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ApresentAção dA Coleção

O Centro Internacional para a Conservação do Patrimônio 
(CICOP) consiste em uma organização privada e sem fins lucrativos 
que visa fomentar a solidariedade e a cooperação internacional em 
prol da proteção, conservação, restauração, gestão e promoção do 
Patrimônio Cultural; propõe-se também a incentivar estudos, pesquisas 
e o intercâmbio de informações para a salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Mundial. O CICOP é constituído pela Federação Internacional 
dos Centros CICOP de Europa e América, sediada na cidade de San 
Cristobal de La Laguna, Tenerife, Espanha.

O Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio 
Arquitetônico e Edificado é promovido pelo CICOP a cada dois 
anos, em um dos países associados, tendo como tema geral questões 
pertinentes ao estudo e a salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial. 
Para sua organização, conta com a cooperação de instituições públicas 
ou privadas. Desde 1992, quatorze congressos foram realizados: 
Tenerife, Espanha (1992); Mar del Plata, Argentina (1994); Granada, 
Espanha (1996), La Habana, Cuba (1998); Florença, Itália (2000); San 
Bernardino, Paraguai (2002); Yaiza, Espanha (2004); Buenos Aires e 
Salta, Argentina (2006); Sevilha, Espanha (2008); Santiago, Chile (2010); 
Cascais, Portugal (2012); Bauru, Brasil (2014); Tetuan, Marrocos (2016), 
Matera, Itália (2018). A cidade de Granada, na Espanha, deve abrigar o 
congresso seguinte, previsto para 2020.

A sede brasileira do Centro Internacional para a Conservação 
do Patrimônio (CICOP-Brasil) foi registrada oficialmente em dezembro 
de 2009, com a finalidade de promover a proteção do patrimônio 
cultural do país, em conformidade com os objetivos e 



ideais da matriz espanhola. Com esse propósito, o CICOP-Brasil 
organizou nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, na cidade de Bauru 
(SP), o “I Colóquio sobre a Salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico e 
Urbano”, promovido pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da UNESP (PPGARQ). Em 2014, promoveu o “XII 
Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico 
e Edificado”, realizado em Bauru (SP) entre os dias 21 e 24 de outubro 
sob a organização da PPGARQ/UNESP e auxílio financeiro do 
CNPq e da FAPESP. Além de trabalhos na forma de comunicação 
oral, esse evento contou com palestrantes de significativa relevância 
nacional e internacional, pelas suas pesquisas, publicações e atuações 
na preservação do patrimônio cultural. Foram realizadas, ainda, visitas 
monitoradas a antigas fazendas cafeeiras de São Carlos e Jaú, ao 
centro histórico de Bocaina e ao patrimônio urbano da cidade de São 
Paulo e de Bauru. Nos dias 19 e 20 de novembro de 2015, também na 
cidade de Bauru, o CICOP Brasil organizou o “II Colóquio sobre a 
Salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico e Urbano”, promovido pelo 
PPGARQ/UNESP. A programação incluiu conferências ministradas 
por profissionais de expressão nacional com destacada atuação na 
área do patrimônio, além de oferecer oficinas em metodologia de 
pesquisa aplicada à proteção e documentação de bens culturais. Todos 
esses eventos científicos envolveram pesquisadores, alunos de pós-
graduação, graduação e parcelas mais amplas da sociedade (arquitetos, 
engenheiros, historiadores, arqueólogos, geógrafos, advogados, entre 
outros) nos debates em torno de suas respectivas linhas temáticas, 
relacionadas sempre ao patrimônio cultural brasileiro e suas formas de 
preservação.

Em 2017, a Universidade Federal de Mato Grosso organizou o 
primeiro evento em âmbito nacional do CICOP-Brasil, o “I Congresso 



Nacional para Salvaguarda do Patrimônio Cultural: Fronteiras do 
Patrimônio”, entre os dias 03 e 06 de outubro na cidade de Cuiabá. 
Organizado pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET), o 
evento contou com seis renomados conferencistas, uma centena de 
trabalhos expostos, oficinas técnicas variadas e visitas guiadas aos 
principais sítios e monumentos históricos da região. Durante quatro 
dias, aproximadamente 140 participantes, entre estudantes, professores 
e profissionais, discutiram questões relativas ao patrimônio cultural 
mato-grossense e brasileiro, em suas implicações políticas, projetuais 
e paisagísticas.

Esta coleção é um dos frutos dessa pioneira realização 
acadêmica: o primeiro congresso nacional do CICOP, em 2017, no 
campus da UFMT em Cuiabá. Aqui se encontram reunidos os capítulos 
aprovados pela comissão científica daquele evento para apresentação 
nas suas sessões de comunicação. Nas páginas que seguem, o leitor 
encontrará alguns dos melhores trabalhos sobre o tema da salvaguarda 
do patrimônio cultural produzidos em várias regiões do Brasil, com 
destaque para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eis o 
diferencial tanto da presente coleção quanto do congresso que lhe 
deu origem: trazer à luz valiosas contribuições que, em geral, são 
desconhecidas nos circuitos tradicionais de produção científica 
nacional sobre o tema. Assim, consideramos que os enriquecedores 
debates motivados pelo congresso estão muito bem representados 
nesta coleção, que se firma como referência para pesquisadores e 
outros interessados no universo em tela.

A coleção é composta por três volumes organizados de acordo 
com as linhas temáticas que balizaram o correspondente congresso, 



a saber : “Volume 01 – Patrimônio como Política”; “Volume 02 – Pa-
trimônio como Paisagem” e “Volume 03 – Patrimônio como Proje-
to”.

De forma mais abrangente, esta coleção contribui com 
reflexões acerca da constante transformação e da degradação que vem 
sofrendo o patrimônio cultural frente à globalização, cujos efeitos já 
se fazem sentir mesmo em regiões recuadas e periféricas. Temas como 
proteção, conservação, restauração, reabilitação, revitalização de bens 
materiais e imateriais, portadores de referências à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira 
e, em particular, da sociedade mato-grossense - que se constrói numa 
relação de confrontos e harmonia com o patrimônio natural da região – 
perpassam os capítulos aqui coligidos. São abordados também os modos 
de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 
e científico.

Em resumo, o conteúdo proposto ao leitor trata de limites 
e fronteiras – subjetivas e físicas -, possibilidades, experiências e o 
futuro da salvaguarda do patrimônio cultural no Brasil, seja para 
fortalecer identidades, seja como favorecedora de uma visibilidade 
mais democrática do patrimônio de regiões fronteiriças e distantes dos 
centros de maior visibilidade do país.

Luciana Pelaes Mascaro
Ricardo Silveira Casto

Organizadores 
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ApresentAção

A seguir o leitor encontrará o Volume 02, da coleção 
“Fronteiras do Patrimônio Cultural: preservação como fortalecimento 
das identidades e da democracia”, denominado “Patrimônio como 
Paisagem”, o qual é composto pelos artigos cujos conteúdos tratam 
de temas ligados às paisagens culturais e aos lugares de memória; ao 
patrimônio imaterial e à ressignificação da paisagem. 

Dessa forma, o Volume 02 - “Patrimônio como Paisagem” 
oferece à apreciação rico panorama composto por trabalhos, pesquisas, 
exemplos, projetos e reflexões sobre a salvaguarda do patrimônio 
cultural produzidos por estudiosos e pesquisadores de diferentes 
regiões do Brasil sobre assuntos relativos à paisagem e à preservação 
do patrimônio cultural.

Luciana Pelaes Mascaro
Ricardo Silveira Castor

Organizadores
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Capítulo 1

AProxiMAção e reutilizAção: Projeto de intervenção e 
requAlificAção dAS ÁreAS ABAndonAdAS dA AntiGA uSinA São 

joão ii

Mariane da Paz Almeida1; 
Fabiana Tavares Jacques2 

1 Introdução

O presente capítulo trata do complexo da Usina Açucareira 
São João Batista II como patrimônio industrial integrante da paisagem 
cultural da cidade de Visconde do Rio Branco, localizada na região da 
Zona da Mata, Minas Gerais.

Visconde do Rio Branco é conformada pelos municípios de Ubá, 
Divinésia, Guiricema e São Geraldo e está a 129 km de Juiz de Fora (o 
polo regional) pela rodovia MG 265. Com seus 41.567 habitantes possui 
uma área de 243,351km², segundo IBGE. As rodovias BR 120, MG 447 
e MG 265 circundam o município. O rio Xopotó, que corta a cidade, 
tem sua nascente na serra de São Geraldo (um braço da cordilheira da 
Mantiqueira) e é um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul e Rio Doce. 
É uma cidade industrial e desenvolve esta função desde o século XIX, 
principalmente, com a chegada da Estrada de Ferro Leopoldina. É 
nesse contexto com a chegada da locomotiva, que se inicia a trajetória 

1  Acadêmica; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz 
de Fora; e-mail: marianepazalmeida@gmail.com

2  Docente Orientador; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Juiz de Fora; e-mail: fabiana.jacques@arquitetura.ufjf.br
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da cana-de-açúcar na cidade. A princípio eram os barões do café, com o 
cultivo do fumo e café, logo depois vieram os usineiros e “a cor escura 
do cafeeiro converte-se aos poucos no matiz alegre dos canaviais” 
(Gazeta de Notícias, 1885, p. 2). Serão apresentadas partes do que ainda 
resta do complexo, sua formação histórica, estudos e análises de sua 
caracterização paisagística e arquitetônica.

O complexo da Usina, que está a aproximadamente 3,5 km 
do centro da cidade (Mapa 01), não é protegido por tombamento nem 
por outra forma de acautelamento, no entanto é de grande valor para a 
população, além de ser objeto arquitetônico da época em que se iniciou 
a produção de cana-de-açúcar em Minas Gerais. Fora uma das maiores 
usinas açucareiras, desenvolvendo-se a partir do primeiro dos cinco 
Engenhos Centrais instalados em Minas Gerais (GODOY, 2004). Tornou-
se a principal economia do século XIX e XX, ressaltando que a produção 
de cana-de-açúcar se expandiu após a decadência do café, o ouro verde, 
com a abolição da escravatura (HORCADES; FILHO, 1952).

[...] Falavam sobre a instalação na Vila do Presídio, 
de um grande engenho de açúcar, o maior das 
Gerais, cujos incentivos econômicos e financeiros 
oficiais estavam bem encaminhados, na Província 
Mineira. A contrapartida obrigatória tinha seu 
aspecto social: abriria vagas para quinhentos 
trabalhadores, porém remunerados. Nessa hora a 
frase irônica é repetida por Padre José Pedro: ‘É 
porque a abolição vem aí!’ – ninguém riu desta 
vez. Entreolharam-se concordando com aceno de 
cabeça. (SILVA, 2009, p. 31).



16

Mapa 01:

Localização da Usina em relação ao centro de Visconde do Rio Branco. 
Adaptado de: Google Maps. 

A vinda do Engenho Central contribuiu para a formação de 
um novo perfil produtivo e econômico que se desenvolveu na cidade e 
região como um todo. A usina açucareira inaugurada em 1885 (Engenho 
Central e por último Usina Açucareira São João II) funcionou por pouco 
mais que 100 anos ininterruptos. Na década de 1990 veio à falência 
devido a sérias crises econômicas e dívidas acumuladas durante os anos. 
A inflação tornou-se um grande problema na vida dos usineiros. Seu 
terreno, com suas benfeitorias, maquinário e equipamentos, foi a leilão. 
Hoje, o terreno onde se encontra o complexo industrial é propriedade 
de uma empresa do ramo alimentício, com área remanescente de 
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um novo perfil produtivo e econômico que se desenvolveu na cidade e 
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mais que 100 anos ininterruptos. Na década de 1990 veio à falência 
devido a sérias crises econômicas e dívidas acumuladas durante os anos. 
A inflação tornou-se um grande problema na vida dos usineiros. Seu 
terreno, com suas benfeitorias, maquinário e equipamentos, foi a leilão. 
Hoje, o terreno onde se encontra o complexo industrial é propriedade 
de uma empresa do ramo alimentício, com área remanescente de 

323.344,77 m². Mesmo com a notícia do seu fechamento foram 
surgindo vários distritos industriais, reflexo da fragmentação das 
atividades, antes monopolizada pela agroindústria (cana-de-açúcar). 
Atualmente, a região é reconhecida como polo moveleiro, onde estão 
fábricas e distritos industriais, além de indústrias alimentícias. Sabe-
se do ganho inestimável que a população rio-branquense obteve com 
o distrito industrial e dos seus valores e as relações construídas pelo 
município por meio de sua memória (Mapa 02). 

Mapa 02:

Mapa de Localização dos Bairros.  Adaptado de: Prefeitura Municipal de 
Visconde do Rio Branco. Elaboração: Mariane da Paz. Data: 16 maio 2017.

Em contraposição ao que diz sua história, observa-se uma 
desvalorização deste patrimônio industrial, não só na cidade como 
em todo o Brasil. Sua potencial função social não é aproveitada, 
proporcionando indagações acerca da preservação cultural de um 
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lugar de suma importância que cumpriu seu papel para o crescimento 
econômico da região, além de marcar a história.

A região, em seu contexto pós-fechamento da usina, 
passou e vem passando por várias mudanças no perfil econômico. 
Consequentemente,o seu fechamento proporcionou no tecido urbano 
uma grande área ociosa dentro da cidade, tornando-se um vazio urbano 
degradado próximo ao centro, embora seja uma área bem servida de 
infraestrutura é área de um patrimônio industrial não reconhecido pelo 
poder público. Seu potencial atrai interesses, principalmente para o 
mercado imobiliário e de outras indústrias devido ao extenso terreno 
de aproximadamente 32 hectares ou 06 alqueires de terra.

Um estudo sobre patrimônio industrial no Brasil e seu 
reconhecimento torna-se relevante para demonstrar que sua preservação 
não é somente necessária às cidades possuidoras de grandes centros 
industriais, como São Paulo, mas que também pequenas cidades como 
Visconde do Rio Branco dispõem de bens culturais tão importantes 
quanto, mas que estão sendo apagados da história.

Dentro dessa perspectiva, considera-se o patrimônio industrial 
como lugar de memória, sabe-se que seu interesse de preservação 
ainda é recente e pouco valorizado, devido a nossa cultura marcada 
pela ideia de que o novo significa progresso. O patrimônio industrial 
quando valorizado pode vir a se tornar fator de desenvolvimento, meio 
de cultura e atividades artísticas. Embora ainda existam empecilhos que 
dificultam o processo de conservação (RODRIGUES, 2010). Ainda 
que isto aconteça, o patrimônio industrial aos poucos vem ganhando 
reconhecimento na cultura brasileira, o que se procura enfatizar através 
deste trabalho.
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Nesse contexto, a memória surge da comunicação oral, que 
por sua vez não se faz por completa palavra por palavra, ela absorve 
variações de escalas, mostrando que o registro e conservação da 
memória acontecem também pela comunicação e socialização. A 
memória tem que ser resgatada, pois ela corre o risco de ser desgastar, 
necessitando, no entanto, ser restaurada na sua integridade original para 
que as gerações presentes e futuras possam buscar se informar sobre o 
passado (MENESES, 1992).

É interessante apontar que mesmo não sendo um bem 
reconhecido pelo poder público, a educação patrimonial é feita nas 
escolas de ensino primário e fundamental, focando na história e nos 
bens da cidade. Todos os habitantes da cidade, inclusive crianças e 
jovens, sabem da história da cidade e o que representa. Recordo-me 
bem das aulas de história em que a “Tia Isis”, como era carinhosamente 
chamada, contava sobre os acontecimentos passados de VRB. O fato 
de a usina estar nitidamente inserida na paisagem de Visconde do Rio 
Branco também desperta olhares curiosos para os mais novos, assim 
como me despertava curiosidade em saber do que se tratava aquele 
grande terreno cheio de edificações com duas grandes chaminés.

Sem dúvida, a Usina fez parte das vidas de muitos pais e avós 
nessa cidade, minha relação com esse bem cultural advém de lembranças 
vividas e histórias contadas por meus tios e meus pais. Sentia-me e 
sinto-me orgulhosa em dizer que meus familiares já trabalharam para a 
Usina. Que meu avô era dono de grandes plantações de cana-de-açúcar. 
Isto faz reavivar em mim um sentimento de valorização e nostalgia, 
assim como para um determinado grupo de rio-branquenses.

Esta pesquisa trata também da possibilidade de trabalhar espaços 
públicos e privados de maneira a preservar o patrimônio histórico da 
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cidade. A intenção de propor uma intervenção de reabilitação da área 
é consequência dos estudos a fim de recuperar a continuidade urbana 
e promover a valorização daquele espaço para que a população rio-
branquense possa usufruir de seu patrimônio industrial.

2 UM LUGAR DE MEMÓRIA

A ideia neste presente capítulo é mostrar a importância do 
papel do patrimônio industrial para sociedade, mostrar que é preciso 
entender que tais instalações industriais fazem parte da memória 
coletiva. Lugares de memória são simultaneamente lugares de interesse 
histórico, material, simbólico e/ou funcional. O patrimônio está ligado 
a bens materiais e imateriais e seu legado é transmitido de uma geração 
para outra, adquirindo valor dentro da comunidade mesmo quando 
relacionado às suas raízes.

Se levarmos em conta que o patrimônio industrial é mais do 
que um conjunto de bens arquitetônicos e complexos interessantes, 
veremos que o objeto industrial é também como um arquivo a céu 
aberto, um campo de investigação vivo, onde é possível encontrar as 
instalações na quais se processou a produção industrial, pelas quais 
passou uma comunidade trabalhadora, na quais se dá uma transmissão 
de um saber técnico (MELLO E SILVA, 2006). Na arqueologia 
industrial3 do Brasil há uma ligação entre a cultura e variados setores 

3  “A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, 
materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a estratigrafia e as estruturas, 
as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou por 
processos industriais. A arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação 
mais adequados para aumentar a compreensão do passado e do presente industrial” 
(TICCIH, 2008).
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da sociedade, envolvendo histórias dos trabalhadores, manifestações 
físicas, sociais e culturais que ocorreram no passado permanecendo 
no imaginário da comunidade. Seguindo o pensamento de que há uma 
relação entre memória e patrimônio industrial e que esta relação por sua 
vez gera um valor marcado pela vivência e experiência de um indivíduo 
e/ou grupo, reforça-se tal ideia de que:

O objeto antigo, obviamente, foi fabricado e 
manipulado em tempo anterior ao nosso, atendendo 
às contingências sociais, econômicas, tecnológicas, 
culturais, etc, desse tempo. Nessa medida, deveria 
ter vários usos e funções, utilitários ou simbólicos. 
No entanto, imerso na nossa contemporaneidade, 
decorando ambientes, integrando coleções ou 
institucionalizado no museu, o objeto antigo tem 
todos os seus significados, usos e funções anteriores 
drenados e se recicla, aqui e agora, essencialmente, 
como objeto-portador-de-sentido. Assim, por 
exemplo, todo eventual valor de uso subsistente 
converte-se em valor cognitivo o que, por sua 
vez, pode alimentar outros valores que o passado 
acentua ou legitima. Longe, pois, de representar 
a sobrevivência, ainda que fragmentada, de uma 
ordem tradicional, é do presente que ele tira 
sua existência. É do presente que deriva sua 
ambiguidade (MENESES, 1992, p. 11).

Uma forma de considerar um elemento como patrimônio 
histórico industrial é saber se a comunidade é reconhecida através 
desse elemento cultural historicamente construído, onde tem-se um 
laço de identidade e pertencimento entre a comunidade e o objeto. 
Segundo Dezen-Kempter (2011), o espaço fabril no seu apogeu gerou 
prestígio no tecido urbano, e seu caráter simbólico subentendido em 
suas formas e arquitetura, é perpetuado pela preservação, na medida 
em que este se transforma em monumentos de memória.
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Para Kühl (2006), algumas questões relacionadas ao interesse 
de preservação do patrimônio industrial se deram no início dos anos 
60 quando importantes testemunhos da arquitetura industrial foram 
demolidos, sendo que em 1950 já havia sido iniciada discussões sobre 
o patrimônio industrial na Inglaterra, na época, com a expressão 
“arqueologia industrial”. A partir disso, foi-se ganhando força também 
em outros países, desde então buscando justificativas e parâmetros 
cronológicos, estudos e registros para que fosse determinado o que e 
por que preservar tal patrimônio de cunho industrial.

No Brasil, o primeiro tombamento de patrimônio industrial pelo 
IPHAN foi em 1964, do conjunto da Real Fábrica de Ferro São João 
de Ipanema, no município de Iperó - SP (Processo 0727-T-54, Arquivo 
Noronha Santos, RJ; Cunha, 2005, p. 107-108) (Kühl, 2006). Algo 
que serviria de incentivo para outros campos industriais, no entanto, 
Kühl (2008) aponta que os órgãos de preservação não desenvolveram 
iniciativas sistemáticas voltadas para os bens vinculados ao processo de 
industrialização. Embora já houvesse iniciativas sistematizadas voltadas 
para esse fim.

A preservação passaria, desde então, a ser motivada 
por questões de cunho cultural, científico – pelo 
conhecimento que as obras transmitem em vários 
campos do saber, tanto para as humanidades 
quanto para as ciências naturais – e ético – 
por não se ter direito de apagar os traços de 
gerações passadas e privar as gerações futuras da 
possibilidade de conhecimento de que os bens são 
portadores. (KÜHL, 2008, p. 60).

Algumas questões pertinentes à preservação da arquitetura 
da industrialização e sua problemática são abordadas, atentando às 
dificuldades de proceder aos estudos sobre os edifícios fabris, pois 
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um ponto a ser notado é que se referem não somente ao complexo 
industrial, mas estão relacionados com as unidades de produção 
- fábricas, residências, enfermarias, escolas, capelas etc. Frutos do 
processo de industrialização, segundo Kühl (2008). Para Campagnol 
(2008), este conjunto industrial é interpretado por alguns intelectuais 
como organizador das cidades e vidas dos trabalhadores.

Isso se aplica de modo direto às áreas industriais, 
por se tratar, muitas vezes, de vastas superfícies 
em zonas urbanas hoje valorizadas. Uma ampla 
consciência e reconhecimento social da relevância 
dessas áreas como testemunhos de interesse 
histórico, memorial, simbólico, formal e de 
composição de um ambiente, são essenciais para 
se enfrentar o problema como “serviço social 
público” contra uma especulação imobiliária 
voraz. São necessários inventários sistemáticos, 
fruto de estudos multidisciplinares de que 
participem não apenas órgãos de preservação, mas 
em que a comunidade e a sociedade de uma forma 
mais ampla estejam envolvidas, e em que devem 
assumir papel proeminente também as instituições 
de ensino superior. (KÜHL, 2008, p. 119).

Vale destacar os parâmetros criados pela Comissão 
Internacional para Conservação do Patrimônio Industrial (TICCIH) 
para defender os direitos de preservação do bem de cunho industrial. 
Foi redigida e aprovada uma carta – Carta de Nizhny Tagil (2008) - 
que traz contribuições para evidenciar a importância da herança de 
industrialização, além de mencionar temas vinculados à sua preservação. 
Ao evidenciar abordagens multidisciplinares do campo, afirma-se que 
patrimônio industrial envolve vestígios da cultura industrial, seu valor 
histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Enfatizando 
aqui a importância dada aos edifícios e às estruturas construídas para 
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atividades industriais, as localidades e as paisagens nas quais se localizam, 
assim como outras manifestações tangíveis e intangíveis. Pois todos eles 
devem ser registrados, revelados, preservados, valorizados, explorados 
a fim de serem dados a conhecer ao grande público (CARTA DE 
NIZHNY TAGIL, 2008).

Contudo entendendo que o patrimônio industrial é marcado 
por sua diversidade, ponderando que a arqueologia industrial no Brasil 
é ampla nesta diversidade, trata-se aqui do antigo Engenho Central 
de Açúcar como exemplar significativo do patrimônio agroindustrial 
brasileiro. Aprofundaremos o conhecimento acerca destas edificações, 
a fim de compreender a lógica destas unidades fabris, através da análise 
de suas expressões arquitetônicas e construtivas, e sua relação com o 
sítio de implantação, atentando principalmente para sua relevância no 
cenário do patrimônio histórico e cultural.

3 A RELAÇÃO DO ESPAÇO COM A PAISAGEM

A paisagem é objeto de estudo de diferentes disciplinas como a 
geografia, a arquitetura, a ecologia, a arqueologia. Embora possuam um 
significado em comum, fazem cada uma à sua maneira uma atribuição de 
valor a uma paisagem, conferindo ao termo significados bastante diversos. 
Isso tem aberto um vasto campo de reflexão teórica sobre o assunto.

O processo de atribuição de valor e seus resultados, central na 
identificação e preservação do patrimônio cultural, estão, assim, ligados 
intimamente ao aparato conceitual e metodológico que lhe dá aporte 
(RIBEIRO, 2007).
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Segundo, Ribeiro (2007), “qualquer concepção de paisagem 
necessita ser realizada a partir de um embasamento teórico mais 
consistente, pois o conceito de paisagem tem demonstrado ser um 
dos mais difíceis de estabelecer no âmbito científico”. Desse modo, 
a primeira abordagem a se fazer é através de estudos morfológicos de 
análise da paisagem.

Em estudo teórico sobre a paisagem por Silva (2007), consideram-
se diferentes abordagens sobre a paisagem através de várias referências 
teóricas, que dão ênfase ao significado morfológico do estudo desta 
categoria. Ele faz também um entendimento da paisagem sob a origem 
etimológica do termo. Além de se preocupar em analisar a paisagem 
como uma cultura humana, sendo percebida em suas formas materiais.

Neste capítulo, mostraremos alguns conceitos sobre a paisagem, 
através de alguns teóricos extraídos de Silva (2007), com foco na 
paisagem no seu âmbito cultural, mostrando sua relação com o espaço.

Existem variações do significado do termo paisagem em 
diferentes línguas, dificultando seu entendimento e interpretações dos 
conceitos e múltiplas abordagens. O vocábulo em alemão (landschaft) 
não corresponde ao inglês (landscape) que apresenta diferença em 
relação ao termo em francês (paysage) (SILVA, 2007).

Mas em consideração ao processo de atribuição de valor, neste 
sentido a paisagem é aquilo que o olho vê em um único golpe de vista, 
uma aparência e representação de objetos vistos pelo observador. Silva 
(2007) aborda três parâmetros, mensurando as dimensões culturais 
sobre a paisagem:

a) primeiro num parâmetro funcional: sendo a 
compreensão das características naturais, formas 
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de relevo em geral, vegetação nas zonas inabitadas; 
e, ainda, quando se tentava esclarecer a formação 
de paisagens agrárias; b) segundo, através dos 
elementos observáveis, muitas vezes, heranças 
de situações passadas; c) Por último, elementos 
da paisagem que trazem as marcas de técnicas 
características de determinados grupos: forma das 
construções, tipo de cobertura, sebes ou muros.

Podemos dizer que a paisagem cultural é testemunho do 
trabalho do homem, de sua relação com a natureza como um retrato 
da ação humana sobre o espaço. Sendo o espaço nada mais do que a 
paisagem mais a vida nela existente, ou seja, o espaço é a sociedade 
encaixada na paisagem, a vida que palpita junto com a materialidade 
(SILVA, 2007).

A paisagem não reside nem somente no objeto nem somente 
no sujeito, mas na interação complexa entre os dois, “Ela constitui 
o quadro em relação ao qual aprendemos a nos orientar; ela fala da 
sociedade na qual se vive, e das relações que as pessoas aí estabelecem 
com a natureza...” (SILVA, 2007, p. 203 apud CLAVAL, 1999, p. 92). 
Ela também pode se deformar e/ou ampliar diante dos olhos do 
observador, sendo a paisagem percebida de acordo com o ponto de 
vista do sujeito. Segundo o lugar que se encontra o observador, do chão, 
do alto de um edifício ou sobrevoando de avião, sendo a percepção um 
processo seletivo de apreensão.

Para Silva (2007):

a paisagem é interpretada por alguns intelectuais 
como um conjunto heterogêneo de formas 
naturais e artificiais, na qual a artificial é a 
paisagem transformada pelo homem, enquanto 
grosseiramente podemos dizer que a paisagem 
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natural é aquela ainda não mudada pelo esforço 
humano.

Se no passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade 
de paisagem praticamente não existe mais. Trata-se a paisagem e o 
espaço como uma configuração territorial.

Contudo, a ideia de paisagem e sua relação com o espaço estão 
diretamente ligadas à ideia de tempo, na qual a sociedade, isto é, o 
homem, que anima as formas espaciais dando vida a esse processo que 
vai do passado ao futuro, transformando-se amplamente no decorrer do 
tempo. Um estado de alma que nessa definição fica mesclado à formação 
da paisagem através dos materiais, somados a uma subjetividade, o que 
chamamos de elementos imateriais, ou ainda, culturais (SILVA, 2007).

Fica evidente que o objetivo aqui não é aprofundar sobre o 
tema,  mas alimentar a crescente discussão sobre paisagem e patrimônio 
cultural no Brasil, contribuindo para a formação de novos temas, 
abrindo questões sobre a paisagem industrial no país.

3.1 O Espaço da Usina e sua Relação com a Paisagem Cultural 
da Cidade

Desse modo, pode-se tratar o complexo industrial, hoje 
abandonado, como paisagem cultural de Visconde do Rio branco e 
vislumbrar como seria se o bem fosse reabilitado e as pessoas passassem 
a usufruir e a fazer parte daquele cenário cultural? (Figura 01)

Ainda é possível reconhecer, na sua paisagem atual, traços 
do seu passado industrial, mesmo que tenham acontecido grandes 
transformações no local e na cidade. O capital industrial, que promoveu 
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o surgimento de vilas operárias nas proximidades das instalações fabris, 
foi fundamental para o crescimento e a consolidação do bairro que se 
desenvolveu ao redor, além do próprio crescimento do município.

Traços da antiga paisagem industrial da Usina Açucareira 
convivem, entrelaçando-se ou sobrepondo-se a novos elementos, na 
sua paisagem atual, transformando assim o território em um complexo 
palimpsesto que precisava ser decifrado. Apesar de o conceito de 
paisagem ter adquirido, ao longo do tempo, multíplices significados, 
tornando-se objeto de reflexão de inúmeras disciplinas, o seu 
reconhecimento como patrimônio cultural é bastante recente.

Figura 01:

Visada da Rua Eugênio de Melo. Foto: Mariane da Paz Almeida. Data: 15 
maio 2017.

Todavia, a atuação dos órgãos de preservação dos bens 
patrimoniais e, portanto, dos bens industriais, sobretudo no Brasil, 
parece estar ligada até hoje a uma noção de patrimônio como 
monumento, reconhecendo apenas seus valores históricos e estéticos.



29

Sendo a paisagem fruto da ação e interação complexa entre os 
fatores naturais e/ou humanos, demonstrando relação do espaço com a 
paisagem, numa expressão cultural, a paisagem industrial, devido à sua 
extrema complexidade, precisa ser entendida além dos seus vestígios 
materiais, associando à interpretação objetiva do território, precisa 
de um olhar integrador, capaz de apreender o seu valor emocional, 
cultural, social, ético e estético (CASTORE, 2013).

Por exemplo, temos a chaminé, uma tipologia de alcance 
vertical, como um dos elementos mais representativos da paisagem 
industrial do século XIX. É provavelmente um símbolo evidente do 
trabalho das usinas açucareiras, deixando sua marca sobre o território 
com a mesma tenacidade com que algumas recordações se instalam 
na memória. Sendo isto de uma grande representatividade para a 
população rio-branquense (Figura 02).

Figura 02:

Vista para a Usina do Bairro Antônio Soares. Autor: Mariane da Paz. Data: 
16 jun. 2017.
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Campagnol (2008), em sua tese, fala que estas instalações 
agroindustriais foram herdadas dos engenhos coloniais, os quais se 
constituem frequentemente na gênese desses núcleos.

A produção de açúcar transformou paisagens e caracterizou 
seu espaço de produção de forma relevante. Embora o insucesso dos 
engenhos centrais instalados no final do século XIX venha à tona, as 
usinas vieram para terminar de moldar o território e desenhar o espaço 
ao redor da unidade fabril.

Entretanto, a relação que se busca aqui do espaço da usina com 
a paisagem é simplesmente a necessidade de envolver culturalmente 
aquele lugar para que seja reabilitado de maneira que o cenário 
industrial que fora o complexo se perpetue e permaneça na memória 
da comunidade. Onde possa se tornar um espaço cultural digno e 
frequentável pela população rio-branquense, mostrando vestígio do 
que foi aquela paisagem industrial que perdurou durante 100 anos na 
paisagem de Visconde do Rio Branco.
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Mapa 03:

Desenho esquemático da implantação atual. Adaptado de: Google Earth. 
Data: 24 jun. 2017. 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Proporcionar um projeto de reabilitação de uma área urbana 
abandonada através de uma parceria público-privado de modo a 
fornecer para a sociedade rio-branquense lazer, cultura e acima de tudo 
preservação de um bem cultural é mostrar que existe a possibilidade de 
um empreendimento no qual todos ganhariam.

De acordo com o Manual de Elaboração de Projetos de 
Preservação do Patrimônio Cultural, reabilitar o espaço é fazer um 
“conjunto de operações destinadas a tornar apto o edifício a novos usos, 
diferentes daquele para o qual foi concebido” (Programa Monumenta, 
cadernos técnicos 1, 2005, p.13). E por sua vez, revitalizá-lo é atuar em 
melhorias nas áreas urbanas e nos conjuntos de edificações de valor 
histórico, reabilitando as estruturas sociais, econômicas e culturais 
locais, consequentemente trazendo melhoria para essas áreas.

Para isto, deve-se partir do interesse específico da empresa ou 
organização, proprietária da área remanescente da Usina São João II: 
oferecer um uso misto do espaço a ser projetado e compartilhado com 
o público, as famosas PPP (parcerias-público-privadas), capazes de 
transformar espaços abandonados em habitáveis, integrando a empresa, 
o público e o espaço com qualidade. Transformando em exemplos do 
que a cidade deveria buscar incessantemente, que é esta vontade de 
desenvolver-se e tornar-se mais humana e habitável.

Através destas possibilidades podem acontecer incentivos 
como isenção do imposto de renda, gestão de projetos por meio de 
fundações, como a Fundação Mendes Costas, existente na cidade, 
resgatando o que a assistência efetiva da Cia Açucareira Riobranquense 
foi para a cidade. Focando na implantação de soluções criativas e 
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inteligentes para fins antrópicos, envolvendo a responsabilidade social 
da empresa investidora.

Portanto o Projeto de intervenção e reabilitação no Complexo 
Industrial da antiga Usina São João II, é no intuito o tempo de vida 
do conjunto arquitetônico, englobando os conceitos de restauração, 
manutenção e reabilitação.

4.1 Diretrizes de Projeto

• Considerar, para elaboração do projeto, todos 
os estudos desenvolvidos nas etapas anteriores.

• Proporcionar soluções de reabilitação e 
revitalização do espaço, além da preservação do bem cultural, ou 
seja, uma intervenção coerente para o uso do complexo.

• Adaptar o complexo e seu entorno imediato 
para torná-los aptos a novos usos, de maneira a oferecer usos 
mistos do espaço por meio de parcerias PPP (parcerias-público-
privadas), promovendo discussões sobre patrimônio industrial e 
uso de espaço público-privado.

• Demonstrar os valores existentes do bem para 
com a população rio-branquense, através de uma iniciativa de 
tombamento do complexo industrial.

• Sobrepor a importância da paisagem industrial 
da antiga Usina São João II em casos de necessidade de se criar 
novos anexos no complexo, reconhecendo o valor paisagístico 
que esta representa na paisagem atual.
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• Promover a apropriação e preservação de 
um bem cultural para cidade, resgatando uma herança social 
de um passado comum a todos, demonstrando seus valores e 
proporcionando uma aproximação da população com aquela 
área.

• Na anáise e diagnótico, a água e a ação 
destruidora do homem são os principais elementos causadores de 
degradação do complexo industrial, além de também sofrer com 
as ações de intemperismo e falta de manutenção. Neste caso, saber 
quais terapias aplicáveis à edificação é muito importante para que 
saibamos justificar nossas medidas corretivas e preventivas sobre 
o imóvel.

• Levar em consideração estudos sobre o código 
de obra da cidade, legislação e normas vigentes.

• Garantir a manutenção da autenticidade do 
bem e a atualidade da intervenção proposta e assim como sua 
funcionalidade.

5 CONCLUSÃO

Espera-se que, com esta pesquisa, sejam ampliados os estudos 
que versam sobre patrimônio industrial e a história da Usina Açucareira 
em Visconde do Rio Branco, contribuindo para os estudos de forma 
ampla, suprindo uma lacuna importante na bibliografia voltada para 
patrimônios industriais, fornecendo referências e qualquer registro 
gráfico e iconográfico do complexo, obtendo como resultado final 
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um referencial para futuras intervenções e articulando propostas que 
resultem tanto em projetos arquitetônicos quanto urbanísticos.

Pode-se concluir que o objeto de estudo se encontra inserido 
na dinâmina histórica de Visconde do Rio Branco, bem como 
na memória da população. E estar ciente de que um conjunto de 
operações destinadas a restabelecer a unidade do complexo industrial, 
por intervenções significativas na sua história é o ponto de partida para 
promover um edifício de interesse cultural e demonstrar seu valor para 
sociedade. Desta forma, é essencial que conhecimentos sobres ações 
necessária de manutenção, conservação e restauração sejam levados em 
consideração.
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Capítulo 2

do MAPA MentAl à rePreSentAção diGitAl do PAtriMônio locAl: 
A docuMentAção de vAloreS PAtriMoniAiS de criAnçAS AcercA do 

território tirolêS no eSPírito SAnto, BrASil

Bruno Amaral De Andrade1; 
Renta Hermanny De Almeida2 

1 A ABORDAGEM TERRITORIALISTA ITALIANA E A 
REPRESENTAÇÃO DE VALORES

O território é patrimônio, segundo a abordagem “territorialista 
italiana”, a essência da construção temporal do homem, o resultado de 
acúmulo de camadas de territorialização, desempenhando centralidade 
em planejamento, projeto e gestão endereçados a um “desenvolvimento 
local autossustentável” (MAGNAGHI, 2001, p. 3). A partir de 
representações de valores patrimoniais, em formato de mapeamento, é 
possível revelar o caráter multidimensional do território, e, portanto, o 
alargamento do conceito de patrimônio.

Essa abordagem, que é “antropobiocêntrica”, distingue o 
processo de planejamento em representação e projeto, com destaque 
para a participação cidadã durante todo o processo de concepção, 
elaboração e discussão de valores patrimoniais e de cenários estratégicos 
futuros, em que se integram políticas e projetos. Ademais, uma 

1  Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFES; Bolsista de Doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG; e-mail: 
deandradebruno@outlook.com

2  Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora Associada ao Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da UFES; e-mail: renatahermanny@gmail.com
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intenção de pano de fundo é o aspecto educativo e de capacitação dos 
participantes, quais sejam da comunidade local, universidade e poder 
público, criando um espaço para homogeneidade da consciência do 
território, e o desenvolvimento de empoderamento da comunidade 
local e de sua capacidade de análise, projeto e gestão do território.

Magnaghi (2005, p. 10) elucida que a motivação pelo estudo 
da “representação identitária”, como processo e como método, é 
a produção da riqueza pela valorização sustentável do patrimônio 
territorial de cada lugar. Define “patrimônio territoria” como um 
sistema de relações entre ambiente físico (clima, flora, fauna, aspectos 
geomorfológicos e hidromorfológicos), e do ambiente construído 
(técnicas e materiais, arquitetura, morfologia urbana, infraestruturas, 
características da paisagem) e o ambiente antrópico (modelos 
socioculturais, peculiaridades linguísticas, características do meio 
social). O tratamento do patrimônio territorial para utilização de valores 
como recursos requer a constituição de um inventário, com vistas a 
interpretar de forma integrada os três ambientes que o compõem.

O experimento de formas alternativas de representação, com 
particular dedicação ao território rural, e seu papel ordenador do 
espaço construído, segundo a abordagem territorialista, confronta-se 
com a proposta da abordagem funcionalista, que atribui um papel de 
suporte à urbanização ou à localização de infraestrutura. Essa específica 
atenção ao projeto do território rural se deve à crescente importância 
atribuída, no âmbito das disciplinas e das políticas territoriais italianas, 
às atividades agrícolas em relação à produção de um “bem comum”. 
Recentes pesquisas constatam que os agricultores são os principais 
produtores de desenvolvimento no território italiano, dotando-os de 
funções protagonistas de valorização de ecossistemas, da paisagem e 
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da arquitetura, e de promoção de desenvolvimento econômico de base 
local (MAGNAGHI, 2005, p. 10-11).

Magnaghi (2010) revela especial interesse pela atualização dos 
tratados de arquitetura e urbanismo, quanto à proposição de princípios 
do “bom construir e do bom governo”, diante de problemáticas na 
contemporaneidade, relacionadas às catástrofes ambientais e climáticas, 
ao consumo e degradação de recursos territoriais, e ao desaparecimento 
da qualidade estético-perceptiva no território como “bem coletivo”. 
Portanto aponta para duas categorias de valores – de uso e de existência 
-, relevantes para a análise e representação do patrimônio territorial, 
com referência para Choay (2006), que por sua vez refere-se à Riegl 
(2013), e suas duas grandes categorias de valores - rememoração e 
contemporaneidade -, suscetíveis a diferentes interpretações conforme 
o sujeito e o tempo estudados.

A disponibilização de representações de valores acerca do 
patrimônio territorial é, portanto, uma estratégia para salvaguarda e 
fortalecimento de sua imagem no âmbito da memória coletiva, no sentido 
de “te fabula narratur” (PARAIZO, 2003; VESCINA, 2010). Vescina 
(2010) discorre sobre uma crise na representação, entendida como uma 
problemática de projeto da cidade contemporânea, em sua estrutura 
física e cultural, que se relacionam com o modo de observar e interpretar 
os valores que uma sociedade estabelece em determinado momento 
histórico. Destaca o papel ativo da representação, como construção, pelo 
fato de que os mapas representam e constroem a realidade.

A representação segundo a teoria territorialista, é elaborada por 
meio de tecnologias SIG, com metodologia que prevê diversos estágios 
de tratamento de dados relativos a quadros cognitivos como seleção, 
projeção e manipulação de dados. Essas sucessivas passagens conduzem 
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a uma representação voltada aos testemunhos patrimoniais, como tipos 
e modelos de ocupação urbana, ecossistemas territoriais, estruturas 
territoriais de longa data, figuras territoriais, e quadros identitários. 
Assim, o método de representação defende o uso de tecnologias da 
geoinformação como suporte para construção de modelos de análise e 
síntese do território. Indica-se o uso de softwares livres e gratuitos, para 
uma produção imagética acessível e de qualidade, com enfoque para a 
visão cartográfica bidimensional. 

Dentre os autores que investigam a representação na Escola 
Territorialista Italiana, destaca-se os esquemas metodológicos 
propostos por Poli (2006, 2014), Lucchesi (2005) e Carta (2011), com 
enfoque para o tratamento da representação gráfica com tecnologias 
digitais (Figura 1). Segundo Poli (2014) o método de representação é 
um processo de redação de cartografia, explicitando a importância da 
inspeção, que se caracteriza pelas visitas técnicas ao lugar, e coleta de 
dados qualitativos. Carta (2011, p. 13) exemplifica as diversas funções 
desempenhadas pela representação no projeto do território, dentre 
elas a construção e interpretação da identidade realizada a partir da 
elaboração de mapeamento do patrimônio territorial. E Lucchesi (2005) 
busca justificar a importância do uso de tecnologias da geoinformação 
para a representação da identidade local. 
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Figura 1 - Processo e projeto de redação da carta.

