculturas encontram-se atualmente no Museu da Acrópole, outras 49% 

encontram-se no Museu Britânico, e outros 2% encontram-se em outros museus, como o 

Museu do Louvre e o Museu do Vaticano. O museu ele mesmo se firma deste modo como o 

argumento mais eloquente para o retorno destas esculturas para a Grécia, reinvidicada pelos 

gregos desde que conquistaram sua independência do império Otomano em 1821.  

O projeto do museu foi feito com os olhos voltados para o futuro, com a expectativa de que 

algum dia estas esculturas serão novamente reunidas, devolvendo ao conjunto a sua unidade 

perdida. Sob este ponto de vista, podemos afirmar que o projeto do museu foi concebido em 

função de obras que ele ainda não possui. Esta é uma característica que parece ter se tornado 

uma tendência nestas primeiras décadas do século XXI. Outros dois museus importantes, o 

Grande Museu do Egito (em construção) e o Museu Nacional da China, inaugurado em 2003, 

também foram projetados para abrigar obras que estão sob a guarda de outros museus do 

mundo. Portanto, estes três museus potencialmente estariam preparados para receber de 

volta grandes tesouros culturais que vêm sido reivindicados por seus países de origem. Devo 
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sublinhar neste ponto que desde a criação em 1978 do Comitê Intergovernamental para 

Fomentar o Retorno dos Bens Culturais a seus Países de Origem ou a Restituição em Caso de 

Apropriação Ilícita da UNESCO, inúmeras foram as restituições de obras de arte entre os 

países, com uma tendência para que este número cresça ainda mais. 

Apesar do museu da Acrópole deter menos da metade das esculturas do Partenon, elas 

ocupam um lugar de destaque no museu. Para abrigá-las foi construída uma grande galeria 

de vidro no alto do museu, com as mesmas proporções e com o mesmo direcionamento do 

templo principal situado no alto da Acrópole de Atenas, de onde elas são oriundas. A 

exposição proporciona ao visitante a experiência de se movimentar em torno dos frisos, 

métopes e frontões, como se estivesse andando em volta do monumento.  

Este conjunto escultural se destaca pelo seu significado e simbolismo para a nação grega, mas 

também para todo o mundo ocidental, uma vez que o Partenon é o símbolo máximo dos 

ideias da democracia, da igualdade, da liberdade, da arte, da filosofia, entre outros conceitos 

e noções que foram criados pela civilização grega antiga. Não é sem motivo que a Acrópole 

possui o título de patrimônio da Humanidade e o Partenon é o símbolo da UNESCO. Do 

mesmo modo pode-se observar em diversos prédios públicos em diferentes países do mundo 

uma alusão à arquitetura do Partenon. 

Para lidar com a ausência destas esculturas, o curador Pandermalis considerou três diferentes 

propostas expográficas. A primeira delas seria deixar que espaços vazios na exposição 

denunciassem fortemente a ausência das esculturas. A segunda opção seria utilizar de uma 

projeção da imagem das esculturas faltantes sobre uma superfície de vidro ao lado das 

esculturas originais, de modo que elas parecessem com fantasmas, o que segundo ele 

denunciaria a sua ausência, mas de forma um pouco mais atenuada, se compararmos com a 

primeira opção. Já a terceira opção, que foi a adotada pelo curador, coloca lado a lado as 

esculturas originais com cópias das esculturas ausentes, sendo que as cópias foram feitas em 

uma cor mais clara, de modo a que o visitante possa vislumbrar todo o conjunto, e ao mesmo 

tempo perceber pela diferença de cor quais são as partes que estão em outros museus. A 

terceira opção, segundo ele, é a que denuncia esta ausência de um modo ainda mais brando, 

e por este motivo seria a mais apropriada, levando em conta todas as delicadas questões 

diplomáticas envolvidas neste caso específico. Já na expografia das Cariátides no segundo 

andar, a opção do curador foi de deixar um espaço vazio, em alusão à ausência da sexta 

Cariátide que integra a exposição do Museu Britânico. 
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 Pandermalis considera o fato de as esculturas estarem na Inglaterra como uma “atípica 

exposição temporária de 200 anos no Museu Britânico”4, afirmando indiretamente sua 

confiança na reunificação das obras em um futuro próximo. Sendo assim, podemos alegar, 

finalmente, que a curadoria do museu se estabelece como uma poética capaz de atribuir 

novos sentidos e lançar novos olhares sobre a Acrópole, sobre o passado e o presente da 

cidade de Atenas, e ao mesmo tempo construir novas narrativas para o futuro, vislumbrando 

a reunificação das Esculturas do Partenon.  
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Tempo e memória na cidade 

