
 

 

 

Prefácio 

 

Nuno Miguel de Resende Jorge Mendes 1 

 

 

A patrimonologia, conjunto das ciências que estudam o Patrimônio, 

inclui no seu corpo metodológico o inventário como forma de 

reconhecimento, registo e salvaguarda de bens materiais e imateriais. Sem 

inventário dificilmente se reconhecem especificidades e características 

valorativas dos patrimônios e, com certeza, se não aplicarão medidas de 

proteção aos mesmos. 

No caso do patrimônio cultural imóvel, nomeadamente o edificado, 

por que sujeito a vicissitudes diversas relacionadas com a sua utilização na 

diacronia, um inventário não pode cingir-se ao registo estático, único, sob 

pena de perder-se informação histórica e de continuidade. O edificado 

civil, por exemplo, com funções que levam à sua transformação, 

reabilitação ou mesmo à destruição, um inventário cumulativo e dinâmico 

é necessário não só para a gestão (se tal for o caso, em contexto 

institucional), mas para um conhecimento integrado no tempo da sua 

existência. 

No estudo desenvolvido por Maria Rita Assunção sobre as Casas-

grandes das Fazendas de gado na Ribeira do Seridó, Brasil, assegurou-se 

o exposto acima. Desenvolvido no contexto do segundo ciclo de estudos 

em História da Arte, Património e Cultura Visual, na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, a investigadora levou a cabo um notável 

levantamento do patrimônio cultural edificado daquela região, propondo 

leituras integradas, quer quanto às suas características morfológicas, quer 
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quanto à sua implantação no território como reflexo da geografia e dos 

recursos disponíveis e utilizados pelo Homem seridoense. 

Procurando conciliar o modo de ver em arquitectura com a 

sensibilidade que se pede a um patrimonólogo, conciliando conceitos mais 

ou menos imobilistas de preservação e defesa com os de entendimento 

pelas mudanças humanas, sociais, económicas, urbanísticas, etc., Maria 

Rita Assunção desenvolveu um trabalho de importante olhar globalizante 

e abrangente. 

Nesse sentido, importa salientar o trabalho de síntese sobre questões 

de patrimônio e patrimônio vernacular, os contributos metodológicos para 

o levantamento e registo (tombo) do objeto de estudo – a casa-grande da 

fazenda – e uma perceção integrada e rica sobre o território e o que este 

revela como suporte para tal edificado. 

Acresce, ainda, as importantes leituras que contribuíram para uma 

revisão literária que importa “refrescar” nestas áreas do patrimônio, 

patrimônio vernacular e paisagem, no que terá contribuído, cremos, o 

contato da autora com obras e casos portugueses, histórica e 

culturalmente próximos ao brasileiro e, em particular, ao “universo” do 

Seridó. 

 