Fonte – Tradução de Poli (2014).

O esquema de Carta (2011, p. 13) exemplifica as diversas 
funções desempenhadas pela representação no planejamento do 
território (Figura 2). À esquerda, em vertical, os três objetivos centrais 
da representação, dos quais dois são identificados para este trabalho, 
correlatos à percepção e cognição da comunidade local e à interpretação 
do patrimônio. Acima, no plano horizontal, há o Atlas do patrimônio 
territorial, que se trata de um inventário para a análise e conhecimento 
do território. Logo abaixo, há quatro linhas com desdobramentos 
específicos e subsequentes, onde se encontra o recorte proposto para 
este Capítulo, da construção e interpretação da identidade, realizada a 
partir da elaboração de mapeamento de representação do patrimônio 
territorial, o reconhecimento da individualidade a partir da identificação 
de figuras territoriais, e a classificação da qualidade, no que se refere à 
gradação de valores patrimoniais a partir da participação de crianças no 
método. Destaca-se no esquema de Carta (Figura 2), em cor vermelha, 
o recorte do processo metodológico abrangido para este capítulo.
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Figura 2 - Processo metodológico de Representação do Cenário Estratégico.

Fonte - Tradução de Carta (2011).

Lucchesi (2005) também apresenta esquemas em forma 
de fluxuograma, todavia o seu objetivo é discutir procedimentos 
operacionais que justifiquem a importância do uso de tecnologias da 
geoinformação para a representação da identidade local. A identificação 
de novos instrumentos de suporte ao planejamento, como Sistemas 
de Informação Geográfica (SIG), é de fato apropriada e defendida 
pela metodologia territorialista na definição de um novo papel da 
representação a partir de base de dados geográficos.

O autor reflete com relação às escolhas cognitivas e expressivas 
de práticas de construção de representação gráfica do território, e 
indaga-se sobre a eficácia das imagens no planejamento territorial. 
Para tanto, propõe uma representação do estatuto do lugar, de 
caráter legislativo, como instrumento regulador das transformações 
do território, fundamentados no reconhecimento de valores comuns, 
ainda que sejam de difícil decodificação.
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Lucchesi (2005) divide a representação em três tipos gerais, 
a prescritiva, a de cenário e a ilustrativa. A representação prescritiva 
possui caráter normativo; a de cenário possui caráter projetual; e a 
ilustrativa possui caráter analítico. O presente trabalho se insere na 
representação ilustrativa, que se subdivide ainda em demonstrativa 
e argumentativa, possuindo esta caráter de inventário, por meio da 
decomposição analítica do território, para identificação e interpretação 
de valores, e aquela possui caráter de subsídio à intervenção projetual 
por meio da indicação de ações e diretrizes de conservação, valorização, 
requalificação e transformação do lugar.

Defende-se a necessidade de organização de uma base de 
dados, através da construção de um “sistema informativo territorial” 
que contenha todos os elementos necessários para a elaboração da 
representação do patrimônio territorial. Este procedimento objetiva gerar 
cartografia como uma imagem expressiva e comunicativa construída 
a partir das informações recolhidas, selecionadas, e manipuladas com 
tecnologia digital. Portanto, para a elaboração de mapas temáticos deste 
trabalho utiliza-se o software QuantumGIS que opera em Sistema 
Informativo Geográfico - SIG, uma vez que permite a definição física 
e a análise quantitativa e qualitativa, atribuindo pesos às características 
identificadas dentro de uma escala de valores estabelecida. Tem se 
tornado o principal instrumento de suporte à decisão e ao planejamento 
urbano por possibilitar um retrato mais fiel de sua complexidade e 
permitir integração de análises por disciplinas diversas, como geologia, 
arquitetura e economia (MOURA, 2005, p. 16).

Os modelos de representação de análise do território propostos 
pela escola territorialista italiana podem ser denominados de cartografia 
digital, ao simbolizar digitalmente, por exemplo, superfícies através de 
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cores e efeitos tridimensionais. O interesse crescente nos recursos da 
cartografia temática pode ser justificado, segundo Moura (2005, p. 9), 
com a evolução da cartografia automatizada ou digital, que os utiliza 
para realizar análises e sínteses ainda mais complexas, em que a base 
essencial de trabalho é o método de sobreposição de mapeamentos.

Os recursos de geoprocessamento baseiam-se na utilização 
de modelos que abrangem da representação gráfica de fenômenos 
estudados até a proposição de análises e sínteses através de algoritmos 
de avaliações heurísticas. A produção de modelos (MOURA, 2005, p. 
40), que materializam valores de um determinado contexto, engendra 
um retrato que se modifica com o tempo e segundo diferentes objetivos, 
ou seja, uma obra aberta.

Afina-se, ainda, aos estudos da percepção e do comportamento, 
no que se refere à representação de mapas mentais que o cidadão 
constrói acerca do ambiente e seu modo de organizar o território. 
A busca por um caráter mais humano da representação culmina no 
desenvolvimento de investigações sobre valores e significados na 
produção espacial. Para Moura (2005, p. 21) há uma valorização dos 
espaços simbólicos, acreditando-se que, para cada grupo comunitário, 
deve ser proposto um espaço de integração marcado pelo genius 
loci, isto é, o caráter especial de um território, baseado em elementos 
naturais, expressões culturais e integração homem-natureza. São as 
características que dão unicidade a um espaço, definidas por Alberto 
Magnaghi (2010) como anima “del luogo”.

Ressalta-se, por fim, a influência da “escola francesa da 
paisagem” no método de representação territorialista, com a pesquisa 
de Daniela Poli, que defende, por exemplo, a obra de Vidal de La 
Blache, no que se refere à identificação da dimensão perceptiva e 
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cognitiva do conceito de paisagem. Destaca-se, portanto, o caráter 
multiescalar da abordagem geográfica de La Blache no “Atlas general 
Vidal-lablache: histoire et géographie”, de 1894, em que propõe uma 
representação complexa, multiescalar e polifórmica, com privilégio de 
espaços de referência, distintos de acordo com a área representada; e, 
como ressalta Haesbaert (2010, p. 49-51) a relevância da obra de La 
Blache na evolução do conceito de região, referente à obra “Tableau 
de la Géographie de la France”, de 1903, de transição do conceito de 
região de bases apenas naturais para uma resultante da relação homem-
natureza.

2 O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DA 
REPRESENTAÇÃO DE VALORES PATRIMONIAIS

A identificação de novos instrumentos de suporte ao 
planejamento, como Sistemas de Informação Geográfica (SIG), é 
apropriada pela teoria territorialista na definição de um novo papel da 
representação a partir de base de dados geográficos. Trata-se de uma 
imagem expressiva e comunicativa construída a partir das informações 
recolhidas, selecionadas, e manipuladas em SIG. Para a aproximação 
empírica deste trabalho, utilizam-se os esquemas de Carta, Lucchesi 
e Poli como referência para organização e construção de dados, com 
tecnologia da geoinformação, para a construção de mapeamento. A 
representação, como descrição, pode abranger as três camadas do 
território: o patrimônio ambiental (solo; bacia hidrográfica; bioma; 
minerais; etc.); o patrimônio territorial-paisagístico (morfologia urbana; 
figuras territoriais e paisagísticas; infraestruturas urbanas: espaços 
públicos, ruas, estradas; tipologias de ocupação rural: agricultura, 
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pastagem e reflorestamento); e o patrimônio socioeconômico (modelos 
socioculturais; “milieu” socioeconômico; participação cidadã; etc.).

O objeto empírico é o povoado da Califórnia, comunidade 
do município de Santa Leopoldina, ocupado em sua maior parcela 
por imigrantes austríacos em meados do século XIX, provenientes da 
região do Tirol, de língua alemã. A Califórnia é localizada na região 
centro-serrana do Estado do Espírito Santo, a 75 km da capital, 
Vitória, e os atores locais em que o trabalho é desenvolvido são 
crianças de classe multisseriada com idade entre 6 e 13 anos, cujos 
desenhos são transpostos em mapeamento temático digital com 
tecnologia da geoinformação.

Este capítulo apresenta a representação numa aproximação a um 
dos atores sociais pouco considerados em processos de planejamento 
– as crianças –, principalmente aquela de idade prospectiva, entre 09 
e 14 anos, utilizando métodos e técnicas endógenos para desenhar o 
território, cuja fonte principal é Pecoriello (2006) e Poli (2006), que 
defendem a criança como cidadã dotada de cognição para reconhecer 
valores e projetar o futuro. Entre fantasia e realidade, por meio de 
desenhos e intervenções lúdicas na cidade, os produtos cognitivos são 
interpretados como valores patrimoniais do território reconhecido 
pelas crianças. Assim, torna-se justificável o interesse pela participação 
de crianças, principalmente no que tange à relação de pertencimento, 
como possibilidade de acrescentar uma visão sensível e emotiva, 
posteriormente decodificada como representação de valor.

Com efeito, a representação infantil não é registro objetivo 
da realidade, mas uma interpretação com a qual a criança se relaciona 
fortemente, um instrumento de mediação entre as dimensões fantástica 
e real. A leitura das imagens permite penetrar no complexo mundo 
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infantil, na identificação de aspectos simbólicos, estruturais e formais, 
como: 1) posicionamento da folha e da figura; 2) a cor; 3) dimensão 
dos objetos representados; 4) modulação dos detalhes; são indicadores 
importantes para decifrar as mensagens contidas nos desenhos (POLI, 
2006, p. 82-83).

Considerando o método territorialista para o mapeamento 
com crianças, a proposta empírica possui como cerne o procedimento 
do desenho artístico de livre expressão como revelador de valores 
patrimoniais. Supera-se, então, a problemática da escolha do 
procedimento, e defronta-se com a da avaliação do desenho que a criança 
executa. Assim, utiliza-se Cola (2003) como referência orientadora 
de identificação de análise de desenhos de livre expressão, calcadas 
principalmente nas regras de composição de ocupação de espaço, e de 
unidade entre os elementos na folha do papel. Trata-se de um método 
fenomenológico que se ajusta segundo os objetivos pretendidos.

Utiliza-se, portanto, método empírico com crianças de escola 
pública no núcleo rural da Califórnia, por meio da técnica de desenho 
de livre expressão, com a finalidade de iniciar análises de valor do 
patrimônio local. A escolha da Califórnia, povoado do município de 
Santa Leopoldina, no Estado do Espírito Santo, se dá devido ao processo 
histórico de ocupação do território por imigrantes de origem tirolesa 
austríaca que remonta ao século XIX, especificamente a partir de 1859, 
incentivada pelo projeto do Governo Imperial do Brasil para produção 
agricultora e ocupação do interior do território (SCHWARZ, 1992).

Na escola da Califórnia, no turno da tarde, há 13 alunos, entre 
06 e 11 anos, de classe multisseriada, o que acarreta em um trabalho 
desenvolvido com satisfatório aproveitamento da relação tempo e 
produtividade. Elege-se para a análise dos desenhos individuais aqueles 
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realizados por crianças dentro da faixa prospectiva, sendo selecionados, 
portanto, desenhos de alunos entre 09 e 11 anos, devido ao detalhamento 
e precisão de elementos que compõem o lugar, como a casa, a escola e 
as figuras territoriais desse percurso, com destaque para edificações e 
vegetação. Realiza-se também um mapa mental coletivo da Califórnia, 
no recorte escalar apreendido pelas crianças, o universo de percursos 
cotidianos compreendido por trechos de suas casas até a escola, e os 
locais de recreação. O censo de cooperação e coletividade é destaque 
deste exercício, evidenciando nos desenhos a preocupação em torná-lo 
o mais realista possível, abrangendo todas as conexões e percursos da 
casa de cada um dos alunos, referenciando os pontos de encontro do 
ônibus escolar, e as figuras territoriais-paisagísticas (Figura 3).

Figura 3 - Mapa mental percurso Casa-Escola, e Mapa mental coletivo da 
Califórnia

Fonte: Andrade (2015)

Em seguida, objetivo é mapear valores perceptivos e cognitivos 
das crianças em tecnologia da geoinformação, e estabelecer um diálogo 
entre a escala de compreensão do território pelas crianças e a escala que 
o software possibilita trabalhar. O desafio é georreferenciar e indicar 
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com precisão valores de um mapa coletivo que advém do aspecto lúdico 
e de livre expressão de crianças, na busca da obtenção de respostas 
do quanto é possível decodificá-los e codificá-los tecnicamente no 
software QGIS. 

Para a realização da transposição da produção infantil para o 
mapa digital devem ser observadas algumas características formais, tais 
como: 1) forma e tamanho dos desenhos; 2) vigor ou leveza de aplicação 
do material sobre a superfície; 3) monocromia ou policromia – tons 
dominantes ou cores variadas; 4) estrutura do espaço e organização 
(STERN, s.d. apud COLA, 2003, p. 50). É possível indicar que o maior 
desafio é a transposição ao mapa digital bidimensional de aspectos 
perceptivos das crianças (Figura 4). Há uma limitação da representação 
desse tipo de modelo, por não conseguir evidenciar todos os aspectos 
registrados pelas crianças, quais sejam: céu, sol, nuvens, frutas, flores, 
pessoas, animais, ou, principalmente, aquelas captadas pelos sentidos, 
como som e cheiro.

Figura 4 - Mapa perceptivo-cognitivo coletivo da Califórnia

Fonte: Andrade (2015)
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Após a produção de mapeamento em que se busca digitalizar o 
mapa mental proveniente das crianças, e a realização de mapeamento 
técnico com tecnologia da geoinformação, propõe-se a produção de 
um mapa síntese de valores patrimoniais, com o objetivo de interpretar 
e comunicar o conhecimento de elementos e figuras territoriais e 
paisagísticas de cada um dos três âmbitos estudados. Para a construção 
da representação de valores da comunidade da Califórnia, busca-se 
identificar os elementos patrimoniais segundo uma hierarquização de 
valores, em baixo, médio ou alto (Figura 5).

Nessa perspectiva, o mapa possui papel central nos processos 
de análise e interpretação do patrimônio. Mais do que uma descrição 
do território, trata-se de uma interpretação da identidade do lugar, 
que evidencia o genius loci e fornece indicadores projetuais. Na busca 
desse entendimento, uma pesquisa histórica de Santa Leopoldina é 
fundamental para construir conhecimento a respeito do território e 
seus valores patrimoniais. A representação é um aparato complexo 
de análise qualitativa e quantitativa, que advém da necessidade de 
construir progressivamente e constantemente uma descrição densa 
dos lugares e das sociedades, enfrentando o desafio de um nomadismo 
transdisciplinar.
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Figura 5 - Representação de Valores Patrimoniais da Califórnia

Fonte: Andrade (2015)

Em suma, a descrição realizada na comunidade da Califórnia 
é um documento patrimonial, acompanhado de específicos aparatos 
iconográficos, que identifica a estrutura e o caráter morfológico-
perceptivo, territorial e paisagístico. Dessa forma, o reconhecimento 
e a interpretação de valores patrimoniais a partir de atores locais, 
quais sejam alunos de escola multisseriada local entre 06 e 11 anos, e a 
decodificação de nexos perceptivos e cognitivos, provam ser um meio 
eficaz de identificação de elementos essenciais ao lugar.
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3 OS VALORES PATRIMONIAIS DAS CRIANÇAS: PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO

Identifica-se, durante a abordagem empírica, crianças como 
agentes, lugares como contextos, a elaboração do mapa como um 
processo interativo de ações e reflexões, elementos e figuras não 
georreferenciáveis, e a inquietação de quem e o que representa o 
lugar em perspectiva mais ampla. Trata-se de “estágios de intensidade, 
traços de movimento, velocidade e circulação”, ao que se denomina 
representação de valores patrimoniais, seja tecnicamente ou 
ludicamente, para desenvolver uma leitura do espaço “como uma 
dimensão subjetiva, como uma dobra do sujeito, como produto da 
subjetivação de sensações, de imagens e de textos por inúmeros sujeitos 
dispersos no social” (HAESBAERT, 2006, p. 69).

A identidade local, cujo conceito é desenvolvido pela teoria 
territorialista como patrimônio reconhecido tanto pelos arquitetos 
do território, quanto pela comunidade local, não pode somente ser 
descrita objetivamente, mas também por meio de elementos subjetivos, 
de personagens originais, da história e da língua, que representam um 
território. É possível, portanto, conscientemente utilizar esta abordagem 
endógena, a representação, para descrever digitalmente o patrimônio 
de um lugar, tendo em vista que o maior desafio é a escolha do software 
para coletar, inserir, criar, armazenar, combinar e geoprocessar dados 
para descrever e desenhar virtualmente o patrimônio local.

Assim, a representação de valores narra, de forma evocativa, 
o caráter do lugar, sua configuração, e transmite uma linguagem que 
satisfaz critérios de replicabilidade e reprodutibilidade do método, 
da técnica e do instrumento. O método prova sua utilização para 
identificação de valores patrimoniais no contexto brasileiro, desde 
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que seja observada a adaptação de conceitos à realidade local, como o 
patrimônio, a participação cidadã, o recorte espacial, e o entendimento 
do território como organismo que possui camadas (ambiental, 
construída, socioeconômica), e a tecnologia de geoinformação a 
ser utilizada. Há, todavia, uma perda de valores identificados pelas 
crianças, na transposição do manual ao digital, principalmente de 
valores intangíveis, abrindo espaço para novas perguntas de pesquisas 
relacionadas ao software ou combinação de softwares endereçados 
à abrangência e complexidade expressas em uma representação de 
valores intangíveis.

Com relação à análise e interpretação de valores patrimoniais, 
dentre as categorias de uso e existência, e de rememoração e 
contemporaneidade, a partir do material empírico elaborado pelas 
crianças da Califórnia, necessita-se retomar o arcabouço conceitual 
proposto por Magnaghi (2010) e Riegl (2013). Para efeitos deste 
trabalho, , é possível iniciar o estabelecimento de correlação de valores 
entre Magnaghi e Riegl, em que o valor de uso de Magnaghi relaciona-
se ao valor de contemporaneidade de Riegl, e o valor de existência de 
Magnaghi relaciona-se ao valor de rememoração de Riegl.

Segundo Magnaghi (2010), o valor de uso como recurso de 
produção de riqueza é aplicado com a condição de que garanta o valor 
de existência, centrado na memória e usufruto de gerações presentes e 
futuras. Assim, o alto valor concedido pelas crianças à cobertura vegetal, 
à agricultura familiar e às residências, significa que o planejamento do 
território deve estar enfatizado na conservação desses valores, ainda 
que os utilize para a produção de riqueza. Por outro lado, a crítica 
às estradas malcuidadas e à falta de espaços públicos estruturados, 
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evidencia subsídio imediato para projetos de valorização, requalificação 
e transformação do território.

Por fim, segundo Riegl (2013), o valor de rememoração 
(Erinnerungswerte), em que “erinnerung” é memória e “wert” é valor, 
é composto por três subcategorias, quais sejam valor histórico, valor 
de antiguidade e valor de memória intencional. Assim a representação 
das crianças de elementos memoriais como a agricultura familiar, 
que remonta ao objetivo de subsistência e de compra do lote pelos 
imigrantes tiroleses evidencia um dos valores mais importantes a serem 
salvaguardados, dada a sua transmissão e continuidade de uso como 
recurso. O valor de contemporaneidade (Gegenwartswerte), em que 
“gegenwart” significa presença e “wert” significa valor, é subdividido 
em valor de uso, valor de novidade e valor artístico relativo. O valor 
de contemporaneidade confirma a permanência da rememoração, 
e o “congelamento” de desenvolvimento territorial dos tiroleses na 
Califórnia, devido à ruptura de contato com os valores de novidade 
e artístico relativo. Novas perguntas de pesquisa surgem com a 
necessidade de uma etnografia no Tyrol austríaco, para a elaboração 
de representação de valores tiroleses, e a identificação dos ciclos de 
territorialização que possam revelar a relação entre uso e existência, 
conservação e desenvolvimento.
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Capítulo 3 

conStrução de uMA MetodoloGiA de AnÁliSe dA identidAde 
culturAl cuiABAnA SoB A óticA do rever eM MAnoel de BArroS

Lucas Gustavo Anghinoni1; 
Antonio Carlos Barossi2; 

Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno3 

1 Introdução

Este trabalho surgiu, em sua essência, movido por uma 
inquietação diante da forma como o espaço urbano contemporâneo 
da cidade de Cuiabá tem sido construído frente ao processo de 
globalização. Fato é que a cidade de Cuiabá apresenta hoje uma 
relação muito fragilizada da população com seus espaços urbanos e, 
ironicamente, com as manifestações culturais de seu povo. Ao revés, o 
rio Cuiabá, sempre presente na memória cuiabana e em sua construção 
cultural, tornou-se atualmente um elemento urbano completamente 
esquecido. Em paralelo, a cidade encontra-se cada vez mais feudalizada, 
cercada em muralhas de condomínios salvaguardados sob o falso manto 
ideológico da “vida funcional intramuros”, rodeadas por piscinas que 
mais se assemelham a lagos de uma cidade fictícia.

1  Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP, e-mail: lucasanghinoni@
gmail.com

2  Orientador e professor do Departamento de Projeto da FAU-USP, e-mail: barossi@
barossi.net

3  Orientadora e professora do Departamento de História da Arquitetura e Estética 
do Projeto da FAU-USP, e-mail: bpsbueno@gmail.com
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Um elemento que reflete parte dessa riqueza de signos e desse 
processo de esquecimento, a comunidade São Gonçalo Beira-rio, é 
o lugar levantado como área de intervenção. Muito embora afastada 
do centro histórico e desconectada da cidade moderna, configura o 
espaço onde parte da historiografia defende ser o local em que foi 
lavrada em 1719 a Ata de Fundação de Cuiabá, às margens do rio 
Cuiabá. Além deste signo representativo, as expressões culturais da 
comunidade intrínsecas ao rio são elementos de peso para a escolha, 
que englobam aspectos chave na cultura cuiabana e mato-grossense: 
a culinária fortemente influenciada pelas águas do Cuiabá; a atividade 
ribeirinha da pesca, hoje completamente enfraquecida pela degradação 
do rio; a viola-de-cocho, instrumento musical e bem cultural imaterial 
registrado no livro de registro dos saberes do IPHAN; a importante 
atividade ceramista, possivelmente relacionada às heranças indígenas 
e que representa uma característica única da comunidade; e o próprio 
modo de falar cuiabano que se faz presente no lugar.

O presente capítulo se dedica a discorrer sobre a primeira etapa 
do trabalho, que tem a intenção de varrer os estratos memoriais da 
cidade para descobrir em que momento a relação com o rio se perdeu. 
Eventos como a fundação de Cuiabá pela descoberta do ouro no séc. 
XVIII, as expedições científicas após a abertura dos portos no séc. XIX, 
a conexão rodoviária de Cuiabá com o restante do Brasil e a migração 
da década de 1960 incentivada por programas de povoamento do 
interior configuram alguns dos elementos que compõem os estratos da 
memória, fragmentos refletidos no lugar. Fazem parte de um espectro 
que corresponde desde o surgimento da cidade no mapa ocidental, 
desencadeado pelas navegações fluviais de interiorização do Brasil, 
passa pela permanência do uso fluvial nas expedições naturalistas, no 
contato com a América espanhola e nas circulações comerciais que 
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evidenciam a vitalidade da cidade frente à estagnação afirmada pela 
historiografia a tradicional, até o abandono do rio como elemento 
urbano chave e a sua desassociação cultural-identitária, apontada como 
resultado da incidência de culturas externas pós década de 1960 e 
inserida num ambiente líquido caracterizado por perdas de referências.

A escolha desse recorte teve a intenção de propor um debate 
acerca das questões relacionadas à memória, e através dele, investigar 
uma arquitetura que dialogue com as lembranças da cidade e que tenha 
a capacidade de intervir no imaginário urbano, possibilitando o transver 
de Barros. Como afirma o IPHAN em vídeos de registro do modo de 
fazer da viola-de-cocho, 

todo este patrimônio cultural, ligado ao passado 
rural das populações desse pedaço do brasil central, 
busca hoje se adaptar às pressões origina- das 
tanto pela crescente urbanização e pelas migrações 
como também pela incorporação de elementos 
da cultura de massa. É urgente e necessário que 
o trabalho de preservação deste bem cultural seja 
apoiado, para que a viola-de-cocho, assim como 
o Cururu e o Siriri, continue encantando os 
brasileiros hoje e amanhã.

2 METODOLOGIA

A metodologia do trabalho compreendeu em estudar o espaço 
temporal da memória cuiabana desde sua fundação até os dias atuais, 
com o intuito de varrer os elementos - lembranças - que apontam 
o surgimento, a permanência e o abandono de relações espaciais e 
culturais da cidade. A partir dessa prospecção, propor arquiteturas 
que dialoguem com essa problemática. Tendo como mote o verso do 
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poema As Lições de R.Q., o trabalho se vale de um jogo de palavras 
característico da poesia manoelina para compor sua estrutura, dividindo-
se em três etapas: rever - etapa a que se dedica este capítulo, consiste 
em um esforço de análise da composição dos estratos memoriais 
cuiabanos, embasada na ideia de surgimento, permanência e abandono 
do vínculo identitário com o rio, sucedido por uma correlação com 
o debate acerca da memória como produto social; ver - a escolha de 
um local em que é possível visualizar, na atualidade, elementos dessa 
composição memorial: a comunidade São Gonçalo Beira-rio, onde se 
evidenciam a cerâmica, a viola-de-cocho, a culinária e o modo de falar 
cuiabano; transver - uma intervenção baseada em projeto arquitetônico, 
em ideário que vincule a ideia de desenho-desígnio ao olhar imaginativo 
manoelino, o transver.

3 O REVER

A lembrança é o sujeito manoelino do Rever. Rever indica, 
portanto, relembrar, recordar, trazer a memória à tona. O sobrevoo 
sobre os estratos da memória cuiabana revista as lembranças da cidade 
e recaptam signos perdidos no espaço e no tempo.

3.1 Surgimento

Cuiabá situa-se no centro geodésico da América do Sul, à margem 
esquerda do rio que leva o mesmo nome. Em uma região já povoada 
anteriormente pelos Bororo (a quem os paulistas nomearam Coxipone) 
a capital mato-grossense foi fundada no ano de 1719 por sertanistas 
paulistas, instaurando de fato seu surgimento no mapa ocidental. O 
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Rio Cuiabá é visto aqui como o elemento chave na estratificação da 
memória cuiabana, posto que é ator principal nos elementos aqui 
elencados. Dessa forma, aponta-se primeiramente o início do papel do 
rio na composição da memória Cuiabana: seu surgimento.

O pioneirismo da vila de São Paulo de Piratininga no avanço 
sobre os sertões brasileiros é o gérmen do surgimento de Cuiabá. 
Sem considerável subserviência à coroa e distintos social, cultural e 
geograficamente de outros grupos da colônia (FAUSTO, 2009), os 
rústicos paulistas adentraram-se no território em busca de apresamento 
de índios e de metais preciosos ainda no século XVII, em alternativa 
à condição de estagnação do centro-sul brasileiro frente ao nordeste 
açucareiro.

Aliado a isso, a geografia física de São Paulo foi determinante 
na indução do adentramento tropeiro e sertanista. Diferente da 
configuração característica dos rios localizados próximos à faixa 
litorânea brasileira, o Rio Tietê é obrigado pelas escarpas da Serra do 
Mar a correr para o interior do país mesmo com sua nascente distante 
apenas 22km do litoral. Nesse sentido, as águas do Tietê atuaram como 
instrumento de indução do adentramento no território, quase que 
guiando o tropeirismo paulista, e evidenciando íntima relação entre 
fatores de natureza geográfica e histórico-política.

A rede fluvial foi, portanto, a grande possibilitadora desse 
processo, de modo que por volta de 1670, paulistas já haviam visitado 
a região de Cuiabá. Entre os personagens, estava Manoel de Campos 
Bicudo, chefiando expedições de preação de índios que se locomoviam 
através das bacias do Tietê, Paraná, Paraguai e Cuiabá. Bicudo nomeou 
de São Gonçalo seu pouso na região, muito próximo ao encontro do 
Rio Coxipó com o Rio Cuiabá. Como afirma Bueno (2009, p. 276), 
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“Um total de 531 léguas, ou 3.504 quilômetros, de Porto Feliz a Cuiabá, 
tornavam o percurso uma façanha”.

Obviamente a representatividade da historiografia oficial a torna 
incerta, e assim como a representação arcaica de um bandeirante herói 
desbravador e precursor de uma onda civilizatória é completamente 
questionável, também se sabe que desde o princípio o fluxo interno 
não estava interessado simplesmente em capturar índios, mas, paralelo 
a isso, ansiava encontrar fontes do precioso metal amarelo.

Contudo, esse interesse não se restringia à população. 
Concomitante aos constantes adentramentos dos habitantes do litoral 
brasileiro em busca de apresamento de índios e fuga do controle da 
metrópole também havia:

um movimento simultâneo da Coroa Portuguesa, 
que estimulou os habitantes das vilas interioranas 
que não estavam ligadas à produção açucareira 
a procurarem minas de ouro e pedras preciosas 
encontradas nas regiões das Gerais (1693), Goiás 
(1726) e Mato Grosso (1718). (REIS, 1995 apud 
AZEVEDO, 2006, p. 42).

Além disso, Schwarcz e Starling (2015, p. 107) apontam que 

a notícia de que os afortunados espanhóis tinham 
encontrado uma montanha inteira de prata em 
meio à cordilheira dos Andes - Cerro Rico de 
Potosí, na atual Bolívia - fez a imaginação da 
Europa ferver e convenceu Lisboa de duas coisas: 
havia uma grande quantidade de metais preciosos 
no território da colônia e a única maneira de 
alcançar essa riqueza era penetrar no sertão.

Foi nesse contexto que em 1718, Antônio Pires de Campos, 
filho de Bicudo, retornou às regiões de Cuiabá, afirma-se movido 
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pelas mesmas intenções do pai. Nomeou seu antigo pouso de São 
Gonçalo Velho. No regresso a São Paulo encontram a expedição do 
sertanista Pascoal Moreira Cabral traçando a rota oposta, a quem 
passam a informação da existência da tribo Bororo às margens do 
Cuiabá. É justamente a viagem de Pascoal Moreira Cabral que marca 
definitivamente o início do povoamento do local. Ao chegar, não só 
derrota definitivamente a tribo dos Coxipone, mas encontra ouro nas 
proximidades da região onde pousava.

Após o descobrimento de ouro em grandes quantidades no 
interior do Brasil, Portugal passa a reavaliar o potencial de sua colônia 
e se vê obrigado a garantir o controle imediato do território interiorano 
(AZEVEDO, 2006). Em 1719, com a intenção de rapidamente proteger 
o achado concedendo a posse à Capitania de São Paulo, o Pascoal 
Moreira Cabral lavra em São Gonçalo Velho a ata de descoberta do 
ouro, documento responsável pela fundação do Arraial do Cuiabá. 
Ali também seria erguida uma capela dedicada a São Gonçalo, hoje 
inexistente.

No entanto, a efervescência do ouro na colônia era tamanha 
que despertou um rápido fluxo migratório interno no Brasil. Assim 
que um novo veio aurífero era descoberto, rapidamente esse núcleo 
se tornava um pólo de atração migratória. Essa efervescência também 
desencadeava novas descobertas locais, e é nesse contexto que o 
primeiro veio aurífero perde relevância, determinando a migração da 
originária população para a região onde se localiza o córrego do Mutuca. 
Ali, o ouro jorrava mais abundante, o que ensejou a constituição de um 
novo povoado, denominado Forquilha, e em paralelo a isso esvaziou 
imediatamente a efêmera São Gonçalo Velho.
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Três anos após a fundação de Cuiabá, em 1722, um novo 
sertanista chamado Miguel Sutil encontra ouro em quantidades ainda 
maiores às margens do córrego da prainha, afluente do Rio Cuiabá, em 
localização distante cerca de 10 quilômetros do efêmero povoamento 
inicial. O local mais tarde seria denominado “Lavras do Sutil”, nas 
proximidades da atual igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ali 
finalmente iniciaria-se a verdadeira edificação de Cuiabá, configurando 
o atual centro histórico, distante de São Gonçalo Velho e do Arraial 
da Forquilha, estagnados em detrimento da polarização causada pela 
nova descoberta aurífera. São Gonçalo, local simbólico da fundação de 
Cuiabá, só passaria de fato a fazer parte do núcleo urbano da cidade a 
partir do século XX.

A partir daí, a povoação passou a se expandir, sendo elevada 
a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá em 1727, também força 
da coroa para salvaguarda da posse, como afirma Delson (1997 
apud AZEVEDO, 2006, p. 43), destacando-se a atitude emergencial 
de não se optar pela implantação de uma vila planejada aos moldes 
racionais iluministas:

Cuiabá era a única aglomeração urbana de toda a 
região Oeste. Nessas condições, os portugueses 
enfrentavam um dilema complicado: ou a diminuta 
aglomeração de Cuiabá deveria ser reconhecida 
como centro administrativo, ou então seria preciso 
construir uma nova vila. Como a Coroa estava 
desejosa de controlar o fluxo de ouro dessa zona 
recém-aberta, e como o custo da constituição e 
aparelhamento de uma equipe para construir uma 
nova comunidade nessa região remota teria sido 
exorbitante, os portugueses viram-se obrigados 
a aceitar a urbanização nas condições dos 
bandeirantes, finalmente elevando devidamente 
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o povoado à condição de vila. (DELSON, 1997 
apud AZEVEDO, 2006, p. 43).

A região de Mato Grosso, por sua vez, seria desmembrada de 
São Paulo em 1748, tornando-se também uma capitania, por conta da 
dificuldade enfrentada pela Coroa em controlar o enorme território tão 
rapidamente expandido além Tordesilhas:

A partir de 1720, a dificuldade para controlar 
tão vasto território levou a Coroa, a desligar 
da Capitania de São Paulo (paulatinamente, 
mutilando-a) as minas e suas repartições. Foram 
desmembradas de São Paulo, as regiões de Minas 
Gerais (1720), Rio Grande de São Pedro e Santa 
Catarina (1738), Goiás (1744) e Mato Grosso 
(1748). (BUENO, 2009, p. 272).

Passado o período de efervescência aurífera, com as lavras 
mostrando-se menores que o esperado, inicia-se um processo de queda 
no fluxo migratório, desencadeando um longo período de estabilidade 
populacional da vila. Por meio da carta régia assinada por dom 
João VI, em 17 de setembro de 1818 a vila é elevada à categoria de 
cidade. Em agosto de 1835, Cuiabá vem a se tornar a capital da então 
província de Mato Grosso, posto até então desempenhado por Vila 
Bela da Santíssima Trindade em detrimento de sua maior proximidade 
aos limites territoriais do império português. Através da proclamação 
da república, a província torna-se estado. Entretanto, nem mesmo a 
mudança da capital para o município foi suficiente para impulsionar 
seu crescimento.

No entanto, isso não significa afirmar, como de costume, que 
a cidade se encontrava “estagnada”. A partir da queda aurífera Cuiabá 
pode ter perdido contato constante com centralidades brasileiras, mas 
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há evidências claras de que permaneceu pujante mediante seu contato 
fluvial com outras regiões da América. A rede fluvial aponta, portanto, 
que as relações não eram estanques.

Assim, a posição de Cuiabá em relação às fronteiras lusas indica 
não um ponto de isolamento, mas claramente uma zona de encontro 
entre as mais diversas regiões do continente, incluindo a América 
espanhola e até mesmo a Europa. A condição de fronteira junto da 
conexão fluvial aponta a vocação para o encontro. É o hibridismo cultural 
de que trata Peter Burke (2003), característico das regiões fronteiriças. 
Para o caso específico de Cuiabá, a rede fluvial multiplica esse processo. 
Nesse contexto, cidades como Cáceres, Cuiabá e Corumbá viveram 
momentos de intenso comércio internacional que não eram mediados 
pelas centralidades brasileiras, mas passavam por Assunción, Buenos 
Aires e Montevideo até chegar no continente europeu.

Em matéria do jornal A Gazeta, Aníbal Alencastro, historiador do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, conta que a importância 
do rio e a própria condição de contato da cidade foram comprovadas 
no século XIX, pela Guerra do Paraguai (1864-1870), quando as tropas 
paraguaias bloquearam o rio Paraguai deixando Cuiabá de fato isolada. 
Durante esse período, para conseguir mantimentos e outros produtos era 
necessário trazê-los do Rio de Janeiro por via terrestre, situação atípica 
que demorava até seis meses para ir e outros seis meses para voltar. 
Valendo-se da bacia platina o tempo era de 30 a 40 dias.

Além disso, também reflexo dos estratos iniciais da memória 
cuiabana, a ligação íntima da cidade com o rio está encravada em seu 
próprio nome, sugerindo uma toponímia interessante e ainda misteriosa. 
Há várias versões para o nome dado à cidade, e nenhuma é tida como 
definitiva. No entanto, a mais tradicional diz que vem do local chamado 
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“Ikuiapá”, onde os índios Bororo pescavam com uma flecha-arpão, 
que em sua língua chama-se “Ikuia”, sendo “pá” o designativo de 
lugar. Para outros, o termo deriva de “kuyaverá”, palavra guarani que 
se traduziria por “rio da lontra brilhante”. Teodoro Sampaio (1855-
1937), grande estudioso do tupi, também afirmava que, se o nome 
tivesse origem nesta língua indígena, poderia significar “homem que 
faz farinha”, “farinheiro”, pois “cui” é “farinha” e “abá” homem.

3.2 Permanência

O fascínio pelo ouro obviamente promoveu os mais diversos 
tipos de deslocamentos dentro do território brasileiro, e a ânsia por 
novas descobertas terminava por interligar também por terra os 
principais veios auríferos da colônia. Assim discorre Luiz D’Alincourt, 
em seu relato da viagem que empreendeu em 1818 do Porto de Santos 
à cidade de Cuiabá:

Já a êsse tempo existia descoberto o Cuyabá; e 
seus habitantes vindos também de S. Paulo, e 
conduzidos ali pela navegação dos rios, ambiciosos 
de colhêr o louro metal, onde em mais abundância, 
e com menos trabalho aparecesse, ou viram alegres 
a fama do descoberto em Goyaz, e dispondo-se 
em grande número a buscá-lo, marcharam por 
sertões desconhecidos até o encontrarem. E pois 
desta maneira, que, em 1736, se abriu a estrada 
do Cuyabá a Coyaz; e reunindo-se as duas neste 
ponto, formam a única de comunicação por terra, 
de S. Paulo à Cidade do Cuyabá. (D’ALINCOURT, 
1975, p. 15).

A participação de sorocabanos não se restringiu apenas 
aos primeiros sertanistas a adentrar-se na colônia. Bueno (2009, p. 
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275) conta que o comércio interregional era intenso e encabeçado, 
sobretudo, por sorocabanos e ituanos, detentores dos maiores lucros 
pelo abastecimento das longínquas minas de Cuiabá e Goiás.

Já no final do período colonial, como afirma Azevedo 
(2006, p. 46) estes caminhos por terra eram a forma precária com 
que Cuiabá se comunicava com outras regiões brasileiras, uma vez 
que “o sistema monçoeiro estava praticamente desativado desde o 
declínio da produção aurífera da capitania”. Apesar do período de leve 
efervescência econômica em meados do século XIX - decorrência das 
atividades extrativistas com presença de usinas de açúcar e exportação 
de borracha - via de regra, a cidade permaneceu pouco conectada com 
centralidades econômicas do Brasil até o século XX.

No entanto, ainda assim o rio continuou mantendo seu grau 
de importância nos estratos da memória da cidade. Além do fluxo de 
pessoas ao longo da bacia platina e do contato com capitais hispano-
americanas, o decreto de abertura dos portos às nações amigas assinado 
em 1808 representou uma nova era na navegação fluvial no Brasil, 
permitindo a entrada de outras nacionalidades no território brasileiro. 
Enquanto, no século anterior, as águas e os sertões brasileiros estavam 
reservados aos sertanistas paulistas que atingiram territórios além 
dos limites de Tordesilhas, agora, os mesmos trajetos fluviais eram 
reiterados por exploradores europeus que, como afirma Kury (2001, 
p. 865), haviam tomado a decisão de ver com os próprios olhos todas 
as representações que há muito já circulavam pela Europa. Estes 
expedicionistas foram grandes responsáveis por catalogar e retratar os 
interiores do país:

Nas grandes expedições científicas, os viajantes 
buscam dar conta das sensações e impressões 
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experimentadas durante sua estada no Brasil não 
só utilizando o desenho e a pintura, mas também 
fazendo ricas descrições textuais. (KURY, 2001, p. 
863).

Cuiabá certamente fez parte deste processo. A Expedição 
Langsdorff, chefiada pelo barão Georg Heinrich von Langsdorff, 
percorreu mais de dezesseis mil quilômetros pelo interior do Brasil e 
traçou um trajeto fluvial que partia de Porto Feliz, em São Paulo, até 
Belém do Pará, passando por Cuiabá e interligando as duas grandes 
bacias hidrográficas sul-americanas. Hercules Florence e Aimé-Adrien 
Taunay formaram a dupla de desenhistas incumbida de realizar a 
documentação iconográfica ao longo do extenso trajeto da expedição: 
Rios Tietê, Paraná, Pardo, Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço, 
Cuiabá, Preto, Arinos, Juruena, Tapajós e Amazonas. Nas palavras de 
Ataliba Florence, escritas para a introdução da publicação do diário de 
seu pai, afirma-se que 

entre as descrições de viagens pelo interior 
do Brasil, merecia bastante atenção da parte 
de cientistas, principalmente de etnógrafos e 
geógrafos, mas também dos leitores em geral, a 
que foi escrita por Hércules Florence da expedição 
do cônsul da Rússia Barão de Langsdorff, nos 
anos de 1825 a 1829, pelas então províncias de São 
Paulo, Mato Grosso e Pará.

Neste excerto presente na introdução para a tradução do diário 
de Florence, Alfredo Taunay, o famoso visconde de Taunay, afirma o 
porquê da escolha fluvial como trajeto até Cuiabá:

A primeira idéia fora seguir por terra o caminho de 
Santos a Goiás, com destino a Cuiabá; entretanto 
essa direção, por motivos de economia, foi 
abandonada, e o chefe decidiu ir embarcar em 
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Porto Feliz no rio Tietê, a fim de aproveitar a 
comunicação fluvial que, com a curta interrupção 
de duas léguas e meia de varadouro, leva à capital 
de Mato Grosso.

Obviamente o rio não deixa de ser citado como elemento 
presente na vida da cidade, afinal, independente da importância do 
ouro para a efervescência inicial da vila, não se podia sobreviver dele: 

O rio é farto de pescado, sobretudo de junho até 
fins de dezembro. Então é o alimento principal 
do povo. Pescam-se muitos pacus, dourados, 
piracanjubas, piaus, piracachiaras, jiripocas, 
palmitos, cabeçudos, corimbatás, peixe-rei, etc. 
É tanto peixe e que os bois, cavalos e pretos ou 
guanás vão curvados ao seu peso vendê-los pela 
cidade […]. De todos é o pacu o mais gordo e 
mais abundante, bem que não seja o mais delicado; 
sabe, contudo, bem ao paladar e a quantidade é tal 
que fornece o combustível com que se iluminam 
todas as casas. Acontece até que os pescadores 
atiram fora grandes montes, quando não querem 
nem mesmo dar-se ao trabalho de extraírem o 
azeite.