Luiz Henrique Assis Garcia5 

 

O passado é um país estrangeiro cujos atributos são conformados pelas predileções 

do presente, sua estranheza domesticada por nossa própria preservação de seus 

vestígios. David Lowenthal 

Como ponto de partida metodológico podemos tomar a observação realizada por Lia Motta 

em sua análise sobre o patrimônio das cidades: 

O patrimônio não é preexistente como tal. Sua escolha, assim como as opções para o 

seu tratamento, não são atos desinteressados; dependem do ponto de vista da 

seleção, do significado que se deseja atribuir aos produtos culturais e do uso que se 

quer fazer deles. (MOTTA, 2004, p. 125) 

Assim, a sociedade escolhe o passado que deseja que tenha visibilidade no presente. Hartog 

propõe que:  

O patrimônio torna visível, expressa uma certa ordem do tempo, na qual a dimensão 

do passado conta. Trata-se, porém, de um passado do qual o presente não pode ou 

não quer se desligar completamente.  (HARTOG, 2013, p.197).  

Por isso lança mão do conceito de “regime de historicidade” porque pensa aí o grau da 

combinação, o mais e o menos na mescla entre passado, presente e futuro enquanto 

conceitos que organizam a experiência que o ser humano tem do tempo.  Ele o define como 

categoria próxima do tipo-ideal weberiano, artefato com vocação comparatista, por 

construção, que “(...) pode tornar mais inteligíveis as experiências do tempo (...)” (HARTOG, 

2013, p. 13). Este autor caracteriza o regime específico da contemporaneidade como 

“presentismo”, percebendo nele, de um lado, fluxos, aceleração, mobilidade; de outro, a 

permanência do transitório, sem passado ou futuro. Uma experiência do tempo marcada pelo 

imediatismo e eternamente em crise. Essa é uma perspectiva importante para apoiar o modo 

                                                
5 Graduado (licenciatura- 1997), Mestre (2000) e Doutor (2007) em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) 
da UFMG. Coordenou por 8 anos o Setor de Pesquisa do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) em Belo Horizonte (MG). Atualmente 
é professor e pesquisador da ECI-UFMG, atuando especialmente no curso de Museologia e como um dos coordenadores do grupo de 
pesquisa Observatório de Museus da UFMG. Também é pesquisador do Centro de Coonvergência de Novas Mídias (CCNM) - UFMG 
e do grupo História, Sociedade e Território (UNIVALE) e foi colaborador do Mestrado em Gestão Integrada do Território (UNIVALE). É 
membro da seção latinoamericana da IASPM - International Association for the Study of Popular Music. Tem experiência nas área de 
História e Museologia, atuando principalmente nos seguintes temas: história da música popular brasileira, história do Brasil 
republicano, patrimônio e memória, trocas culturais, territórios, museus e cidades.  
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dos historiadores pensarem sobre o patrimônio no contexto da urbe de nossa época, pois é 

nela que as temporalidades diversas convivem e se entrechocam de forma mais aguda.  

Na cidade, elementos oriundos de diferente época se acumulam. Como por contágio, 

mesmo se não têm relações entre si na origem, encontram-se próximos uns dos 

outros, num mesmo presente que os mantém coesos. São modalidades dessa 

“coesão”, no presente, o que precisamos tentar analisar. (LEPETIT, 2001, p. 179) 

A noção de patrimônio que hoje possuímos é uma criação moderna. Seu fundamento reside 

na ideia de transmissão. Um estudo de sua história aponta para a convergência entre a 

prática da coleção, a preocupação com conservação e restauração e a constituição da 

categoria de monumento histórico (HARTOG, 2013, p. 197). Se estava, na origem, ligado às 

estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizado no espaço e 

tempo, hoje este conceito teve que ser ampliado para incorporar novas realidades.  

Profundas transformações sociais e culturais na segunda metade do século XX afetaram as 

formas de pensar, preservar e difundir o patrimônio, provocando o alargamento dessa noção 

e a redefinição de seu sentido social. Patrimônio refere-se não só a objetos, mas àquilo que 

nos remete a nossa identidade: o entorno natural, as tradições, formas de vida, linguagem. 

