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Arqueólogos do Iphan revelam hábitos e costumes dos antigos habitantes de Mariana,
a partir de escavações no quintal de casa em que morou ex-governador, datada de 1750

Quebra-cabeças

colonial
construção de um muro de adobe, seguindo
o processo artesanal da época, custaram R$
12 mil, com patrocínio da Novelis do Brasil.

GUSTAVO WERNECK
Já conhecida por livros, documentos, casarões e monumentos, a história de Mariana, a 115 km de Belo Horizonte, também
brota do lixo. Ao fazer escavações no quintal da Casa Setecentista, na Rua Direita, no
Centro da cidade, arqueólogos do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) recolheram, nos últimos quatro
meses, fragmentos de louças, pedaços de
porcelana, cacos de vidro, cerâmica e outros
utensílios domésticos enterrados desde a
construção da casa, em 1750, para ser residência do barão de Pontal, ex-governador
de Minas. Segundo a chefe do escritório técnico do Iphan na cidade, arquiteta Cristina
Seabra, todas as peças serão limpas e catalogadas, remontando-se o possível como se
fosse um quebra-cabeças, para, futuramente, serem exibidas ao público. Mariana é a
primeira vila e cidade de Minas.
Em 2000 e 2001, o Iphan fez trabalho semelhante no Serro, a 326 quilômetros de Belo Horizonte, e ele servirá de referência para a nova
empreitada. Na época, foram recolhidos fragmentos encontrados na casa onde viveu, no
século 19, a família do general Carneiro, um
militar com participação de destaque na Revolução Federalista de 1894. A origem do material, em ambos os casos, pode parecer estranho aos moradores das grandes cidades que
têm, diariamente, a coleta de lixo na sua porta. “Mas até o século 19, não havia esse tipo de
serviço nas cidades. Então, os moradores costumavam jogar os resíduos no fundo dos
quintais. Hoje, 256 anos depois, as escavações
revelam hábitos e costumes dos antigos habitantes da casa”, explica Cristina.
O trabalho de escavação, sob responsabilidade dos arqueólogos Alenice Baeta (coordenadora) e Henrique Piló, é parte do projeto de revitalização da Casa Setecentista, que
abriga o arquivo histórico da cidade, com
documentos cartoriais antigos (testamentos, escrituras etc.) e o escritório do Iphan,
com salas de exposição e multimeios. No
acervo, há aproximadamente 50 mil documentos que abrangem os períodos da Colônia, Império e a Velha República. “É um local muito procurado por pesquisadores”, informa a arquiteta.
A bela arquitetura colonial do prédio foi
ressaltada com as obras emergenciais de restauração, nas quais o Iphan aplicou R$ 59 mil.
No primeiro pavimento do sobrado, os técnicos trocaram o piso, substituindo as tábuas
corridas, não-originais, por pedras. Essa mudança impede a umidade que causa deterioração da madeira. Revisão da cobertura, pintura da fachada e do interior são outros procedimentos concluídos. As escavações e re-
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VISITAS O quintal vai se transformar em uma
das principais atrações da Casa Setecentista.
Equipe do Iphan do Rio de Janeiro visitou Mariana, para tratar do projeto paisagístico do
terreno, para contemplar antigas estruturas,
canaletas e muros descobertos durante as recentes escavações. “Queremos transformar o
quintal em espaço público da comunidade”,
afirma Cristina.
Os turistas vão admirar mais esse aspecto
do patrimônio de Mariana, enquanto os estudantes terão uma aula ao vivo. Em agosto, a
casa e seu quintal colonial serão abertos para
visitas monitoradas. Crianças e jovens vão conhecer, de perto, o trabalho dos arqueólogos
e ouvir muitas histórias sobre o passado da cidade, aprendendo mais sobre educação patrimonial e conservação.
Outra ação em andamento beneficia o arquivo histórico instalado na Casa Setecentista.
Equipe da Universidade Federal de Viçosa
(UFV) atua, desde janeiro, na recuperação do
acervo. Executando projeto aprovado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), os técnicos fazem a limpeza e catalogação dos documentos. A previsão
é de que o serviço dure dois anos.

Marco da Estrada Real em Ipoema: ao todo 1.381 serão instalados
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O CASARÃO QUE SERVIU
DE RESIDÊNCIA AO
BARÃO DE PONTAL,
EX-GOVERNADOR DE
MINAS, ESTÁ SENDO
RESTAURADO PELO IPHAN.
TÉCNICOS RECOLHERAM
FRAGMENTOS DE LOUÇA E
CERÂMICA NO QUINTAL
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SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Estrada Real tem 881 marcos
A Estrada Real já recebeu 881 dos 1.381
marcos de sinalização turística dos caminhos Novo, Velho e dos Diamantes e da Variante de Sabarabuçu. No Caminho dos Diamantes, que liga Ouro Preto a Diamantina,
foram instalados 418 dos 462 marcos previstos para os 361 quilômetros de extensão. Os
632 quilômetros do Caminho Velho, que liga Paraty a Ouro Preto, receberam 112 dos
312 marcos. No Caminho Novo, que vai do
Rio de Janeiro a Ouro Preto, foram instalados 222 dos 415 marcos previstos, em 386
quilômetros; e a Variante de Sabarabuçu recebeu 129 dos 192 marcos, que serão instalados em 133 quilômetros.
A instalação, em parceira com as prefeituras, faz parte do cronograma elaborado
pelo Instituto Estrada Real e os 177 municípios, prevendo a fixação, até o fim do ano,

da totalidade dos marcos nos 1.512 quilômetros do trajeto histórico. Também serão
sinalizadas as rodovias federais e estaduais
que cortam os municípios mineiros, paulistas e fluminenses da Estrada Real.
Nos marcos, há três placas. Uma redonda, que contém a frase “Eu estou aqui”, está afixada na sua parte central, na qual está gravado em baixo relevo o mapa da Estrada Real, com a indicação do local em
que o turista se encontra. A placa retangular tem a logomarca do patrocinador e a
triangular informa a cidade ou distrito de
instalação do marco, as distâncias em quilômetros das localidades mais próximas
no eixo principal, além do caminho ao
qual a cidade pertence. Dela também
constam dados sobre o posicionamento
global, latitude, longitude e altitude, e um

número de telefone para ser usado em caso de emergência. Há ainda um texto relativo a fatos históricos e à geografia local,
aprovado pela comunidade.
Para maior conforto dos turistas que
pretendem percorrer a Estrada Real, seja a
pé, de bicicleta, a cavalo, motocicleta ou carro, o instituto pôs à venda o Guia Turístico
da Estrada Real, elaborado depois de levantamento pormenorizado das potencialidades dos municípios, pelos quais, a partir do
início do século 17, começaram a circular os
produtos, pessoas, gado e escravos que
chegavam a Minas Gerais e a escoar o ouro
e os diamantes retirados do solo mineiro. O
guia contém informações completas sobre
os atrativos turísticos, opções para o traslado e meios de hospedagem e de alimentação dos 177 municípios da Estrada Real.