Além disso, o período de pouco crescimento populacional, em 
que não se operou quase nenhuma modificação urbana, possibilitou 
um enraizamento das tradições locais. Assim, a cidade teve suas 
relações comunitárias de reciprocidade intensificadas. Aqui se afirma 
a permanência do Rio Cuiabá como principal veio de lembranças da 
cidade, e coloca o ouro apenas como fator fixador nesse processo 
imaginário. Esse estrato de memória é percebido de forma clara na 
culinária cuiabana, já que o pacu é até hoje um dos peixes de maior 
presença nos pratos que a compõem. Menciona-se tais elementos 
como de extrema importância, posto que, diferente da efemeridade 
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do ouro, estes são assimilados de forma consistente à cultura local. 
É inegável que a prática da pesca ribeirinha e da culinária cuiabana 
estejam intimamente ligadas à oferta de pescados do rio Cuiabá 
desde os primeiros estágios da urbanização, bem como antes disso, 
como prática vinculada à cultura indígena Bororo. O rio, portanto, 
está marcado também nas representações expedicionistas, e tem sua 
importância reiterada.

3.3 Abandono

A dinâmica demográfica da cidade de Cuiabá começou a se 
modificar consideravelmente apenas a partir do séc. XX. Até então a 
cidade vivia em meio a pequenos momentos de crescimento e estagnação, 
que a fez manter de maneira uniforme boa parte de suas características. 
Apenas ao fim do século XIX consolida-se de fato a mancha urbana 
que interligou o pequeno povoado do Porto ao povoado de Cuiabá. 
Após a década de 20, a aviação e a ligação rodoviária com os estados 
de Goiás e São Paulo representaram o passo inicial para o isolamento 
terrestre da cidade começar a ser desconstruído:

Embora o Mato Grosso tenha uma história de 
ocupação complexa, pode-se dizer que este Estado 
começa a despontar no cenário brasileiro a partir 
do avanço da frente pioneira paulista, em meados 
do século 20. Em um primeiro momento, este 
avanço provocou a ocupação no norte do Paraná, 
expandindo-se, posteriormente, para o sul do 
antigo Estado de Mato Grosso, com a pecuária de 
corte. Em seguida, nos anos 60, houve a entrada 
de gaúchos e paranaenses que se dedicavam à 
cultura do trigo e da soja. (CUNHA, 2006, p. 87).
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Até a década de 1960, no entanto, a comunicação por portos 
ainda era de certo modo ativa, seja pelo porto de Corumbá (MS), 
Porto Murtinho (MS), Cáceres (MT) ou Cuiabá. Reflexo disso foi a 
construção do hoje abandonado cais flutuante do porto. Neste trecho 
extraído de uma matéria do jornal Gazeta Digital, Hid Alfredo Scaff, 
um dos grandes nomes da navegação fluvial entre Cuiabá e Corumbá, 
conta que “as embarcações que faziam a linha Corumbá-Cuiabá e vice-
versa eram da Companhia Lloyd Brasileiro. Eles faziam a navegação do 
baixo (rio) Paraguai que era mantida pelos navios Uruguai, Paraguai e 
Argentina.” Essas rotas eram interligadas com conexões para Assunção 
e Montevidéu. O Historiador Aníbal Alencastro reitera: “O primeiro 
automóvel que chegou em Cuiabá, em 1919, foi trazido pelo rio. Ele foi 
encomendado por Dom Aquino (Dom Francisco de Aquino Corrêa, 
arcebispo de Cuiabá). Ele chegou com as peças separadas e foi montado 
na margem do rio”.

Mesmo com a navegação ainda ativa, após a década de 1960, o 
rio passa gradativamente a perder relevância no elo entre a cidade e o 
país. Parte desse impulso foi intensificado pela transferência da capital 
federal para a região centro-oeste e pelo incentivo governamental de 
povoamento do interior do país. Além disso, como afirma Santos (1994), 
durante o período entre 1940 e 1991 o Brasil apresentou altíssimas 
taxas de urbanização, passando de 26,35% na década de 1940 para 
mais de 77% após 1991. Gaúchos e paranaenses compuseram grande 
parcela dos migrantes da década, responsáveis por introduzir a soja, 
hoje principal commoditie produzida no estado. Além deles, paulistas, 
nordestinos e mineiros também fizeram parte deste processo.

Já inserido desde a década de 1940 na “marcha para o oeste”, 
Mato Grosso agora situava-se no contexto do projeto de integração 
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nacional e de ocupação da Amazônia, e Cuiabá possuía localização 
estratégica para a expansão agrícola e da pecuária, funcionando com 
centro de apoio para essa ocupação. Neste momento, a cidade deixava 
de ser um final de rota para se tornar um entreposto de comunicação 
rodoviária, interligando-se com Brasília, Goiânia, Campo Grande, São 
Paulo, Porto Velho e Santarém. 

Torna-se, de fato, ponto de encontro das principais 
estradas de acesso às “terras virgens” do interior 
brasileiro, como as BR364 (Cuiabá-PortoVelho), a 
070 (Cuiabá-Brasília) e a 163 (Cuiabá-Santarém). 
Aberto o caminho, as correntes migratórias fazem 
a população da cidade, que em 1970 era de 83.000 
habitantes, crescer a taxas de até 18% ao ano. 
(CASTOR, 2013, p. 313).

Reflexo disso é a construção do novo terminal rodoviário 
de Cuiabá, projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha e equipe, 
construído para comportar a nova demanda de fluxos em constante 
crescimento. A antiga rodoviária, como afirma Castor (2013), 
comportava apenas quatro partidas diárias, mas se via congestionada 
diante do crescimento de fluxo de viagens que atingiu 96 partidas 
diárias à época de sua desativação, em 1979. O novo terminal, portanto, 
foi projetado e construído aplicando-se a perspectiva de crescimento 
para os 10 anos seguintes:

Fosse considerada a quantidade média de 96 
partidas diárias registrada na estação anterior, Cuiabá 
ganharia um modesto terminal classe E, com porte 
equivalente a um movimento de 81 a 150 partidas 
diárias. Aplicando-se a previsão de crescimento 
urbano de 5% durante um período de 10 anos, como 
prescreviam as normas do DNER, a quantidade 
de partidas poderia chegar a 156 por dia, número 
condizente com a class seguinte. No entanto, devido 
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à explosão demográfica verificada naquela década 
em Mato Grosso e à posição estratégica de sua 
capital no mapa rodoviário do país, decidiu-se por 
um terminal ainda maior. Como todos da classe C, 
o terminal de Cuiabá está equipado para comportar 
até 1400 partidas diárias, sendo 16 delas simultâneas. 
(CASTOR, 2013, p. 319).

A expansão do perímetro urbano de Cuiabá ilustra bem esse 
processo desencadeado há pouco mais de 50 anos. Observa-se na 
evolução do perímetro urbano que até o momento da Lei n° 1346 de 
12/03/1974, tudo o que estava além dos limites da Lei n° 534/60 de 
04/07/1960 ainda era considerado área rural. O distrito de Coxipó, 
onde localiza-se a comunidade São Gonçalo Beira-rio, já consolidado 
no início do século XX, firmou-se definitivamente como pequeno 
aglomerado urbano após a abertura da estrada para Campo Grande em 
1940 e, no entanto, só veio a ser incorporado de fato pelo perímetro 
urbano a partir da Lei n° 1537 de 25/04/1978. O curto intervalo de 
tempo entre as ampliações do perímetro associado às grandes áreas 
incorporadas por ampliação evidencia o forte processo de urbanização 
de Cuiabá na segunda metade do século XX.

Tais mudanças refletiram diretamente na relação da cidade 
com o rio. Primeiramente, a navegação interestadual passou a ter 
relevância secundária frente às ligações terrestres das rodovias. Mas 
principalmente, a inserção de novos costumes e novas culturas vindas 
de outros estados, desvinculadas à cultura local e aliadas ao forte 
crescimento e urbanização da cidade, ensejou também o início de um 
desvínculo dos novos habitantes aos costumes cuiabanos, constituindo 
cada vez mais uma população sem identificação direta coma cultura 
construída através do contato com o rio.
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Neste momento a cidade passa a definitivamente virar as costas 
para o rio. A fartura de peixe diminui drasticamente, o assoreamento 
do leito se torna cada vez mais evidente e as práticas de pesca cada 
vez mais reduzem-se às comunidades ribeirinhas, como os casos de 
Bonsucesso, Passagem da Conceição e São Gonçalo Beira-rio. Não por 
acaso, estes casos configuram-se como uma resistência dos costumes 
locais frente à modernização da cidade de Cuiabá, já inserida na Região 
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC), criada em 2009.

3.4 Memória

Recorrer às lembranças é um ato essencialmente importante 
para compreender a formação espacial e cultural de uma sociedade. A 
associação da memória ao espaço torna-se dessa forma um elemento 
chave para que a arquitetura detenha a capacidade de responder de 
forma sensível a questões urbanas específicas, tendo a paisagem como 
uma de suas principais bases. Aglutinadora de influências culturais 
e características herdadas no decorrer do tempo, a paisagem toma 
posto imprescindível para a compreensão do passado e do presente. 
Assim, diante da problemática apresentada e do registro dos estratos 
da memória cuiabana é possível traçar um debate acerca da relação da 
memória com os habitantes da cidade.

O enfraquecimento da associação cultural-identitária do rio 
Cuiabá e de seu patrimônio intrínseco, apontado como consequência 
do processo de modernização da capital mato-grossense, muito tem a 
ver com esse debate. Como afirma João da Gama Filgueiras Lima, o 
Lelé, atravessamos um período conturbado, em que uma das faces mais 
cruéis da globalização é a destruição das referências culturais.
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Por se tratar de uma hipótese que envolve o crescimento da 
cidade diante de fluxos de pessoas, mas principalmente por ser a 
cultura, por óbvio, um bem coletivo, essa discussão deve ser encarada 
sob a ótica da memória como produto social. O artigo Reflexões 
Impertinentes sobre Memória, Arquitetura e Ficção Científica, de José 
Antônio Vasconcelos (2013) com interlocuções de Maurice Halbwachs 
e Pierre Nora, traz elucidações que servem de base para discutir 
essa relação.

Vasconcelos lembra que por muito tempo a memória foi tida 
como uma atividade primeiramente individual, coletivizada somente 
após sua concepção no indivíduo. Essa ideia muda a partir do século 
XX, quando surge o conceito de memória coletiva ou memória social. 
Frisa uma passagem de Halbwachs (2006, p. 39), retirada de sua obra A 
Memória Coletiva:

Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem 
de um acontecimento passado para obter uma 
lembrança. É preciso que esta reconstrução 
funcione a partir de dados ou de noções comuns 
que estejam em nosso espírito e também no dos 
outros, porque elas estão sempre passando deste 
para aquele e vice-versa, o que será possível somente 
se tiverem feito parte e continuarem fazendo parte 
de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. 
Somente assim podemos compreender que uma 
lembrança seja ao mesmo tempo reconhecida e 
reconstruída.

Encarar a lembrança como um elemento socialmente partilhado, 
apontado por Halbwachs como condição sine qua non, coloca em 
Cuiabá um dos pontos chave da discussão: no ambiente de uma cidade 
nascida há três séculos versus uma cidade que recebeu grande onda 
migratória nos últimos cinquenta anos, evidencia-se a existência de um 
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embate identitário. Vasconcelos (2013, p. 13) lembra que é por meio 
da memória que tomamos consciência de nossa identidade. Ora, se a 
memória pertence a um estrato coletivo, e sendo parte da população 
de Cuiabá proveniente de diferentes espaços geográficos, a identidade 
cuiabana estaria fadada a um descompasso?

Vasconcelos continua: “o fato é que algumas memórias são 
mais significativas do que outras porque de algum modo são mais 
relevantes socialmente, porque aprendemos com os outros o que vale 
a pena reter na memória e o que pode ou deve ser esquecido”. Essa 
afirmação corrobora a ideia de que, se proveniente de um outro espaço 
histórico-geográfico, somado ao fato da interferência de seu núcleo 
social, o indivíduo certamente terá diferentes referências memoriais e 
diferentes pesos conferidos às suas lembranças.

Além disso, o embate identitário é refletido historicamente na 
maneira como o próprio cuiabano reagiu ao processo de migração ao 
longo do tempo, apelidando os migrantes de pau-rodados. Mesmo 
sendo o intenso processo migratório característica da segunda metade 
do século XX, as alfinetadas refletem-se de forma muito clara desde o 
século XIX, como observa-se no verso do poeta Dom Francisco de 
Aquino Corrêa:

Aquele é arrogante, audaz, sombrio / Emerge 
fora d’água e agita, no ar / Os braços hirtos, 
como em desafio, / E vai, além, ruínas espalhar, 
/ Esbarrondando, em rudes solavancos, / Canoas, 
cercas, muros e barrancos. Este, em vez, é pacífico 
e tranqüilo, / Vem boiando à mercê da onda brava 
/ E onde a barranca lhe oferece asilo, / Aí se apóia, 
o seu terreno cava, / Apruma-se, e enterrando as 
cem raízes /Revive ao sol seus dias mais felizes.
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Daí nasce a expressão pau-rodado, alusão aos troncos de árvores 
levados pelas enchentes dos rios, que podem continuar o caminho ou 
atracarem-se em algum ponto do trajeto (esses seriam os migrantes que 
ficam em Cuiabá). Por sua vez, para os cuiabanos nascidos e criados 
em Cuiabá surgiu a denominação chapa e cruz (ou tchapa e cruz, como 
como é falada foneticamente), denotando que um cuiabano de chapa e 
cruz nasceu e será enterrado em Cuiabá.

Diante dessa condição dual, outro excerto do texto faz-
se relevante: John Locke “argumentava que o indivíduo reconhece 
a si mesmo sob a condição de que exista uma continuidade de sua 
consciência, ligando o passado ao presente”. Ao ligar o passado ao 
presente, o cidadão cuiabano o faz de duas formas: se é de chapa e 
cruz, identifica-se com as referências locais; se é pau-rodado, tem 
ligações identitárias com outro espaço geográfico. Da mesma maneira, 
como afirma Vasconcelos (2013), a identidade social é “construída com 
base numa noção de pertencimento a uma coletividade que reconhece 
a si mesma em função dos laços que a ligam ao passado e que a tornam 
diferentes de outras, que possuam passados diferentes.”

Essa é uma análise que ajuda a compreender a real fragilidade de 
vários estratos da memória cuiabana diante do processo globalizatório, 
pois expressa de que forma pode se dar a desvalorização da cultura de um 
povo que já na década de 1980 passou a representar menos de 50% do 
total da população. Abre-se terreno fértil para que as efetivas relevâncias 
sejam conferidas a elementos vazios, mas símbolos de modernidade. 
Elementos urbanos essenciais da cidade, como o rio Cuiabá, cada vez 
mais adquirem posto de coadjuvante na paisagem da cidade.

Em paralelo, passa-se a atribuir cada vez mais importância a 
falsos indicadores de avanço e desenvolvimento: os shopping centers, 
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condomínios murados, e recentemente o mais incoerente de todos: a 
escolha de Cuiabá como uma das 12 capitais-sede da Copa do Mundo, 
encarada como catalisadora de progresso e desenvolvimento. Na 
medida em que o espaço detém enorme capacidade (des)educadora, 
a catálise claramente entrou em atividade apenas para a destruição das 
referências espaciais e, incluída no espaço, das referências culturais 
da cidade. Obras inacabadas, cursos d’água sepultados por avenidas 
e vegetação ceifada foram práticas deliberadas do poder público em 
troca de uma matriz desenvolvimentista falha em pleno século XXI.

Esses exemplos se aplicam à configuração de novos espaços 
urbanos alinhados à cultura de consumo e à expansão do capital de 
empresas nacionais e multinacionais, característica da modernidade. 
Vivemos agora diante da fluidez de Zygmunt Bauman, onde a identidade 
cultural do sujeito pós-moderno encontra dificuldade de estabilização 
e desloca-se de acordo com o surgimento de diferentes referências 
socioculturais. Aliado a isso, a população por vezes é induzida a utilizar 
estranhas réguas para o desenvolvimento urbano: torna-se comum medir 
a cidade contando o número de shoppings, viadutos e pontes estaiadas, 
numa clara tentativa de cada vez mais equiparar-se - levianamente - aos 
centros-referência do imaginário urbano brasileiro, sendo São Paulo o 
caso para Cuiabá. Nesse contexto, ainda que exaltada vez ou outra, a 
essência identitária da cidade permanece em segundo plano.

No entanto, ainda sobre a questão dos embates resultantes 
da mistura de cultura local e externa, Brandão (1994) traz um olhar 
otimista, apontando saídas para o embate. Baseia-se na construção de 
uma nova identidade, já que, passados mais da metade de um século, se 
evidenciam novos estratos na cidade:
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No caso dos migrantes, a violência subjacente à 
ruptura compulsória se reproduz no processo 
em curso em Cuiabá, exatamente quando estes 
se encontram no difícil processo de reconstrução 
de referências culturais (sem as quais nenhum 
homem sobrevive), inclusive afetivas, exatamente 
quando buscam interagir com os elementos da 
cultura local. (…). Uma nova identidade cuiabana, 
na qual não temos de um lado cuiabanos e de outro 
migrantes, mas podemos dizer que juntos temos 
cuiabanos de chapa e cruz e cuiabanos por adoção. 
(BRANDÃO apud TORRES, 1994, p.198).

É bem verdade que se na década de 1990, boa parte da 
população de Cuiabá passava suas férias viajando para suas respectivas 
regiões de origem (em especial sul e sudeste), hoje, uma situação diversa 
já se configura. As férias são momentos diversos que cada vez mais 
desapegam-se do compromisso de “voltar às origens”, apontando que 
a geração dos filhos de migrantes agora faz parte de um novo estrato.

A interpretação da memória coletiva é, portanto, polivalente. 
Se por um lado é impasse, para Brandão também reside na memória 
coletiva uma resolução, já que apresenta a oportunidade de construção 
identitária através de vivências coletivas e individuais. Claval (1999, p. 63) 
afirma que “os contatos entre povos de diferentes culturas são algumas 
vezes conflitantes, mas constituem uma fonte de enriquecimento 
mútuo”, demonstrando que esse processo é parte compositiva da 
memória.

Castor (2013, p. 86), de maneira análoga, aponta Mato 
Grosso como centro geodésico das riquezas e mazelas brasileiras 
ao afirmar que:
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Mato Grosso distingue-se justamente por não 
acompanhar a média do país [de imigrantes], 
mas por superar a de todos os seus estados, com 
exceção de Rondônia e Roraima, além do Distrito 
Federal. É o índice que mostra Mato Grosso 
como centro de convergência de pessoas de todas 
as regiões do Brasil. O fato de o estado acolher 
migrantes tanto do Norte quanto do Sul do país, 
em diferentes momentos da sua história, ajuda a 
explicar os dados estatísticos que fazem dele uma 
espécie de centro geodésico no mapa das riquezas 
e mazelas brasileiras.

Embora não seja o foco de seu trabalho, Peter Burke (2003, 
p. 17) parece louvar os resultados do encontro: “De qualquer forma, 
acho convincente o argumento de que toda inovação é uma espécie de 
adaptação e que encontros culturais encorajam a criatividade”. Nesse 
sentido, a sua teoria é útil para apontar a posição de Cuiabá como cidade 
de encontro tanto nos séculos XVIII e XIX, como na globalização dos 
séculos XX e XXI.

Para ele, “não há a intenção de apontar a troca cultural 
como simples enriquecimento, esquecendo que às vezes ela ocorre 
em detrimento de alguém”. No entanto, ressalta-se a afirmação de 
que nenhuma cultura é uma ilha, e em um processo de globalização 
cada vez mais evidente, a ideia de surgimento de “novas sínteses” e 
“reconfiguração de culturas” parece ser a mais convincente. Encarar 
o espaço como ferramenta de educação entra novamente em jogo ao 
transformar-se também em peça chave na solução, direcionando a 
visão do cidadão. “Halbwachs recorda um passeio solitário em Londres 
e observa que o modo como via um monumento ou uma ponte era 
influenciado pelo que havia dito um amigo historiador, outro amigo 
pintor ou mesmo a leitura de um romance”, afirma Vasconcelos (2013, 
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p. 13). Portanto, se a referida memória seletiva é também resultado de 
um aprendizado, o espaço como educador passa a desempenhar um 
papel chave de criar canaletas para esse processo.

Nesse contexto, os lieux de mémoire de Pierre Nora (1989) 
passam a ser o substrato da ação. São apontados por Nora como 
um resto, não de sentido negativo, mas como detentores do que se 
preservou da memória esfacelada: “lugares que remetem ao passado de 
uma maneira particular, que dizem respeito à lembrança, veneração e 
comemoração de valores socialmente partilhados” (VASCONCELOS, 
2013, p.18). Os lugares de memória representam de forma clara as 
peças desse quebra-cabeça, que compõem campo fértil para a ação da 
arquitetura diante da preservação cultural.

A crítica de Nora (1989) faz parte da ideia de que hoje, na 
sociedade contemporânea alinhada ao mass-media, vivemos uma 
eliminação da memória em detrimento da história. A primeira, 
definidora, viva e dinâmica, dá sentido e forma; a segunda, por sua vez, 
coloca o passado como um lugar distante com a intenção de hierarquizá-
lo e categorizá-lo. “A história cria uma identidade universal que precisa 
ser absorvida em contraposto às várias identidades fragmentadas, cada 
qual com sua memória específica” (ARÉVALO, 2004).

Assim, os lugares de memória são a possibilidade de acesso a 
uma memória reconstituída que seja capaz de conferir identidade, uma 
resposta à necessidade de identificação do indivíduo contemporâneo. 
Configuram-se como uma esperança de que o indivíduo fragmentado 
com o qual lidamos na sociedade contemporânea possa ser reunificado. 
O cuiabano, ao debruçar-se sobre este lugar de memória, pode se 
tornar cada vez mais cuiabano, já que a lembrança é melhor construída 
ao associar experiência e lugar:
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Nosso relacionamento com o ambiente 
construído, com os objetos no meio cotidiano, 
com edificações e lugares que tomam, envolvem 
e afetam o espaço de nossas vidas, deve, de 
algum modo importante, nos dizer algo mais que 
simplesmente as características físicas de onde 
estamos. Nós nos lembramos melhor quando 
associamos a experiência de um evento a um lugar. 
(HORNSTEIN, 2011, p. 2).

Nora (1989, p. 19) afirma que os “lieux de mémoire”

são simples e ambíguos, naturais e artificiais, 
imediatamente disponíveis na experiência concreta 
sensível e suscetíveis da elaboração mais abstrata. 
Na verdade são lugares em três sentidos da palavra 
- material, simbólico e funcional.

Por isso, os lugares de memória não compreendem apenas 
a paisagem física, mas conformam elementos diversos, como 
comemorações, saberes e práticas. Nesse sentido, um modo-de-fazer 
é também um lugar de memória. E para Vasconcelos, “é precisamente 
nesse entrelaçamento dos aspectos materiais, simbólicos e funcionais 
dos lieux de mémoire que a questão da memória vai ao encontro de 
uma teoria da arquitetura” e, consequentemente, de sua relação com 
o patrimônio.

Burke (2003, p. 32) aponta que o hibridismo cultural se evidencia 
também na linguagem. O falar cuiabano, por esse entendimento, também 
se apresenta como lugar de memória. Resultado de um contato estreito 
entre a paulistanidade caipira trazida no séc. XVIII (ela própria recheada 
com elementos do português arcaico) com as línguas indígenas locais, 
dialetos crioulos e variedades castelhanas da fronteira, esse modo de falar 
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encontrou, diante dos momentos de isolamento territorial da cidade em 
relação ao Brasil, tempo suficiente para fixar suas raízes.

Associando o contexto linguístico ao contexto histórico-
geográfico, o falar cuiabano representa de forma clara diferença 
cultural entre a região da baixada cuiabana (municípios do sul do estado 
interligados pela rede fluvial Cuiabá-Paraguai) e o norte do estado 
(região da expansão agrícola e de povoamento essencialmente sulista). 
O rio é atuante na “dispersão isolada” do falar, evidenciado novamente 
como atuante nos estratos de memória.

A singularidade do falar cuiabano é caracterizada principalmente 
pelo aspecto fonológico envolvendo as consoantes [t] e [d], pronunciadas 
com as fricativas [tʃ] e [dʒ], como em “tchapa e cruz” e “larga de 
moadje”; bem como pelo aspecto morfossintático da concordância de 
gênero, como em “a criança tá torto” ou em “vou lá no mamãe”; e 
do fenômeno consonantal do rotacismo, que, mesmo não exclusivo, 
consiste na troca do [l] pelo [r], como em “praca” (COX, 2009).

A linguagem também não deixa de ser campo para embate 
identitário. Como afirma Cox (2009, p. 81), “a convivência entre os 
mato-grossenses de ‘chapa e cruz’ e os ‘paus- rodados’ é marcada por 
embates culturais de toda ordem”. Desde o característico processo 
migratório do século XX, o falar cuiabano tem sofrido mutações 
diante do novo cenário socio-cultural. Não raro, a expressão linguística 
e identitária do cuiabano tornou-se, nesse contexto, alvo de deboche:

Os colonizadores que aqui aportaram nas últimas 
quatro décadas – oriundos principalmente das 
regiões sul e sudeste, que se representam e 
apresentam diante dos outros brasileiros como 
a parte esclarecida e desenvolvida da nação – 
tenderam a interpretar o mato-grossense nativo 
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e suas diferenças culturais e linguísticas como má 
diferença, como defasagem, como falta, como 
atraso, como um momento já superado de sua 
própria história. Essa leitura justificava, assim, a 
boa intenção de promover o outro à maioridade 
cultural. O ocidente é sempre bem intencionado! 
[...] A respeito desse traço, ainda em 1980, um 
dos informantes de Palma dizia: ‘nós, de fora, 
devemos ajudar os cuiabanos a mudar todo esse 
jeito de falar, porque, por exemplo, eles usam ELE 
quando se referem a mulher... como se mulher 
fosse homem’. (COX, 2009, p. 83).

Diante das forças que atuam sobre o campo linguístico mato-
grossense, o falar cuiabano tem sofrido grande transição, principalmente 
no que se refere à supressão do emprego do [t] e [d]. Mesmo 
diante dessa conjuntura, Cox também aponta resistências diante da 
contemporaneidade, como o fenômeno do rotacismo, demonstrando 
que a variedade das línguas é prova de que elas estão vivas.

O imigrante que chegar hoje a Cuiabá certamente 
não ouvirá muitos desses indicadores circulando 
pelas ruas da cidade e interagindo com as pessoas 
nas diversas esferas de atividades próprias dos 
espaços urbanos. Terá de se deslocar para as 
regiões ribeirinhas e conversar com pessoas mais 
velhas para reencontrar o presumido falar cuiabano 
autêntico. (COX, 2009, p. 82).

Ao lembrar o entendimento de Hornstein sobre arquitetura 
- um ambiente construído com materiais naturais, manufaturados 
ou imaginados que demarcam o espaço - Vasconcelos deixa clara a 
potencialidade que os lugares de memória detêm de mapear tanto o 
espaço físico, como o mental e o emocional.
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A comunidade São Gonçalo Beira-Rio e seus tantos lugares 
intrínsecos são, portanto, base para a intervenção no imaginário urbano 
de Cuiabá. Entrelaçado nos espaços físicos, objetos, músicas, danças e 
sotaques, este lugar de memória se faz relevante em aspectos culturais, 
geográficos, visuais, sociais e linguísticos, condicionando o rever da 
lembrança e permitindo uma ampla exploração do transver de Barros 
na arquitetura. Preservá-lo diante de seus riscos iminentes consiste 
em alicerçá-lo para que ele se faça presente e seja parte consistente da 
amálgama urbana dos diversos tempos.

4 CONCLUSÃO

O processo de sobrevoo sobre os diferentes estratos da 
memória cuiabana compreendido na etapa do Rever demonstrou-se 
imprescindível para entender de que forma o vínculo da cidade com 
o rio foi paulatinamente agredido ao longo do tempo. Esta etapa 
mostrou-se como uma base sem a qual não seria possível propor uma 
intervenção que levasse em consideração todos os aspectos memoriais 
do lugar, algo que tem sido cada vez mais raro na produção do espaço 
urbano de Cuiabá.

Ainda, o verso de Manoel de Barros como mote serviu 
de estrutura para articular esse desbravamento memorial à ideia 
de proposição vinculada a um lugar específico, a comunidade São 
Gonçalo Beira-rio, respectivamente as etapas do transver e do ver. A 
ideia do olhar foi essencial pois vinculou o trabalho às temporalidades 
do passado, para esse caso do rever; do presente, no caso do ver; e do 
futuro, para o caso da intervenção no transver.
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Capítulo 4

A conStrução de uMA PAiSAGeM cAtólicA e ModernA: o cASo dA 
iGrejA MAtriz de noSSA SenhorA do PAtrocínio eM jAhu

Vladimir Benincasa1; 
Raíssa Andressa Raul2 

1 ARQUITETURA SACRA

A criação de um local específico para a ligação com o lado 
sobrenatural do mundo existiu desde a Pré-História, em todas as culturas 
e locais. Isso talvez esteja diretamente ligado ao culto dos mortos, 
ou mesmo à incompreensão diante de fenômenos extraordinárias da 
Natureza. Talvez ainda à passagem do tempo e seu caráter cíclico, 
como o nascer e findar de um novo dia, o ciclo lunar, o suceder das 
estações do ano...

Na religião judaica, a presença de um único deus, invisível em 
meio ao povo esteve sempre presente, antes mesmo da edificação de 
um lugar de culto específico; nos tempos de Jesus, além do Templo 
onde se realizava o culto sacrifical judeu, havia também a sinagoga, para 
a leitura da Lei e para a oração (FRADE, 2007, p. 20-29).

Os cristãos primitivos cultuavam em lugares não específicos, 
quase sempre escusos, variando com a tolerância das autoridades. 
Somente após a assinatura do Édito de Milão, em 313 d.C., por 
Constantino, que deu liberdade aos cristãos de exercerem e pregarem 

1  Professor assistente doutor; FAAC-UNESP; e-mail: vlad1966@gmail.com
2  Graduanda; FAAC-UNESP; e-mail: raissandressa@hotmail.com
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sua crença, é que começaram a aparecer as edificações próprias ao 
culto. A partir de então, com o aumento dos fiéis e com o afluxo de 
recursos com o reconhecimento oficial pelo Império Romano, surgiu 
a necessidade da construção de espaços mais amplos. As basílicas 
romanas seriam tomadas como parâmetro inicial para os primeiros 
templos cristãos, por serem amplas o suficiente para reunir a crescente 
comunidade cristã, mas logo novos padrões foram sendo gestados, 
com influências de outras culturas.

A cultura bizantina, por exemplo, trouxe aos templos cristãos 
a planta centrada, com formato que variava do quadrado ao poligonal, 
e coberturas com altas cúpulas de concreto, argamassa e tijolos. Ainda 
no período paleocristã foram introduzidas as grandes torres, que se 
efetivariam nos períodos românico e gótico pela Europa, juntamente 
com a efetivação de uma cultura cristã e católica pelo continente. 
Essas torres podiam ser vistas à distância, construídas com sistema de 
arcos sobrepostos, numa linguagem estrutural baseada na arquitetura 
bizantina de abóbadas e pendentes esféricos. No topo dessas torres, a 
cruz passaria a ser um símbolo cotidiano e vigilante na paisagem. Ao 
longo da história ocidental, criou-se dessa forma uma paisagem urbana 
cristã, dominada pela silhueta das igrejas e suas torres, cúpulas e cruzes, 
cuja predominância só sofria, por vezes, a concorrência de um ou outro 
castelo.

Se um certo fervor religioso e gratidão pela proteção dos céus 
podem ser vistos na iniciativa de realização desses templos, também 
não devemos descartar certo exibicionismo orgulhoso e grande dose de 
demonstração de poder econômico das sociedades que os construíram.



92

1.1 No Brasil

As construções católicas surgem no Brasil quase juntamente com 
o início da colonização. No século XVI, foram incorporadas algumas 
técnicas construtivas e o uso de determinados objetos ornamentais 
das construções indígenas pelos portugueses, para a produção dos 
primeiros templos cristãos no Brasil. Podemos ver nisso um reflexo 
de uma precariedade construtiva e falta de recursos, mas também uma 
estratégia de aproximação aos nativos, causando menor estranhamento. 
Esses templos foram construídos nas aglomerações litorâneas iniciais, 
como simples capelas de madeira ou pau-a-pique e folhas de palmeiras.

No decorrer dos séculos XVI e XVII, os jesuítas determinaram 
um padrão prático de construção, calcado na arquitetura chã 
portuguesa: uma igreja-caixa, sem ornamentos, com planta de nave 
única, tendo ao fundo o altar e sacristia, duas águas caindo lateralmente 
à fachada, resultando numa empena cega. Esse edifício poderia, mais 
tarde, receber o acabamento ornamental necessário, quando houvesse 
recursos para isso. Dessa maneira, a estratégia jesuítica de propagação 
do evangelho pelo território americano pôde ser concretizada (BAZIN, 
1983, p. 69; KUBLER, 2005).

Nos primeiros séculos de colonização, em território paulista, 
poucas foram as inovações em construções religiosas, devido a certa 
escassez de recursos, às limitações técnicas, à dificuldade na obtenção 
de materiais e profissionais capacitados. Somente adiantado o século 
XIX, com o desenvolvimento econômico proporcionado pela 
cafeicultura, é que ocorrem mudanças significativas na arquitetura 
urbana e, consequentemente, na arquitetura religiosa. A mais visível 
foi a substituição das taipas de pilão e de mão por tijolos, cujo uso 
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se populariza com a chegada de imigrantes italianos do Vêneto e das 
correntes arquitetônicas historicista e eclética.

A implantação do sistema republicano, a partir de 1889, 
traz juntamente o desejo de se criar uma nova identidade nacional, 
correspondente à nova condição de país moderno, diferenciada daquela 
do período colonial e imperial. Calcado no cientificismo positivista, o 
Ecletismo se firma como a nova tendência arquitetônica, que vinha 
para dar ao país a nova roupagem pretendida, juntamente com o 
crescimento da atividade fabril. Tudo o que fora feito artesanalmente, 
agora podia ser rapidamente realizado pela indústria com o auxílio de 
novas ferramentas e máquinas, fosse aqui ou fora do país. As camadas 
com maior poder aquisitivo encamparam esse novo modelo, passando 
por um “processo civilizatório” e assumindo o “viver à francesa”, adotando 
– mesmo que a contragosto por vezes – normas higienistas, princípios 
sanitaristas, e uma nova estética baseada no estudo sistemático dos 
“estilos” arquitetônicos da história: o que acabou resvalando na 
produção destinada também às classes médias e, até, às mais baixas.

Em meio a esse contexto, as igrejas católicas foram dos 
primeiros edifícios no Brasil a apresentarem as alterações propostas 
pelo historicismo e ecletismo arquitetônicos, ainda durante a segunda 
metade do século XIX, no período imperial, usando principalmente duas 
linguagens historicistas, de cunho medievalista, em decorrência de um 
“revival” efetuado nesse século pelos grupos dos Nazarenos (Alemanha) 
e dos Pré-Rafaelitas (Grã-Bretanha): o neogótico e o neorromânico, 
que se espalharam pelo interior de São Paulo, substituindo a antiga 
arquitetura religiosa de gosto colonial. O primeiro edifício neogótico 
religioso de que se tem notícia no Brasil foi a nova igreja do Colégio do 
Caraça, feita pelo padre Clavelin, francês, entre 1876 e 1883. A partir 
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de então, altíssimas torres, para os padrões da época, passaram a marcar 
a paisagem das cidades brasileiras, como sinais dos novos tempos. 
Também no aspecto religioso, a modernidade se instalava, tornando 
pública a demonstração da nova condição trazida pela cafeicultura.

2 A MATRIZ DE JAHU

2.1 História

A região de Jahu, até o início do século XIX, era habitada por 
índios tupis-guaranis. Os primeiros portugueses chegaram por volta 
de 1840, atraídos pela qualidade da terra. A área era passagem para 
monções que demandavam Cuiabá e Iguatemi; um dos locais de parada 
à beira do Tietê deu origem ao vilarejo de Potunduva, atual distrito de 
Jahu.

Em decorrência dos constantes ataques indígenas, e o fim das 
monções, em 1816 a população de Potunduva abandonou o povoado, 
que somente após 14 anos, volta a ser ocupado, quando Antônio 
Dutra toma posse das áreas de Pouso Alegre de Baixo, Pouso Alegre 
de Cima e Santo Antônio. Outros posseiros foram Francisco Dutra, 
que se estabelece na atual Dois Córregos; Messias Lacerda e o irmão, 
no Banharão; e tenente Lopes na área denominada Fazenda São João 
(CLARO, 1998).

As terras de Antônio Dutra, onde futuramente nasceria Jaú, são 
divididas e vendidas a Francisco Gomes Botão e Oliveira Matozinho. 
O afluxo de famílias atraídas pela terra roxa, ali abundante, fez surgir 
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a necessidade de uma capela e um cemitério, e consequentemente, a 
fundação do povoado. Acordou-se entre os povoadores, que a Capela, 
subordinada à freguesia de Brotas, seria construída entre o Ribeirão 
Jahu e o córrego da Figueira, que a área do povoado teria 40 alqueires, 
sendo que Francisco Gomes Botão e Tenente Manoel Joaquim Lopes 
doariam as terras (TOSCANO, 2001, p. 12).

Em 29 de março de 1852, o vigário de Brotas informava ao 
Presidente da Província que em sua freguesia, além da igreja já existente, 
encontrava-se em fase de construção uma pequena capela num lugar 
denominado Jahu, situado à margem esquerda do Tietê.

A construção da capela terminou em 20 de junho de 1853, e, 
por sugestão de Bento Manoel de Moraes Navarro, foi escolhido o 
“Dia de Assunção” para a celebração da primeira missa no povoado e a 
consagração do cemitério. Bento Navarro adquiriu em Itu a imagem de 
Nossa Senhora do Patrocínio, que ainda hoje está no templo.

Após três anos de fundação, Jahu já aparecia no “Mapa Eclesiástico 
da Diocese de São Paulo”. Em 03 de maio de 1856, foi declarado Capela 
Curada, emancipando-se religiosamente de Brotas. (TOSCANO, 2001, 
p. 15)
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Foto 01. Jahu em 1888, em destaque, a Igreja Matriz

Fonte: Arquivo Histórico de Jahu

Tempos depois, se cogitou a construção de um novo templo, 
maior. Um dos argumentos foi o de que a Igreja desempenhava uma 
importante função social, como local de encontro das famílias nas 
missas, batizados, casamentos, etc., e o templo primitivo já não oferecia 
boas condições.

Assim, ergueu-se a nova capela, de madeira, a mando de Bento 
M. M. Navarro e do Cap. José Ribeiro de Camar-go, substituindo a de 
pau-a-pique. (MARTINS, 1999, p. 11)

Em seu testamento, Bento M. M. Navarro deixa a terça parte de 
seus bens para construir-se uma nova Igreja, mais duradoura. O legado 
era de 10:391$732 réis, e com esse montante iniciou-se a construção do 
terceiro templo, de tijolos, em 1868.

A construção demorou e custou mais que o previsto, já que 
o transporte do material, comprado em São Paulo, era feito em carro 
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de boi levando meses para chegar ao seu destino. Com relação aos 
recursos, embora tivesse sido significativa, a doação de Bento Navarro 
foi suficiente somente para a edificação da Capela-Mor. Para a conclusão 
da obra solicitou-se verba às autoridades provinciais, que lhe destinaram, 
no orçamento 1870/71, quatro contos de réis. (TOSCANO, 2001, p. 20)

Novamente, os recursos foram insuficientes, levando a Câmara 
da Vila a incluir no Código de Posturas diversos tributos sobre a 
produção agropecuária (MARTINS, 1999, p. 14-16), com o fito de 
concluir a igreja (TOSCANO, 2001, p. 19). Apesar das resistências, a 
medida possibilitou a continuação da obra.

Em 1888, havia dois corpos distintos: a Capela-Mor, mais 
baixa e pequena, e a nave central, mais alta e larga. O padre Guerreiro 
mandou demolir a Capela-Mor e ordenou sua reconstituição para que 
harmonizasse com a nave. Ao final de 1888, concluía-se o novo templo, 
cuja construção durara 20 anos. Porém, mal concluído, já não atendia as 
exigências do aumento da população.

No início da República, nas últimas décadas do século XIX, o 
café movimentava a economia brasileira. A ferrovia chegara a Jahu em 
1887, e com ela, a cidade tornara-se um importante produtor cafeeiro 
do país, com prestígio econômico, político e cultural. Substituía-
se, paulatinamente, a mão-de-obra escrava pelo trabalho livre, cujos 
braços se buscavam nos países que passavam por crises econômicas ou 
políticas da Europa.

Com a chegada do imigrante, principalmente o italiano, a 
população cresceu repentinamente. Na última década do século XIX, 
havia cerca de 25.000 pessoas em Jahu, sendo que 5.000 em sua zona 
urbana, que já possuía mais de 1.000 edificações.
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Nessas edificações urbanas, a mão trabalhadora já não era 
mais a africana, mas sim a do imigrante italiano. A intimidade destes 
com a arquitetura europeia, mais elaborada, levou-os a perpetuar 
o sentimento artístico e o capricho na execução de seu ofício como 
pedreiros, carpinteiros, marceneiros, ferreiros, marmoristas, pintores.

Em Jahu, formara-se uma elite de cafeicultores católicos, que 
resolve construir um quarto templo, correspondente à “grandeza da fé” 
e ao progresso do Jahu. Esse movimento de reconstrução de templos, 
abertura e praças e jardins, calçamento de ruas, entre outras ações, 
surgia em meio a uma tendência que mesclava não só a preocupação 
com melhorias nos padrões de higiene e salubridade das cidades – 
cujo objetivo primordial era debelar surtos de doenças contagiosas; 
mas também de melhoria dos padrões estéticos, definidores de uma 
nova imagem de burgos modernos e ricos, símbolos de uma nova era 
do país, a República nascente, moderna, positivista. Em praticamente 
todas as cidades paulistas, houve a substituição dos antigos templos de 
estrutura de madeira e taipas, por outros de tijolos, maiores, modernos, 
ecléticos, portadores de grandes torres...

Para a construção da quarta Igreja Matriz de Jahu, foi chamado 
o jovem engenheiro-arquiteto austríaco, João Lourenço Madein3, com a 
responsabilidade de elaborar um projeto que atendesse às necessidades 
e anseios da população.