Torna-se, nas palavras de Hartog, uma “categoria abrangente, senão devoradora” (2013, p. 

193). Sua análise da Convenção de 1972 da UNESCO mostra que literalmente o texto não 

deixa nada de fora dos atributos do patrimônio: é universal, cultural e natural. O patrimônio, 

além disso, adquiriu um valor utilitário, como símbolo de qualidade de vida a serviço dos 

cidadãos. Generalizou-se a ideia de uso social do patrimônio. Esse alargamento do conceito 

de patrimônio implicou na crítica ao discurso oficial unívoco que “reconheceu a existência de 

narrativas plurais e públicos diversos, criadores de sentidos e participantes ativos na 

construção desse patrimônio redefinido” (GARCIA, 2012, p. 5). O nacional passa a conviver 

com o local, a diversidade dos grupos, etc. “O Estado-Nação não precisa mais impor seus 

valores, mas salvaguardar mais rapidamente o que, no momento presente, imediatamente, ou 

até na necessidade, é tido como ‘patrimônio’ pelos diversos atores sociais”. (HARTOG, 2013, 

p. 236). Nessa perspectiva de ampliação das possibilidades de preservação, considerando 

outros valores contidos na morfologia das cidades, Lia Motta aponta a necessidade de um 

trabalho interdisciplinar para identificá-los e também promover “(...) a participação social no 

processo de atribuição de valor do patrimônio às cidades” (MOTTA, 2004, p. 126). 

Neste sentido o estudo de Hartog mostra bem como a ampliação do conceito de patrimônio, 
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trouxe, especialmente a partir da década de 1980, a presença de outros atores no campo de 

batalha do patrimônio, cujos interesses desestabilizaram a máquina administrativa de 

classificação (HARTOG, 2013, p. 233). Concomitantemente, ele ressalta a emergência de uma 

“indústria do patrimônio”, que o associa a projetos de requalificação urbana promotores de 

enobrecimento, e o inscreve na globalização através das agências de turismo. Com isso 

também coaduna Kevin Walsh quando entende que a erosão do senso de historicidade e de 

enraizamento vivenciados nos anos 1970/80 tem como contraface a transformação do 

patrimônio em mercadoria (WALSH, 1992, p. 116). Não é mera coincidência que os museus 

estejam hoje invariavelmente sendo associados a projetos de requalificação urbana com 

gastos vultuosos, que promovem a gentrificação dos espaços e ancoram-se na arquitetura de 

grife enquanto elemento de city marketing, expressão do chamado cultural turn que fez da 

cultura a chave-mestra da sociedade afluente dos altos serviços, como no caso emblemático 

do Guggenheim de Bilbao (BONATES, 2009, p. 66-67). Barbara Gimblet, em seu ensaio 

Destination museum (1998) aponta que os museus são nós em uma rede de atrações que 

forma a geografia recreacional de uma região. (p.132). Museus são também como eventos 

em um calendário: as exposições blockbuster se articulam “(...) à indústria do turismo [que] 

entrega hordas às portas dos museus” (p.136). Voltaremos aos museus mais adiante. 

Reconhecemos que a lógica de patrimonialização serve a inúmeros interesses simbólicos, 

econômicos e políticos. É preciso considerar as diferentes forças e atores sociais que aí atuam, 

e seu contexto, pois “as práticas e as políticas de patrimônio são afetadas por fluxos que 

conformam o espaço e o tempo, como a conversão da cultura em mercadoria, a 

espetacularização da memória e as requalificações urbanas” (GARCIA, 2012, p. 6). 

Algumas das críticas mais ácidas ao uso do patrimônio na contemporaneidade são oriundas 

das obras do francês Henry Pierre-Jeudy. O livro O Espelho das cidades (JEUDY, 2005) tenta 

desnaturalizar, através de um questionamento teórico-crítico, algumas noções e conceitos 

ligados tanto ao processo de patrimonialização quanto ao de estetização das cidades 

contemporâneas, cidades globalizadas, cada dia mais padronizadas e uniformizadas. Por meio 

do questionamento dos projetos urbanos contemporâneos, busca vislumbrar na própria vida 

cotidiana das cidades contemporâneas, e de seus cidadãos, caminhos alternativos a esses 

processos. Ele critica a patrimonialização, como espetacularização, e a estetização, 

considerada como algo acrítico e simplesmente formal. Ao refletir sobre a ideia de que 

preservar é bom por princípio, ele problematiza e desmascara a lógica da patrimonialização 
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no mundo atual: 