3  João Lourenço Madein é o nome “aportuguesado” de Johann Lorenz Madein (natural de 
Neumarkt, Áustria, a 15 de dezembro de 1857; morto em São Paulo, a 08 de agosto de 1918); 
foi um engenheiro-arquiteto que construiu diversas obras no Brasil, em especial igrejas de 
tendências medievalistas, como: a de Santa Ifigênia, em São Paulo; a Matriz de Santa Rita do 
Passa Quatro; a Igreja do Sagrado Coração, de Piracicaba; o Colégio São Norberto, em Jahu.
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2.2 O Projeto

Feitos os levantamentos topográficos, em um terreno declivoso 
e com pouco mais de 10.000 metros quadrados, foi projetada a planta 
baixa de um prédio monumental, tratado pela imprensa da Capital como 
catedral, tendo em vista sua importância, seu estilo e suas dimensões. Foi 
reservada também uma terça parte dianteira desse terreno a uma área 
livre, um adro, enquanto que as laterais foram também parcialmente 
mantidas desocupadas para valorizar o conjunto urbanístico, mantendo-
se espaços abertos em torno do adro, visando uma melhor imagem 
do conjunto. Fora posicionada em frente ao Jardim Público, limitado 
pelas ruas Visconde do Rio Grande, adiante; Riachuelo, atrás; Palma e 
Direita; aos lados.

Foto 02. Construção da torre

Fonte:  Arquivo Histórico Dr. Raul Bauab, de Jahu
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Foto 03. A Igreja Matriz acabada e sua escala em relação à cidade

Fonte: Arquivo Histórico Dr. Raul Bauab, de Jahu

O desenho da planta, em cruz latina, é simétrico; a volumetria foi 
inspirada no gótico. Essa linguagem, pura ou mesclada ao neorromânico, 
ou ainda a outras - como o neorrenascimento ou neobizantino, gerando 
esse hibridismo arquitetônico sem padrão definido, ao qual se dá o 
nome genérico de ecletismo - vinha sendo a preferida para a edificação 
ou reforma de templos importantes do país, como os templos do 
Caraça ou as Catedrais de Petrópolis (projeto de 1884, de autoria do 
arquiteto baiano Francisco Caminhoá), de Curitiba (projeto de 1875, de 
autoria do francês Alphonse Conde des Plas) e da moderníssima Belo 
Horizonte (projeto de 1912), entre tantas outras Brasil afora. Refletia 
cultura, civilidade, pujança, domínio técnico, modernidade, entre tantas 
outras coisas positivas no ideário da época, daí sua predileção.

Ao ser finalizada, em 09 de junho de 1901, a Matriz de Jahu 
tornava-se o maior monumento cristão da Província de São Paulo e um 
dos mais notáveis do país, à época. Leonídio Porto, cronista, escreveu 
sobre a construção ainda inacabada, em 1897:
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Aquelas colunas dóricas; aqueles lavores bizantinos 
que guardam a morada de Deus; aquelas naves 
rasgadas com todo o esplendor dos preceitos 
geométricos; aqueles feixes de luz iluminando 
pelas ogivas a beleza adorável da concepção 
artística; aquelas agulhas alçadas na torre do grande 
zimbório, enfim, tudo aquilo que faz lembrar a 
Renascença, de cuja escola parece ser discípulo o 
ilustre arquiteto.4

O texto é um pouco confuso, e evidencia o desconhecimento 
do cronista a respeito da história da arte, porém mostra o impacto que 
o templo provocava, seja pelo seu porte, seja pela qualidade técnica e 
ornamental. A construção do novo templo foi feita em torno da antiga 
igreja, que só foi demolida quando a nova e maior ficou perto de ser 
finalizada e já havia sido inaugurada pela Diocese. Em cada detalhe 
havia apuro: nas colunas, nos arcos, no altar, nos púlpitos, nas molduras 
que envolvem as ogivas dos vitrais e das portas. Os artesãos que ali 
trabalharam tinham excepcional capacidade, tendo em vista que todo o 
trabalho ainda era manual.

As dimensões impressionam: 40 metros de comprimento 
na nave central; 19 metros no transepto. Internamente, a nave 
central e o transepto possuem largura de 12 metros, enquanto que 
as laterais, 03 metros cada uma, servindo de corredores e alocação 
dos confessionários. Sobre essas naves laterais, há galerias, que se 
conectam ao coro, acima da entrada, onde está o órgão. O teto foi 
construído com abobadas de tijolos, possuindo uma altura livre interna 
de 18 metros. O pé direito, da rua à cornija-mor tem 19 metros, até a 
cumeeira 26 metros, possuindo a torre uma altura total de 60 metros, 
dimensões que, aliada às características inerentes ao neogótico, lhe 

4  Leonídio Porto. “Notas de Viagem”. In: Correio do Jahú, 17 de outubro de 1897.
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dão um resultado monumental. A fachada é marcada por um grande e 
único torreão central, ladeado por outros quatro de menor altura, que 
lhe são incrustados. Trata-se de uma torre sineira, cujo primeiro sino, 
em bronze, soou até 1954. Os atuais foram instalados em 02 de janeiro 
de 1954 e constituem um carrilhão de cinco unidades. O maior deles 
conta com 3.200 quilos, seguido por outros de 1.000, 650, 460 e 300 
quilos, todos de fabricação nacional, vindos de Porto Alegre, obra dos 
irmãos Belini, especialistas no gênero (TOSCANO, 2001, p. 44). Ao 
todo, somam 5.650 quilos, cuja instalação exigiu a reforma da parte 
interna da torre do templo, para reforço estrutural.

Uma agulha cobre a torre. Logo abaixo dela, o enorme relógio, 
com mostradores nas quatro faces. Ao lado desses, podem-se observar 
mais detalhes da arquitetura gótica, como as rosáceas, pináculos, 
gabletes, acrotérios florais, as janelas ogivais, além da portada com 
arquivoltas ogivais e a grande escadaria de acesso (MARTINS, 1999, p. 
19-27). As peças usadas na construção, como nas molduras de janelas, 
nas peças que formam as colunas, nos detalhes ornamentais, etc., são 
de pedra artificial5, fabricadas na própria cidade. Tanto as molduras 
das janelas laterais, quanto as duas grandes, sobre a entrada principal, e 
também as dos oitões do transepto foram construídas com essa pedra, 
dando um aspecto de grandiosidade ao edifício.

Originalmente, a cobertura era feita com telhas em cores 
variadas, fabricadas também no próprio local, formando desenhos 
geométricos, como foi comum em algumas grandes catedrais góticas, 
como a de Viena, por exemplo. Posteriormente foram trocadas por 
telhas francesas cerâmicas.

5  A pedra artificial pode ser feita com pó de pedra ou pedra triturada, mesclada a uma 
argamassa de areia e cimento. Essa mistura é colocada em moldes previamente esculpidos no 
formato que se quer. O resultado assemelha-se a pedras lavradas. 
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Internamente é dividida em nave central, ampla, ladeada por 
dois corredores. O teto, é formado por abóbadas de arcos ogivais de 
cruzaria, cujas nervuras ficam expostas, obtendo-se o característico 
efeito das igrejas góticas. Esse desenho fica um pouco mais complexo 
no transepto, onde quatro arcos se entrecruzam.

Foto 04 - Vista da Igreja Matriz, com seu telhado original

Fonte: Arquivo Histórico de Jahu

Em 17 de junho de 1904, assumiu a paróquia da Matriz de Jahu 
o vigário Bento Monteiro do Amaral, que permaneceu nesse cargo por 
cerca de 20 anos. Nomeou uma nova comissão para a finalização das 
obras. Para esse fim, foi contratado o empreiteiro Torello Dinucci, da 
cidade de Araraquara. Fora concluída a torre e nela se instalou a grande 
cruz de ferro, iluminada por lâmpadas elétricas, uma novidade em todo o 
país (FALCÃO, 1995, p. 7). Terminaram-se também as capelas laterais e 
o adro, onde foi construída a grande escadaria de acesso à porta principal. 



104

Alguns anos depois foi encomendado da Alemanha, por Joaquina de 
Almeida Prado e Coronel Lourenço Avelino, um grande órgão, dos 
maiores de São Paulo. Os lustres de cristal foram doados pela família 
Chammas, no ano de 1953 (LEVORATO, 2003, p. 190). 

Ao lado do altar, estão duas tribunas decoradas: à esquerda, o 
púlpito, e, à direita, o atril, para leituras das Epístolas. Representados 
por pinturas, sobre as tribunas estão dois dos discípulos, coloridos, 
como se estivessem em nichos góticos; enquanto que ao fundo, no altar, 
foram representados mais quatro deles, também como se estivessem 
em nichos, porém em branco e preto. Esse tipo de pintura foi muito 
comum no período gótico. Além dessas pinturas, há também diversas 
imagens: Nossa Senhora do Patrocínio, Santo Antônio, Santa Terezinha, 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, entre 
outras; em baixos-relevos coloridos, nas paredes laterais, a via sacra. 
Em todos esses elementos, aparece claramente a linguagem neogótica.

Carlos De Servi e Bruno Sercelli foram os artistas responsáveis 
por grande parte das pinturas da Matriz Nossa Senhora do Patrocínio de 
Jahu. O primeiro, responsável pelo arco principal da capela e dos painéis 
da parede do templo; o segundo cuidou das decorações. São de Bruno 
Sercelli os primeiros trabalhos decorativos no interior da igreja; concluiu 
sua obra na Matriz em 12 de abril de 1923. No entanto, de acordo com 
o Sr. Ítalo Poli, o mestre que fora selecionado anteriormente para ser 
responsável pela decoração das pinturas na Igreja Matriz havia sido 
Benedito Calixto, famoso pintor brasileiro, no entanto, ou por desacordo 
quanto ao preço, ou por razões que se desconhecem, acabou preterido.
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Foto 05 – Interior da Igreja Matriz

Fonte: Vladimir Benincasa, 2018

As pinturas que se encontram ao redor do altar, mostram 
passagens da vida da Virgem Maria, como a Anunciação, a visita de 
Maria à sua prima Isabel, e a Assunção e sua coroação nos céus; bem 
ao centro do altar, está pintada uma enorme cruz branca, cujo ápice 
apresenta uma coroa sob um lírio. Tudo em tons claros, de azul, branco 
e amarelo. A população tinha uma grande empatia pelas pinturas, 
principalmente porque participaram ativamente da realização destas, 
posando como modelos, representando os santos e santas.

O projeto da decoração interna da Matriz de Jahu é de autoria 
de Orestes Sercelli, pai de Bruno, estudioso das artes decorativas 
e industriais, nascido em Florença, em 1869. Nos anos de 1960, no 
intuito de dar uma maior sofisticação à igreja, as pinturas originais 
foram “restauradas” pelos artistas Américo e Eva Makk. O casal, além 
de complementar as pinturas faltantes, pinta também sobre algumas 
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das obras de Sercelli, sendo uma das “perdas” mais sentidas a dos 
evangelistas que decoravam as naves laterais. De acordo com o Sr. Ítalo 
Poli, essas obras foram cobertas por um “meio amarelo claro” envolta 
pela decoração de Bruno Sercelli.

Há três portas que levam ao interior da Matriz. Essas são 
protegidas por paraventos decorados com vitrais alemães, fruto de 
doação. Do lado esquerdo, ficam os vitrais doados pela família Moraes 
Navarro, que simbolizam o nascimento de Cristo; do lado direito, os 
doados pela família Almeida Prado, com a representação da Sagrada 
Família. No paravento da porta central, a decoração é feita por vitrais 
que simbolizam as mensagens: silêncio e oração. 

No piso, foi usado o ladrilho hidráulico, formando grandes 
mosaicos.

Com esse último templo, após as diversas reformas, demolições 
e construções desde a primeira capela de Jahu, chegava-se ao projeto 
esperado de uma igreja que satisfazia os fiéis em geral.

A imagem de um núcleo progressista e rico havia sido 
alcançado e era visto à distância, materializado na alta torre de sua 
igreja principal, construída pelo dinheiro obtido com a lavoura de café. 
Igrejas como essa, se espalharam por todo o interior paulista. Até as 
décadas do século XX, seu perfil sobressaía e chamava a atenção do 
viajante anunciando a chegada de um novo núcleo urbano ao longo do 
caminho. A verticalização das cidades médias vem lhes retirando essa 
primazia a partir de então. Assim como o café praticamente acabou 
por todo o solo paulista e já não é um grande indicador da riqueza do 
Estado, essas torres soam hoje mais como testemunhos de uma era que 
se acabou, afogadas entre torres de apartamentos ou escritórios, quase 
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imperceptíveis, destituídas da forte presença e significado que tiveram 
outrora.
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Capítulo 5

diÁloGo entre o teMPo: hiStóriA, MeMóriA, culturA e AfetoS 
doS MorAdoreS dA cidAde de GoiÁS1

Suzete Almeida de Bessa2; 
Nayara Joyse Silva Monteles3

1 Introdução

A proposta, revela aspectos e singularidades da cidade de Goiás, 
considerado Patrimônio Histórico da Humanidade desde dezembro de 
2001. Destaca-se que no ano de 2017 a cidade comemora dezesseis 
anos de patrimonialização e a mesma guarda os vestígios do dito e do 
não dito, isto no que concerne à história da comunidade vilaboense.

Diante do contexto da cidade, a pesquisa busca compreender 
de que modo os cidadãos dialogam com o tempo, a partir de suas 
experiências que se materializam por meio de registros visuais e ralatos 
de vida. Assim, entender o cotidiano da cidade com seus moradores 
foi essencial para perceber quais fazeres eram considerados especiais 
e, desse modo, montar a proposta de uma exposição fotográfica que 
dialogasse com o contexto da cidade de Goiás. Tanto a pesquisa como a 

1  Trabalho desenvolvido junto à comunidade vilaboense durante os trabalhos do 
projeto de extensão “Diálogo entre o Tempo” na Universidade Federal de Goiás, 
que culminou na exposição de mesmo nome dentro da programação do 19º Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental - FICA.

2  Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília – UnB; 
Professora da Universidade Federal de Goiás; e-mail: suzete_bessa@ufg.br

3  Doutoranda em Performances Culturais pela Universidade Federal de Goiás; 
e-mail: nayara_monteles@yahoo.com.br
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exposição objetivaram difundir suas conclusões no contexto da academia 
e incorporar seus moradores na construção desse conhecimento.

Nesse sentido, a metodologia utilizada para o desenvolvimento 
da proposta permitiu o uso da cartografia, estabelecendo uma relação 
entre a cidade, os moradores e seus afetos. Ressalta-se ainda que por meio 
de uma poética colaborativa foram adensados conhecimentos sobre a 
cidade e particularidades que só a arte permite. O diálogo entre os tempos 
permitiu entender o passado e o presente daqueles que cotidianamente 
vivem na cidade, visto que é possível compreender a história de um 
povo a partir de suas experiências de vida e de elementos do cotidiano, 
que se constituem parte do afeto. Essa compreensão favorece tanto a 
comunidade local quanto enriquece alunos, professores e universidade 
em geral, no contexto do curso de arquitetura e urbanismo, recém-criado 
na cidade, mas que busca se aproximar da comunidade local entendendo 
seu papel na construção do espaço. 

Diante do que já foi exposto, este capítulo está estruturado 
em dois momentos. No primeiro está instituída a discussão sobre a 
concepção de patrimônio bem como a ideia de bens que podem ser 
patrimonializados. Na segunda parte, questões pertinentes à poética e 
à exposição que aconteceu durante o 19º Festival de Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambiental – FICA, em junho de 2017.

É importante ressaltar que escrever um capítulo é uma 
possibilidade de dialogar de modo crítico com o material da investigação 
em campo, porém é também o momento de proceder escolhas 
conceituais. Para tanto, este capítulo opta por trabalhar a partir de uma 
perspectiva de patrimônio expandido com intuito de compreender, a 
partir da afetividade e do diálogo com as imagens, sua relação com a 
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história da cidade, traçando um parelelo entre a memória e a história de 
seus moradores.

2 O QUE É O PATRIMÔNIO CULTURAL

A concepção de patrimônio tem-se ampliado de modo 
significativos nos últimos anos, sobretudo nos últimos dez anos é 
possível perceber um alargamento da temática do que é, ou pode vir 
a ser, considerado patrimônio. Agregou-se novos elementos como a 
memória e ao mesmo tempo a possibilidade de pensar o esquecimento, 
isso é resultado da diversidade que envolve a mesma temática.

De acordo com a legislação brasileira de 1998, os bens 
considerados patrimônio se encaixam em dois perfis que são: 
patrimônio material, que envolve os bens materiais que agregam uma 
certa relevância para a comunidade pela sua pertinência histórica 
e cultural; e patrimônio imaterial, que envolve os bens simbólicos 
culturais, cujos valores estão relacionados ao modo de fazer, aprender, 
as relações de saber que se construíram ao longo da história de um 
dado grupo. Conforme Menezes (2009, p. 39) ressalta:

[...] construção material, simbólica, significados 
e representações se constroem em diversidade e 
harmonia. A separação, assim, entre patrimônio 
material (que se tomba) e ‘imaterial’ (que se 
registra) é possível apenas para cumprir didatismos 
e burocracias.

Apontamos que essas separações entre os bens culturais 
como patrimônio material e imaterial que foram delineadas estão 
se desconstruindo à medida que o escopo dessa área tem abrangido 
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discussões que estão para além dos bens populares e tradicionais. 
Assim, trata-se de uma desconstrução das dicotomias no qual atribui-
se valores somente aos bens tradicionais mais voltados para a cultura 
popular tradicional. A ampliação dessa discussão, com intuito de criar 
novos discursos sobre o tema, gera a possibilidade de rever questões 
que já estavam arraigadas.

O modo como historicamente foi definido o pensamento de 
patrimônio material e imaterial, separando e atribuindo valores a alguns 
bens culturais, se reflete principalmente na forma como a sociedade 
observa um dado objeto atribuindo a ele um valor especial. Assim, 
o tempo figura como um ator principal uma vez que corrobora para 
agregar valor especial, contribuindo para dar visibilidade a elementos 
até então não ressaltados.

Entretanto uma memória cultural é também reflexo de uma 
memória social, visto que nunca estamos sós se pensarmos o processo 
de construção da história e identidade de um grupo, comunidade e de 
uma sociedade. Nesse sentido, somos fruto de diversos momentos de 
aprendizagens no qual os saberes também se constroem a partir de 
momentos simples, de situações corriqueiras etc. Assim, entende-se que: 
“Para que exista patrimônio é necessário que ele seja reconhecido, eleito, 
que lhe seja conferido valor, o que se dá no âmbito das relações sociais 
e simbólicas que são tecidas ao redor do objeto ou do evento em si.” 
(FERREIRA, 2006, p. 79).

Para Chagas (2005), ao discutir a ideia de patrimônio e 
preservação com ênfase na memória é necessário levar em consideração 
o fato de que esse campo de estudo, parte de um contexto social mais 
amplo, está impregnado de questões sobre poder e aceitação. De 
semelhante forma, preservar a cultura e a história de um povo por meio 
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da memória, também corrobora para a produção de esquecimentos, 
contudo, não se pode deixar de frisar que essa serve como uma forma 
de perpetuação da memória cultural e identitária.

Dessa relação entre memória e preservação do patrimônio 
cultural vemos nascer novas possibilidades de abordar-se a temática, 
que antes de tudo trata-se de uma questão de legislação. Foram 
cristalizando-se ao longo do tempo concepções de patrimônio que são 
voltadas simplesmente para a preservação da história e, mesmo sabendo 
que vale realçar a relevância da história no contexto deste material, é 
preciso também demonstrar que existem diversos meios e modos de se 
olhar para um dado objeto.

Conforme esboçado por Nora (1993, p. 80),

Quando falamos de escolhas nos referimos 
ao caráter sempre eletivo daquilo que vai 
representar um grupo, uma sociedade, ou a 
própria humanidade no seu sentido mais amplo. 
Ao falar de conflitos nos remetemos à memória, 
à sua própria natureza ambivalente, que carrega a 
lembrança e o esquecimento como faces de um 
mesmo processo.

Nesse sentido, as sociedades corroboram com o processo de 
legitimação dos objetos e, ainda, manifestações que são vistas como 
um bem peculiar, de caráter especial. A memória tem auxiliado campos 
da história no sentido de compreender o porquê desses elementos 
receberem um olhar privilegiado. Contudo, a ambivalência trazida pela 
mesma também possibilita diversos tipos de interpretação devido aos 
fatos, acontecimentos que podem ser esquecidos. Assim, 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, 
e elas nos são lembranças pelos outros, mesmo 
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que se trate de acontecimentos nos quais só nós 
estivemos envolvidos, e com objetos que só nós 
vimos. É porque, em realidade, nunca estamos 
sós”. (HALBWACHS, 2004, p. 30).

A herança cultural também é construída, em parte, pela memória 
e esta compreende um conjunto de práticas e ações que reverberam na 
construção identitária. As singularidades que diferenciam os contextos 
e os sujeitos que são evidenciados pela sua constituição identitária, 
formada a partir de uma mesclas de saberes, entretanto, podem estar 
visíveis nos corpos que também são marcadores de fronteiras.

Assim, é por meio da identidade que se ratifica a diversidade 
bem como as diferenças existentes na sociedade. Sabe-se que ao longo 
da história é possível perceber as diferenças que dividem a sociedade 
em grupos. As distinções sociais impactam, inclusive, no modo como 
organizou-se a cultura, em que a cultura popular foi denominada de 
baixa cultura, e sabemos que essa diferença é dada, principalmente, 
pelas questões que advém do social e da raça. Apesar de ser totalmente 
incoerente a distinção entre alta e baixa cultura ainda são perceptíveis 
os conflitos provenientes desse campo. Nesse sentido, conforme 
Cuche (2002, p. 187), “a imposição de diferenças significa mais a 
afirmação da única identidade legítima, a do grupo dominante, do que 
o reconhecimento das especificidades culturais”.

3 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

O estudo das relações de história, memória e cultura na cidade 
de Goiás através da imagem no contexto da abordagem visual e teórica 
das diversas práticas artísticas favoreceu a rememoração das relações 
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de afeto, a priori definidas em projeto de extensão desenvolvido na 
comunidade vilaboense em parceria com a Universidade Federal 
de Goiás. Enquanto proposta de investigação foram estabelecidos 
os objetivos e, enfatizada a relevância da pesquisa qualitativa como 
forma de compreender as relações de saberes e o modo como estas 
se configuram no cotidano. Assim, entende-se ser importante: criar 
uma cartografia a partir da Cidade de Goiás com base nos afetos 
da comunidade; promover uma reflexão sobre patrimonialidade a 
partir desses afetos; estabelecer diálogos possíveis entre o cotidiano, 
afetividade e patrimônio; perceber a partir da cotidianidade as práticas 
culturais instauradas no contexto da cidade e criar uma poética 
contemporânea a partir de registros visuais provenientes do campo.

O projeto que se deu a partir de reuniões e conversas envolvendo 
a comunidade local, professores e alunos dos cursos de arquitetura e 
urbanismo e artes visuais buscava dialogar a respeito da história de cada 
um desses personagens da comunidade, representativos ou anônimos, 
desenhando e construindo a cidade a partir de suas vivências, 
relacionando atividades ordinárias desses sujeitos da pesquisa, mas 
que, quando partilhadas, demostraram fazer parte de um cenário mais 
completo na construção de Goiás, partrimônio histórico e cultural.

A escolha de cada participante da pesquisa se deu através 
de indicações da própria comuniadde, que durante as reuniões 
consideravam aqueles que, dentro ou fora da história e memória oficiais 
da cidade, percebiam desenvolver um trabalho referencial e de relevânica 
na cidade. Dentre as indicações, vinte pessoas foram selecionadas para 
participar da pesquisa tomando por base: a quantidade de indicações, 
visto que algunas pessoas eram sempre lembradas; o tempo de vivência 
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na comunidade vilaboense; e a manutenção do fazer artístico dentro da 
familia, o que revela a manutenção da cultura e tradição artística.

Fotografia I — Dona Carmem e recordação do trabalho por anos 
desenvolvido junto ao marido, no mercado tombado da cidade.

Fonte - Acervo do autor.

As imagens são meios pelos quais é possível compreender a 
história de vida de uma pessoa, uma comunidade e uma sociedade. 
Historicamente foi possível compreender o modo de vida de civilizações 
desaparecidos por meio de registros visuais e artefatos, como exemplo 
citamos Pompeia, cujas imagens relevam o contexto cultural daquele 
grupo que desapareceu devido a erupção do vulção Vesúvio. Não 
foram eleitas imagens já legitamadas pelo campo da arte nessa pesquisa 
pela simples compreensão de que independente de qual seja a imagem 
há nesse material potencial para gerar discursos. Dessa forma, estamos 
em consonância com Belidson Dias (2011, p. 54) quando afirma que:

É importante acrescentar que a Educação da 
Cultura Visual significa a recente concepção 



116

pedagógica que destaca as múltiplas representações 
visuais do cotidiano como os elementos centrais 
que estimulam práticas de produção, apreciação 
e crítica de artes que desenvolvam cognição, 
imaginação, consciência social e sentimento de 
justiça [...]

A discussão da representação do patrimônio em relação aos 
campos da cultura da imagem e das práticas artísticas tornou-se invevitável 
visto que a cada reunião, mais personagens dessa pesquisa partilhavam 
seus saberes e práticas culturais mediante registros fotográficos (Figura 
I) que revelavam e estabeleciam vínculos com um patrimônio imaterial 
consagrado ao longo do tempo. Nesse âmbito, analisar e reavaliar essa 
base iconográfica constituída de fotografias despretensiosas, à luz das 
práticas cotidianas, entendendo sua importância na interpretação da 
memória e patrimônios da cidade foi o primeiro passo.

3.1 Descrição da Metodologia

A etapa preparatória de planejamento para os encontros com 
a comunidade local contou inicialmente com reuniões da equipe 
de trabalho, responsável pela organização e envolvimento com os 
personagens presentes na pesquisa. As reuniões de levantamento 
iconográfico precisaram ser precedidas de outros encontros, a fim 
de estabelecer uma relação de confiança necessária para o resgate 
da história oral a partir das experiências relatadas pelos cidadãos 
vilaboenses. Os primeiros encontros também serviram para nortear 
os questionamentos que, respeitando a história individual de cada 
pessoa, conseguissem apreender as relações do fazer cultural cotidiano 
e a história da cidade, enquanto patrimônio imaterial. Questões que 
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revelassem práticas culturais herdadas e vivenciadas em várias gerações 
da mesma família, grupos de trabalho que se uniram para fortalecer a 
prática cultural dentro do contexto da cidade, a evolução ou não das 
técnicas no fazer manual, a prática cultural associada à determinado 
local da cidade provocando uma identidade local, entre outras coisas.

Por fim, as reuniões sensibilizaram parcela considerável da 
população que se envolveu na construção desse acervo iconográfico 
que descrevesse a atual situação cultural da cidade para além da história 
oficial, para além de ícones como Cora Coralina, consagrada poetiza da 
cidade, relatando fraquezas, oportunidades e estratégias de manutenção 
da prática cultural.

O cronograma de trabalho de três meses de pesquisa de campo 
permitiu vivênicas com a proprietária da primeira casa de um dos bairros 
da cidade, passando pela vendedora de antiguidades que compõe o 
espaço do mercado tombado da cidade desde sua fundação (Figura I), 
às professoras que estudaram e lecionaram no colégio Sant’Ana (Figura 
II), que funcionou por mais de 100 anos, memórias de um acervo 
afetivo, autonomo e desconhecido da cidade foram sendo relembradas.
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Fotografia II — Recordações do Grupo Escolar Mestre Nhola, Cidade de 
Goiás.

Fonte - Acervo do autor.

As inumeras paneleiras que ainda buscam o barro, fazem a 
queima e moldam à mão suas criações (Figura III) nos grandes quintais 
coloniais da cidade também conhecida pelas panelas de barro. O 
advogado anistiado e suas lembranças políticas, o padre que fundou a 
primeira associação cultural da cidade. Todo esse acervo iconográfico 
precisava tornar-se público, e diante dessa intenção acontece a exposição 
“Diálogo entre o Tempo”.
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Fotografia III — as criações em barro

Fonte - Acervo do autor.

A exposição foi planejada para acontecer parcialmente nas 
dependências do Museu das Bandeiras, se estendendo por um percurso 
pelas ruas da cidade (Mapa I) elaborado a fim de favorecer a vivência do 
espectador do acervo fotográfico inserido dentro do tecido urbano da 
cidade histórica, combinando a história não oficial dentro do patrimonio 
já consagrado. A ideia de imagens alocadas de forma efêmera, delimitadas 
pelo espaço da paisagem da cidade favorece a percepção da cidade como 
o território da performance, das transformações constantes, para além 
dos limites do Centro Histórico, a relação existente entre tempo - passado 
e o presente – e a cidade se revela.

A consequente discussão levantada pela exposição se apresentou 
em forma de composições fotográficas (Figura IV) montadas a partir 
desse diálogo de atividades que perduram no tempo, construindo o 
patrimônio imaterial da cidade.
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Os objetos de afetos partilhados pela comunidade narraram 
suas relações com a cidade. As singularidades deste trabalho estão na 
perspectiva do ‘olhar a cidade por meio de imagens deflagradas a partir da 
experiência daqueles que com suas ações, simples ou complexas, expõe o 
modo de vida da comunidade’. De acordo com Bosi (2003, p. 36):

Pela memória, o passado não só vem à tona das 
águas presentes, misturando-se com as percepções 
imediatas, como também empurra, “descola” estas 
últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A 
memória aparece como força subjetiva ao mesmo 
tempo profunda e ativa, latente e penetrante, 
oculta e invasora.Mapa I — Percurso da Exposição 
“Diálogo entre o Tempo” – A história oral inserida 
dentro da história já consagrada.

Mapa I — Percurso da Exposição “Diálogo entre o Tempo” – A história 
oral inserida dentro da história já consagrada.

Fonte - Acervo do autor.
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Fotografia IV — Exposição “Diálogo entre o Tempo”.

Fonte - Acervo do autor.

As imagens expostas como componentes das reflexões finais 
dessa discussão, revelam a relação imagem-tempo, em que a prática 
artística se constitui diretamente como patrimônio cultural dentro de 
uma cidade reconhecida pelos partrimônios arquitetônicos. Partindo 
da concepção de que toda imagem exprime uma ideia, as fotografias 
antigas (re)fotografadas são a narrativa instituida de significação, e 
exploram a expressão de sentido da prática artística.

Na perspectiva de compreender de que modo a comunidade 
dialoga com esse contexto de cidade Patrimônio Histórico fundamentada 
em um fazer artístico, surge uma cartografia na cidade, entendendo 
que é possível compreender a história de um povo a partir de suas 
experiências de vida e de elementos de seu cotidiano, que constituem 
parte do afeto.
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3.2 A Estética do Cotidiano e a Exposição Colaborativa

Diante disso, é imprescindível considerar aquilo que, segundo 
RICHTER (2003, p. 8), subentende a estética do cotidiano:

[...] além dos objetos ou atividades presentes na 
vida comum, considerados como possuindo 
valor estético por aquela cultura, também e 
principalmente, a subjetividade dos sujeitos que a 
compõem e cuja estética se organiza a partir de 
múltiplas facetas do seu processo de vida e de 
transformação.

Assim como a estética do cotidiano amplia o conceito de 
arte usualmente utilizado na escola para um sentido mais amplo de 
experiência estética, incluindo as chamadas “artes menores”, o conceito 
de patrimônio também é passível de ampliações. A memória com os 
diversos dispositivos que remontam o tempo são materiais primordiais 
nesse sentido.

Configura-se a concepção de patrimônio expandido, diante 
do que cada morador da comunidade vilaboense considera um bem 
patrimonial, além de revelar quais outros sujeitos eram relevantes nas 
relações entre os afetos e uma história singular dentro do contexto 
da cidade. Posto isto, é preciso ressaltar que os bens patrimoniais se 
expandem para os afetos e modo de vida de quem fez e continua 
fazendo parte da história da cidade de Goiás, patrimônio cultural da 
humanidade. Entendemos que “a memória é um fenômeno sempre 
atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação 
do passado.” (NORA, 1993, p. 9)

A estética do cotidiano se desdobra em múltiplos 
questionamentos sobre a expressão criativa na cidade, considerando 
atividades da vida que possuam valor estético subjetivo, de produção 
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e processo artístico colaborativo, em que a comunidade vilaboense e 
suas memórias tem papel de protagonistas. O diálogo entre exposição 
colaborativa e práticas se baseia, segundo AMARAL (2015, p. 21), em 
“uma perspectiva colaborativa, processual e transdisciplinar que se 
vincula a novas concepções do patrimônio cultural.” O próprio tecido 
urbano da cidade se encarrega de articular pasado e futuro, memoria e 
práticas artísticas em diversas narrativas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: APRENDIZAGENS

Andar pelas ruas de Goiás é buscar pela história, mas encontrá-
la em recortes. Andar, deslocar-se... É se relacionar com edifícios, com 
pessoas de um caminhar displicente. Não por acaso, o “andar à toa” por 
essas ruas proporciona belas perspectivas de edifícios históricos que 
sobrevivem ao tempo.

Segundo Francesco Careri (2013), caminhar é um ato de 
cognição, um ato criativo que implica simbólica ou fisicamente a 
transformação do espaço, configurando a consciência da paisagem, 
torna-se uma forma de arte que ao mesmo tempo é ferramenta de 
conhecimento e modificação do espaço em que se caminha. Um lugar 
para além dos edifícios, mas pertinente ao cotidiano. Para CARERI 
(2013, p. 51):

o caminhar, mesmo não sendo a construção 
física de um espaço, implica uma transformação 
do lugar e dos seus significados... é uma forma 
de transformação da paisagem que, embora não 
deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o 
significado do espaço e consequentemente, o 
espaço em si, transformando-o em lugar.
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O resgate documental do acervo fotográfico recuperado junto 
à comunidade da cidade de Goiás retrata essa transformação do lugar 
por meio de uma releitura baseada em fotomontagens, memórias e 
afetos locais. Além disso, as imagens evidenciaram o que também pode 
ser “patrimonializável” para os moradores da comunidade vilaboense, 
ampliando a ideia de patrimônio para bens simbólicos, afetivos e 
práticas cotidianas. Dessa forma, as imagens promovem um diálogo 
entre o passado e o presente da comunidade que é reiterado através 
de narrativas fotográficas atuais. As imagens antigas (re)fotografadas 
reafirmam hábitos que fazem da cidade patrimônio para além das 
construções históricas, revelando a cultura local e seus valores agregados 
como um bem do patrimônio.

As fotografias dialogam com a ideia de tempo, espaço, memória 
e afeto, (re)significando o campo da arte e do patrimônio através de 
interdisciplinar e apoiadas em abordagens teóricas, articulando a 
formulação de questionamentos na perspectiva do diálogo das relações 
de Patrimônio para além das edificações, como as atividades cotidianas 
da comunidade, mas também inerentes a elas, em memórias e afetos da 
comunidade para com a cidade, experimentando a relação do tempo 
dentro do espaço, e sujeito a ele.

A imagem é um dos modos pelos quais é possível relacionar 
história e memória, visto que entendemos que a partir da fotografia 
podemos criar relação entre as construções de saber e poder, bem como 
podemos entender traços da construção identitária de uma comunidade 
ou sociedade. São as diferenças que evidenciam a marca da existência de 
uma diversidade cultural no qual expressam os modos de ser e viver.

Assim, a imagem fotográfica, enquanto técnica, nos possibilitou 
perceber não somente a história a partir do patrimônio físico, mas de bens 
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patrimoniais simbólicos que revelam o cotidiano e ao mesmo tempo a 
identidade cultural da cidade de Goiás. Lembramos que é no cotidiano 
que “as culturas” ganham vida e alguns desses comportamentos que 
são restaurados e instaurados passam de geração a geração.

A visibilidade dada nesta pesquisa aos saberes e fazeres especiais 
populares se deu pelo entendimento da riqueza da aprendizagem 
proveniente desta experiência. Assim, colocar-se à escuta de vilaboenses 
para que estes pudessem contar sua relação com a cidade e quais 
seriam seus afetos foi revelador. Nesse sentido, a partir da afetividade 
foram gerados os discursos com os quais estabelecemos relações entre 
presente e passado, memória e história.

A produção artística colaborativa foi uma possibilidade de 
expressão e também de discutir referencias. A arte colaborativa é 
considerada, também, uma forma de tecer vínculos e diferencia-se 
por ser coletiva. É importante salientar também que se abandona a 
ideia de controle sobre obra, a medida que a construção do processo 
acontece por meio de narrativas visuais e orais de cidadãos vilaboenses 
que aceitaram participar da proposta. Desse modo, as memórias e as 
histórias seviram como fio condutor para compreender-se a relação de 
afetos dos sujeitos com a cidade de Goiás, patrimônio cultural.

A cartografia possibilitou conhecer melhor a malha urbana e os 
sujeitos que habitam aquele local. Além disso, a experiência de visitar 
o campo de invesgitação, realizar entrevistas para perceber os possíveis 
diálogos entre arte, memória, história e identiade nos possibilitou a 
elaboração da poética “Diálogo entre o tempo: história, memória, cultura 
e afetos dos moradores da cidade de goiás”. Foi possível perceber por 
meio do relato de experiências daqueles que contribuem para a criação 



126

de uma estética do cotidiano singular, na cidade de Goiás, aspectos que 
colaboram para a preservação da história do local por meio da memória.
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Capítulo 6

AnÁliSe ArquitetônicA teMÁticA do MuSeu do vinho MÁrio Pe-
lleGrin

Juliana Aparecida Biasi1; 
Inara Pagnussat Camara2

1 Introdução

Em regiões praticamente intocadas do interior do estado de 
Santa Catarina, fragilmente ligadas aos núcleos luso-brasileiros já 
instalados no litoral, estabeleceram-se os imigrantes italianos que 
formaram contextos culturais praticamente inalterados e de grande 
valor patrimonial. Chamadas de ‘ilhas culturais’, esses locais são 
caracterizados basicamente pela ausência de monumentalidade, 
diversidade de técnicas construtivas e tipologias arquitetônicas (LUCA; 
SANTIAGO, 2011).

A colonização de Vila Rio das Pedras, localizada no interior 
do estado de Santa Catarina, iniciou-se em 1918. Em 1921, alterou seu 
nome para Perdizes e no ano de 1944 teve sua instalação oficializada 
sob o nome de Videira, referindo-se ao fato de ser um grande centro 
vitivinicultor do estado na época. Nos dias atuais, além de um grande 
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em Engenharia Civil pela UTFPR, Professora de Magistério Superior na UNOESC; 
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produtor de uva, o município tem como principal atividade econômica 
a agroindústria (SANTA CATARINA, 2013).

A cidade de Videira teve sua colonização realizada por imigrantes 
italianos e alemães. O lado direito do Rio do Peixe, o lado dos alemães, 
era composto por indústrias e pela Igreja Luterana enquanto, o lado 
oposto italiano trazia às suas margens a Igreja Católica e as plantações 
de uva das quais deriva o nome da cidade. 

Situações adversas como o clima, a falta de acessos e de recursos 
são refletidas na precariedade das primeiras moradias construídas pelos 
imigrantes europeus que vieram colonizar o interior dos estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a melhoria da arquitetura só foi 
realizada após a produção das primeiras safras. Sendo esses pioneiros 
italianos natos ou descentes de primeira linha, o resultado das 
primeiras manifestações artísticas, cabendo aqui também a arquitetura, 
obedeceram às suas origens étnicas e à disponibilidade local de materiais.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 O Museu Mário Pellegrin

Um marco da implantação das igrejas católicas nesta região 
no início do século XX, realizada para os padres Salvatorianos que 
colonizaram Videira foi a Casa Canônica. Construída no ano de 1931, 
com a função de seminário, com portas esculpidas, mãos-francesas 
torneadas entre outros detalhes que tornam sua arquitetura no mínimo 
curiosa. Trata-se de uma obra-prima da rudimentar arquitetura 
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colonial italiana, realizada com mão-de-obra e materiais doados pela 
comunidade. Esta é a primeira obra construída em Videira no início 
da colonização que sintetiza os conhecimentos arquitetônicos trazidos 
pelos imigrantes (SILVA, 1985). A obra é executada em madeira e 
possui sua divisão composta de porão e sótão, totalizando uma área de 
cento e vinte metros quadrados.

Reformas ocorreram na década de 60 quando a Casa Canônica 
deixou de funcionar como seminário e parte de seu corpo foi 
eliminado. Na década de 70 ocorreu a finalização de suas atividades 
vinculadas à Igreja Católica e o fechamento de suas portas. Em 1983 
a construção foi adquirida e tombada pela Prefeitura Municipal 
através da Lei Municipal Nº 14 (VIDEIRA, 1983) e posteriormente 
pelo estado através do Decreto Lei Nº 5.911 (SANTA CATARINA, 
2002). A edificação passou por processo de restauração que durou 
14 meses (Fotografia 1). Iniciada em novembro de 1983 e concluída 
e reinaugurada em fevereiro de 1985, a restauração passou por três 
fases de implantação nas quais além de melhorar, substituir e dar 
tratamento a peças construtivas, assoalhos e paredes, também realizou 
a reconstrução e melhoria das instalações sanitárias e a instalação 
de circuito elétrico e hidrossanitário, a pavimentação do porão e do 
pátio externo, o ajardinamento e a instalação de mobiliário externo. A 
edificação permanece até os dias atuais como Museu do Vinho Mario 
Pellegrin tendo como missão salvaguardar, pesquisar, documentar 
e comunicar o processo de fabricação do vinho colonial de Videira, 
resgatando o vínculo do município com a vinicultura que representa a 
cidade desde 1913.
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Fotografia 1 – Restauração do atual Museu do Vinho Mário Pellegrin 
durante a década de 80.

Fonte - Museu Mário Pellegrin (2017)

O Museu está localizado na rua Padre Anchieta, ao lado da 
Igreja Católica – com grande presença do uso da madeira - e da praça 
cívica – a qual recebe a implantação do Coreto, este também em madeira 
local. Durante longos anos, o método de tratamento aplicado para a 
preservação destas obras foi o uso de selante constituído por tinta em 
pó misturada com óleo de linhaça, clara de ovo e água. Sua primeira 
pintura externa, de cor verde, só ocorreu anos após a conclusão da 
obra. Sua construção deu-se com madeira local, de pinheiro – araucária 
– material que até os dias de hoje é abundante na região devido a sua 
facilidade de adaptação a terrenos rochosos e desnivelados.
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2.2  O Estilo Romântico, o Pitoresco e o Gótico Rural no Mundo

No decorrer da pesquisa e análise da obra, pode-se afirmar 
que o estilo arquitetônico presente no Museu remete às raízes naturais 
italianizadas, muito similares ao estilo pinturesco, decorrente do 
movimento romântico. O pitoresco primariamente qualificava qualquer 
edifício elaborado por arquitetos no século XVIII que se inspiravam 
em pinturas de paisagens realizadas no século XVII, por pintores 
como Claude Lorrain, Nicolas Poussin e Salvator Rosa que retratavam 
paisagens ideais concebidas cheias de detalhes e figuras.

Em 1753, Marc-Antoine Laugier publica, de forma anônima, 
seu influente “Essai sur l’Architecture” (Ensaio sobre Arquitetura), 
onde formula a hipótese de que toda a arquitetura tem sua origem 
na cabana primitiva, sendo o princípio e medida de toda a arquitetura 
(MIGUEL, 2002). O ensaio, que defende o retorno aos princípios ou 
às raízes naturais, despojados de detalhes supérfluos, contribui para 
a afirmação de que o pitoresco é base para a definição de estilo da 
arquitetura rural.

No ano de 1795, o teórico de paisagismo e jardinagem Uvedale 
Price juntamente com o acadêmico Richard Payne Knight, definiram 
o termo pinturesco, ou pitoresco, como categoria estética. É certo que 
o pitoresco abraça um arranjo diverso de características arquitetônicas 
de todos os estilos imagináveis e em arranjos ecléticos de dois ou mais 
estilos (COLE, 2011).

Inegavelmente as obras de arquitetura pitoresca tem 
irregularidade, variedade, contraste de arranjos e assimetria de formas 
que expressam a disposição dos ambientes internos agregados a galerias e 
varandas externas. Os exteriores podem ser em estilo gótico, italianizado 
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ou acastelado. Quando adotado o estilo gótico, a arquitetura apresenta 
lancetas e janelas com moldura de capuz, lambrequins, pingadeiras 
e até mesmo pináculos. Muitas edificações do pinturesco têm o estilo 
italianizado que é caracterizado geralmente por uma torre, de planta 
quadrada ou redonda com telhado cônico. A obras italianizadas também 
apresentam alas perpendiculares à torre, galerias, janelas em arco e 
balaustradas, já as obras acasteladas são caracterizadas pelo uso de ameias 
e torres, e, como todas as demais, o uso irregular das formas.

É de longa data que a Inglaterra se inspira na arquitetura italiana. 
Na Europa enquanto todos os países voltavam-se para o Barroco 
da Contrarreforma, no século XVIII, a Inglaterra, por não seguir o 
catolicismo, preferiu desenvolver seu próprio estilo arquitetônico. Foi 
então criado o Palladianismo ou Neopalladianismo, inspirado por 
projetos e tratados de famosos arquitetos italianos renascentistas como 
Andrea Palladio, Sebastiano Serlio e Vicenzo Scamozzi.

Uvedale Price influencia outros acadêmicos e estudiosos com 
seu “Essay on British Cottage Architecture of  1798” (Ensaio sobre 
Casas de Campo Britânicas de 1798). Dentre eles está David Laing, 
arquiteto britânico, que publicou em 1800 o livro “Hints for Dwellings, 
Consisting of  Original Designs for Cottage, Farmhouses, Villas, etc.” 
(Sugestões para Moradias, Constituídas por Desenhos Originais para 
Casas de Campo, Casas de Fazenda, Vilas, etc.), reimpresso nos anos 
de 1804, 1823 e 1841. Os arquitetos praticantes do pinturesco mais 
conhecidos e com maior número de obras no estilo na Grã-Bretanha 
são John Nash e Robert Lugar, e o arquiteto paisagista Humphry 
Repton (WATKINS; COWELL, 2012).

Movimento amplamente difundido, o pitoresco permaneceu 
perceptível na arquitetura das casas do início do século XIX no meio 
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rural da Grã-Bretanha (COLE, 2011, p. 306). Além da irregularidade 
e o uso eclético de motivos empregados, as edificações farão o uso 
de telhados em colmo, lucarnas, janelas presentes em oitões, varandas, 
telhados em quina e chaminés ornamentados. Em muitos elementos 
arquitetônicos a decoração será realizada com detalhes de madeira 
entalhada e com a inserção de elementos como gabletes e pináculos 
emprestados do estilo gótico. Em casas de campo também era comum 
a aplicação de madeira nos andares superiores de uma edificação ou 
de parte dela, enquanto os andares inferiores eram construídos em 
pedra ou tijolo para acentuar o efeito de rusticidade e retorno às raízes 
naturais proposto pela noção de “cabana primitiva”.

Figura 1 – Modelos de residências para o campo: (a) uma opção em madeira 
para uma casa de campo; (b) uma casa de campo para uma pequena família; 
(c) uma vila em estilo toscano; (d) uma vila irregular em estilo italianizado.

Fonte - Adaptado pelas autoras de Downing (1863)
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Nos Estados Unidos, influenciado pela Inglaterra, o arquiteto 
paisagista Andrew Jackson Downing publica, em 1842, a primeira 
edição do livro “Cottage Residences: a series of  designs for rural 
cottages and cottages villas and their gardens and grounds adapted 
to North America” (Casas de campo: uma série de desenhos para 
casas rurais e vilas campestres e seus jardins e terrenos adaptados à 
América do Norte), como pode ser evidenciado na Figura 1, Downing 
propunha diferentes tamanhos de residências, estilos e formas para que 
o pinturesco também servisse aos menos abastados ou a locais com 
menores possibilidades de recursos (DOWNING, 1863). Esse livro foi 
muito difundido e fez por aparecer o estilo chamado de Carpintaria 
Gótica (Carpenter Gothic) ou Gótico Rural (Rural Gothic) que aplica 
os detalhes arquitetônicos do revivalismo gótico junto às planificações 
do pinturesco, ambos decorrentes do movimento Romântico. Com a 
abundância de madeira nativa na América do Norte, os carpinteiros 
improvisaram sobre características desenvolvidas em pedra nas obras 
góticas originais, mas a falta dessas obras autênticas ou de revivais, 
presentes à época na Europa através do movimento Romântico, 
resultou em uma arquitetura que não sofreu a influência restritiva 
acadêmica e que puderam enfatizar o encanto e a singularidade de cada 
obra ao invés de basear-se em um modelo.
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Fotografia 2 – Exemplo de Carpintaria Gótica ou Gótico Rural: Lace House, 
Colorado, EUA, construída nos anos de 1860.

Fonte - US National Park Service (1991)

3 ANÁLISE DA OBRA

Com o estudo do movimento pinturesco na arquitetura é 
possível realizar o paralelo temático entre a obra Museu do Vinho Mário 
Pellegrin, antiga Casa Canônica, localizada em Videira, Santa Catarina, 
e as obras realizadas na América do Norte. Elementos similares ao 
pitoresco são encontrados na edificação, tais como a irregularidade de 
formas com a assimetria de disposição das varandas ricamente decoradas 
com aberturas em arco e balaustradas planas, que foram elaboradas 
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em madeira devido à falta de disposição de material adequado. Todos 
os elementos anteriormente citados remetem ao estilo italianizado, 
porém também são encontrados elementos que revivem o estilo gótico 
na edificação, como os cogulhos e pináculos talhados em madeira e 
fixados na estrutura do telhado, os lambrequins fixados nos beirais e 
as pingadeiras presentes na sacada sustentada pelas mãos-francesas 
entalhadas. Ainda se nota a presença de elementos neoclássicos nas 
portas duplas e nos entalhes de motivos florais realizados nas almofadas 
das portas da entrada principal. Mas, sem sombra de dúvidas, um dos 
aspectos mais notórios do museu é seu fechamento vertical. O porão 
foi construído em ciclópico, com pedras basálticas de dimensões 
regularmente lavradas, e nos andares superiores aplicou-se a madeira 
com encaixe tipo macho-fêmea, que remete ao aspecto de rusticidade e 
retorno aos princípios da “cabana primitiva” tão seguidos pelos arquitetos 
do movimento pinturesco.

Fotografia 3 – Descrição dos elementos constituintes da fachada frontal.

Fonte - As autoras (2017)
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Fotografia 4 – Descrição dos elementos constituintes da fachada posterior.

Fonte - As autoras (2017)

4 CONCLUSÃO

A obra arquitetônica do Museu do Vinho Mário Pellegrin reflete 
uma arquitetura pitoresca, decorrente do romantismo, com um arranjo 
eclético que envolve características arquitetônicas de diversos estilos, 
dentre eles o gótico rural, o italianizado e o neoclassicismo.

Considerando que o livro influenciado pelo movimento 
pitoresco europeu e publicado nos Estados Unidos por Andrew Jackson 
Downing acaba por refletir na produção de uma arquitetura com 
grande ornamentação com motivos góticos produzidos em madeira, 
no Brasil, longe de acesso, disponibilidade de materiais e mão-de-
obra especializada, os imigrantes utilizaram recursos e conhecimentos 
locais para produzir essas obras. Por tratarem-se de ‘ilhas culturais’, 
sem a influência externa da arquitetura luso-brasileira, a edificação se 
desenvolveu com o conhecimento trazido pelos imigrantes italianos 
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e alemães. Como ocorrido nos Estados Unidos, a abundância de 
madeira nobre nativa e a falta de obras góticas originais ou de revivais 
do movimento romântico, todas realizadas em pedra, fez com que a 
arquitetura elaborada pelos pioneiros europeus seguisse um rumo 
próprio e singular.
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Capítulo 7

o PAtriMônio ferroviÁrio de BAuru: uMA AnÁliSe AtrAvéS dAS cin-
co PortAS dA PAiSAGeM

Karla Garcia Biernath1;
Norma Regina Truppel Constantino2

1 Introdução 

Existem inúmeras formas de ler e interpretar a paisagem. 
Estudada exaustivamente pela geografia, tem se expandido para outras 
áreas como a filosofia, biologia, arqueologia, arquitetura, história, ciências 
sociais, sendo incontáveis as disciplinas que fazem da paisagem seu 
campo de estudo. Essas diversas visões contribuem significativamente 
para a expansão de campos de pesquisas que utilizam a paisagem desde 
instrumento de gestão pública, passando pelo campo social até como 
objeto para a promoção da preservação patrimonial.

É consenso entre muitos autores que existe uma diversidade e 
significados em torno do conceito de paisagem. A paisagem não é um 
objeto, ela é integradora de múltiplos elementos, o que não caberia no 
domínio dos conceitos empíricos (SERRÃO, 2013). Besse explica que:

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (UNESP); FAAC; 
e-mail: karlabiernath@hotmail.com

2  Professora assistente Doutora do Programa de Pós-Graduação e Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (UNESP); 
Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - FAAC – UNESP, e-mail: 
ncosnt@faac.unesp.br
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Existem atualmente uma polissemia e uma 
mobilidade essenciais do conceito de paisagem, 
e essa situação teórica deve-se, em parte, à 
atomização profissional e acadêmica de diferentes 
“disciplinas” que fazem dela seu campo de estudos 
e de intervenções. (BESSE, 2014, p. 11).

Pode-se dizer que o homem sempre manteve uma relação 
íntima com seu entorno. Inicialmente, se caracterizava por uma relação 
de sobrevivência, adequando o meio natural às suas necessidades 
básicas: alimentação e proteção, garantindo não só sua adaptação como 
a perpetuação das sociedades ao longo do tempo.

Um dos elementos mais importantes para a urbanização das 
cidades brasileiras no século XIX foi a ferrovia. Meio de transporte 
por excelência da Revolução Industrial, as ferrovias foram capazes de 
transformar diversas cidades, na medida em que nelas se instalaram, 
sendo organizadas, em um primeiro momento, a partir de investimentos 
expressivos de capitais britânicos na América Latina, inclusive no Brasil, 
conforme destaca Borges (2011): 

A Inglaterra – berço das ferrovias – exportou 
grande soma de capital e tecnologia para o resto 
do mundo. Alguns números comprovam tal fato. 
Entre 1850 e 1875, o país exportou anualmente 
uma média de 15 milhões de libras. Em 1880, os 
aportes de capitais ingleses alcançam a cifra de 
179 milhões de libras na América Latina. Desse 
montante, 35,8 milhões foram investidos no Brasil. 
E a maior parte desses investimentos destinava-se 
à construção ferroviária (Caminhos do Trem, s/d, 
p. 18 apud Borges, 2011, p. 29).

Ainda segundo Dean (1971, p. 42) “a mais importante das 
conexões ferroviárias, a Santos-Jundiaí, que precisava escalar novecentos 
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metros de serra, construída com capital inglês, foi concebida em São 
Paulo [...]”, representando a articulação de interesse dos fazendeiros 
em escoar sua produção, com os investimentos de capitais estrangeiros 
no país. Em um segundo momento, os fazendeiros também foram 
responsáveis por patrocinar as companhias ferroviárias, através da 
organização de capitais excedentes e oriundos da produção cafeeira, 
promovendo a expansão de inúmeros ramais ferroviários responsáveis 
pelo eficiente transporte deste produto na época, transformando os 
modos de vida dos locais onde instalavam suas estações. Já em um 
terceiro momento, a ferrovia teve um papel integrador do território e 
caráter expansionista, à medida que foi fundando núcleos urbanos e 
alterando drasticamente a dinâmica econômica, social e urbanística das 
cidades. É neste contexto que podemos destacar a atuação da EFNOB, 
objeto deste estudo. Conforme pontua Kuhl (2010):

As ferrovias foram importante fator de integração 
do território, ocasionando a transformação de sua 
paisagem natural e construída, geraram mudanças 
em muitas cidades e a fundação de outras, incidiram 
na configuração da malha viária, no sistema de 
transporte urbano e interurbano. As ferrovias em 
São Paulo foram responsáveis pela transformação 
ou introdução de tipos arquitetônicos específicos, 
ajudando também na disseminação de modos de 
construir até então pouco utilizados. (KUHL, 
2010, p. 01).

Assim, este trabalho busca apresentar uma análise da construção 
da paisagem tendo como base o complexo ferroviário construído 
pelas três companhias que se instalaram em Bauru (SP) na primeira 
década do séc. XX (Sorocabana, Noroeste e Paulista, nessa ordem), 
sendo considerado um dos maiores entroncamentos ferroviários da 
América Latina, tamanha a importância de suas instalações e conexões. 
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O objetivo geral deste trabalho é analisar a transformação da paisagem 
ferroviária através da implantação da ferrovia e sua infraestrutura 
como edificações, quadras, espaços livres, vias e vegetação, utilizando 
como chave de leitura as cinco portas da paisagem, proposta por 
Besse (2014) como possíveis ‘entradas’, ou seja, possíveis formas de 
leitura e compreensão da paisagem e que contempla seus diversos 
atributos. Igualmente, as paisagens podem ser entendidas como: uma 
representação cultural e social, um território fabricado e habitado, o 
meio ambiente material e vivo das sociedades humanas, uma experiência 
fenomenológica e finalmente como projeto. Por consequência, o autor 
defende que “essas diversas concepções ou posições convivem na 
cultura paisagística contemporânea, conferindo, dessa forma, à análise 
dessa cultura uma verdadeira riqueza e uma real complexidade” (BESSE, 
2014, p. 12). Consequentemente, ao analisar sob diversas concepções a 
mesma paisagem, podemos atribuir-lhe valores patrimoniais, devido a 
sua riqueza de significados. Segundo Ribeiro (2007)

É na possibilidade de valorização da integração 
entre material e imaterial, cultural e natural, entre 
outras, que reside a riqueza da abordagem do 
patrimônio através da paisagem cultural e é esse 
o aspecto que merece ser valorizado. (RIBEIRO, 
2007, p. 111).

Assim, este trabalho trata da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
(EFNOB), desta vez sob o viés da paisagem, em suas várias dimensões, 
abordando desde o campo da filosofia da paisagem até a paisagem 
cultural. Esse novo olhar consiste na caraterização das paisagens criadas 
pela estrada de ferro, como bens culturais e, assim, atribuindo-lhes 
valores de grande relevância para aspirações como bens patrimoniais. 
As companhias ferroviárias, de modo geral, foram grandes expoentes 
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da Revolução Industrial, trazendo novas técnicas construtivas, mão-de-
obra especializada e criando um aparato arquitetônico, urbanístico e 
paisagístico de valor inestimável, apresentando elementos que remetem 
aos modos de trabalho, de habitação, lazer de fins do séc. XIX e início 
do século XX. 

2 ANÁLISE ATRAVÉS DAS 5 PORTAS DA PAISAGEM

Em seu livro “O gosto do mundo: exercício de paisagem”, 
Jean-Marc Besse (2014) propõe cinco chaves de leitura (ou cinco 
entradas a partir de cinco problemáticas paisagísticas contemporâneas) 
e que coexistem no pensamento contemporâneo tendo a paisagem 
como pilar central da discussão. Essas entradas não necessariamente 
se justapõem, no entanto, elas podem se articular umas às outras. O 
autor ainda defende que cada porta (ou entrada) é defendida por um 
grupo de profissionais ou uma determinada profissão que se dedicam a 
estudar ou vivenciam de certa forma, a paisagem sob cada abordagem 
a ser determinada. Por exemplo, a entrada que trata a paisagem como 
arte, pode ser defendida por filósofos, artistas plásticos e a entrada que 
aborda a paisagem através do viés de projeto, comumente é defendida 
por arquitetos e paisagistas.  Dessa forma, abordar a paisagem ferroviária 
sob esses cinco aspectos permite uma visão sistêmica da construção 
dessas paisagens permitindo valorá-las.

2.1 1ª Porta: a paisagem como uma representação cultural e 
social: a paisagem enquadrada pelo trem 
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A abrir a primeira porta, iniciamos a leitura da paisagem 
ao nível dos sentidos, através de conceitos artísticos e culturais. A 
paisagem não existe por si mesma. Ela é um ponto de vista, um modo 
de pensar, uma invenção criada pelo ser humano, tal qual um véu, um 
filtro que colocamos sobre os olhos. Roger (2011) critica a arte como 
simples imitação da natureza. Quando assim os artistas o fazem, tiram 
a ‘natureza’ da própria natureza. Afirma ainda, que os artistas têm 
primordial função de negá-la e neutralizá-la, com a finalidade de nos 
permitir modelá-la. É através da paisagem que podemos medir nosso 
poder estético e assim, ele indica duas modalidades da operação artística 
ao se intervir sobre um objeto natural, ou simplesmente, duas formas 
de artialização feitas através da mediação do olhar: in situ (operação 
direta), e in visu (operação indireta, feita de acordo com a bagagem 
cultural adquirida ao longo da vida). É através destas operações 
artísticas que somos capazes de transformar a natureza em paisagem. 
Dentro dos modelos pictóricos, Besse (2014, p. 15) discorre sobre “a 
invenção histórica da paisagem relacionada com a invenção do quadro 
em pintura [...] mas também, no próprio quadro, com a invenção 
da janela”. A natureza, a partir do momento em que é enquadrada, 
vista através de uma moldura, também se torna paisagem. Acerca da 
‘emolduração’ da natureza e como ela se torna paisagem, Cauquelin 
(2007, p. 137) explica “que a moldura corta e recorta, vence sozinha 
o infinito do mundo natural, faz recuar o excedente, a diversidade. O 
limite que ela impõe é indispensável à constituição de uma paisagem 
como tal”.

A chegada da ferrovia em Bauru alterou o modo de vida 
local, modernizou a cidade, à medida que trouxe novas tecnologias, 
principalmente em relação ao transporte. O trem traz consigo novos 
fluxos de velocidade, ‘encurtando’ as distâncias, bem como novos locais 
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de trajeto, como os trilhos, que buscavam os melhores terrenos com 
cotas adequadas, procurando os caminhos mais retilíneos, além de uma 
infraestrutura de apoio (armazéns, oficinas, etc.) criando uma lógica de 
organização do espaço urbano. Essa dinâmica de velocidade permitiu 
uma nova vivência sobre o movimento se comparado às formas 
anteriores de locomoção, proporcionou a criação de ricas paisagens, 
através do enquadramento da natureza pela janela do trem. Essa 
experiência permite criar novos modelos artísticos, uma vez que o olhar 
abrange uma extensão maior, dada a complexidade dos caminhos que o 
trem percorria, passando por encostas ou sobre pontes, possibilitando 
obter um campo visual extenso, em função deste tempo-espaço. Para 
Matos (2013, p. 132) “a forma de ”olhar e ver” a paisagem imposta pelo 
caminho-de-ferro é condicionada por uma mudança de velocidade, por 
uma mudança de escala e por uma mudança de perspectiva”.

As estradas de ferro e seus caminhos também motivaram 
a elaboração de diversas formas de arte entre quadros e fotografias, 
maneiras essas que muitos artistas encontraram para se expressar e 
registrar o alcance destas paisagens que o trem permitiu acesso. Neste 
contexto, de forma mais evidente, destacamos a EFNOB que se 
tratando de uma ferrovia pioneira, construiu seus trilhos mata adentro 
entre os estados de São Paulo e Mato Grosso, antecedendo muitas vezes 
até o povoamento destes locais. Assim sendo, podemos dizer que esses 
registros são de suma importância, uma vez que apreendem a natureza 
e por meio de operações artísticas, seja in situ ou in visu, a transformam 
em paisagem enquadrando-a, e transmitindo as sensações do olhar.
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Figura 1 - A natureza enquadrada pela janela do trem, que se transforma em 
paisagem

Fonte: <https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/b9/b6/7e/
passeio-de-maria-fumaca.jpg>. Acesso: 4 ago. 2017.

2.2 2ª Porta: a paisagem é um território fabricado e habitado: a 
soma das experiências

Ao abrir esta porta, tratamos a paisagem como uma experiência 
cultural. Esta é uma abordagem ligada mais ao campo da geografia, 
uma vez que estuda a produção do território pelas sociedades através de 
seus mais diversos motivos, sejam eles econômicos, políticos ou sociais. 
Assim sendo, este território produzido vai além do sentido de existência, 
perpassa a soma das experimentações e práticas de certos grupos, que 
se materializam no ambiente terrestre sob a forma de paisagem. Ou 
seja, essa paisagem é o resultado de manifestações de um determinado 
grupo, sob a superfície e terrestre. Essa entrada nos conduz a uma 
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leitura da paisagem como manifestação cultural, englobando diversos 
aspectos de uma sociedade e suas motivações para alterar o ambiente 
ao seu redor. Para Figueirôa et al. (2007, p. 300)

A paisagem cultural resulta da relação homem-
natureza em determinado tempo e espaço. Ela 
é um sistema composto por formas integrantes 
e interdependentes, portanto, possuidora de 
uma qualidade orgânica. A paisagem cultural é 
viva, dinâmica, está em processo constante de 
desenvolvimento e substituição.

Besse (2014, p. 30) ainda explica que toda a paisagem é cultural, 
não apenas por ser vista através de uma determinada cultura, mas por 
ter sido produzida dentro de um conjunto de práticas e valores que, de 
certa forma, ela simboliza.

Podemos seguramente aplicar estas premissas sobre a paisagem 
ferroviária de Bauru. O entroncamento de três grandes ramais 
ferroviários teve um grande impacto na cidade logo nas primeiras 
décadas do séc. XX, através da implantação de uma infraestrutura capaz 
de atender a essas companhias, e de novas tecnologias para a época 
assim como a vinda de profissionais especializados com a finalidade 
de projetá-las e operá-las. Em suma, a ferrovia trouxe para o oeste 
paulista a modernidade em seus equipamentos, edifícios e materiais 
físicos e humanos. Podemos dizer que a paisagem nos proporciona 
novas formas de ler as organizações do espaço, refletidas em um 
contexto social, econômico, político, etc. Dessa forma, ao interrogar 
essa paisagem, procuramos pistas de comportamentos sociais, modos 
de vida e de trabalho, enfim, como era o funcionamento dessa 
sociedade.  A transformação de um vilarejo composto por ocupações 
rurais (dentre elas, algumas fazendas) que aqui se instalaram em meados 
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do século XIX, em busca de terras fáceis e férteis para agricultura, e 
principalmente, o cultivo do café. 

No final do século XIX, surgem os primeiros casebres, 
localizados na estrada que ligava Bauru à Vila de Fortaleza (que até 1896 
foi sede do município), denominada atualmente Rua Araújo Leite, sendo 
uma importante via comercial da cidade. Eram construções simples, 
feitas de forma ‘improvisada’ de madeira e materiais encontrados nas 
imediações. Não havia ainda nesta época um código municipal de 
posturas para ordenamento urbano. Segundo Ghirardello (1992, p. 
71) “as exigências em nível urbano ou do edifício acompanhavam as 
características da própria cidade, pequena e sem qualquer pretensão”. 
Até que na primeira década do séc. XX, com a chegada da Sorocabana 
(1905), Noroeste(1906) e Companhia Paulista (1910), Bauru tem 
suas feições urbanas drasticamente modificadas, onde há uma maior 
preocupação com o ordenamento e embelezamento urbanos, além 
de colocar a cidade diretamente em contado com diversas regiões de 
São Paulo e também do Mato Grosso (atual Mato Grosso do Sul), 
transformando Bauru em um grande pólo regional, o que refletirá 
diretamente na relevância de sua paisagem cultural.

Figura 2 - À esquerda, a cidade de Bauru em 1906, com algumas residências, 
sem definição de traçado urbano formal. À direita, em 1925, onde se vê em 
primeiro plano, a estação ferroviária central, edifícios em alvenaria com mais 

de um pavimento. 

Fonte: Núcleo Pesquisa Histórica/USC (NUPHIS), 2017.
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2.3 3ª Porta: a paisagem é o meio ambiente material e vivo das 
sociedades humanas: rumo ao sertão

Ao adentrarmos a terceira porta, procuramos tratar os aspectos 
físicos e morfológicos da paisagem, além da atuação do homem sobre 
ela. Besse (2014, p. 39) explica que:

A paisagem também é o vento, a chuva, a água, o 
calor, o clima, as rochas, o mundo vivo, tudo o que 
cerca os seres humanos: resumindo, todo um meio 
ambiente cujas evoluções, na verdade, são afetadas, 
mais ou menos diretamente, pela ação, a emoção, 
e o pensamento humanos; mas, afinal de contas, 
esse meio ambiente – somos também forçados 
a reconhecer – existe e se desenvolve sem o ser 
humano, estava aí antes dele e sobreviverá a ele de 
uma forma ou de outra.

Ainda segundo Besse (2014), existe uma posição sustentada por 
alguns geógrafos físicos de que a paisagem natural é aquela intocada, e 
a paisagem como produto social, ou seja, paisagem natural + paisagem 
cultural é considerada artificial por outros geógrafos. O autor sustenta 
que a paisagem seria na verdade “uma articulação da natureza e da 
sociedade, uma integração dos dados naturais e dos projetos humanos” 
(BESSE, 2014, p. 40).

Atualmente, a paisagem aparece cada vez mais como um 
meio, sendo totalmente natural e totalmente cultural. É “o elemento 
onde a humanidade de naturaliza e onde a natureza se humaniza (e se 
simboliza)” (BESSE, 2014, p. 41-42). Na paisagem encontramos tanto 
características bioclimáticas, hidrográficas, topográficas, como prédios 
(que servem a diversos usos), vias urbanas, complexos ferroviários, 
indústrias, instalações agrícolas, etc. Todos estes elementos interagem 
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entre si, trocando informações e fluxos de energia. Assim o fazem dentro 
de unidades espaciais pré-estabelecidas, sejam as estradas, unidades 
habitacionais, complexos ferroviários, parques, entre tantos outros, 
caracterizando a paisagem como dinâmica e evolutiva e que deve ser 
entendida como “o ponto de encontro entre as decisões humanas e o 
conjunto das condições materiais (naturais, sociais, históricas, espaciais, 
etc.) nas quais surge e tenta formular-se” (BESSE, 2014, p. 45).

Dentre as Companhias Ferroviárias que atuaram no país entre 
fins do século XIX e início do séc. XX, a Noroeste do Brasil foi 
uma das mais importantes e se diferenciou de suas contemporâneas 
pelo seu caráter integrador e expansionista. Enquanto a maioria dos 
ramais era instalado em núcleos já urbanizados ou grandes fazendas 
(principalmente as produtoras de café) com a finalidade de escoar a 
produção, a Noroeste foi projetada para ligar São Paulo (partindo de 
Bauru) ao sul do estado do Mato Grosso, que na época era uma região 
isolada do restante do país. Partiu de Bauru em 1906, chegando em 
Três Lagoas, no Mato Grosso, em 1910 e em Porto Esperança, em 
1914. Em Corumbá, fazia interligação com uma ferrovia boliviana e de 
lá seguia para Santa Cruz de La Sierra. Era comum se referir à Noroeste 
como uma ferrovia que ‘plantava’ cidades, visto que ao implantar 
seus trilhos em meio à mata virgem (que representava os terrenos 
desconhecidos e habitados apenas por tribos indígenas até o início do 
séc. XX), antecedeu à formação das cidades, sendo responsável pela 
formação de inúmeros núcleos urbanos tanto em São Paulo quanto no 
Mato Grosso.
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Figura 3 - A construção da Noroeste mata adentro

Fonte: Núcleo Pesquisa Histórica/USC (NUPHIS), 2016.

2.4 4ª Porta: a paisagem é uma experiência fenomenológica: a 
experimentação dos sentidos

Nesta porta abordamos a vivência na cidade, a paisagem como 
uma experiência. Segundo Besse (2014, p. 45) “a ciência não é a única 
maneira de se referir à paisagem, nem mesmo talvez a primeira: a 
paisagem é primeiramente sensível, uma abertura às qualidades sensíveis 
do mundo”. Assim, a paisagem representa um aspecto das relações 
humanas com o mundo, através de seus elementos naturais, a água, 
o vento, a luz, a terra, enfim todos os elementos do meio terrestre. 
A experiência requer uma relação com os cinco sentidos, encontros 
pessoais, que acabam por gerar a paisagem através da sinestesia. “A 
paisagem é o nome dado a essa presença do corpo e ao fato de ele 
ser afetado, tocado fisicamente pelo mundo ao redor, suas texturas, 
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estruturas e espacialidades” (BESSE, 2014, p. 47). Nesse sentido, a 
paisagem deve ser vivenciada. No caso de Bauru, a cidade serve como 
meio para a vivência desta paisagem ferroviária. As lembranças, a 
relação principalmente de quem vivenciou essa experiência - como 
os ferroviários, por exemplo - faz com que a paisagem ferroviária 
ganhe significado: a riqueza de vários olhares individuais convergindo 
para a mesma identidade em torno de uma memória comum: o trem. 
É na cidade, onde a ferrovia instalou-se, que essas memórias, essas 
relações se materializam.  Brandão (2008, p. 14), pondera acerca da 
memória coletiva:

É a ‘memória colectiva’ que é atribuída 
frequentemente a própria identidade espacial – 
um lugar seria produto de uma sedimentação de 
vivências das quais a comunidade teria a memória, 
não podendo existir um (o lugar), sem o outro (a 
memória). 

Assim, a paisagem antes de ser um objeto a ser contemplado, é 
um ambiente, um meio a ser vivenciado e experienciando.
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Figura 4 - A inauguração da Noroeste do Brasil. O primeiro trem saiu de 
Bauru rumo ao sertão bruto em 27 setembro de 1906. Era o início de uma 

nova experiência.

Fonte: Karla Biernath, 2017. Obra de Walther Mortari, 1984. Acervo da 
Universidade do Sagrado Coração (USC)

2.5 5ª Porta: a paisagem como projeto: a construção da identidade

Na quinta e última porta, a paisagem é abordada como 
projeto. Certamente, esta é uma abordagem mais próxima ao trabalho 
dos arquitetos e paisagistas, por exemplo, ou seja, todos aqueles que 
trabalham com o projeto de paisagens, e, segundo Besse (2014, p. 56) 
“o paisagista coloca-se numa lógica da obra e da ação sobre o mundo: 
ele atua, em função de uma encomenda geralmente pública, sobre 
locais e situações considerados como problemáticos ou, em todo 



155

caso, modificáveis”. O autor ainda explica que esse profissional será 
responsável muitas vezes por devolver aos espaços, dados geográficos 
esquecidos ou rejeitados de alguma forma, como a flora ao longo de 
um rio, a fertilidade de um solo, a massa de uma cobertura vegetal, ou 
até mesmo dar um novo sentido às obras antigas, como a curva de nível 
de uma parede ou de um terraço, ou a área de vias desativadas. Assim, 
o projeto restaura uma base comum: a paisagem (MAROT, 1995, p. 8-9 
apud BESSE, 2014, p. 57).

O autor ainda discorre que a intervenção do paisagista se dá em 
três direções, sendo: o solo, o território e o meio ambiente natural. O 
solo possui além de sua espessura física, uma espessura histórica, através 
da sobreposição de passados, constituindo-se uma reserva para energia 
futura. Em outras palavras, o solo é composto por marcas, pegadas, 
enfim, por um conjunto de memórias. São camadas de passado que 
coexistem dentro de um mesmo tempo-espaço carregando significados 
e atuando sobre nossa memória individual e coletiva. Na paisagem 
ferroviária, vemos os diversos conjuntos de construções e edificações 
que refletem essa substancialidade das sobreposições de diferentes 
épocas. Segundo Ghirardello (2012, p. 423)

A ferrovia, criada em 1905, cujo início se dá na cidade de 
Bauru, o quilômetro zero, teve seu complexo arquitetônico expandido 
de forma constante até a década de 1970, criando um conjunto de 
edifícios da mais extrema relevância no espaço urbano.

O território abrange o espaço urbano com todas as suas 
conexões, articulações, como as estradas, malhas ferroviárias e 
circunscrições administrativas, e para Besse (2014, p. 58), considerar 
o território é considerar a complexidade das relações estabelecidas no 
espaço urbano, capítulo 8.
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O território abrange o espaço urbano com todas as suas conexões, 
articulações, como as estradas, malhas ferroviárias e circunscrições 
administrativas, e para Besse (2014, p. 58), considerar o território é 
considerar a complexidade das relações estabelecidas no espaço urbano, 
“é recolocar o espaço urbano dentro de alguns conjuntos morfológicos 
de escalas, de temporalidades e lógicas de funcionamento diversificadas, 
com os quais deve, entretanto, se coordenar”. Os espaços criados pela 
ferrovia ou a partir desta em Bauru, compreendem os edifícios de apoio 
para seu funcionamento, tais como os armazéns, rotunda, serralheria, 
marcenaria, até conjuntos de vilas de residências para os ferroviários, 
com temporalidades específicas e em diversas escalas, contemplando 
desde pequenas obras de arte, como bueiros, cercas e escadas, até a 
construção de grandes pontes metálicas. Trouxe também a natureza 
para a cidade com a criação de espaços públicos, como praças e jardins 
por exemplo. Nesse sentido, as Companhias Ferroviárias ou o próprio 
poder municipal, dentro de um contexto do embelezamento urbano, 
edificava praças, geralmente ajardinadas, defronte às estações, como 
um marco, um ponto focal que as emoldurava, ou até mesmo através 
da constituição de hortos florestais dentro das cidades, com a função 
de fornecer lenha para as construções e para alimentar as composições. 

Dessa forma, ao projetar a paisagem o profissional competente 
deverá trazer à materialidade aquilo que não era visível aos olhos, o que 
muitos autores chamam de gênio do lugar, respeitando suas camadas 
de memória, suas conexões e escalas territoriais e criando soluções que 
permitam o encontro da natureza com a cidade.
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Figura 5 - Praça Machado de Melo, inicialmente um largo em frente à 
estação ferroviária de Bauru, em 1955 foi remodelada e ajardinada pela 

municipalidade.

 

Fonte: Núcleo Pesquisa Histórica/USC (NUPHIS), 2016.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A paisagem pode ser considerada como um reflexo não só das 
ações como também das transformações da sociedade ao longo do 
tempo, influenciadas tanto por condições naturais (clima, vegetação, 
solo) como também por condições econômicas, culturais e sociais, 
como foi o caso da implantação da ferrovia. Igualmente, essas paisagens 
devem ser analisadas dentro de seu contexto, considerando seus valores 
simbólicos e identitários, e ilustrando sua representatividade cultural. 
Nesse contexto, podemos afirmar que Bauru teve sua paisagem 
marcada incondicionalmente pela ferrovia, não apenas pela instalação 
de equipamentos de ponta para a época (início do séc. XX), como 
pela importação de materiais industriais e mão de obra especializada, e 
também por criar uma dinâmica de trabalho industrial até então quase 
não vivenciada nas cidades pequenas e de médio porte no Brasil, além 
do seu caráter inovador e expansionista, ao fundar núcleos urbanos. 
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Por fim, podemos afirmar que a ferrovia já não mais representa 
o símbolo da modernidade. Atualmente ela é o símbolo da memória e 
concede identidade à Bauru, uma vez que a cidade despontou como 
um grande pólo de serviços mediante sua vocação ferroviária. A 
representatividade deste patrimônio reside no seu profundo significado 
cultural e tecnológico, que marcou o destino das regiões pelas quais 
passou, tendo em Bauru exemplares significativos de sua trajetória. Por 
essas razões, as paisagens criadas pela ferrovia devem ser consideradas 
de alto valor cultural e representativo, bem como a ela devem ser 
atribuídos valores patrimoniais.  
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Capítulo 8

PAiSAGeM e PAtriMônio: MorfoloGiA de AntiGoS PovoAdoS no 
norte Pioneiro do PArAnÁ

Letícia Cabrera; 
Humberto Yamaki

1 Introdução

A partir do início do século passado, caminhos e estradas foram 
abertos entre os rios Itararé, Tibagi e Paranapanema. Essa região foi 
denominada Norte Pioneiro. Visava atender os safristas, criadores de 
“porcadas”, e os plantadores de café. (WACHOWICZ 1987, p. 96).

O processo de ocupação do Norte Pioneiro teve início em 
meados do século XIX, ainda no período imperial, e se intensificou 
basicamente em decorrência de dois fatores, concomitantes e 
independentes: a necessidade estratégica vislumbrada pelo poder 
central de interligar o litoral brasileiro à distante Província de Mato 
Grosso, e a imigração de fazendeiros mineiros, e posteriormente de 
paulistas, atraídos pela disponibilidade de vastas extensões de terras 
férteis e devolutas, no norte paranaense (WACHOWICZ, 1988). 

Segundo Serra, (1992) 

As duas correntes migratórias partem das 
zonas cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, 
particularmente das zonas onde estavam localizadas 
as lavouras mais antigas e em fase decadente da 
produção, e se instalam no vale do Paranapanema 
através dos cursos médio e superior do rio Itararé, 
por volta da década de 60 do século passado. Logo 
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chegam, paulistas e mineiros derrubam a mata 
virgem, fundam núcleos urbanos e abrem espaço 
para a penetração da frente cafeeira, na época 
estacionada a Oeste de São Paulo. (SERRA, 1992, 
p. 69).

Serra (1992) ainda afirma: “a primeira cidade que surgiu a partir 
deste processo de ocupação foi Colonia Mineira, atual Siqueira Campos, 
fundada em 1862, pelo migrante mineiro Thomás Pereira da Silva”.

O livro Caminhos para o Brazil (1928), na parte relacionada 
ao Paraná, traz detalhadas as estradas de autos da região e o nome de 
povoados. Reproduz as diretrizes do Mappa de Viação do Paraná (1923).

Segundo Derron et al., são criadas estradas que ligam a Colônia 
Mineira ao Norte do Paraná, acompanhando a Estrada de Ferro São 
Paulo-Rio Grande.

Os mais importantes ramaes dessa estrada são: 
de Affonso Camargo a Carlopolis (26 kms.); de 
Affonso Camargo a Barra Grande; de Jacaresinho 
a Ribeirão Claro, (15 kms.); de Santo Antonio da 
Platina directamente a Cambará; de Cambará a 
Carvalhopolis (40 kms.) (DERRON et al., 1928).

Derron et al. (1928) complementa: “Além dessas estradas, que 
servem a uma zona cafeeira importante, está em construcção a que vae 
de Carvalhopolis a Congonhas e a Jatahy, localidade situada á margem 
direita do rio Tibagy”.
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Figura 1 – Mapa “Schema de Viação do Estado do Paraná-1923”

Fonte: YAMAKI (2017). Recorte dos autores (2017).

A partir disso, dois eixos de construção e penetração foram 
identificados. O Estado cria duas frentes de construção e colonização, 
Norte-Sul e Leste-Oeste. A frente NS procura ligar o Estado de São 
Paulo à capital, Curitiba, bem como ao Estado de Mato Grosso. A 
frente LO liga o Estado de São Paulo às mais novas “terras férteis” para 
transportar a produção do café.

Ao longo desses eixos, Norte-Sul e Leste-Oeste, estão 
espalhados povoados quase centenários. Possuem características 
comuns, de povoados constituídos de um par de ruas e quarteirões e 
uma praça central com igreja.
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2 MORFOLOGIA DE ANTIGAS POVOAÇÕES

Neste estudo foram identificados povoados indicados 
frequentemente em mapas históricos das décadas de 1910 a 1930. 
Foi aplicada a metodologia de análise de morfologia baseada em Saiki 
(1978) e Sharp (1942). Saiki (1978) pesquisador da Universidade de 
Tsukuba, Japão, analisa a tipologia do ambiente vivencial e morfologia 
de alguns vilarejos no Japão. 

Sharp (1942), planejador urbano inglês, discorre sobre tipos 
de formação de povoados ingleses num livro clássico: “The Anatomy 
of  the Village”. A conformação do povoado em relação à estrada, 
(The Roadside Village), ou a uma praça (The Squared Village), suas 
edificações-chave e a maneira pela qual as edificações se dispõe e 
acabam por incentivar a formação a seu redor.

2.1 Povoados no Norte Pioneiro e critérios de escolha para 
pesquisa

Os distritos foram escolhidos a partir da análise de alguns 
mapas do Estado do Paraná publicados entre as décadas de 1910 e 
1940. Indicam cidades e povoados ao longo de estradas existentes e 
algumas ligações em projeto. Povoados centenários foram identificados. 
Sua existência também pode ser reconhecida a partir da indicação nos 
mapas históricos, em quadro apresentado a seguir:
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Quadro 2 – Povoados (distritos) analisados e a indicação de existência em 
mapas do Estado entre 1912 e 1938.

MAPAS: ANO: Sapé Joá São Ro-
que do 

Pinhal

Conselheiro 

Zacarias

Mappa do Estado 
do Paraná

1912 X

Mappa Geral do 
Estado do Paraná 
de Romário Mar-
tins

1919-21 X

Mappa Geral do 
Estado do Paraná 
- J. Moreira Gar-
cez e F. Gutierrez 
Beltrão

1922 X X X

Schema da Viação 
do Estado do 
Paraná - Carlos 
Ross 

1923 X

O Estado do Pa-
raná - E. Loureiro 
Santos

1924 X

Estado do Paraná 
- Obras executa-
das no governo 
Manoel Ribas 

1932-38 X X

Mappa do Estado 
do Paraná - De-
partamento de 
Terras e Coloni-
zação

1938 X X X X

Fonte:  ITCG – Coletânea de mapas históricos do Paraná. Organizado pelos 
autores (2017)

Sapé está situado no município de Tomazina. É o mais antigo 
dos povoados, já aparece no Mappa do Estado do Paraná de 1912. 
Outros dois – (São Roque do) Pinhal e Joá – aparecem no mapa de 
1922 de J. Moreira Garcez e F. Gutierrez Beltrão. Estão situados no 
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município de Joaquim Távora. Conselheiro Zacarias surge a partir da 
estação da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande em 1926 com o 
nome de Washington Luiz, localizado no município de Santo Antônio 
da Platina.

No esquema abaixo é possível visualizar a disposição dos 
distritos, de acordo com os eixos de penetração, rios e principais 
estradas e caminhos. 

Figura 3 – Esquema de localização dos povoados em relação aos eixos NS 
LO (sem escala) 

 
Fonte: Dos autores (2017)
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2.2 Morfologia

Os antigos povoados do Norte Pioneiro são fortemente 
definidos pelos caminhos a meia encosta e pelas aguadas. A análise 
de morfologia leva em consideração os tópicos identificados por Saiki 
(1978), Sharp (1942), Birnbaum (1994) e Clement (1999).

Fatores fisicos e culturais definem as características regionais. 
Assim, os antigos caminhos de muares, estradas de autos e ferrovia 
são condicionantes de sua formação. A proximidade de águas para a 
parada de tropas de animais e um relevo favoravel definem o local de 
implantação. A Igreja e praça central refletem a tradição e cultura do 
Norte Pioneiro. Edificações no alinhamento e a formação de quarteirões 
regulares seguem uma tradição vernacular. Não são necessariamente o 
resultado de uma regulamentação.