Provavelmente é o efeito de uma lógica patrimonial que não se contenta mais em 

conservar o passado, em escavar à procura dos vestígios, mas que não para de 

imaginar como os objetos de hoje poderão servir de signos para as gerações 

futuras... O mais impressionante é constatar em que nível uma sociedade chega a 

pensar na conservação do que produz para os seres humanos que viverão dentro de 

um século ou mais. Acreditam ingenuamente que esses mesmos seres humanos 

serão incapazes de escolher o que querem conservar da nossa sociedade presente? 

(JEUDY, 2005, p. 46) 

Assistimos a substituição da confiança no progresso pela preocupação em salvaguardar. Para 

Hartog: “Gostaríamos de preparar, começando por hoje, o museu de amanhã e reunir os 

arquivos atuais como se já fosse ontem, visto que estamos presos entre a amnésia e a 

vontade de não esquecer nada.” (HARTOG, 2013, p. 238). Tal obsessão reflete uma 

experiência histórica específica, em que passado e futuro são dragados pelo presente. O 

futuro “(...) não é mais um horizonte luminoso rumo ao qual caminhamos, mas uma linha de 

sombra que colocamos em movimento em nossa direção, enquanto parecemos patinar no 

campo do presente e ruminar um passado que não passa.” (HARTOG, 2013, p. 245). Essa 

onipresença do passado, vale notar, coloca-se sob o prisma do presente (LOWENTHAL, 1985, 

p. xv). 

O próprio tempo é uma categoria social e histórica (ELIAS, KOSELLECK). Assim, de um lado 

demarco sua arbitrariedade, e de outro reconheço que, em diferentes contextos, por razões 

distintas, as sociedades se lançaram à hercúlea tarefa (intelectual, cultural) de dividi-lo e 

mensurá-lo, de representá-lo de modo a impor sobre o tempo alguma ordem. Essa 

construção principia no instante mesmo que reconhecemos que todo acontecimento só 

ganha sentido incluindo sua anterioridade e posteridade.  

Michael Herzfeld, em seu livro A Place in History: Monumental and Social Time in a Cretan 

Town considera que “entre o tempo social e o monumental está posto um cisma discursivo”. 

O tempo social remete ao cotidiano, à experiência diária, é aberto e imprevisível. O tempo 

monumental, ao contrário, é redutivo e genérico. Ele descreve eventos como realizações de 

destinos supremos e reduz a experiência social à previsibilidade. Seu foco principal é o 

passado, um passado constituído por categorias e estereótipos. Nas suas formas extremas, 

representa o enquadramento temporal do Estado–Nação (HERZFELD, 1991, p.10).  
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A reavaliação do passado grego tem promovido a reconstrução do patrimônio clássico como 

caminho para a identidade européia (p.11). Os discursos hegemônicos tendem a enfatizar 

essa aproximação e simultaneamente demonizar o Oriente. Como demonstra Stavros 

Stavrides em seu texto Urban Identities: Beyond the Regional and the Global. The Case of 

Athens, nas Olimpíadas de 2004 enfatizou-se o duplo movimento de alçar Atenas ao padrão 

das grandes cidades modernas e globais européias, ao mesmo tempo em que se enfocou a 

particularidade, a “localidade” de sua identidade como “berço da civilização ocidental”. 

(STAVRIDES, 2008, p. 578). Desde o princípio, já que Atenas foi escolhida capital do nascente 

Estado Grego moderno, foram feitos esforços para destruir edificações e sítios que pudessem 

indicar um passado complicado, cheio de rupturas e hibridações. Apenas os monumentos 

clássicos e Bizantinos eram vistos como apropriados para definir A Atenas do XIX como 

herdeira da Atenas clássica. (STAVRIDES, 2008, p.579).  

Promoveu-se a unificação dos sítios arqueológicos com séria de áreas verdes e calçadas. 