Povoados e estradas, juntamente com o relevo, hidrografia 
e vegetação constituem elementos definidores de características da 
paisagem, segundo Birnbaum (1994).
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Figura 4 – Esquema de análise dos distritos conforme padrões

Fonte: CABRERA (2017)

2.3 Característica Padrão / morfologia em relação à estrada

Os povoados analisados surgiram em função de caminhos 
e estradas. Assim, podem ser classificados em dois tipos padrão, 
conforme a morfologia: lineares ou retangulares/quadrados.

Linear

Joá [1922]. O povoado se organiza ao longo da estrada. As 
edificações são voltadas para a rua principal, com predominância para 
um dos lados.
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São Roque do Pinhal [1920]. O povoado se organiza dos dois 
lados de uma antiga estrada. Uma ou outra estrada de acesso a outras 
localidades não chega a influenciar em sua linearidade.

Retangular/Quadrada

Sapé [1912]. O povoado surge no cruzamento de duas estradas, 
o que resulta em quadras se organizando em torno desse ponto. Define 
uma forma retangular.

Conselheiro Zacarias [1926] tem sua origem numa estação 
da via férrea, e que fica no seu limite. Um conjunto de quadras se 
desenvolve a partir da estação.

Perfil do relevo

A característica comum a todos os povoados é a localização em 
locais planos, ao longo de caminhos e estradas à meia encosta. O relevo 
é caracterizado por sequência de morros baixos.

Excepcionalmente, como no caso de Joá e Conselheiro Zacarias, 
temos a proximidade das serras.

Relação com a água

Caminho e água constituem componentes fundamentais à 
implantação de um povoado. No conjunto analisado, nenhum povoado 
fica nas proximidades de rios importantes como por exemplo, o Cinzas. 
Em todos os casos, povoados foram implantados nas proximidades de 
córregos e ribeirões, o que garantiu a sua subsistência.

Edificações principais
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Os povoados analisados têm, via de regra, menos de uma 
centena de edificações. Dentre elas, destaque para as igrejas e capelas. 
Definem o centro do distrito, juntamente com a praça à sua frente.

Em São Roque do Pinhal, as edificações remanescentes mais 
antigas ficam localizadas ao redor da praça da igreja.

Em Joá, a praça e igreja ficam recuadas da estrada prinicipal. 
Ainda assim, pela dimensão, a praça define o lugar mais importante do 
povoado. 

No caso de Sapé, a igreja fica localizada no cruzamento de dois 
caminhos. Reforça assim, o centro do povoado.

Em Conselheiro Zacarias, igreja e estação eram as edificações 
principais. A estação foi demolida, restando a igreja como edificação 
principal.

Visibilidade

Numa região de relevo pouco acidentado, as vistas panorâmicas 
são uma característica dos povoados analisados. A pouca distância dos 
povoados em relação a cidades próximas permite a sua visualização a 
partir de pontos estratégicos.

Assim, a partir de Sapé é possível visualizar Quatiguá. A partir 
de Conselheiro Zacarias, visualizar Santo Antônio da Platina.

Duas serras são consideradas importantes na região: da Figueira 
(Joá) e da Pedra Branca (Conselheiro Zacarias).

Uma plaqueta de lápide no cemitério de Joá, traz os contornos 
da serra da Figueira, ao lado do personagem. A serra é a marca do lugar. 
Figura 5.
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3 OS POVOADOS DO NORTE PIONEIRO COMO 
PAISAGEM VERNACULAR 

A paisagem do Norte Pioneiro possui característica peculiar. 
Povoados se espalham a cada 15-20km, junto aos antigos caminhos 
e estradas. Os distritos se acomodam ao sítio natural, e ao longo de 
grandes eixos de colonização.

McClelland et al. (1999) afirma que uma paisagem histórica 
rural é

uma área geográfica que tem sido historicamente 
utilizada por pessoas, formada, moldada e 
modificada pela atividade humana, ocupação, 
ou intervenção, e que possui uma concentração 
significativa, ligação ou continuidade de áreas de 
uso do solo, vegetação, construções e estruturas, 
estradas e cursos d’água e características naturais.

Constitui “uma paisagem que se desenvolve (evolui) sendo 
modelado pelas atividades humanas e reflete a adequação as condições 
fisiográficas e o cotidiano dos moradores.” Uma “paisagem vernacular”, 
como define Clement (1999).
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Figura 5 – Serra da Figueira, um marco na paisagem do Norte Pioneiro, 
gravado numa plaqueta de Lápide  – Joá PR.

Fonte: CABRERA (2017)

4 CONCLUSÃO

Os povoados do Norte Pioneiro do Paraná, constituem 
importante componente da chamada paisagem vernacular. São 
povoados comuns numa paisagem comum, mas que trazem gravadas 
características morfológicas e de paisagem relevantes.

Identificar qualidades nesses vilarejos, resgatar sua morfologia 
e a arquitetura, constitui importante estratégia para a construção de 
atratividades.

Este capítulo é parte da pesquisa para o Trabalho Final de 
Graduação Interdisciplinar do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Estadual de Londrina - PR.
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Capítulo 9

A feStA do divino eSPírito SAnto de PirAcicABA: PAtriMônio iMA-
teriAl e PAiSAGeM culturAl

Marcelo Cachioni1; 
Fernando Monteiro De Camargo2

1 Introdução

Durante várias décadas, predominaram no Brasil ações 
preservacionistas voltadas prioritariamente para o tombamento dos 
chamados ‘bens de pedra e cal’ (ABREU; CHAGAS, 2009). Com a 
aprovação do Decreto 3.551 de 4 de agosto de 2000, entraram em vigor 
novas políticas de conservação e construção de acervos diversificados 
de expressão cultural que valorizam os bens de natureza imaterial. Este 
decreto instituiu o inventário e o registro dos bens culturais de natureza 
imaterial ou intangível no Brasil. O decreto seguiu a noção de patrimônio 
cultural que já estava sendo utilizada nas políticas de tombamento de 
bens de natureza material, as quais destacam que devem ser preservados 
os monumentos por suas características de capital simbólico vinculado 
à identidade. Portanto, as políticas de tombamento devem considerar o 
significado simbólico e a representação dos bens e não os seus valores 
estéticos e de antiguidade (BOURDIEU, 2007).

1  Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela USP; DPH Ipplap; e-mail: mcachioni@
gmail.com

2  Mestre em Ciências Sociais pela Unifesp; Unifesp; e-mail: camargo.fmc@gmail.
com
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Acompanhando a orientação da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco3, sobre a 
qualificação das Paisagens Culturais, o IPHAN também criou um 
instrumento para promover a preservação ampla e territorial de porções 
singulares do Brasil, sendo a chancela o mais novo instrumento de 
preservação do patrimônio cultural brasileiro. Conforme a Portaria 
IPHAN nº 127/2009, que regulamenta essa chancela, em seu parágrafo 
1°, a “Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território 
nacional, representativa do processo de interação do homem com o 
meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou 
atribuíram valores”.

Nessa perspectiva, o conceito de patrimônio cultural passou 
a incluir o conhecimento, as técnicas, o saber fazer, os elementos da 
natureza e os objetos obtidos. Segundo Leite (2008), a concepção de 
patrimônio avançou para o conjunto dos bens culturais referentes 
às identidades coletivas, ou seja, passou-se a valorizar os processos, 
a produção, as práticas, as representações e as expressões. Essa nova 
concepção compreende o patrimônio como algo da prática diária e 
sua interação com a natureza e a história, “gerando um sentimento de 
identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana” (LEITE, 2008, p.164). 
Assim, o patrimônio passou a ser visto como categoria, não apenas 

3  Paisagens culturais representam o trabalho combinado da natureza e do homem 
designado no CAPÍTULO I da Convenção. Elas são ilustrativas da evolução da 
sociedade e dos assentamentos humanos ao longo do tempo, sob a influência das 
determinantes físicas e/ou oportunidades apresentadas por seu ambiente natural 
e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, tanto internas, quanto 
externas. Elas deveriam ser selecionadas com base tanto em seu extraordinário 
valor universal e sua representatividade em termos de região geocultural claramente 
definida, quanto por sua capacidade de ilustrar os elementos culturais essenciais e 
distintos daquelas regiões (UNESCO, 2005).
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para simbolizar, representar ou comunicar, mas também para agir. Para 
Santos (2001), “o patrimônio foi deixando de ser simplesmente herdado 
para ser estudado, discutido, compartilhado e até reivindicado”.

2 A FESTA DO DIVINO

O primeiro registro sobre a Festa do Divino em Piracicaba 
na Rua do Porto, data do ano de 1881, em anúncio do periódico ‘O 
Piracicaba’ sobre o evento: 

Encontro no Rio - O abaixo assignado, encarregado 
de promover os festejos do - encontro das 
bandeiras - que se realiza todos os anos, e querendo 
abrilhantar mais esta tradicional e popular festa. 
Pede encarecidamente aos moradores da Rua 
Direita e da Praia o favor de enfeitarem as suas 
frentes e assim os arcos do costume; previne que o 
encontro terá lugar no dia 7 do corrente as 4 horas 
da tarde, realisando-se em frente ao sobradinho. 
Desde já antecipa-se agradecido ao pedido que fez 
aos seus concidadãos. Piracicaba, 2 de junho de 
1881. Honório José Libório (O PIRACICABA, 
1881 apud MACHADO, 2009). 

Já registrada como Patrimônio Imaterial, a Festa do Divino 
Espírito Santo tem influência portuguesa e está associada aos festejos 
realizados em épocas de colheita que tinham como objetivo arrecadar 
e distribuir donativos para períodos de falta de alimento. Portanto, 
eram festas fundadas na reciprocidade e na solidariedade, baseadas em 
relações de irmandades. Estas relações de irmandades constituem na 
organização por meio de redes de parentesco e vizinhança (IPPLAP, 
2013).
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Maynard de Araújo (1955) acredita que no Brasil, se aclimatou 
a Festa do Divino oriunda mesmo da arqueocivilização. O Brasil, nos 
fins do Século XVIII, era colônia, mas já existia nas nascentes vilas e 
freguesias um Império - ‘o do Divino’, erigido por ocasião das festas que 
lembravam a descida do Espírito Santo - o Paráclito.

As nossas cidades nasceram ao redor da igreja. À 
paróquia pertencia a coroa de prata, anualmente 
sorteada para coroar o Imperador do Divino, 
isto é, o festeiro, pessoa que tomaria o encargo 
da realização da festa. Festa de consumo, sempre 
após as colheitas (ARAÚJO, 1955).

Em São Paulo, desde o período da Capitania, o culto ao Divino 
Espírito Santo tem sido alimentado entre os cristãos pelo exemplo das 
gerações mais velhas, mesmo nos lugares mais distantes e desprovidos 
de assistência pastoral, com variações locais e regionais, intimamente 
relacionado aos ciclos da economia Agrária.

Outros eventos importantes como Corpus Christi 
e as festas juninas, também ocorriam por ocasião 
da grande pausa, entre o término das principais 
colheitas e o segundo semestre, quando o homem 
produtor retomava as tarefas da pecuária, do 
preparo da terra e da semeadura. Todos guardavam 
relação sócio - econômico - cultural implícita 
ao calendário religioso, particularmente com a 
Semana Santa (PERECIN, 2006).
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Figura 1 - Festa do Divino no início do século XX.

Fonte: Arquivo Centro Cultural ‘Martha Watts’.

As Festas do Divino Espírito Santo ocorrem em várias cidades 
do interior paulista e na região de Piracicaba, são encontradas nas 
seguintes cidades: Anhembi, Laranjal Paulista, Itanhaém, Jacareí, Mogi 
das Cruzes, Taubaté e Itu, entre outras. São Festas que não possuem 
ligações diretas, mas que possuem características comuns obedecendo 
às particularidades locais, demonstrando a religiosidade profunda que é 
sustentada na região que permeia a sociabilidade local.

Em Piracicaba, a Festa do Divino é uma das maiores 
manifestações do patrimônio imaterial da cidade, realizada atualmente 
na primeira quinzena de julho, tendo duração de uma semana. Durante 
a realização das solenidades do Divino Espírito Santo é promovido um 
grande número de eventos religiosos, festivos e econômicos, como por 
exemplo: celebrações de derrubada e benção de barcos, celebrações 
das bandeiras, benção das casas, tríduo solene, procissões, jantares, 
leilões, salva de morteiros, festanças folclóricas (congada, cana verde, 
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dança dos tangarás, cateretê), entre outras manifestações individuais e 
coletivas. Segundo Gilberto Velho (2006), a atividade religiosa, como 
organização social do espaço e dos lugares, é fundamental para a 
construção e a dinâmica das identidades coletivas se manifestando por 
meio dos rituais e crenças.

Figura 2 - Festa do Divino no final do século XX.

Fonte: Acervo Semactur.

A Festa desempenha papel central na formação da identidade 
cultural local e foi registrada como patrimônio imaterial municipal 
em 2016, pois envolve um sistema de produção e circulação de bens 
e dádivas baseados na reciprocidade que interferem em todas as 
dimensões da vida social local. Além disso, proporciona um forte e 
constante diálogo entre o passado e o presente reunindo diferentes 
setores do catolicismo oficial e popular, o que demonstra seu caráter 
totalizante. Esta manifestação cultural atinge um universo mais amplo, 
possibilitando ao expectador despertar as forças culturais como 
extensões morais e simbólicas (MAUSS, 1974). Além disso, com a festa, 
se reproduzem estruturas sociais e se interagem identidades coletivas e 
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individuais. Apesar das modificações sofridas no decorrer dos anos, a 
estrutura e os principais mecanismos sociais da Festa se mantém, assim 
como o constante diálogo entre a Igreja, a Comunidade e o Poder 
Público.

Machado (2009) informa que oficialmente foi adotado o ano 
de 1826 como sendo a data da primeira festa do Divino, em virtude da 
presença do primeiro Encontro das Bandeiras promovido por Viegas 
Muniz, que passou a ser realizado no rio Piracicaba com o intuito 
simbólico de pedir a cura das doenças que afligiam os moradores 
ribeirinhos. Entretanto, a autora considera, pelos registros encontrados, 
que a festa, mesmo que não acontecesse no formato atual ou naquele 
de 1826, já ocorria como manifestação cultural e religiosa, pelo menos, 
desde 1816.

Segundo Carradore (1997) uma das práticas mais tradicionais 
da Festa do Divino, o Encontro das Bandeiras, foi criado na região 
do Médio - Tietê, como costume para pedir a cura de doenças, para 
casos de malária, mal de Chagas, entre outras moléstias com grande 
incidência nessa época, na região. As curas eram agradecidas com 
viagens de canoas que percorriam as casas de toda a extensão do Médio 
- Tietê, levando orações. Os navegantes eram retribuídos pelos donos 
das casas com alimentos. A Igreja Católica se apropriou dessa tradição 
e passou a incluir novos elementos. No entanto, a tradição popular e a 
mobilização da comunidade local nunca deixaram de ser protagonistas 
para a realização da Festa (CARRADORE, 1997).
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3 O LUGAR DA FESTA DO DIVINO

Desde as primeiras manifestações registradas que situam o culto 
ao Divino no início do século XIX é possível perceber sua evolução e 
as mais variadas mudanças em sua programação no decorrer do tempo. 
Entretanto, um aspecto fundamental da Festa que não se alterou é o 
lugar de sua realização: a Rua do Porto e o Rio Piracicaba. A paisagem 
cultural ali apresentada, apesar de todas as transformações ocorridas 
no conjunto edificado em mais de 190 anos ainda consegue manter-se 
perfeitamente como cenário e palco próprio para as festividades.

O palco fica estabelecido em terra, na área da Rua do Porto, Av. 
Beira Rio, Largo dos Pescadores e edificações da Irmandade; em água, 
dentro do Rio Piracicaba onde tem lugar o principal acontecimento 
da festa - o Encontro das Bandeiras. Enquanto que o cenário natural, 
que embeleza os rituais está definido no Parque do Engenho Central, 
especialmente em sua mata remanescente. Mais que um recinto, a 
área onde se realiza a Festa do Divino apresenta uma configuração de 
Lugar, sendo portador de referência à identidade da Festa do Divino, 
e também à ação e à memória de seus diferentes grupos participantes, 
intérpretes ou espectadores.

A Rua do Porto fica localizada na margem esquerda do rio 
Piracicaba e a três quarteirões do centro comercial da cidade. No 
passado, era chamada de “rua da praia” ou de “vilarejo dos pescadores”:

era a rua dos pescadores, rua de navegação 
fluvial, rua de barcos, rua de famílias e de pessoas 
marginalizadas. [...] havia um ou dois bares, a rua 
ainda não era asfaltada, nem tinham quiosques, era 
o lugar onde as pessoas se conheciam, se reuniam 
para pescar no período da manhã e tiravam a tarde 
para o lazer a beira-rio, o pessoal sentava-se a 
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beira-rio, ou dentro dos barcos para aproveitar a 
boemia local e contar histórias lendárias sobre o 
rio (RUA DO PORTO, s.d.).

Mapa 1 - Percurso da procissão e saída dos barcos na Rua do Porto.

Fonte: Ipplap, 2013.

Mapa 2 - Proximidades da Rua do Porto com os principais edifícios 
destacados.

Fonte: Ipplap, 2013.

Segundo Elias Netto (2016), o primeiro registro escrito da 
toponímia ‘Rua do Porto’ data de abril de 1863, tendo sido encontrado 
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em uma publicação do Diário Oficial que se configurava como uma 
autorização de pagamento referente ao plantio de árvores em torno do 
pátio da Matriz.

Na região da Rua do Porto, a margem direita do rio Piracicaba 
foi ocupada pelo antigo Engenho Central instalado em 1881, e na 
esquerda, por uma fábrica de fiação e tecelagem, antiga Fábrica de 
Tecidos Arethusina-Boyes, inaugurada em 1874, além de olarias que 
extraíam argila do rio para a produção de tijolos e telhas, construções que 
datam do início do século XX. Esse tipo de utilização das margens do 
rio Piracicaba deu-se, basicamente, pela facilidade na utilização das águas 
do rio para a produção industrial. A água, em sua função química, pode 
atuar no processamento da atividade industrial, e, quando suplementar, 
pode servir como elemento de arrefecimento de calor, além de atuar na 
produção de energia e, pela facilidade de locomoção, na evacuação da 
produção e escoamento de resíduos a partir do rio Piracicaba.

Assim, paulatinamente, as margens do rio Piracicaba foram 
ocupadas por atividades industriais e, desde 1950, já estavam ali 
instaladas: 18 usinas de açúcar, 76 engenhos, 25 fábricas de papel 
de celulose, 14 curtumes, 33 indústrias químicas e farmacêuticas, 43 
têxteis, 74 alimentícias, 14 metalúrgicas e 27 tipos de outras tantas 
(CARRADORE; BUZETTO apud DAWSEY, 2012, p. 198). Ainda, ao 
caminhar pela região da Rua do Porto, é possível observar, de um lado e 
do outro do rio, edifícios e ruínas remanescentes das antigas indústrias, 
configurando a paisagem cultural.
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Figura 3 - Festa do Divino em 2011.

Fonte: Ipplap, 2013. Crédito: Ivan Moretti. 

Ribeiro (2007) afirma que “a paisagem é uma forma de ver o 
mundo que tem sua própria história, mas esta só pode ser entendida 
como parte de uma história mais ampla da economia e da sociedade”. 
Assim, é possível compreender que a paisagem cultural da área da Rua 
do Porto teve sua formação constituída pela ação antrópica na natureza 
por razões econômicas, na instalação de fábricas; e também sociais, 
onde um bairro residencial se configurou à beira rio. Nos dois casos, a 
presença da água foi fator determinante como força motriz e meio de 
sobrevivência. Entretanto, ao longo do século XX e até a atualidade, 
as edificações que caracterizaram a paisagem cultural da Rua do Porto 
perderam gradativamente suas funções originais, dando início a um 
processo razoavelmente sutil de desconstrução da paisagem cultural ali 
estabelecida.
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Em 1965, uma grande área de várzea (aproximadamente 
105 hectares) localizada na margem esquerda do rio Piracicaba seria 
destinada à construção de lotes residenciais. No entanto, em 1970, 
uma das maiores enchentes já registradas tomou conta dessa área, 
fazendo com que a Prefeitura de Piracicaba iniciasse seu processo de 
desapropriação. A enchente permitiu ao poder público constatar que, 
pela situação de várzea da região, a urbanização com a construção de 
lotes residenciais era incompatível. No entanto, constatou-se que as 
condições lhe conferiam um potencial para o lazer e o turismo, como 
já era observado em outros pontos ao longo do rio Piracicaba. Foi 
então elaborada uma proposta de desapropriação para implantação 
de um parque público para a população local e regional (OTERO; 
BOLOGNA; SOUZA, 2012, p. 72).

O projeto original previa a implantação de um grande parque 
público na área, que ofereceria teleférico, ‘trenzinho’, lanchonetes, 
sanitários, equipamentos esportivos, nos moldes do existente no aterro 
do Flamengo, no Rio de Janeiro, um parque florestal com viveiro 
de plantas, centro cultural, comercial, discotecas, restaurantes e um 
cartódromo. Este projeto recebeu diversas críticas da população, o 
que fez com que nunca se concretizasse. Todavia, outro projeto foi 
implantado em 1978, fruto de um estudo que “procurou identificar as 
demandas da população”, e deu origem à ‘área de lazer do trabalhador’ 
e ao ‘parque da ‘Rua do Porto’. A partir do projeto de 1970, esses 
dois parques foram passando por muitas intervenções com o intuito 
de atender às expectativas contemporâneas dos diferentes públicos 
que frequentavam esse espaço (GOBETH et al., 1977 apud OTERO; 
BOLOGNA; SOUZA, 2012, p. 6). Na mesma década, a Rua do 
Porto, contígua ao parque passou por obras urbanísticas e recebeu 
pavimentação; até que em 1980 foi transformada em calçadão.
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Com o passar dos anos, ao crescimento urbano de Piracicaba 
somou-se à baixa qualidade das águas do rio que, em 1980, atingiram 
alto grau de poluição: 

O cenário, especialmente no último quarto do 
século XX, era desolador: à degradação de suas 
águas e privatização de suas margens somava-
se um progressivo afastamento do berço de 
nascimento da cidade de Piracicaba, decorrente 
de uma política de ocupação urbana (OTERO; 
BOLOGNA; ALMEIDA, 2012, p. 23). 

Em 1982, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 
Piracicaba - Codepac iniciou o processo de tombamento do conjunto 
ribeirinho da Rua do Porto, o qual somente foi finalizado em 2000, 
com ampliação da área tombada em 2004. Neste período, no final do 
ano de 1988, foi inaugurada a nova sede da Prefeitura nas imediações 
da Rua do Porto, de frente para o parque da Rua do Porto. O antigo 
Engenho Central que havia sido desativado em 1974, após anos de 
relativo abandono, também foi tombado em 1989 pelo Codepac, e 
desapropriado pela Prefeitura do município para uso público.

Além da política de tombamento de imóveis, a rua passou por 
intervenções para a requalificação urbana, feitas pelo poder público. 
O Projeto Beira-rio, desenvolvido em diferentes etapas, foi a principal 
ação da Prefeitura de Piracicaba para a requalificação da Rua do Porto. 

No ano 2000, foi elaborada uma Agenda 21 local, que incluiu 
em suas metas a elaboração de um plano de requalificação da orla do 
rio Piracicaba. A ideia do Projeto Beira-Rio partiu da constatação que 
o rio e a cidade formam um sistema biocultural uno e generalizado, no 
qual o desenvolvimento da cidade passa pelo desenvolvimento de sua 
relação com o rio. O planejamento desta relação é fundamental para 
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a construção de uma cidade sustentável, calcada na indissociabilidade 
entre evolução econômica, preservação dos recursos e inserção social 
(IPPLAP, s/d). 

Segundo Duncan (1990):

[...] as paisagens nunca têm um único significado; 
sempre há a possibilidade de diferentes leituras. 
Nem a produção, nem a leitura de paisagens 
são inocentes. Ambas são políticas no sentido 
mais amplo do termo, uma vez que estão 
inextrinsecamente ligadas aos interesses materiais 
das várias classes e posições de poder dentro da 
sociedade (DUNCAN, 1990).

Passados quase dois séculos da realização da primeira Festa do 
Divino em Piracicaba, é perceptível que o lugar da festa e sua realização 
são indissociáveis.

4 CONCLUSÃO

A Festa do Divino Espírito de Piracicaba é realizada em uma 
cidade de médio porte, diferentemente de outras festas populares 
encontradas no Estado de São Paulo, que na sua maioria, são realizadas 
em cidades de menor número populacional. Identifica-se a Festa como 
patrimônio cultural imaterial, pois por meio dela a população local recorre 
a certezas do passado em oposição às velhas esperanças utópicas do 
futuro, mantendo na tradição popular suas características de sociedade 
preservada. Em uma cidade em plena expansão populacional, urbana e 
econômica, a Festa do Divino Espírito Santo situa a população em um 
espaço e tempo bem delimitado recorrendo a certezas do passado em 
um processo de contradição das relações sociais atuais que fragmenta 
e nega o tempo futuro.
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Ao mesmo tempo em que Piracicaba atrai empresas 
multinacionais, expandindo-se economicamente e se tornando uma 
cidade global, são preservados por meio da Festa, tradições e costumes 
locais, muito caros à população, pois carrega em sua materialidade: 
sentidos, valores e simbolismos construídos por meio dos caminhos 
que ela percorre dentro da vida em sociedade.

A festa se constitui de ‘alma’, pois (re) situa o sujeito no 
mundo vivido pela memória. Além disso, fortalece os vínculos entre 
as pessoas e o lugar. Por meio dela que se materializam concepções 
culturais, podendo assim compreender elementos da cultura local 
como referências e consequências da construção cultural. Como forma 
popular de expressão, atua com papel essencial para a sociabilidade 
das camadas populares e entre outros segmentos sociais. Portanto, 
como patrimônio imaterial, a Festa atua na recuperação da memória 
do piracicabano fortalecendo os vínculos sociais e o sentimento de 
pertencimento, construindo espaços de socialização e de (re)construção 
da identidade inseridas naquela paisagem cultural.

Desta forma, apesar das mudanças sucessivas ocorridas na 
paisagem cultural da Rua do Porto, este cenário ainda se constitui 
fundamental e intrínseco à realização da Festa do Divino, pelo seu 
caráter indissociável, o qual une o patrimônio imaterial à paisagem 
cultural ali estabelecida, mesmo que mutável.
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Capítulo 10

A PAiSAGeM culturAl dA décAdA de 50 nA diviSA do rio GrAnde 
do Sul e SAntA cAtArinA

Inara Pagnussat Camara; 
Juliana Aparecida Biasi 

1 Introdução

O Brasil possui uma grande diversidade cultural e, desde a 
década de 80, admite outras colonizações que não apenas a portuguesa 
e a espanhola ou a presença do negro e do índio como produtores 
das características da arquitetura e da paisagem brasileira. O caráter 
histórico da nossa nação já não assume somente estas etnias e por esta 
razão não é mais suficiente pensarmos na construção da identidade 
cultural sem as correntes migratórias que vieram formar residência 
aqui, no fim do século XIX, participando do processo civilizatório, 
cultural, político e econômico brasileiro.

Estes imigrantes influenciaram em importantes transformações 
do ambiente natural existente, principalmente ao norte do Rio Grande 
do Sul e sudoeste e centro-oeste de Santa Catarina produzindo uma 
nova categoria patrimonial, conhecida como paisagem cultural. Essa 
paisagem engloba bens materiais e imateriais, mas também diz respeito 
aos bens naturais que foram modificados, aos bens culturais e aos 
valores que a colonização dos imigrantes trouxe consigo e de que 
maneira se adaptaram a este território.
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Porém, para que possamos compreender o que realmente é o 
patrimônio precisamos ter noção de que ele está ligado a três categorias: 
tempo, espaço e valor. Segundo Delphim:

[…] O valor da paisagem cultural decorre de sua 
função e de sua capacidade de reter marcas e registros 
antrópicos. O homem é um dos elementos de valor 
na paisagem, muitas vezes o principal. Sob a ótica 
cultural a leitura e compreensão da paisagem não se 
limita ao espaço. É também temporal. A paisagem 
testemunha e preserva dados de épocas passadas, 
sob os pontos de vista geológico, paleontológico 
e arqueológico. Qualquer marca que o homem 
introduza na paisagem significa uma modificação 
para sempre, um novo significado, um diferente 
valor patrimonial. Técnicas materiais, crenças 
religiosas e ideológicas perpassam cada paisagem. 
A paisagem é uma chave para a compreensão do 
passado, do presente e do futuro (DELPHIM, 
2004, p. 5).

Assim, quando o usuário confere valor ao local, aos bens naturais 
e culturais, materiais ou imateriais, proporcionando transformação de 
um ambiente natural para criar seu habitat ele define uma paisagem 
com características culturais próprias e estas características são muito 
particulares e peculiares desse povo. 

Ao investigar por exemplo, bens culturais, deve-se levar em 
consideração a territorialidade premissa desta população, sua herança 
arquitetônica e sua ligação com as questões sociais, econômicas ou 
políticas de origem pois estas possuem forte influência na arquitetura 
e na forma como desenvolvem as localidades que foram habitadas 
criando patrimônios culturais transformados. Esse patrimônio além de 
constituir uma referência para a construção de uma identidade comum 
a um povo está também referindo ao que de melhor a humanidade 
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produziu, ao que adaptou e ao que evoluiu para chegar e manter-se até 
os dias atuais.

Os imigrantes italianos e alemães possuem uma originalidade 
arquitetônica na contribuição da história do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina e tornaram-se referência, pois através da imigração destes povos 
podemos entender essas culturas e o universo social desta população. 
No Sul do país encontram-se as mais fortes manifestações de como se 
estabeleceram, desenvolveram seus núcleos culturais e transformaram 
o espaço até então pouco urbanizado onde, mantém ainda hoje, 
referências formais e espaciais dispondo de ricos patrimônios.

A abordagem a respeito das paisagens culturais apresentadas 
nesta pesquisa resulta da observação e análise dos aspectos culturais, 
do conjunto de práticas e costumes étnicos, da forma como foram 
habitadas em diferentes períodos estas duas localidades, o resultado 
expressivo e característico próprio de cada um, porém em um mesmo 
momento temporal. 

Além disto, esta pesquisa não tem apenas como objetivo 
compreender a arquitetura em duas localidades próximas e com perfis 
bem distintos – Passo Fundo, RS e Videria, SC - desenvolvidas em 
meados de 1950, mas a preservação da herança cultural do imigrante, o 
valor patrimonial da paisagem cultural desta imigração salvaguardando 
e valorizando o indivíduo enquanto agente detentor do conhecimento 
necessário para manutenção e preservação do patrimônio nestes 
estados.
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2 APANHADO ENTRE NORTE DO RIO GRANDE DO SUL 
E OESTE DE SANTA CATARINA – A RELAÇÃO COM A 
IMIGRAÇÃO

Diante da variedade cultural brasileira, da diversidade 
imigratória que o país recebeu desde seu descobrimento destacamos 
as regiões norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina por 
possuírem características muito próprias e com identidade estável até 
os dias atuais. As observações partem aqui, como estudo inicial deste 
projeto de pesquisa com um recorte entre as cidades de Passo Fundo/
RS e Videira/SC (Figura 01). Estas regiões eram antes da imigração 
praticamente intocadas, sem presença de monumentalidade e tampouco 
diversidade de técnicas construtivas e tipologias arquitetônicas.

Figura 01 – Localização das análises

 
Fonte: Portal Chapecó com adaptação das autoras (2017)

Na década de 50 - recorte temporal desta pesquisa -, diante 
do processo agroindustrial e do desenvolvimento regional, a ocupação 
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urbana foi um dos pontos que mais sofreu alteração e evolução. Para 
Oliveira (2016) conforme houve a diminuição da necessidade de mão-
de-obra para a produção agrícola pela crescente modernização, ocorreu 
a migração para o meio urbano pela oferta de bens e serviços. Como 
resultado, as cidades que possuíam maior polo de serviços e indústrias 
acabaram se desenvolvendo.

Porém, o crescimento entre norte gaúcho e oeste catarinense 
não possui a mesma evolução e linearidade. A região do Oeste 
Catarinense ainda vem passando pela complexação das inter-relações 
urbano-rurais. Conforme Moraes, Vaz e Dalmina (2015) esse processo, 
levou a dispersão e um ligeiro encolhimento populacional, surgindo 
um processo de “peri-urbanização” que acabou criando assentamentos 
urbanos dispersos dentro do ambiente rural, com uma morfologia não 
planejada e difusa desenvolvida por fatores não conectados.

Embora o Rio Grande do Sul tenha evoluído em planejamento 
urbano e tipologias arquitetônicas primeiro1, devido à passagem dos 
tropeiros que levavam gado da fronteira Sul para São Paulo, a arquitetura 
desenvolvida neste estado, possuía uma tipologia peculiar e própria 
diferente da arquitetura catarinense no mesmo período. As edificações 
possuem caráter urbano da época, e embora tenham características 
singelas, pode-se perceber artefatos expressivos e próprios da cultura 
italiana e alemã.

1  Esta comparação é observada pelas autoras, baseada na arquitetura e desenvolvimento 
urbano de Passo Fundo/RS comparada à região de Videira/SC no período de 1950. 
Neste período, por exemplo, Passo Fundo já realizava o primeiro estudo para Plano 
Diretor, aprovado em 1953, enquanto a região Oeste de Santa Catarina começa 
a receber imigrantes que, significativamente vão modificar o ambiente natural, a 
partir de 1910.
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3 O DESENVOLVIMENTO ARQUITETÔNICO EM PASSO 
FUNDO, RS – DÉCADA DE 50

Alves e Silveira (2008) sintetizam a ocupação do território gaúcho em 
três períodos, definidos pela presença de diferentes agentes colonizadores: 
o primeiro período marca a vinda de missões jesuíticas espanholas ao 
estado; o segundo está associado a doação de terras pela coroa portuguesa 
a militares e tropeiros durante o século VXIII; e o terceiro diz respeito à 
chegada de imigrantes europeus ao Rio Grande do Sul, durante o século 
XIX – onde esta pesquisa busca referências arquitetônicas.

Esta terceira fase inicia nas primeiras décadas do século XIX 
a partir da chegada dos alemães, e se intensifica no final deste século 
com a vinda dos italianos. A partir da década de 1940 a agricultura 
se firma como a principal atividade econômica da região, inicialmente 
impulsionada pela produção de trigo. Essa atividade passa por uma 
série de modernizações que resultam na formação de um complexo 
agroindustrial na região de Passo Fundo já antes dos anos 50.

A partir deste momento se estabelece na região o comércio 
de terras pautado na atuação das companhias colonizadoras que 
compravam grandes áreas de terras, geralmente de fazendeiros, e 
vendiam pequenos lotes diretamente aos colonos (FRITZ FILHO, 
2008). Assim, conforme afirma Tedesco, Sander (2005, p. 57) “a região 
da (i) migração caracterizou-se pela pequena propriedade, mesclada 
a uma agricultura diversificada, em alguns momentos com maior 
expressão comercial, em outros, menos”.

Passo Fundo é hoje uma cidade com aproximadamente 185 mil 
habitantes e está entre um dos municípios mais importantes do Rio 
Grande do Sul. Localizado à Norte do estado é a 9ª maior economia 
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com destaque nos setores de saúde e educação superior. A presença 
de obras implantadas entre 1940 e 1960 é visível ainda nos dias atuais, 
mesclada a contemporaneidade da arquitetura, uma vez que a população 
urbana neste período cresceu de 25,69% em 1940 para 54,26% em 
1960 (FERRETO, 2012, p. 32).

3.1 A residência de Z.D. Costi e Residência família Dipp

A residência da família Costi, de médio padrão e construída no 
final da década de 40 possui estilo californiano e não possuía cuidados 
com a orientação solar. Localizada em uma das principais avenidas 
da cidade – Avenida Presidente Vargas – possui características bem 
definidas pela arquitetura e trazidas do Movimento Moderno Europeu: 
os recuos ajardinados (Figura 02).

Outras características eram trazidas da arquitetura residencial 
europeia como a presença de hortas, arvores frutíferas, galinheiros 
que forneciam o abastecimento familiar mesmo em lotes urbanos. 
Construídas em alvenaria convencional apresentavam uma mistura 
entre materiais modernos e a presença marcante do madeiramento em 
janelas e ripamentos de telhado. Embora as paredes de alvenaria de 
tijolos maciços possuíssem grande inercia – a casa era fria no inverno 
e fresca no verão – já haviam habitações com condicionadores de ar 
instalados – equipamentos barulhentos e acessíveis apenas a classe alta 
da população.

As fundações eram de pedra e havia pilares de alvenaria de tijolos 
que apoiavam os barrotes que estruturavam o soalho de madeira escura. 
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As esquadrias de madeira traziam o sistema guilhotina2 com vidros 
apenas no quarto do casal e na sala de estar. Nestes locais destacavam-
se como elementos importantes o piano e a lareira. Destacava-se aqui 
a mistura de elementos do período neoclássico com o acesso em arco 
Diocleciano e acabamentos com rusticação. No restante da residência 
as vidraças eram em duas folhas com cremonas com veneziana de 
madeira e duas folhas. Valorizava-se menos os banheiros e áreas de 
serviço, onde as janelas eram em basculantes de ferro.

Figura 02 – Elementos constituintes da fachada frontal, Passo Fundo/RS.

 
Fonte: Acervo Municipal com adaptação das autoras (2017)

Diversas residências construídas neste período, não possuíam 
estudos de telhado, o que geravam problemas de estanqueidade e por 
este motivo recebiam restauração ou reformas com frequência em 
tesouras e telha mento. O forro era de madeira, lambri, macho-fêmea, 
sempre pintado na cor cinza clara. Apesar disso, as paredes eram 
sempre pintadas de branca e as janelas em marrom escuro com tintas 
a óleo. Os interiores eram pasteis, tons pêssego e rosas envelhecidos.

A organização espacial era padrão de todos os construtores. 
As residências possuíam longos corredores, a área intima era sem 
privacidade (portas abriam para corredores sociais, onde também 

2  Características da arquitetura inglesa e americana dos séculos XVIII e XIX.
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estavam os banheiros). O banheiro por sua vez, era único para todos os 
familiares, permanecendo assim até a década de 80. As áreas de serviço 
localizavam-se nos porões (geralmente sob a cozinha e a despensa) 
e possuíam tanques feitos em concreto. As roupas eram passadas na 
cozinha, com ferros aquecidos com brasa do fogão à lenha (também 
presente nas cozinhas). Os porões estavam presentes em todas as 
arquiteturas da década de 50 com ventilação na parte inferior através 
de aberturas (gateiras retangulares), onde o piso era de chão batido ou 
de tijolos maciços.

Outra arquitetura que se desenvolveu fortemente no mesmo 
local e período advinha das classes mais altas (figura 03). Neste caso 
as janelas eram rasgadas conforme acontecia no barroco e rococó 
onde as aberturas iam até o piso, funcionando como portas, mas 
usadas nas fachadas. Conforme Cragoe (2014, p. 189) eram conhecidas 
como “janelas francesas” normalmente estão associadas as sacadas ou 
balcões. As janelas também possuíam arcadas rustificadas e possuem 
entablamento com pilastras. 

Figura 03 – Elementos constituintes da fachada frontal, Passo Fundo/RS.

Fonte: As autoras (2017)
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4 O DESENVOLVIMENTO ARQUITETÔNICO EM 
VIDEIRA, SC – DÉCADA DE 50

A cidade de Videira, localizada no Oeste de Santa Catarina 
teve sua colonização por imigrantes italianos e alemães. O lado direito 
do Rio do Peixe, o lado dos alemães, era composto por indústrias e 
pela Igreja Luterana enquanto, o lado oposto e italiano, trazia às suas 
margens a Igreja Católica e as plantações de uva que derivaram o nome 
da cidade. 

Casas, pequenas pousadas, mercearias, moinhos, etc., na época 
do surgimento do Município, eram feitos em madeira nativa da região, 
uma vez que, era facilmente encontrada nas matas das redondezas e 
facilmente construída. A mão de obra era voluntária, quando se tratava 
de edificações para o uso da comunidade.

Fujita, Maia e Alba (2013) destacam que a região oeste de 
Santa Catarina tem a atividade agroindustrial como papel fundamental 
na estruturação das cidades, pois se ligam às mais diversas atividades, 
como por exemplo: logística, metalmecânico, moveleiro, embalagens, 
câmaras frigoríficas, biotecnologia, equipamentos, entre outros.

4.1 A influência da arquitetura em madeira

A residência deste estudo, possuem características mais 
rudimentares e percebemos que o domínio aqui está presente no uso 
da madeira. Este material construtivo, ainda abundante nos dias, foi 
fortemente utilizado na década de 50. A residência da figura 04, têm 
suas paredes formadas por três camadas de madeira, com diferentes 
espessuras para equilíbrio do conforto interno dos moradores.
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Figura 04 – Elementos constituintes da fachada frontal, Videira/SC

Fonte: As autoras (2017)

Toda sua estruturação (vigas, pilares e aberturas) é feita com 
o uso da madeira, geralmente araucária ou imbuia. Próximo ao solo 
a base é feita em pedra com reboco para garantir que intempéries e 
umidade atinjam a madeira aumentando assim sua durabilidade. 
Desde sua concepção até os dias atuais, a residência recebeu apenas 
novas pinturas como processo preservativo preventivo e pequenas 
manutenções como trocas de peças ou enceramentos.

A cobertura, resultado da percepção do usuário que objetivava 
traduzir a arquitetura alemã, possui uma inclinação diferenciada, 
com uma curvatura. A arquitetura destacada aqui, apresenta-se como 
uma paisagem cultural forte que englobou os bens materiais, mas 
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principalmente imateriais, onde o usuário modificou características e 
as mesclou com sua percepção da arquitetura e com as características 
austríacas que já existiam e se desenvolviam nesta região. 

5 CONCLUSÃO

Muito embora o Brasil e em especial o Sul do país possua vasta 
diversidade cultural, esta diversidade se entrelaça quando analisamos 
a arquitetura do imigrante. O caráter histórico da nossa nação já não 
assume somente estas etnias e por esta razão não é mais suficiente 
pensarmos na construção da identidade cultural sem as correntes 
migratórias que vieram formar residência aqui, no fim do século XIX, 
participando do processo civilizatório, cultural, político e econômico 
brasileiro. Estes novos imigrantes influenciaram importantes 
transformações do ambiente natural existente.

No recorte atemporal dos anos 50, ficou evidente a evolução da 
construção civil de Passo Fundo em relação ao oeste catarinense, retratado 
pela cidade de Videira, onde a arquitetura possui caráter mais vernácula, 
com o aproveitamento e uso da madeira de araucária, abundante na 
região e com as bases em pedra, também abundantes visto que é uma 
região montanhosa e com a presença de topografia desafiadora.

Muito embora a produção arquitetônica tenha características 
muito diferentes, as transformações naturais destes territórios foram 
produtoras e indutores da paisagem cultural e herança destes povos. 
Essas características arquitetônicas diferentes são resultado de uma 
variedade de fatores que incluem o território o qual foi modificado 
e desenvolvido esta arquitetura, os materiais disponíveis e mais 
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abundantes neste território, mas principalmente o estágio de evolução 
da região naquele período.
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Capítulo 11

centro de ArteS dA uff: edifício-eMBleMA dA MeMóriA urBAnA e 
culturAl de niterói-rj

Ricardo José Brügger Cardoso1

1 CENTROS CULTURAIS E SEUS DIFERENTES 
SIGNIFICADOS

Tidos como um dos mais importantes equipamentos urbanos 
contemporâneos, ao serem construídos e compartilhados em inúmeras 
cidades brasileiras e estrangeiras, os Centros de Arte e Cultura constituem 
a temática central desenvolvida nesta pesquisa de Estágio Pós-Doutoral 
no PPGAU/UFF. Inserido no privilegiado bairro de Icaraí, em Niterói, 
no Estado do Rio de Janeiro, o Centro de Artes da Universidade Federal 
Fluminense apresenta-se, nesse sentido, como o principal objeto de 
estudo e de análise deste trabalho de investigação acadêmica.

Os centros culturais não se constituem necessariamente em 
espaços especializados, mas, e na maioria das vezes, em edifícios 
projetados ou adaptados para abrigar atividades diversificadas 
do conhecimento. De modo geral, trata-se de espaço alternativo 
e diversificado para a produção e difusão da cultura e da arte. 
Historicamente, a França se destaca na discussão e produção de 
centros culturais, sobretudo, como consequência da criação do Centro 
Cultural Georges Pompidou (mais conhecido como Beaubourg), cuja 
repercussão internacional transformou-o em paradigma de centro 
cultural e como referência arquitetônica até os dias de hoje. Inúmeras 

1  Professor Adjunto; CECULT/UFRB; e-mail: ricardojbcardoso@hotmail.com
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instituições têm sido criadas com a denominação de centros culturais 
ou com denominação similar, tais como: casas de cultura, centros de 
cultura, espaços culturais, etc. Segundo Maria Celina Silva (1995, p. 37): 

O centro cultural é criado como uma nova entidade 
que realizará atividades múltiplas, além das de 
biblioteca, arquivo e museu; ou pode ser uma nova 
característica de um museu ou biblioteca; ou surge 
para suprir uma deficiência ou lacuna de outro 
órgão.

Ao que tudo indica o termo centro cultural é recente e não 
está completamente definido. A relativa escassez de estudos específicos 
pode ser uma das causas para a busca recente da construção de uma 
definição mais aprofundada do termo.

Os centros culturais vêm assumindo ultimamente um novo 
protagonismo de não serem considerados apenas como locais de 
memória e preservação de objetos, na salvaguarda de patrimônios 
materiais e imateriais, ao se transformarem em centros produtores 
e difusores de inúmeras expressões artísticas e culturais. O caráter 
eminentemente científico de muitas dessas instituições ultrapassa, hoje, 
as questões específicas de preservação e conservação de documentos e 
obras, passando a atuar igualmente nas áreas de gestão e de produção 
culturais, propriamente ditas. Além disso, é possível observar alguns 
casos específicos em que a principal proposta destas instituições estaria 
centrada nas relações existentes entre o edifício cultural, a sociedade e 
as manifestações artísticas ali produzidas e experimentadas. Portanto, 
estabelecer essa triangulação entre arquitetura, cidade e cultura torna-se 
relevante para se tentar compreender o surgimento de novos abrigos 
para as novas identidades socioculturais.
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Sendo assim, o centro cultural pode ser entendido como um 
lugar público e político, como um espaço de encontro de pessoas 
para o intercâmbio de opiniões, bem como para o debate de temas 
emergentes e atuais. Para efeito deste trabalho, cabe compreendê-
lo aqui também como um espaço acessível e inclusivo, para que a 
expressão humana tenha fluidez e liberdade, equivalente talvez aos 
antigos espaços de ampliação da cidadania. Em tese, o centro cultural 
deveria conter um caráter mais aberto e dinâmico que o diferenciasse 
das demais instituições públicas urbanas. Para Luis Milanesi (2003, p. 
49), trata-se de:

[...] um centro irradiador de informações e de 
ideias, que possibilite o surgimento de diferentes 
manifestações culturais. Uma instituição dotada 
de todo o tipo de suportes de fruição e de 
informação, atendendo assim as lícitas exigências 
de acessibilidade e de inclusão social.

Como concentradores e irradiadores de arte e cultura, portanto, 
tais equipamentos devem estar abertos para a comunidade e com um 
rol de atividades para o acolhimento de diversos públicos e demandas.

2 HISTORIOGRAFIA DA CIDADE COMO FUNDAMENTO

O arcabouço teórico da pesquisa não se fundamenta apenas 
na retrospectiva dos fatos e acontecimentos históricos, mas também 
nas reflexões e interpretações decorrentes deste cruzamento entre 
arquitetura, cidade e cultura. Por esta razão, faz-se necessário a leitura 
de autores provenientes desses três campos distintos do conhecimento, 
cujas ideias e teorias podem embasar de forma adequada o tema 
proposto.
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Demarcado pelos estudos de Michel de Certeau (2002, p. 64), 
busca-se identificar aqui as principais etapas do trabalho historiográfico 
e de suas diferentes abordagens. Emprega-se a palavra história no 
sentido mesmo de historiografia, portanto, “na compreensão da 
história como uma prática, (uma disciplina), seu resultado (um discurso) 
e sua relação”. A historiografia será o fio condutor para a elaboração 
da análise do processo de produção dos projetos arquitetônicos e 
culturais examinados, na medida em que relaciona tais produções com 
as circunstâncias históricas específicas.

O estudo histórico pode sugerir as condições necessárias para a 
observação das situações, dos fatores e das estratégias que possibilitaram 
as intervenções de cada período. Partindo do princípio de que o estudo 
do passado histórico não deve ser objeto nem da observação, nem da 
experimentação, Ernest Cassirer (1977, p. 323) preconiza:

Uma das funções da historiografia é de construir 
uma possibilidade de interpretação baseada em 
vestígios e fragmentos que restaram do passado. O 
historiador constrói suas fontes a partir de dados, 
que antes de serem fatos históricos, são dados 
simbólicos.

Ainda do ponto de vista historiográfico, Giulio Carlo Argan 
(1995, p. 13) argumenta que para enquadrar o conhecimento da arte 
num sistema unitário da cultura, é preciso recorrer a métodos que não 
se limitem apenas a reproduzir procedimentos com os quais se faz a 
arte, afirmando ainda que:

O método empírico pode ser promovido à ciência 
e o método teórico à filosofia, mas o procedimento 
que permite enquadrar os fenômenos artísticos 
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no contexto da civilização é a história da arte 
(ARGAN, 1995, p. 14).

Quanto ao material iconográfico, Patrice Pavis (1990, p. 45) 
aconselha o cotejamento de todos os dados e informações fornecidos 
pelas imagens disponibilizadas, em conjunto com textos originais 
da época encontrados, pois podem complementar e auxiliar a 
reconstituição de parte da história pesquisada. Portanto, como fonte de 
observação e análise, a iconografia permite a identificação dos objetos, 
dos espaços, das atitudes e de todo ambiente captado pelo registro 
fotográfico, tais como a paisagem urbana, a configuração arquitetônica, 
entre outras observações visuais. Uma parte da pesquisa iconográfica 
foi inicialmente levantada, visando obter algumas informações mais 
específicas sobre o histórico do edifício, em acervos e arquivos 
municipais. Alguns procedimentos técnicos foram realizados por 
meio de consultas em fontes secundárias, de material publicado, bem 
como pela documentação que ainda não recebeu tratamento analítico 
acadêmico.

3 BREVES DELIMITAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE 
CULTURA

A bibliografia disponível sugere que a expressão “cultura” 
remete a um modo de vida de determinada comunidade, em seu 
aspecto mais global. Do ponto de vista mais estrito, Teixeira Coelho 
(1999, p. 148) designa cultura como “um processo de cultivo da mente, 
nos termos de uma terminologia moderna e cientificista, ou do espírito, 
numa interpretação mais tradicional”. Em suas análises, esse mesmo 
autor discorre também sobre a expressão “culturas centrais” como as 
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“culturas vividas por um número reduzido de criadores, intérpretes, 
agentes, pesquisadores, etc.” De igual importância, para esse trabalho, 
as culturas centrais são os modos culturais das classes dominantes, 
que servem de referência para o conjunto da produção cultural e que 
se destacam, hoje, nos mais diversificados veículos de informação e 
comunicação.

Enquanto Denys Cuche (1999) privilegia a noção de cultura 
no âmbito das ciências sociais, que é considerado apenas uma de suas 
vertentes, autores como Mike Featherstone (1995), Franco Bianchini e 
Michael Parkinson (1993) utilizam-se da concepção do termo em dois 
significados distintos: o sentido antropológico de cultura, como modo 
de vida; e o de alta cultura, como as artes, os produtos e as experiências 
culturais espiritualmente elevadas. Tudo indica que esse processo de 
utilização da cultura para fins econômicos não é recente, mas se acentuou 
significativamente a partir da metade do século XX. E essa noção de 
“cultura econômica”, por conseguinte, pode ser subdividida em três 
momentos principais: a industrialização da cultura, a espetacularização 
da cultura e a sua recente globalização. Nesse sentido, Coelho (1999, p. 
153) argumenta que:

Se o critério para se identificar uma cultura 
central for o tempo que cada um dedica a certa 
atividade cultural, ou ao seu espaço, as culturas 
centrais seriam a da televisão, da música popular 
e, sobretudo, da internet, com suas redes sociais, 
e em menor grau a literatura, a poesia, o teatro, 
entre outros.

Portanto, três fatos importantes na atividade cultural de hoje 
devem ser destacados: a princípio, pode-se constatar que há uma 
enorme distinção entre produzir cultura e consumir cultura, ou seja, 
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mais do que ter acesso à produção existente, o fundamental é entender 
os meios de produção cultural.

4 ESPETACULARIZAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA CIDADE

Do ponto de vista do urbanismo, observa-se hoje que 
um dos objetos de predileção da chamada espetacularização é o 
patrimônio arquitetônico: seja sob a forma de cenários constantes que 
pontuam o cotidiano de uma cidade; seja na modalidade de grandes 
comemorações sazonais com a convocação da população; seja na 
utilização de todo tipo de recursos visuais que ressaltem o evento. 
Por trás dessa “espetacularização” estaria, para alguns especialistas, o 
esforço de estabelecer um ritual comum e sugerir um determinado 
comportamento. De modo que a espetacularização da cultura, vivida hoje 
no ambiente urbano, serve para afirmar o poder político autocrático de 
um grupo sobre os outros.

Nesse sentido, vale destacar aqui algumas críticas em relação ao 
papel da cultura na sociedade contemporânea, sobretudo no momento 
em que as cidades são entendidas também como um repertório de 
símbolos, determinando assim o redimensionamento do próprio termo 
cultura. Hoje, admite-se inclusive que a preservação do patrimônio 
se transformou no discurso básico de afirmação de qualquer poder 
local. Na medida em que os grandes centros urbanos foram reunindo 
um maior número de acervo de bens culturais, com seus valores e 
tradições, Françoise Choay (2001, p. 212) acredita que tais cidades 
foram se transformando em verdadeiros cenários para a criação de 
novas estratégias políticas e culturais.
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Otília Arantes (1998, p. 83), por sua vez, acredita que “vive-se 
hoje na ‘era da cultura’, em tempos em que a própria noção do termo 
se expandiu a ponto de abarcar praticamente todas as dimensões da 
vida social”. De fato, pode-se observar na atualidade que todo artifício 
material se apresenta imbuído de um significado cultural, onde tudo 
pode se tornar passível de associações simbólicas. No estágio atual 
do capitalismo globalizado, a espetacularização de todas as formas de 
intercâmbio faz parte das estratégias de gestão do poder em todos os 
níveis, sobretudo pelos ‘governantes midiáticos’ vistos no país e no 
exterior.

Uma intenção que já vinha sendo apontada há muito tempo 
por estudiosos do campo da cultura, como Hannah Arendt (2000, p. 
245), ao procurar estabelecer uma oposição direta e nítida entre cultura 
e lazer. Para essa autora, a sociedade de massa estava se inclinando 
cada vez mais para o polo do lazer ou do chamado entretenimento: 
“a sociedade de massas não precisa de cultura e sim de diversão, de 
entretenimento, de produtos para passar o tempo”.

Sobre o diálogo entre arquitetura e cultura, não existe uma 
relação entre os termos de forma distinta, na medida em que se nota 
que a questão diz respeito apenas à função e ao funcionamento da 
arquitetura dentro do sistema. Na visão de Giulio Carlo Argan (1995, 
p. 237):

A arquitetura é tudo o que concerne à construção, 
e são as técnicas da construção que organizam a 
entidade social e política que constituem a cidade.

Nesse sentido, a arquitetura não apenas materializa e estrutura 
a cidade, mas também imprime significados que estão simbolizados 
implicitamente na sua forma. Numa simples comparação, esse autor 
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esclarece que “a pintura é uma arte figurativa, ao passo que a arquitetura 
é por excelência uma arte representativa”. Considerada uma disciplina 
autônoma e inserida no sistema cultural da cidade, a arquitetura é 
constitutiva e simultaneamente expressiva de todo o sistema urbano.

5 MUTAÇÕES DE UM EDIFÍCIO-EMBLEMA FLUMINENSE

Baseadas em estudos urbanos sobre Niterói, Marlice de 
Azevedo, Denise Monteiro e Silvana Santos (2012) acreditam que a 
cidade começou a se desenvolver urbanisticamente com os planos 
de arruamento do atual Centro e do bairro de Icaraí, desencadeando 
a ocupação desses bairros e, sobretudo de Icaraí, que ganhou novas 
praças, jardins, além de construções como os primeiros arranha-céus 
com atividades culturais, como o Casino Icarahy (1939) e Cinema Icaraí 
(1944). No seguinte trecho abaixo, tais autoras mencionam ainda que:

Costurando o tecido vivo e sedimentando as 
relações sociais no tempo e espaço da cidade e do 
bairro de Icaraí, a história da Praça Getulio Vargas 
e a interligação da vida social entre os prédios 
do Cassino e do Cinema Icaraí se misturam e se 
complementam (AZEVEDO et al., 2012, p. 4).

Um fenômeno sociocultural extraordinário, sob esse mesmo 
aspecto, também foi investigado por Evelyn F. W. Lima (2000), ocorrido 
entre a metade do século XIX e a metade do século XX, quando um 
determinado lugar ou a própria edificação teatral constituía-se como 
elemento formador de alguns espaços urbanos e, sobretudo, como 
espelho da vida social da cidade do Rio de Janeiro.
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A história do prédio do Centro de Arte da UFF, com todas 
as suas mutações arquitetônicas, teve início ainda em 1916, com a 
construção de um palacete residencial, executado por Eugen Urban, 
sendo posteriormente comprado por Alberto Bianchini e Luciano 
Airosa para sediar um cassino. Nos anos de 1930, o imóvel foi adquirido 
por Luis Alves Castro e Joaquim Rollas, sendo totalmente demolido 
para dar lugar ao Hotel Balneário Casino Icarahy.

Oriunda historicamente do chamado golpe de Estado de 1930, a 
“Era Vargas” desencadeou uma série de intervenções urbanas ocorridas 
em várias cidades brasileiras, sobretudo em municípios do Estado do 
Rio de Janeiro. Em Niterói, antiga capital do Estado do Rio antes da 
fusão com o Estado da Guanabara, algumas obras civis importantes 
podem ser destacadas, tais como: a construção do túnel que ligou os 
bairros de Icaraí a São Francisco; a implantação de novos jardins e 
parques; bem como a pavimentação de avenidas e ruas da cidade.

É no desdobramento deste contexto histórico de 
questionamentos filosóficos e de grandes transformações urbanas que 
se ergue o novo cassino, cujo programa arquitetônico abarcava o hotel, 
o grill e o salão de jogos. Segundo o arquiteto e cenógrafo José Dias 
(2014, p. 214):

Em 8 de julho de 1939, uma festa filantrópica, 
patrocinada pela primeira dama Darcy Vargas, 
inaugurava as novas instalações do hotel. Com 
107 apartamentos, duas quadras de tênis, salão 
de dança com música e muito jogo. O Balneário 
Casino Icarahy era um dos mais elegantes recintos 
da cidade e seu único concorrente da época era o 
Hotel Imperial, localizado no centro de Niterói.
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De acordo com a bibliografia disponível, as décadas de 
1920/30 foram marcadas por uma grande efervescência intelectual, 
que colocaram em debate muitos valores e conceitos, relativos aos 
campos da política, da economia, da filosofia, da cultura e da arte. É 
justamente neste período que surge o art déco na Europa, cuja expansão 
vai atingir depois as Américas do Norte e do Sul. Caracterizado como 
um movimento artístico que surgiu na década de 1920, chegando a seu 
ápice na década de 1930, o art déco buscava o equilíbrio dos volumes, 
uma simplicidade linear e certa adaptação com a indústria. Sob as 
influências do cubismo e da nova arquitetura, especialistas acreditam 
que essa mistura iria englobar uma diversidade de formas preservadas 
em alguns poucos prédios que, até os dias de hoje, caracterizam esse 
estilo artístico e arquitetônico relativamente menosprezado.

Durante as décadas de 1930/40, portanto, o prédio se tornou 
um marco na vida cultural e social da antiga capital fluminense. Ponto 
importante na vida noturna niteroiense, Silvana dos Santos (2010, p. 
97) destaca que seus salões recebiam artistas nacionais e internacionais 
renomados da época, dentre eles destacam-se: Orlando Silva, Carmem 
Miranda, Silvio Caldas, Francisco Alves, Pedro Vargas, Grande Otelo, 
Tito Guizar, Josephine Backer, Imma Sumack, Ylona Massuy, entre 
outros. Consta em alguns periódicos da época que o Cassino foi 
também espaço para a realização de grandes eventos beneficentes, 
ampliando sobremaneira a sua integração com a parte mais abastada 
da sociedade local.

Com a proibição dos jogos no país, estabelecida em Decreto de 
Lei 9.215 de 1946, o Casino Icarahy foi fechado, passando a funcionar 
apenas como hotel, restaurante e com a inclusão, posteriormente, 
do Cine e do Teatro Cassino. Desapropriado em 1963, pelo governo 
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federal, o prédio passou a ser de propriedade do MEC e, por meio do 
Decreto nº 60.227 de 16 de fevereiro de 1967, foi instalada a Reitoria 
da UFF. Mas a versão inicial do complexo artístico e cultural da 
universidade, com um programa arquitetônico que incluía o teatro, a 
galeria e o cinema, só foi inaugurada em 1978. Por reconhecimento de 
sua importância histórica e cultural, em 1994 o conjunto foi tombado 
pela Prefeitura Municipal de Niterói. Em 2015, o novo Centro de Artes/
UFF foi reinaugurado com projeto de reforma da Fábrica Arquitetura e 
projeto cenotécnico de José Dias.

6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A priori, pode-se notar que a história deste complexo predial faz 
parte não apenas da memória artística, com os diversificados eventos 
realizados em seu interior, mas também da memória urbana com seu 
estilo arquitetônico inserido em “cartão postal” de Niterói. De modo 
que ao se examinar a trajetória deste equipamento cultural, com todas 
as suas mutações, faz-se necessário tratá-lo verdadeiramente como um 
lugar de memória.

Do ponto de vista da preservação do patrimônio edificado, 
é possível constatar a descaracterização da edificação frontal que 
abrigava o antigo cassino de estilo art déco, como se pode observar 
na pesquisa iconográfica inicialmente apresentada. Um fator negativo 
que, infelizmente, ainda permanece na falta talvez de diálogo e de 
planejamento nas intervenções e reformas arquitetônicas, realizadas 
em muitas instituições públicas brasileiras.

Havia uma tendência, que talvez perdure até os dias de hoje, 
de se privilegiar uma edificação apenas por sua fachada, por seu 
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estilo arquitetônico em detrimento da própria obra em si, ou seja, 
menosprezando o que um equipamento urbano possa vir a representar 
histórica e afetivamente para a sociedade. Apesar de sua descaracterização 
arquitetônica, o exemplo do Centro de Artes da UFF se destaca de modo 
particular, sobretudo pelos laços afetivos que matem ainda firmemente 
com a população fluminense e com seus visitantes.

Sob a ótica da historiografia da cidade e do urbanismo, 
a especulação imobiliária verticalizou a silhueta do bairro com a 
construção de edificações multifamiliares para atender uma nova classe 
social, no afã de morar à beira-mar. A expansão imobiliária atravessou 
décadas e obteve grande impulso com os financiamentos do antigo 
BNH, sobretudo nos anos de 1960. Com a construção da Ponte Rio-
Niterói, nos anos de 1970, o bairro de Icaraí consolida-se como centro 
urbano polarizador e de grande importância para a cidade, com forte 
concentração de comércio, de serviços e de atividades de lazer e cultura. 
A crise econômica dos anos de 1980, associada à supervalorização 
dos preços dos terrenos, desencadeou o crescimento imobiliário e se 
espalhou para outros bairros circunvizinhos. Neste mesmo período, 
cresce também a ocupação das encostas e morros, expressando ainda 
mais a segregação socioespacial da paisagem urbana local.
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Capítulo 12

A fronteirA BrASil-BolíviA: AlGuMAS reflexõeS SoBre hiStóriA, 
SociedAde e territoriAlidAde

Jucineth Glória Do E. S. V. Carvalho1; 
Maria Inês R. Mancuso2

1 Introdução

Apresenta-se neste texto, de forma sintética, uma abordagem 
resultante de um processo de pesquisa, que versou na construção de uma 
análise sociológica acerca da constituição da territorialidade fronteiriça 
num trecho da fronteira Brasil-Bolívia, na área de abrangência do 
município de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, no 
sudoeste do Estado de Mato Grosso. O recorte estudado inseriu-se no 
período de 1940-2016.

A pesquisa foi realizada numa porção da citada fronteira que 
engloba algumas comunidades rurais, tanto no lado brasileiro quanto 
no lado boliviano. No Brasil, tomamos como objeto de investigação a 
comunidade que vive em Santa Clara do Monte Cristo, Morrinhos e 
parte da comunidade Nossa Senhora Aparecida, já no lado boliviano, 
investigou-se a comunidade de San Vicente de La Frontera e parte de 
suas cercanias, conhecidas localmente como “pueblos”. Os moradores 
da região são formados por migrantes originários de movimentos 
de ocupação da Amazônia Legal, descendentes de indígenas e povos 

1  Doutora; IFMT; e-mail: jucineth.2013@gmail.com
2  Doutora; UFSCar; e-mail: inesmancuso.ds@gmail.com
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de nacionalidade boliviana e ou mestiça, habitantes da fronteira, os 
“Chiquitanos”.

Buscou-se neste texto, refletir sobre o histórico e os fatores 
que influenciaram a constituição de tais espaços nestes ambientes 
de fronteira mencionados, dentre os quais a “Marcha para o Oeste”, 
pretendeu-se compreender a constituição dessa territorialidade, 
que está inserida na Amazônia mato-grossense, na fronteira física e 
internacional entre o Brasil e a Bolívia. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

O cerne desta investigação objetivou desvelar e refletir sobre a 
configuração territorial do país a partir da década de 40, no pós-guerra, a 
partir da implementação de políticas de desenvolvimento nas fronteiras. 
Em especial, trata-se neste texto da fronteira Brasil-Bolívia, no sudoeste de 
Mato Grosso, inserida na Amazônia. Sobretudo, buscou-se compreender 
o papel desempenhado pelo Estado Brasileiro nesse processo.

A implementação da “Marcha para o Oeste” foi uma iniciativa do 
Estado Brasileiro, tratada como uma política estatal de desenvolvimento 
do país. O movimento se efetivou na década de 40, caracterizado pelo 
desencadeamento de um intenso processo migratório, com o intuito 
de promover a “ocupação dos espaços vazios na Amazônia e no Oeste 
do País”. Constatou-se a influência e o desdobramento de tais ações na 
formação dos espaços rurais e urbanos no contexto da fronteira citada, 
notadamente, a partir do mesmo período.

Neste entendimento, todos os contextos que influenciaram 
a organização do espaço social na região de fronteira delimitada na 
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pesquisa, relacionam-se a priori, com a gênese da formação do Estado 
Brasileiro. Neste exercício considerou-se adequado tomar por base a 
concepção de Estado formulada por Antonio Gramsci, pois, conforme 
este teórico:

[...] O Estado deve ser interpretado como um 
complexo de atividades práticas e teóricas 
constituídas pelas esferas da sociedade política 
e da sociedade civil. Nesse caso, na sociedade 
política (Estado restrito) predominaria a coerção e 
na sociedade civil, o consenso. (GRAMSCI, 1991, 
p. 234).

Desse modo, é possível pensar a “Marcha para o Oeste”, 
assim como outros movimentos posteriores de “ocupação” das 
regiões de fronteira neste país como consequência de processos 
dimensionalmente maiores e mais profundos quanto à ocupação do 
espaço, englobando para isso, tanto a ordem posta no sistema colonial 
quanto posteriormente, à definição de uma política de Estado para o 
Brasil, pautada no domínio territorial e controle social.

Posteriormente à Marcha para Oeste, outros movimentos 
migratórios foram desencadeados com o aval do Estado como forma 
de dissipar as pressões sociais nos grandes centros, sob o pretexto de 
ocupar “espaços vazios” e de ampliação de oportunidades de elevação 
econômica e de qualidade de vida da população que se dispusesse a 
ocupar tais espaços.

Muitas foram as propagandas e os slogans do Estado e das 
Colonizadoras, com o intuito de fortalecer tais eixos de deslocamento 
populacionais, entende-se que, estas estratégias inseriam-se nos 
propósitos do governo militar durante a guerra fria, mais especificamente 
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nas décadas de 60 e 70 em relação a ocupação/integração da Amazônia, 
dentre estes, o slogan: “Integrar para não Entregar”.

A despeito desta análise, constatou-se que na atualidade, tal 
processo de configuração da fronteira no Sudoeste de Mato Grosso, 
na Amazônia Legal pelo Estado brasileiro, decorreu de momentos 
da articulação capitalista, inserindo neste processo ainda, mudanças 
estruturais e conjunturais acerca de desenvolvimento econômico e 
político, perpassando ainda, pelas esferas do simbólico e cultural. 

A leitura de Gramsci acerca da “Ideologia da Hegemonia” 
trazida à luz do conjunto de ações desencadeadas pelo Estado Brasileiro 
e pelas forças políticas, explicitam um quadro ou uma chave teórica 
que justifique a forma de ocupação e o modelo produtivo instituído 
na fronteira. Estudos e levantamentos documentais realizados sobre o 
tema de pesquisa na região, demonstraram a interação entre as políticas 
de desenvolvimento do país e o contexto social e político, estabelecendo 
forças motrizes na configuração das espacialidades contemporâneas 
nas áreas fronteiriças.

A apropriação física do espaço na fronteira sudoeste de Mato 
Grosso, inscreveu-se num canteiro de poder simbólico, político e 
econômico, cuja interface se dá com o “sentido” de apropriação por 
parte dos migrantes e ao mesmo tempo, com o exercício do poder 
político, econômico e de controle social por parte do Estado, nesse 
recorte temporal. É possível verificar a formação de grupos políticos 
de interesse regional na fronteira e que vão, ao longo do tempo e das 
relações, sendo reconhecidos e legitimados.

No sentido da ocupação do espaço de investigação, ou seja, o 
espaço da fronteira sudoeste de MT, região que também está inserida no 
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limite internacional entre Brasil e Bolívia, há que se fazer a leitura deste 
como um espaço de confrontos e disputas, que se fazem presentes nas 
relações sociais e nos modos de ser daqueles sujeitos.

A prática da dominação e da violência em todas as suas 
dimensões são marcas visíveis daquela paisagem. Em tais práticas, 
percebe-se o domínio e o centro de poder nos “fazendeiros criadores de 
gado” representados pelos grupos sociais proprietários de terras sobre as 
populações compostas por trabalhadores rurais, mestiços e chiquitanos.

No sentido prático da questão, o primeiro grupo, comumente 
auto-intitulado de “desbravadores!” acabaram se legitimando como 
elites políticas e econômicas locais e exercem o “controle” sobre 
os demais a partir da exploração da força de trabalho, muitas vezes 
escrava, e em outras,  de total precarização das condições de trabalho 
e sobrevivência, em última instância, o controle social é exercido pela 
definição de “quem vive ou quem morre”, é comum ainda na região, a 
ocorrência do extermínio de pessoas e famílias por assassinato.

Constata-se que, no exercício do controle social, a posse e 
propriedade da terra são a principal causa de conflitos que demandam 
as mais diversas formas de violência e intimidação por parte dos 
interessados, os jogos de interesse se colocam na linha de frente das 
questões, no choque das relações de poder estabelecidas.

A segunda metade do século XX no Brasil, é marcada por 
uma intensificação na formação espacial de cidades, modificações 
urbanas e reorganização dos espaços fronteiriços. Notadamente, 
a partir de 1964, com a instauração de um governo militar, foram 
muitas as transformações sociais e econômicas e que possibilitaram 
a consolidação do capitalismo no país. Neste percurso, observa-se na 
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leitura disponível que, muitas são as contradições no processo histórico 
de acumulação capitalista, inserindo-se aqui a realidade matogrossense.

Na  fronteira Brasil-Bolívia, região selecionada para 
estudo, sob determinado aspecto, observa-se a “naturalização da 
desigualdade social, típica de países periféricos como o Brasil”, que 
neste entendimento  pode traduzir-se como uma “suposta herança 
pré-moderna e personalista”, decorrente de um forte movimento de 
modernização observado no Brasil e alguns outros países da América 
Latina, atribuído em grande parte, à transferência do modelo de 
produção industrial e paulatinamente, à expressão de novas formas 
vida e quadros sociais, pautados em novas relações instituídas entre 
rural-urbano, uma vez que o País vivenciou uma intensa transformação 
de cunho socioeconômico a partir de meados do século XX, altera-se 
de forma acentuada e acelerada a sua situação de agrário-exportador 
para urbano-industrial.

As ações modernizantes embutidas no “discurso político do 
crescimento econômico” propagada pelo Estado brasileiro a partir 
da segunda metade do século XX, não explicam a extensão de tal 
modernidade à condição periférica de grande parte da sociedade 
brasileira, ou, às dramáticas contradições sociais observadas no território 
brasileiro e talvez de maneira mais intensificada, nas vastas faixas de 
fronteira entre o Brasil e grande parte dos países latino-americanos, 
dentre os quais destaca-se nesta investigação a fronteira Brasil-Bolívia.

Esta modernização das sociedades periféricas teve lugar de 
destaque no debate internacional, o que estimulou o avanço das ciências 
sociais, atingindo o seu ápice no pós-guerra, acompanhando o esforço 
norte-americano na reorganização política do mundo livre.
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Para discutir a territorialidade e o papel desempenhado pelo 
Estado na fronteira, propomos um exercício de compreensão do 
quadro da desigualdade social brasileira, o que neste entendimento, está 
inserido nas mazelas sociais dos países periféricos, assim como o Brasil, 
presentes na desigualdade e sua naturalização, na marginalização dos 
setores expressivos da população, na dificuldade de consolidação de 
uma ordem democrática e de mercado competitiva.

No intuito de compreender a grande complexidade da paisagem 
social na faixa de fronteira estudada, faz-se necessário desvelar e 
igualmente compreender o papel desempenhado pelo Estado Brasileiro 
quanto à territorialidade e ações desencadeadas com o objetivo de 
estabelecer e/ou fortalecer a segurança nacional.

Para explorar tais sentidos, considerou-se pertinentes as 
seguintes indagações: Por que houve o desencadeamento de um intenso 
processo migratório rumo às regiões de fronteira? Em que medida 
tais movimentos se constituíram ideologicamente ou com o intuito 
de promover a ocupação dos espaços vazios na Amazônia e no Oeste 
do país? Quais são os desdobramentos destas ações na formação dos 
espaços rurais e urbanos no contexto da fronteira citada, notadamente, 
a partir da década de 40? Será a fronteira o “lugar da exclusão” e do 
“vazio de direitos”?

Nesse movimento interpretativo, somado a muitos embates 
teóricos e reflexões, pode-se entender que: “Todo Estado tem margem. 
O sujeito pode estar dentro ou fora dos critérios estabelecidos 
para estar INCLUÍDO ou EXCLUÍDO entre margem e centro”. 
No que concerne às relações inter-regionais, as regiões de fronteira, 
em especial o recorte em estudo, que engloba espaços que margeiam 
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a Amazônia e Bolívia, constituem-se numa região geográfica periférica 
do país.

A faixa de fronteira Brasil-Bolívia recorrentemente constitui-se 
em espaços marginalizados pelo discurso político, que insiste em deixá-
las sob a penumbra da ilicitude, destacando-se de forma preconceituosa: 
o tráfico de drogas, a prostituição, o contrabando, roubos de veículos 
e outros crimes, o que  confere às áreas de fronteira no Brasil um 
aspecto hostil e perigoso, transformada pela imagem mitificada, que se 
perpetua, não encontrando rival ou, não se oportunizando a construção 
da concepção do contraditório.

Pode-se estabelecer a partir de Bourdieu (1996) uma crítica à 
“naturalização” das relações sociais de dominação, a partir do conceito 
de habitus e sua propagação por meio de ações irrefletidas. Bourdieu 
viabiliza a percepção da dominação e desigualdade onde outros 
percebem harmonia e pacificação. Na análise social das sociedades 
centrais ou periféricas constata-se corriqueiramente a dominação 
simbólica sobre a ideologia de igualdade, o que origina uma imagem de 
consenso social e político, que, de certa forma, obscurece as relações 
de desigualdade.

A desigualdade e a exclusão na territorialidade da fronteira, 
considerando o paradigma da modernidade, são discutidas como uma 
condição de exceção, que está relacionada diretamente à forma de 
organização societal. No contexto do sistema capitalista, considera-se 
como uma espécie de questão originada no desenvolvimento do modelo 
capitalista, portanto, justifica-se a necessidade de implementação de 
políticas sociais que minimizem tais excepcionalidades.
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Na perspectiva de Marx (1969) e Foucault (2003), os grupos 
sociais que constituem a desigualdade e a exclusão estabelecem cada 
um, uma hierarquia de pertença ao sistema, constituindo-se em 
dois “tipos ideais”. A desigualdade pode ser caracterizada como um 
fenômeno socioeconômico, enquanto a exclusão está sedimentada 
como um fenômeno cultural e social, próprio da civilização. Afirma que: 
“em ambas as formas de hierarquização se pretende uma integração 
subordinada pelo trabalho”.

As combinações complexas de tais sistemas de pertença dentro 
de uma hierarquia, passam por um modelo de regulação social por parte 
do “Estado moderno” em sua gestão capitalista, ou seja, a desigualdade 
e a exclusão ao mesmo tempo em que, de certa forma se constituem em 
forças motrizes do sistema, são devidamente monitoradas pela própria 
gestão no sentido de se “controlar os extremismos”, nesse sentido, os 
mecanismos de controle ou de monitoração conforme denominamos, 
permitem sob determinada perspectiva alguma emancipação dos 
grupos sociais pertencentes às situações de desigualdade e exclusão.

Partindo da premissa de que a faixa de fronteira em estudo 
Brasil-Bolívia é também um lugar de exclusão e desigualdade, e ao 
mesmo tempo, um espaço inegável de materialização da ideologia de 
“segurança nacional sobre a territorialidade”, são comuns diversos 
conflitos sociais aos quais se pode agregar as seguintes características: 
etnização da força de trabalho; luta pela posse da terra; coexistência 
de diferentes nacionalidades e identidades étnicas; atuação de forças 
decorrentes do processo de globalização da cultura; descontextualização 
das culturas locais. Percebe-se, portanto, nessa espacialidade, a inserção 
de uma nova ordem mundial, globalizada e multicultural.
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Na instância da problematização e nas trajetórias de análise 
para a compreensão dos diferentes e diversos sentidos e significados 
contidos na designação do objeto de estudo, ou seja, nas políticas de 
desenvolvimento acionadas pelo Estado na estrutura social da fronteira, 
constata-se que talvez, a idéia central seja repensar as fronteiras a 
partir da relação centro e periferia, público e privado, legal e ilegal sem 
desconsiderar as suas dimensões local-global.

Francisco de Oliveira (2003, p. 30) em sua “Crítica à razão 
dualista/O ornitorrinco”, trouxe significativas contribuições para se 
pensar este recorte histórico-temporal no Brasil, ao asseverar que:

as razões sociais, políticas e econômicas são de 
fundamental importância para a discussão das 
disputas políticas e suas formas tradicionais de 
condução, onde os projetos sociais são realizados a 
partir de interesses de grupos que estão no poder, 
caracterizando uma relação de dependência e de 
dominação social.

Para o autor, neste quadro analítico é importante criticar o 
economicismo por isolar as condições econômicas das políticas, pois, 
entende que se trata de um vício metodológico que fundamenta a 
recusa em reconhecer a ideologia.

Mediante tal afirmação de Chico de Oliveira acerca da 
necessidade de reconhecimento da ideologia, e já transitando e trazendo 
para a seara da fronteira em estudo, vale  destacar as políticas públicas 
implementadas pelo país pós 64, a ocupação era necessária para a 
manutenção da Segurança Nacional: “Operação Amazônia”, pautada 
em acordos militares entre Brasil e EUA, a pretexto da manutenção da 
soberania no território durante a Guerra Fria, neste entendimento, tal 
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fato foi decisivo na inserção do estado de Mato Grosso e da Amazônia 
legal como um todo na lógica do capitalismo mundializado.

Neste quadro reflexivo, no contexto das contradições acerca 
do processo histórico de ocupação da Amazônia brasileira, e nesta 
o recorte da porção sudoeste de MT, deve-se lançar um olhar crítico 
também sobre o processo de acesso à terra pública e/ou devoluta, bem 
como sobre a violência praticada contra nações indígenas, dentre as 
quais destaca-se os chiquitano, os migrantes colonos e os posseiros. 
Há que se indagar o propósito das políticas públicas de cunho 
“desenvolvimentista”, bem como as suas consequências para a região 
de estudo.

Ainda quanto ao objeto de estudo presente no foco deste 
texto, vale ressaltar que, levantamentos e observações realizadas 
revelaram uma intensa degradação ambiental nos referidos municípios 
localizados na fronteira sudoeste de Mato Grosso, em conseqüência 
particularmente, das atividades produtivas/econômicas historicamente 
praticadas, desde o início da ocupação tais como: atividade garimpeira, 
atualmente desempenhada por indústrias da mineração, o extrativismo 
a partir da exploração da madeira, nem sempre dentro do contexto da 
legalidade e também, das inter-relações estabelecidas entre as atividades 
produtivas e “os modos de ser e de viver” daquela sociedade.

Neste entendimento, na busca dessas explicações deve-se 
questionar a idéia amplamente difundida de que as margens espaciais 
e sociais de um Estado – pensado enquanto função organizadora/
ordenadora - são lugares de desordem, onde o Estado não conseguiu 
impor sua ordem. Há que se respaldar então, a perspectiva do 
raciocínio de que a fronteira não pode e não deve ser analisada e menos 
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ainda, compreendida somente como o “lugar” de ilicitude e/ou da 
transgressão.

Os espaços sociais se constituem nas relações sociais. Na 
concepção de Michel Foucault (1979), tais espaços se configuram antes 
de tudo, em relações de poder, o que por sua vez, são decorrentes de 
diferentes mecanismos e estratégias deliberadas pelos indivíduos e pelas 
instituições. Nesse sentido, para o referido Teórico, no exercício de 
compreensão dos espaços sociais há necessidade de se estabelecer uma 
prática analítica no intuito de desvelar estes mecanismos e estratégias.

A reflexão do autor leva a constatação que o poder se institui 
a partir de uma multiplicidade de fatores que perpassam pelo pelas 
seguintes instituições: o poder disciplinar, o “biopoder”, os discursos 
e as técnicas do direito, a obrigação legal e a soberania, entre outros. 
São fatores que influenciarão diretamente as práticas de sujeição do 
indivíduo e/ou dos grupos sociais, uma forma de dominação contida na 
legitimidade do poder soberano, dos direitos legítimos e da obrigação 
“legal” de obediência.

Foucault questiona as relações de poder e práticas de sujeição 
nas sociedades ditas democráticas, discute as possibilidades de utilização 
do modelo estratégico da guerra no contexto das análises das relações 
de poder. No sentido de construir uma metodologia de compreensão 
das relações de poder (e não do poder em si), o autor elenca algumas 
precauções importantes para a compreensão da sua teoria, refere-se à 
questões do método, nos quais destaca: a necessidade de compreender 
o poder nas extremidades, o que permite ir além das regras do direito, 
(que para ele organiza e limita as relações de poder), sustenta que o 
poder tem sua essência na intencionalidade e objetivos, portanto, não 
está centrado numa indivíduo e/ou instituição.
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Na análise de Foucault o poder se constitui numa rede de 
relações, num jogo de forças constante entre ambos os lados, as 
relações são dinâmicas, complexas e contraditórias. O Estado nesta 
reflexão, não seria apenas e tão somente uma Instituição centralizadora 
do poder, embora não se possa negar a influência de tal poder, mas 
o teórico ensina que o poder circula, transita nos espaços de todo o 
corpo social.

Dessa forma, as redes de poder culminam com a formação de 
um sistema de saber. Assim, o poder exerce-se com base na formação 
e organização de um saber. Verifica-se nesta esteira reflexiva, que as 
relações entre os indivíduos são relações de poder, e não há um grupo 
social coeso, portanto não há poder estático ou centrado unicamente em 
algo ou alguém, embora, mesmo nas sociedades “ditas democráticas” 
como o Brasil, as instituições tenham uma certo privilégio ou talvez 
uma certa centralidade no exercício do poder em função do papel que 
desempenham no bojo das relações sociais, inclusive de vigilância, 
controle e garantia dos direitos civis fundamentais dos indivíduos.

Na tentativa de análise e compreensão do espaço social em 
estudo, inegavelmente, por se tratar de um espaço de fronteira, percebeu-
se que, em diferentes momentos da história do Brasil, especialmente 
a partir da segunda metade do Século XX, disseminou-se a ideologia 
e as políticas públicas voltadas a manutenção da soberania nacional 
(do Estado) sobre o território, especificamente na faixa de fronteira 
do país. Se por um lado as políticas de desenvolvimento voltaram-se 
a garantir e fortalecer o poder Estatal e suas estratégias de dominação 
em tais espaços, paradoxalmente, conforme se observa, a mesma faixa 
de fronteira em questão é carregada de contradições, práticas e ações 
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que configuram e de certa forma, legitimam uma realidade pautada em 
diversas formas de violência e abandono.

E o movimento nas relações de poder? E os sujeitos fronteiriços? 
Partindo da premissa em que o sentido de poder consiste e coincide 
necessariamente com uma forma de saber e/ou com diversos saberes, 
pode-se pensar o sujeito fronteiriço e sua movimentação nos seus 
grupos sociais sobre diferentes contextos, pode-se constatar que na 
área de estudo não há um grupo social coeso e as relações de poder se 
materializam de um lado entre o Estado e os indivíduos fronteiriços, e 
de outro, entre estes no seu próprio grupo social, forjou-se um certo 
“ordenamento” nos exercícios de poder, o que, por sua vez legitima um 
“modo de ser e de viver”.

Estes modos “de ser e viver” internalizados pelos grupos sociais 
que constituem o espaço social da fronteira, talvez propositadamente 
propague o predomínio da rudeza nas relações entre os grupos sociais, 
concedendo à sua territorialidade um aspecto “perigoso”, fortalecido 
inclusive no imaginário social, reiterando então, a idéia da faixa de 
fronteira como uma “terra sem lei” ou a “terra no fim do mundo”, o que 
origina e acirra um certo preconceito na sentido centro-periferia do país.