Continuidade espacial estabelecendo uma continuidade histórica. As qualidades únicas da 

cidade são mediadas por uma teatralização seletiva do passado. Por outro lado, a estratégia 

de construir a identidade contemporânea da cidade implicava em levá-la em uma direção 

aparentemente oposta, pois precisava apresentar ambientações urbanas modernas 

reconhecidas como similares às de outras grandes cidades globais, familiares a turistas e 

cidadãos das metrópoles ocidentais. Emprego da arquitetura de grife. Sharon Zukin chama a 

atenção para o fato de que “(...) as pressões para o ajuste às normas do mercado global têm 

criado programas de reestruturação urbana surpreendentemente similares.” (ZUKIN, 1999, p. 

105), fazendo brotar elementos para o consumo cultural.  A inserção da cidade na rede 

global depende da construção de sua “imagem”, para a qual a dimensão cultural 

desempenha um papel chave. A abordagem culturalista da cidade, substituindo o discurso 

“tecnocrático”, trouxe à tona todo um léxico: “revitalização”, “parceria”, “negociação”, 

“requalificação”, “imagenharia”, etc. Stavrides identifica dois gestos neste sentido: O teto do 

Estádio Olímpico, projetado por Calatrava em contraponto aos prosfygika (edifícios 

modernistas) encobertos pelo “placar” com imagem panorâmica de Atenas incluindo os 

monumentos mais conhecidos. Jogaram a capa de um cenário espetacular sobre as 

edificações portadoras de um vocabulário arquitetônico considerado fora de moda. Enquanto 

os edifícios modernistas remetem a apropriações e identificações que compõem a história de 

Atenas, a imagem do painel remete a uma Atenas atemporal, de cartão postal para turista. 

Identificado a uma cultura global de consumo. Enquanto os edifícios modernistas remetem à 
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racionalidade e eficiência, de custo mais baixo, o teto de Calatrava remete a um novo 

universalismo, o universalismo do consumo, está focalizado na aura do dispêndio.  Isso pode 

envolver a valorização e recuperação do patrimônio de valor histórico e cultural, mas 

incorporado duplamente nesse movimento que o globaliza como espaço estandartizado de 

lazer e consumo e que o relocaliza como afirmação da identidade e da tradição em viés 

essencialista e fetichizado (LEITE, 2007, p. 292). Vemos nessa proposição uma chave 

importante para entender como uma política que ainda podemos considerar “fachidista” ou 

“tradicional”, perdura, ainda que reinserida numa nova lógica, o que Carlos Fortuna (1997) 

denominou “conservação inovadora do elemento tradicional” (apud LEITE, 2007, p. 65). 

Dessa forma os vestígios do passado apresentam-se em forma de pastiche, o que resulta num 

paradoxo constatado por Hartog (2013, p. 234): “(...) o mais autenticamente moderno hoje 

seria o passado histórico, mas colocado nas normas modernas. No final das contas, 

conservam-se apenas as fachadas”. 

Esses mesmos jogos de força em torno do patrimônio podem ser vistos no caso do 

relativamente novo Museu da Acrópole. Sua abertura em Atenas (jun.2009) acrescentou uma 

nova urgência ao debate de 200 anos em torno das esculturas do Partenon. Os 

administradores do Museu Britânico deram uma resposta preventiva, deixando clara sua 

posição de que o novo museu não mudava sua visão de que as esculturas são parte do 

patrimônio compartilhado de todos e transcendem as fronteiras culturais (MARSHALL, 2012, 

p.34) 

Em seguida, o arquiteto responsável pelo novo museu, Bernard Tschumi, mudou o tom do 

discurso que antes era pautado pela restituição ou repatriamento cultural, enfatizando 

somente um desejo de contribuir para a reunificação do Friso do Partenon. 

No Museu da Acrópole as esculturas originais que ainda permanecem em Atenas são expostas 

em combinação com réplicas que indicam a localização das demais porções.  Em seu ensaio 

sobre o tema, Marshall (2012) considera uma quimera a pretensão de reunir todos os pedaços 

remanescentes de volta em Atenas.  

A ideia de girar o relógio para trás para um tempo referencial num agora distante 

passado em que as esculturas poderiam estar completas é uma poderosa 

reivindicação, porém não menos utópica e fatalmente ilusória, tanto quanto o 

argumento do Museu Britânico de que está qualificado para falar em nome de toda a 

humanidade e reter as esculturas para o benefício dos cidadãos globais do mundo 
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afora. (MARSHALL, 2012, p.42) 

O pavilhão no museu tem uma parede de vidro que o coloca em diálogo com a visão do 

Partenon. A arquitetura representa a intenção de reunificação das esculturas.  

No Museu Britânico o emolduramento das esculturas promove um contexto expositivo que 

remete a um templo e à arquitetura do próprio Partenon,  assegurando a sala Elgin como 

espaço extraordinário/monumental  que prova que o museu e a civilização que o criou está à 

altura de guardar o patrimônio da antiga civilização mãe. Nas transformações urbanas 

operadas sob este contexto, sob a fachada da restituição cultural pode estar uma estratégia 

de dominação econômica e política. 

Se não devemos ser dominados pelo sentimento de nostalgia restauradora, por outro lado, 

devemos lembrar que as transformações dos espaços não são transformações objetivas, 

representativas de um progresso que considera o interesse dos habitantes da cidade como um 

todo. Esses espaços centrais da cidade são locais de disputas de memória e, nos dias atuais, 

em nome de uma revitalização, acabam por servir aos interesses de determinados grupos 

detentores de poder político e de poder econômico. No entanto, a cidade, palco do conflito e 

da convivência entre diferentes, não se modela exclusivamente pelos interesses desses grupos. 

Daí o interesse num estudo como o feito por Herzfeld na cidade cretense de Rethemnos.  

O Estado declarou a “Cidade Velha” (Centro Histórico) patrimônio nacional, mas os 

residentes não querem habitar monumentos. A pretensão do Estado de definir o “passado” e 

realizar a conservação histórica como ‘suspensão do tempo real’ ignora o fato de que o valor 

cultural não é estático. Nesse sentido, “nem os burocratas nem as edificações são 

incorruptíveis” (p.11).  Diversos conflitos se apresentam entre a monumentalização e os 

valores de propriedade. O tempo monumental não é imune à contestação, e muitas vezes a 

retórica dos burocratas não é consistente. As contradições e incoerências do tempo social se 

intrometem na orientação linear do tempo monumental. A etnografia realizada por Herzfeld 

revela justamente que a versão monumental do tempo é vulnerável às formas criativas de 

reutilização adotadas pelas mesmas forças sociais que pretendem controlar (p.15). Ele percebe 

a contestação irônica dessa política de patrimônio, nas reações daqueles  que desafiam as 

regulamentações oficiais sobre padrões de cores, formas e ornamentação. (p.12) Para quem 

foi transformando gradualmente seu espaço habitado, a “restauração” não traz 

continuidade, mas choque, ruptura (p.14). Vale notar que Rethemnos guarda poucos 
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vestígios do período helenístico, tendo por outro lado marcas mais evidentes do passado de 

ocupação por Veneza durante o Renascimento e posteriormente pelos turcos. 

É preciso colocar em questão as interpretações oficiais do passado e do presente. Para evitar a 

cooptação pela lógica das alegações rivais de autenticidade, Herzfeld propõe investigar todas 

as autenticidades concorrentes, muitas delas submergidas. A disputa entre elas está inscrita 

nos espaços habitados. (p.13). As escolhas entre passados são negociadas num presente em 

transformação (p.257). Muitos fatores estão em jogo na incessante batalha entre as retóricas 

do patrimônio e da propriedade, os embates entre cidadãos e estado, proprietários e 

burocratas, investidores e administradores. “Nenhuma tentativa de monumentalizar estas 

histórias num passado unificado pode fazer justiça às complexidades das lutas dos cidadãos 

por reconhecimento” (p.259). Parafraseando Herzfeld, a história monumental tem seu lugar 

na cidade, mas a cidade tem, e é, um lugar em muitas histórias. Continuemos investigando 

em nome da construção de um passado que não assombre, um presente que não oprima, um 

futuro que não oblitere.  

 

* * * 
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As publicações desta linha editorial 
referem-se a temáticas relativas ao 
Patrimônio Cultural, ou seja, ao conjunto 
das diversas manifestações e práticas 
produzidas ao longo do tempo, seja no 
campo das artes, dos saberes, das 
celebrações, das formas de expressão e 
dos modos de viver ou na paisagem da 
própria cidade, com seus atributos 
naturais, intangíveis e edificados bem 
como do patrimônio documental e 
museal. O objetivo é potencializar a 
salvaguarda do Patrimônio Cultural de 
Belo Horizonte, garantindo o direito à 
memória, contribuindo para o seu 
conhecimento e disseminação, bem 
como provocando a reflexão sobre a 
diversidade cultural e identitária presente 
na cidade.  