Neste enfoque entende-se que, sob o prisma de Foucault, 
nas relações entre o Estado e os grupos sociais fronteiriços e entre 
estes e seus pares, há um exercício de poder permanente, contido 
nas disputas pela posse e propriedade das extensões de terra; nos 
movimentos reivindicatórios por maior e melhor qualidade de vida 
(moradia, condições de sanitárias, assistência médica e transporte 
públicos); conflitos sociais de diversas ordens estão sempre em estado 
de “ebulição” na região.
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Sobre o papel desempenhado pelo Estado na faixa de fronteira 
em estudo (Brasil-Bolívia, inserida na Amazônia), consegue-se perceber 
muitas contradições, conforme a ocasião, interesse e conveniência 
constata-se a sua presença ou ausência.

A formulação de  outra versão para a idéia de constituição 
da fronteira, num sentido não atrelado apenas à sua configuração 
física e/ou espacial ou seja, extrapolando à sua organização apenas 
em decorrência do papel do Estado e de suas ações nos moldes do 
desenvolvimento capitalista, mas, abarcando também, a sua forma 
particular de constituição, que se faz presente na mobilização de forças 
e na forma de inserção dos sujeitos sociais nesse espaço de estudo, 
implica portanto, neste entendimento, em olhar a fronteira a partir do 
movimento relacionado às relações sociais, reações, vivências, formas 
de ser que e de se articular no “mundo fronteiriço”.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação ao controle social exercido pelo Estado, entende-
se que este recorrentemente transita paradoxalmente nas margens da 
legitimidade e ilegitimidade. Tomando por empréstimo uma referência 
de Agamben, constata-se que, no desempenho do seu o papel, o 
Estado, sob a ótica da omissão ou da “negação de direitos” básicos 
aos fronteiriços, também constitui-se na fronteira Brasil-Bolívia como 
um Estado de Exceção, o que talvez possa justificar o aspecto de 
violência a abandono nessa paisagem, pois, não frequentemente os 
direitos básicos são negados àquela população e por vezes, a ausência 
e a ineficiência das instituições protetivas e básicas para a vida social 
implicam numa decisão deliberada sobre quem deve “viver ou morrer”. 
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Pode-se, a título de exemplo, citar as condições precárias de higiene 
e saúde vivenciada pela população fronteiriça, especialmente as de 
menor poder aquisitivo que compõe a camada empobrecida, a saber: 
trabalhadores rurais, mestiços, chiquitanos e descendentes de negros, 
(que vivem nas áreas de remanescentes de quilombos). 

No recorte de estudo, ou seja, na fronteira Brasil-Bolívia, pode-
se entender os conflitos como parte das estratégias de exercício de 
poder, tanto por parte do Estado quanto das camadas sociais entre 
si, delineiam-se situações que envolvem diretamente o processo de 
“assujeitamento do outro”, o que demanda as mais diversas formas 
de violência e intimidação. Visualiza-se os jogos de interesse, que se 
colocam na linha de frente das questões, no choque das relações de 
poder estabelecidas.

Ainda quanto à constituição do poder do Estado brasileiro e de 
seus significados na organização do aspecto político da fronteira, outra 
observação importante está pautada na vida política local, elemento de 
fundamental importância para se analisar a existência ou inexistência 
dos sujeitos a partir do contexto da inclusão e/ou exclusão do cenário 
político. Essa relação se destaca no sentido de pertencimento a uma 
comunidade e o seu reconhecimento enquanto ser político, elemento 
que habilita o indivíduo e/ou grupos sociais à condição de manutenção 
e garantias da vida individual e de acesso aos direitos na vida social e 
coletiva, no Estado de exceção a vida dos “seres humanos” reduz-se à 
sua dimensão biológica, apolítica e sem direitos.

Sinteticamente, a partir da análise de alguns pressupostos 
teóricos de Bourdieu, Foucault e Agamben, pensamos que seja possível 
construir uma compreensão mais abrangente do conceito de fronteira e 
de suas contradições, como espaço “marginal”, ou no sentido daqueles 
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ou daquilo que está à margem e ainda, como um espaço “de exceção” na 
constituição social, política e simbólica de um Estado latino-americano, 
instituído na modernidade, o Brasil.

Muitas foram as justificativas e estratégias utilizadas pelos 
Estados modernos ao longo do Séc. XX para eliminar significativos 
contingentes populacionais e dentre estes, populações de suas próprias 
nações. Nesse sentido Foucault (1997) avalia que o biopoder, em tese 
deveria ser uma modalidade de gestão do poder com a finalidade gerir 
a vida e fazer viver, entretanto, converteu-se sobretudo, num poder de 
morte, exercendo a função prioritária de acarretar a morte das pessoas. 
Com indignação, o filósofo pergunta: “como é possível que um poder 
político mate, reivindique a morte, exija a morte, faça matar, dê a ordem 
para matar, exponha à morte não apenas seus inimigos, mas também 
seus cidadãos?”

Num confronto entre os referenciais teóricos arrolados e a 
realidade investigada na fronteira estudada, pode-se concluir portanto 
que, no universo das contradições fronteiriças, ao mesmo tempo em 
que o Estado brasileiro afirma o caráter universal do seu ordenamento 
jurídico, que define teoricamente, “condições de igualdade” no acesso e 
proteção aos direitos dos sujeitos que compõe a sociedade de fronteira, 
nesse quadro, os seres que não se “constituem politicamente”, estarão 
sempre à margem de, ou seja, implica em concretamente, estar “dentro” 
e simultaneamente estar “fora”, numa condição de sobrevivência 
pautada na exclusão e na precarização da vida cotidiana.

De uma forma bastante genérica, pode-se dizer que, a 
organização social da “modernidade” inseriu-se em um modelo 
capitalista de produção, forjando um modelo de constituição social à 
luz da perspectiva do pensamento Europeu, que se desdobrou trazendo 
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novas complexidades para a interpretação das relações sociais, de 
produção e trabalho na fronteira.
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Capítulo 13

A PAiSAGeM urBAnA e oS ModeloS de deSenvolviMento Político-
econôMicoS: AnÁliSe coMPArAtivA entre trêS ÁreAS de eStudo 

BrASileirAS

André Luís Cordeiro Da Costa1; 
Sávio Tadeu Guimarães2;

 Jéssica Neves Marçaneiro3

1 Introdução

O que distingue o urbanismo de qualquer outra 
disciplina institucionalizada não é certamente a 
qualidade dos seus conteúdos, mas o processo 
com que os elabora, os coloca em relação dialética 
entre si, os organiza em um sistema cujos diversos 
componentes dão lugar a uma resultante. A 
resultante não é um quadro estatístico nem a 
representação sintética de uma situação social 
de fato; é um programa, um plano, um projeto 
tendo em vista a mudança de uma situação de fato 
reconhecida como insatisfatória. Trata-se, porém, 
de saber o que e com que fim se programa, se 
planeja, se projeta. (ARGAN, 2005, p. 212)
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Planejamento Urbano e Regional (UFRJ); Pós-doutorando na Universidade de 
Brasília (UnB); e-mail: savio.guimaraes.2010@gmail.com

3  Arquiteta e Urbanista (Unisinos); Sócio-proprietária Usina ViceVersa; email: 
jessicanm.arq@gmail.com
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Giulio Carlo Argan, no clássico “História da arte como história 
da cidade”, reconduz as discussões em torno do âmbito disciplinar da 
arquitetura para um campo mais ampliado. Ao alertar para a necessidade 
da compreensão das finalidades para as quais se constrói a cidade, 
chama a responsabilidade tanto aos projetistas quanto aos grandes 
incorporadores imobilários, enfatizando que “[...] o objeto é sempre 
a existência humana como existência social e que não se planejaria 
ou projetaria se não se pensasse que a existência social será, deverá 
ou deveria ser diferente e melhor com relação ao que é.” (ARGAN, 
2005). Ao longo da história, verificamos a intenção do ser humano 
em transmutar as condições desfavoráveis que lhe são impostas pela 
natureza em circunstâncias favoráveis à sua própria evolução. Com o 
desenvolvimento de novas tecnologias, impõe o seu modo de vida à 
natureza, ao meio em que estabeleceu e ainda estabelece, por afinidade, 
diferentes tipos de vínculo. O reconhecimento dessas associações se 
faz presente através dos mais variados campos disciplinares, entre eles, 
o da arquitetura.

Sendo assim, aqui compreendemos que as primeiras 
intervenções do homem sobre o território não somente são motivadas 
pela identificação por ele estabelecida com a realidade concreta, 
mas também pelas necessidades patentes ao seu modo de vida. 
Evidentemente, os edifícios e os mais diversificados equipamentos 
urbanos foram responsáveis pela transmutação do meio natural em 
grandes cidades que agora sofrem as consequências de uma permuta 
sistemática da construção pretérita pela contemporânea, o que promove 
alterações significativas e, eventualmente, irreversíveis à paisagem 
urbana parcialmente cristalizada. Nesse sentido, identificamos na 
condição atual de três áreas pertencentes a três cidades brasileiras 
cujos conjuntos urbanos se desenvolveram sob circunstâncias similares 
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– motivadas pelos modelos político-econômicos da virada do século 
XIX para o século XX – diferentes desdobramentos que variam, a 
título de exemplo, da manutenção das atividades nelas desempenhadas 
aos distintos estágios de cristalização das suas formas urbanas.

Percorremos, na Avenida do Batel e Rua Bispo Dom José, em 
Curitiba, Estado do Paraná; nos núcleos históricos de Mariano Procópio 
e Largo da Alfândega, em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais; e nas 
Ruas Hermann Hering, Vitor Hering, Mal. Floriano Peixoto, Quinze de 
Novembro e Alameda Duque de Caxias, em Blumenau, Estado de Santa 
Catarina, áreas diretamente vinculadas aos processos de urbanização 
e, consequentemente à própria história das cidades.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Da indústria ervateira ao shopping center

Ao analisarmos as primeiras plantas da cidade de Curitiba, 
percebemos que ela se desenvolveu em meio ao entroncamento de 
uma série de caminhos coloniais, tal e qual destacado pelol general 
Raimundo Negrão Torres:

Os Campos de Curitiba eram o maior 
entroncamento de Caminhos Coloniais do 
continente americano. Todas as tribos indígenas do 
Peabiru passavam por aqui, aí incluídas as ligações 
com as Minas de Potosi, com o Lago Titicaca, com 
o Oceano Pacífico, como o delta do Rio da Prata, 
com a Floresta Amazônica e o Mar das Caraíbas. 
(TORRES, 2001 apud MACEDO, 2016, p. 54)
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Com efeito, já na Planta de Curitiba de 1857, identificamos uma 
trama urbana organizada de maneira ortogonal em torno de um espaço 
central, o Largo da Matriz, que acabava por articular as ruas que, em 
consonância com a topografia do planalto em que a cidade crescia, 
conectavam cerca de vinte e três quarteirões aos Caminhos de Castro 
– ao Sul – e da Marinha – ao Norte. Pela Rua da Entrada, pelo Largo 
da Ponte sobre o Rio Ivo e pelo o Pátio da Capella, esses caminhos 
eram interconectados ao Caminho do Campo Novo – a Oeste – que 
conduzia os viajores ao interior do Paraná. Nele, ao final do século 
XIX, os barões ervateiros – entre os quais o proeminente Ildefonso 
Pereira Correia, Barão do Serro Azul – implementariam uma série de 
armazéns e propriedades industriais com o intuito de armazenar e 
beneficiar a produção estadual de erva-mate4. Construções pragmáticas 
que, embora não seguissem normativas estilísticas, correspondiam 
perfeitamente bem às circunstâncias do recente passado colonial, como 
adaptações locais às culturas construtivas estrangeiras oriundas, tanto 
de uma suposta tradição luso-brasileira, quanto das que foram trazidas 
pelos primeiros imigrantes europeus. É o caso do Engenho Tibagy que 
ficava localizado na praça Miguel Couto, no Caminho do Campo Novo.

A 1887, Indefonso Correia, Franciso Fasce Fontana, e 
Boaventura Clapp fundaram, em sociedade, a Companhia Ferro Carril 
Curitybana. Entre seus objetivos, estava a interligação do núcleo 

4  À época uma das ervas mais comercializadas do mundo, a erva-mate contém maior 
concentração de cafeína do que o próprio café e seu consumo sob a forma de 
chá ou chimarrão, é tradição nos pampas e em alguns dos países andinos. Nota-
se que um dos seus principais importadores, a Argentina, era uma das economias 
mais saudáveis do planeta, pelo que a produção da herbácea foi um grande 
negócio, chegando, inclusivamente, ao rendimento de títulos de Barão aos seus 
maiores produtores. O beneficiamento da erva-mate é o nome dado ao conjunto 
de procedimentos ocorridos num Engenho em que a herbácea é fumada, seca, 
triturada, malhada, ensacada e embalada.
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primitivo da cidade às propriedades industriais periféricas através de 
uma única linha cujos terminais se localizavam em frente às mansões 
Fontana e Leão, e ao Engenho Tibagy. Desse modo, os ervateiros 
organizaram, ao longo dos antigos caminhos coloniais, o primeiro 
sistema de transportes da cidade, sobretudo em função da facilidade 
do escoamento da produção de erva-mate. “Os bondes rudimentares, 
com estribos laterais e bancos transversais, levavam passageiros. Havia 
um vão de carga para transporte de sacos de mantimentos, açúcar, 
café, fubá, farinha e erva-mate” (MACEDO, 2016, p. 405). No entanto, 
com a Proclamação da República de 1889, essa situação não tardaria 
a mudar e novos modelos de desenvolvimento econômico seriam 
adotados. Os antigos carroções eslavos substituiriam os lentos carros 
de boi e as tropas muares, e as necessidades da população em geral 
seriam melhor atendidas. A título de exemplo, o transporte da carne 
de animais abatidos pelos mais de dezoito quilômetros de trilhos que 
possibilitavam a venda de produtos muito mais frescos nas casas de 
talho.

Já no princípio do século XX, Curitiba contava com uma 
população aproximada da ordem de quarenta mil habitantes, pelo que 
se tornou necessária a idealização de um novo Código Municipal de 
Posturas, seccionando a cidade em três zonas: a urbana, a suburbana 
e a do rossio. Novos padrões construtivos foram instituídos, por 
exemplo, a partir da proibição do descarte de águas pluviais para o 
passeio ou da obrigatoriedade de recurso às platibandas na área central. 
Baniu-se das regiões centrais as construções de madeira e mata-
junta e, consequentemente, todo o conjunto de técnicas construtivas 
patentes às culturas construtivas estrangeiras anteriormente citadas. 
A eletrificação da rede de transportes ocorrida em 1913 – após a 
aquisição da Companhia de Ferrocarris pela South Brazilian Railways 
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em 1910 – fez com que circulassem pelos agora mais de vinte e dois 
quilômetros de trilhos, vinte e nove bondes elétricos belgas importados 
dos “Ateliers Mettalurgiques de Nivelles”. A paisagem urbana da cidade 
mudava consideravelmente e, de uma maneira muito célere, essas 
transformações significaram a rejeição às construções coloniais.

Mais tarde, com a economia girando também em torno da 
produção de café, o antigo Caminho do Campo Novo ganharia o 
estatuto de avenida, Avenida do Batel e Rua Bispo Dom José, ao longo 
da qual seriam edificados muitos casarios ecléticos (SUTIL, 1996) 
de tal modo que o recinto rural e industrial seria transmutado numa 
zona considerada demasiadamente “chique”, ao melhor do gosto da 
elite paranaense. Contexto em que entre 1924 e 1928 seria erguido 
o Castelo do Batel, “[...] uma réplica de chateaux do vale do Loire, 
paisagem romântica da França, sonho do [cafeicultor Luís] Guimarães 
endinheirado” (MACEDO, 2016, p. 437). Ora, ao longo deste eixo 
viário abundou o anacronismo, sobretudo entre as décadas de 1940 
e 1970, quando a descontinuidade da forma urbana se tornaria ainda 
mais evidente.

Loteadas, amplas áreas abrigaram residências 
familiares cujos telhados altos e inclinados 
denotavam a predileção da sociedade pelo “estilo 
germânico”. Entretanto, aos grandes edifícios, 
como a Escola Santa Teresinha (1956-1958), 
agraciava-se o melhor do “art-déco stealth” 
(COSTA, 2017, p. 44-48).

O moderno ainda era percebido mais como um estilo do 
que como um movimento quando Lubomir Ficinski Dunin projetou 
o Edifício-sede da Copel nos anos 1970. Sem embargo, os novos 
edifícios foram substituindo as antigas moradias que, por sua vez, já 
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estavam a substituir sistematicamente as casas coloniais. Ainda assim, 
alguns poucos exemplares conseguiram ser salvaguardados em meio à 
intensa verticalização pela qual a região passaria nas décadas seguintes, 
principalmente em torno das vias estruturais,5 como a da Avenida 7 
de Setembro e Rua Padre Anchieta, paralelas à área de estudo. Nelas, 
entre as décadas de 1990 e 2000, constatamos que uma verdadeira selva 
de pedra descaracterizou completamente, a Norte e a Sul, o panorama 
contemplado nessas antigas construções. A cidade se tornou, assim 
como as grandes capitais brasileiras, um importante polo educacional, 
de comércio e de serviços. Cresceram exponencialmente os edifícios 
residenciais e comerciais em altura: uma miscelânia arquitetônica 
supostamente “pós-moderna” que, de pós-moderno, muito pouco ou 
quase nada possui. O descomprometimento com o contexto se tornou 
particularidade dos empreendimentos de alto-padrão que, desde então, 
fazem da descaracterização uma das suas mais notáveis características 
(COSTA, 2017).

Atualmente, a despeito da vontade das equipes de técnicos da 
prefeitura – que, seguramente, consideram como questão primordial 
a preservação dos valores históricos da região central da cidade sem, 
contudo, promoverem uma cristalização indiscriminada que traga 
estagnação e prejuízos à indústria da construção civil – grandes problemas 
podem ser constatados. A depreciação contínua da cidade se dá graças 
à própria natureza capitalista dos empreendimentos imobiliários que, 
inexoravelmente, provocam o fenômeno da “gentrificação”, para além da 
permuta sistemática da construção pretérita pela contemporânea que 

5  Vias urbanas especiais que interligavam, através da reunião de variados modais de transporte, 
os núcleos urbanos. Teoricamente, em razão do forte adensamento, o número de passageiros 
seria muito maior no decorrer dessas vias, o que viabilizaria a implantação de um sistema de 
transporte coletivo condizente com o de uma cidade poli nucleada. (SEGAWA, 2010, p. 179)
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é, quase sempre, genérica e de qualidade inferior. (Idem, Ibidem) Pelo 
que se destacam, entre os mais recentes empreendimentos na região, o 
shopping center Pátio Batel, o Landmark Batel, o Batel 1550, o Doc 
Castelo Batel e o Supermercado Ítalo.

Todos eles, curiosamente, assumem uma postura pretensamente 
colaborativa com o patrimônio histórico. Pretensa, porque apesar 
de a nível de projeto cumprirem integralmente com os requisitos 
previstos na legislação urbanística, como alinhamento predial, uso e 
ocupação do solo, taxa de permeabilidade, altura máxima, etc., acabam 
por desrespeitar completamente a escala das edificações lindeiras – 
algumas das quais, remanescentes às sucessivas demolições constatadas 
ao longo do século passado. No caso do Pátio Batel, não obstante o 
fato de terem destruído uma parte do Bosque Gomm – oferecendo 
como contrapartida ao município a construção de uma praça – 
reposicionaram e “ocultaram” do panorama da avenida, a casa da família 
Gomm, que não só deu nome ao bosque, como também foi uma das 
primeiras a contribuir na transmutação do caráter do bairro que, como 
verificado, de industrial passou a ser residencial. Já o projeto para o 
Doc Batel, promete uma estrutura de tal porte que torna os edifícios 
históricos envolventes – ecléticos, entre os quais o próprio edifício 
do Castelo do Batel – meros objetos de contemplação para os quais 
estão delegadas funções secundárias às do novo prédio, considerado 
principal. Ironicamente, no prospecto publicado pela incorporadora 
imobiliária, propaga a adoção de uma abordagem patrimonial “neutra”, 
enquanto a imagem de um bloco envidraçado de dezenas de metros de 
altura se subrepõe a toda a zona envolvente.

Como se tal situação já não fosse demasiado assustadora, a 
construção de blocos residenciais alegadamente “neoclássicos” – quando 
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absolutamente nada de neoclássicos têm – faz com que os casarios 
coloniais sejam relegados a um nível inferior de importância e de tal 
maneira com que não haja qualquer tipo de diálogo entre o novo e 
o antigo. Reconhece-se que, com isso, a identificação com o lugar é 
substancialmente prejudicada, alterando a associação da coletividade 
com a ideia que dele se faz, percebida como memória coletiva (ROSSI, 
2015, p. 153) “As mesmas regras criadas para organizar o crescimento 
da cidade e salvaguardar o imaginado, são empregues para justificar e 
defender ações que, infelizmente, não estabelecem continuidade com o 
passado” (COSTA, 2017, p. 44-48). Ademais, a única relação contínua 
reconhecível é, justamente, a da imposição das condições inerentes 
aos modelos de desenvolvimento político-econômicos em voga. 
Infelizmente, encontramo-nos num momento de efetiva especulação 
imobiliária, cuja paisagem urbana promovida é completamente 
desprovida de sustância.

2.2 Da indústria têxtil à de prestação de serviços

Descrita em seus primeiros registros como povoado de Santo 
Antônio da Boiada, conforme consta nos escritos do Padre Antonil, a 
vila de Santo Antônio do Paraibuna, posterior cidade de Juiz de Fora, 
situada na região da Zona da Mata de Minas Gerais se conformou a 
partir do adensamento de ranchos, hospedarias, armazéns, capelas e 
roças, entre outras povoações, surgidas no Estado de Minas Gerais 
no início de 1700. Especificamente, esse adensamento da localidade 
se deu por ocasião da criação do Caminho Novo da Estrada Real – 
eixo de circulação oficial aberto por tropeiros e patrulheiros da Coroa 
portuguesa como atalho de ligação entre as minas e os portos litorâneos.
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Passado mais de um século entre a exploração da agricultura e da 
pecuária em tal localidade, uma sucessiva implementação de atividades 
de caráter industrial alterou, em poucas décadas, a configuração espacial, 
econômica e até mesmo o imaginário local. Desde, 1856, com a criação 
da Rodovia União e Indústria, primeira estrada macadamizada do Brasil, 
construída a partir da cidade mineira de Juiz de Fora, então elevada da 
categoria de vila a cidade, diversos fatos estimularam a conformação 
física da cidade e um imaginário sobre ela em profundo vínculo com 
a industrialização e suas representações. Mesmo que, com o tempo, 
tenham sido engendradas outras representatividades do programa 
industrial na malha urbana de Juiz de Fora, o núcleo desse momento 
histórico experimentado pela cidade configurou-se, inicialmente, na 
área conhecida como Mariano Procópio (LESSA, 1985). Tal área, então 
pouco adensada, foi profundamente transformada pelas demandas 
industriais a partir do traçado da rodovia supracitada, que dentro da 
cidade (em trecho hoje denominado Avenida Getúlio Vargas) se desviou 
da centralidade então constituída ao redor da antiga Rua Direita – atual 
Avenida Barão do Rio Branco – gerando um novo núcleo urbano.

Nesse momento, fábricas inicialmente voltadas à produção têxtil 
principalmente, estações ferroviárias aptas ao transporte dessa produção 
material e de passageiros, vilas operárias e colônias de imigrantes 
edificadas nas imediações dessas intervenções de maneira a minimizar 
custos econômicos e de tempo e permitir um maior controle social no 
que diz respeito aos trabalhadores vinculados a esses empreendimentos, 
tornaram-se, assim como outros programas arquitetônicos, elementos 
fortemente caracterizadores da paisagem urbana então gerada ao lado 
da antiga centralidade da cidade de Juiz de Fora, até então marcada por 
referências dos tempos do Brasil Colônia e Imperial. Cabe ressaltar que 
esta primeira intervenção de caráter industrial empreendida na cidade 
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teve auxílio do governo imperial, então estabelecido no Rio de Janeiro 
e Petrópolis, proximidades de Juiz de Fora que, apesar de fazer parte do 
território de Minas Gerais, se encontra bem próxima das divisas com o 
Estado do Rio de Janeiro.

Pouco após essa primeira iniciativa atrelada ao crescimento 
local e do país, outros empreendimentos foram vitais no fortalecimento 
desse vínculo, tal como a iluminação elétrica da Fábrica dos Ingleses, 
em 1887, assim como a iluminação da cidade, em 1889, por meio da 
Usina Hidrelétrica de Marmelos Zero, considerada uma das primeiras 
da América do Sul e influente até a estatização da energia elétrica em 
1979, ano do anúncio de falência da Companhia Têxtil Bernardo 
Marcarenhas. Tal companhia conformou-se como o emblema da 
Era Industrial vivida na localidade (GIROLETTI, 1980), que foi 
considerada, até então, a cidade mais industrializada de Minas Gerais 
e, conforme Relatório da Inspetoria da Indústria de 1905 “em relação 
à população, a mais industrial do Brasil”, pelo menos até as primeiras 
décadas do século XX, a ponto de ser designada por Rui Barbosa como 
a “Manchester Mineira”.

De fato, entre tantas outras fábricas, boa parte delas também 
voltadas à produção têxtil, diversas outras edificações vinculadas a esse 
momento histórico configurado pela industrialização perfizeram uma 
morfologia urbana que transformou a cidade, antes um entreposto 
comercial de base colonial. Especificamente, fábricas, usinas, estações 
ferroviárias, mercados, edifícios-galeria, hotéis, palacetes, chalés, vilas 
operárias, jardins públicos, teatros, confeitarias e cafés tornaram-se 
referências e, não só dessas décadas de auge na esfera econômica e 
de sua consequente cristalização na malha urbana local, mas também 
como componentes centrais do imaginário então engendrado e com 
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o tempo consolidado sobre a cidade e suas representações culturais e 
simbólicas. Todavia, já no início do século XX, o crescimento de outros 
núcleos industriais como o de São Paulo, assim como a transferência da 
capital do Estado, de Ouro Preto para Belo Horizonte, redirecionaram 
interesses e recursos para essas novas centralidades, assim como a 
renovação do núcleo de empresários juiz-foranos não alcançou um 
patamar de crescimento e adequação às inovações industriais tal como 
conseguiram esses e outros centros também vinculados ao processo de 
industrialização e seus desdobramentos.

Sob essa nova realidade, pouco a pouco Juiz de Fora se 
transfigurou, econômica e espacialmente como uma cidade vinculada, 
essencialmente, às atividades de serviços e, sob esse novo contexto, 
muitas das representações materiais do período industrial passaram 
a abrigar novos usos, assim como também foram descaracterizadas, 
abandonadas e, até mesmo, demolidas. Também sob esse contexto 
torna-se relevante ressaltar o Movimento Mascarenhas Meu Amor, 
criado por artistas e intelectuais juiz-foranos no início da década de 1980 
e que reverberou várias outras preocupações e ações então ocorrentes 
em escala mundial em razão, tanto da reivindicação por mais espaços 
públicos e culturais nas cidades, quanto das perdas desses específicos 
símbolos históricos e, consequentemente culturais de uma época. 
Diante de outras tentativas sem o mesmo êxito, tal Movimento passou 
a ser considerado localmente como o grande marco da preservação 
do patrimônio cultural na cidade ao conseguir evitar a demolição da 
antiga Fábrica Bernardo Mascarenhas, projetada em 1888, por L. 
Sue (PJF-DIPAC, 1983), por encomenda do mais célebre industrial 
local, Bernardo Mascarenhas, e que deu origem a um segundo núcleo 
industrial da cidade, bem próximo ao centro e que, com o tempo se 
tornou um dos núcleos históricos da cidade, o núcleo do antigo Largo da 
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Alfândega, atual Praça Presidente Antônio Carlos, onde também foram 
implantados edifícios intimamente relacionados ao processo industrial 
que se então iniciava, como o edifício da Cia Mineira de Eletricidade e 
o edifício da Companhia Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri. 
No que diz respeito à antiga Fábrica Bernardo Mascarenhas, a força 
do movimento conseguiu, se não reverter, pelo menos mostrar outras 
possibilidades diante do processo de demolição de edifícios históricos 
da cidade crescente até então e até mesmo traumáticos para a memória 
coletiva da cidade, como o foram a demolição da histórica “Casa do 
Juiz de Fora” que deu nome à cidade, assim como a demolição da Casa 
do Bispo e do Colégio Stella Matutina (GUMARÃES, 2009). Afinal, 
a força de tal Movimento conseguiu evitar a demolição da Fábrica 
Bernardo Mascarenhas e, posteriormente, revitalizá-la, no ano de 1987, 
como um centro cultural, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, 
voltado à exposição e produção de artes plásticas junto à criação de 
um mercado e um conjunto de pequenas lojas de produtos têxteis 
– ressalte-se, ainda, que um anexo contemporâneo foi projetado e 
construído no centro dessa antiga fábrica para abrigar a Biblioteca 
Municipal da cidade que, até então, funcionava numa casa adaptada 
para tal uso também no centro da cidade.

À parte dos tantos bens culturais perdidos com o tempo, 
vários dos edifícios, monumentos e equipamentos urbanos hoje 
tombados como patrimônio da cidade se referem a tal momento 
histórico vivido na cidade e fortemente vinculados à industrialização 
e seus desdobramentos. Ainda que, desde meados do século XX, a 
cidade permaneça atuante como um polo regional, sua base econômica 
atual se consolidou, de fato, no setor comercial e, principalmente, de 
prestação de serviços. Nesse novo contexto, várias de tais edificações 
preservadas têm sido transformadas em espaços comerciais por meio 
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de adaptações nem sempre ideais, porém auxiliares na manutenção 
desses edifícios, tornados bens culturais da cidade por terem se 
vinculado, como o tempo, à memória coletiva local. E algumas áreas da 
cidade, outrora núcleos industriais, como o Bairro Mariano Procópio, 
ainda se revestem de referências como as imediações da “Fábrica dos 
Ingleses”, pioneira na cidade por ser considerada o primeiro edifício 
de Juiz de Fora iluminado por energia elétrica (OLIVEIRA, 1966) 
e, curiosamente, a última das grandes e históricas fábricas da cidade 
ainda em atividade, atualmente designada Companhia Textil Ferreira 
Guimarães. Neste mesmo núcleo, também se destaca a da Vilia Ferreira 
Lage (também conhecida à época como “Quinta do Imperador”) e a 
antiga Estação Ferroviária da cidade, ambas revitalizadas como espaços 
culturais, respectivamente, a Fundação Museu Mariano Procópio e o 
Centro Cultural Dnar Rocha. De maneira semelhante, algumas ruas do 
centro da cidade ainda profundamente relacionadas ao comércio, como 
as partes baixas da Rua Halfeld e da Rua Marechal Deodoro, exibem, 
em variados estados de conservação, edificações de dois pavimentos 
vinculadas às “linguagens eclética e art déco”, amplamente adotadas 
durante a industrialização da cidade, e que ainda preservam traços e 
estimulam memórias sobre um momento histórico de grande auge 
econômico e cultural experimentado pela cidade.

A força desse momento histórico na ativação da memória 
coletiva e do imaginário local é tal que, o primeiro bem cultural 
imaterial registrado como patrimônio imaterial da cidade, em 2004, 
foi o “apito do meio-dia”, uma sirene acionada diariamente ao meio-
dia, desde 1927, quando instalada pelo empresário Arthur Vieira em 
sua joalheria, à época situada no expressivo prédio art déco conhecido 
como Edifício-Galeria Pio X, situado na Rua Halfeld, coração de Juiz 
de Fora. Além de marcar a hora certa, necessidade primordial para o 
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funcionamento e controle estabelecidos em fábricas e estabelecimentos 
comerciais, o apito do meio-dia, aos poucos, adquiriu outras funções 
como a de alertar a população, fosse em casos de incêndio como o 
que ocorreu em suas imediações em 1930, fosse no caso da Segunda 
Guerra quando foi acionado informando a entrada do Brasil na 
guerra, em 1942, e o fim da guerra, em 1945, após ter sido silenciado, 
como outros sinais sonoros semelhantes, por três anos em razão 
de um decreto presidencial baseado na preocupação que tais sinais 
fossem confundidos com alarmes de ataques aéreos. Atualmente, um 
funcionário da loja continua acionando o dispositivo pontualmente no 
local, mesmo depois dela ter havido mudado de endereço em 2002. 
De tal modo que esse bem imaterial da cidade, tanto quanto muitos 
dos bens culturais edificados na região, mantêm-se como um elemento 
de referência da vida urbana e industrial de Juiz de Fora assim como 
de vários momentos históricos e pessoais vividos na cidade sob o 
acionamento diario da sirene que ressoa por toda a cidade, durante 
exatamente um minuto – ainda que, por cerca de um século de ativação 
praticamente ininterrupta.

2.3 Da colônia agrícola à cidade industrial

Blumenau – uma colônia particular que recebeu diversos 
imigrantes europeus em troca de contrapartidas financeiras por parte 
do Brasil Imperial – recebeu em 1878 um dos seus mais ilustres 
cidadãos: Hermann Hering. De origem saxônica, ele e seu irmão Bruno 
eram descendentes de uma família com muitas gerações de tecelãos, e 
vieram para o Brasil em virtude da grave crise econômica desencadeada 
pela unificação do Estado Alemão. Aqui, graças à política de imigração 
adotada pelo país – que procurava estabelecer uma população 
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permanente no interior – em 1880 puderam fundar uma pequena fábrica 
de camisetas localizada na principal rua comercial da colônia. O sucesso 
do negócio fez com que procurassem uma área maior para abrigar as 
atividades patentes ao processo fabril. Uma ampla área, não muito 
distante da região central da colônia e dos demais núcleos agrícolas, 
foi escolhida. No vale do ribeirão Bom Retiro edificaram estruturas 
que aproveitavam a força motriz proporcionada pela eminente fonte 
de água - o que de melhor proporcionava os avanços tecnológicos da 
época (BIELSCHOWSKY, 2012, p. 26).

Ali, dava-se início ao que viria a ser um grande parque 
industrial, com espaços dedicados exclusivamente à produção têxtil, 
como também à residência dos dirigentes e à vila operária, onde 
residiriam centenas de famílias. Para os irmãos Hering, portanto, a obra 
significava um novo modo de vida. Para Blumenau, o início de um 
processo de industrialização baseado na economia têxtil. Crescimento, 
desenvolvimento e expansão, palavras que descrevem bem as mudanças 
pelas quais a região passou. De onde hoje é a Alemanha, trouxeram 
o costume de se dedicarem integralmente ao trabalho, assim como o 
de garantir o bem-estar aos seus colaboradores. A título de exemplo, 
destaca-se a construção para eles de um refeitório e uma biblioteca – 
algo extremamente raro, talvez inédito, no Brasil do séc. XIX. Com 
efeito, a apropriação do território, o domínio sobre o espaço natural para 
satisfazer suas necessidades e, por consequência, a expansão do tecido 
urbano naquela direção, são características verificáveis nesses primeiros 
momentos. Não obstante, com o passar dos anos as preocupações com 
a manutenção das tradições se tornou cada vez mais evidente. Foi sob 
esse aspecto que Bruno Hering, por exemplo, adquiriu a área adjacente 
aos terrenos originais das fábricas, sendo considerado um pioneiro da 
prática do reflorestamento no Brasil.



256

Por outras palavras, a Cia. Hering principiou o processo de 
industrialização no Vale do Itajaí-açú, de maneira que, motivadas pelo 
espírito de concorrência, outras indústrias têxteis surgiram na região 
cuja mão-de-obra já se encontrava demasiadamente especializada. 
Ao redor de si, foram desenvolvidos os primeiros núcleos urbanos 
distantes da zona central (Stadplatz) (BIELSCHOWSKY, 2012, p. 29). 
Áreas dispersas, próximas de núcleos agrícolas para facilitar o acesso 
a mão-de-obra, considerando o modo de vida dos trabalhadores. Para 
eles, a identificação com o lugar, o sentimento de pertencimento ao 
local de trabalho – onde se sentiam respeitados e valorizados – refletia-
se na qualidade das confecções. Segundo Hans Broos, a relação entre 
o espaço construído e a paisagem natural tiveram influência direta no 
comportamento humano (BIELSCHOWSKY, 2012, p. 30).

Na comemoração dos setenta e cinco anos da fábrica, passou-se 
a estudar uma nova ampliação, desta vez planejada pelo arquiteto Hans 
Broos. Ele desenvolveu um plano piloto para a expansão, opondo-se às 
tendências oriundas da flexibilização da produção que estava surgindo 
na época e da lógica capitalista que aborda os espaços construídos 
sobrepondo seu valor de troca ao real valor de uso (BIELSCHOWSKY, 
2012, p. 8), o arquiteto introduziu o novo porém respeitando o antigo 
presente na figura das edificações históricas. Para tanto, previu a criação 
de unidades satélites, localizadas em cidades vizinhas, atendendo a 
demanda pela ampliação dos espaços de produção sem comprometer 
construções históricas e áreas de preservação ambiental no sítio 
da matriz. Para ele, a sequência de construções que foram mantidas 
simboliza a evolução industrial de toda a região, representando os 
recortes históricos do parque fabril que contribuíram para a construção 
da paisagem urbana e que afetaram diretamente a formação cultural da 
cidade. Na área de estudo, ele introduziu edificações de volumetrias 
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limpas, de linguagem que, embora clara, não é de todo neutra. Edifícios 
que tomam partido da iluminação natural e enfatizam o contato visual 
com as zonas envolventes, proporcionando variadas hierarquias e ritmos.

Alguns edifícios históricos (prédio da costura, prédio da fiação, 
residências da família e de trabalhadores e, por fim, o prédio que abrigava 
o refeitório e a biblioteca) foram por ele preservados, embora tenham 
sido destinados ao abrigo de atividades secundárias a nível industrial. 
Sem embargo, Hans Broos entende que a arquitetura deve representar 
seu tempo. Segundo Karina Daufenbach (2011) o arquiteto seguia “dois 
princípios distintos: a compreensão da história como continuidade da 
cultura; e a convicção sobre a importância da unidade urbana”. É, 
enfim, a relação com a natureza, a adaptação do imigrante ao espaço 
natural ali encontrado que estava sendo representada. Quando Burle 
Marx é convidado para executar um jardim na cobertura de um dos 
blocos da fábrica, procura enfatizar justamente essas relações, patentes 
também ao restauro do prédio que abrigava o refeitório e a biblioteca, 
realizado pelo arquiteto Paulo Zutter, que trabalhou num minucioso 
processo de desmontagem da edificação erguida em técnica enxaimel 
para resgatar as peças comprometidas e as estruturar novamente, 
convertendo-a num museu.

A implementação da indústria têxtil, sobretudo a partir da 
fundação da Cia Hering, abriu os caminhos para a industrialização 
de Blumenau. Dantes, a cidade se resumia a uma colônia agrícola, 
como tantas outras dos vales catarinenses. No século XIX, o modo 
de produção dependia de um operário-colono que dividia a jornada de 
trabalho entre os teares localizados em verdadeiras casas coloniais, e a 
produção agrícola minifundiária. (MAMIGONIAN, 1965) Em pouco 
tempo, o crescimento dos negócios realizados pela companhia – que a 
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tornaram proeminente no âmbito nacional – contribuiu sobremaneira 
para a trasmutação da vida agrícola para uma vida industrial. O que 
levou ao surgimento de uma divisão entre os pequenos produtores e 
operários, que passaram a trabalhar em tempo integral. A nova maneira 
de produção de capital trouxe grandes consequências também em 
relação à moradia. Mais tarde, para que as cidades vizinhas não se 
tornassem apenas cidades-dormitório, a fábrica foi polinucleada em 
diferentes unidades fabris a partir do Plano piloto de Hans Broos, o 
que corroborou com o desenvolvimento das cidades vizinhas.

Enquanto ao longo do século XX as políticas públicas 
contribuíram para descaracterizar boa parte do centro histórico de 
Blumenau – incentivando a verticalização, o mero fachadismo e a 
privatização de espaços públicos de alto valor histórico – a preservação 
da memória é uma característica facilmente reconhecível no conjunto do 
complexo fabril da Cia Hering. O Museu Hering, o Centro de Memória 
Ingo Hering e a Fundação Hermann Hering podem ser reconhecidos 
como os pilares da perpetuação da memória blumenauense, assunto de 
manifesto interesse dos seus proprietários. Para eles, a preservação da 
história da família está associada à das famílias dos operários que dali 
tiraram os seus proventos e constituíram grande parte da população da 
cidade. No entanto, Blumenau ainda carece de políticas de preservação 
do patrimônio efetivas e adequadas às circunstâncias locais. Na cidade 
hoje impera a verticalização forçada, que não se apoia nos instrumentos 
de planejamento urbano internacionalmente reconhecíveis e aplicáveis 
a uma cidade de grande porte com uma paisagem urbana tão rica.

De fato, duas das três principais vias históricas de Blumenau, 
a famigerada Rua das Palmeiras (Alameda Duque de Caxias), que foi 
a primeira rua projetada da cidade – ao longo da qual se firmaram as 
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primeiras residências do povoado – e a Rua XV de Novembro (antiga 
Wurststraβe) – principal rua comercial desde os primórdios da urbe 
– foram descaracterizadas pela construção de novos edifícios que 
ignoraram as tradições construtivas do sítio, tais como as características 
e tradicionais casas em enxaimel. A terceira via historicamente mais 
importante, a Rua Herman Hering, foi o eixo viário em torno do qual 
se desenvolveu o parque industrial da Cia Hering, onde permanecem 
conservados diversos exemplares arquitetônicos edificados pelos 
primeiros imigrantes europeus de origem germânica. Ainda assim, 
reconhece-se que ao longo do processo de desenvolvimento da 
empresa, fragmentos da história foram perdidos.

A Hering consolidou-se e hoje carrega diversos significados, 
possuindo significativa importância para formação da memória 
urbana local. Resultado dos modos de produção do espaço oriundos 
da revolução industrial, influenciou diretamente no desenvolvimento 
urbano da cidade e também do estado de Santa Catarina, foi peça chave 
na transformação de uma colônia agrícola em uma cidade industrial  
e passou a representar desenvolvimento e crescimento para a região, 
respeitando, porém a memória de seus fundadores, a história e as 
tradições dos antepassados e preservando o lugar que os acolheu e 
que foi fonte primária para o sucesso da empresa. Dentre tantas 
transformações, podemos citar a construção do novo setor da malharia 
e a expansão da fiação – esta fiação surgiu inicialmente para suprir 
uma demanda interna, tornando a fábrica independente da importação 
desse material, impulsionando ainda mais seu crescimento. Ambos 
ocuparam o lugar da vila de operários, os quais deixaram de habitar 
junto ao complexo, sendo transferidos para o Bairro da Velha. Isto 
acarretou o desenvolvimento de mais um núcleo urbano, hoje um dos 
maiores bairros da cidade. A Rua Herman Hering deixou de ser uma 
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via sem saída, passando a ter sua continuação na Rua Bruno Hering que 
atravessaria o morro conhecido por “Morro da Companhia”, ligando 
o Bairro Bom Retiro ao Bairro da Velha. A via que outrora tratava-se 
apenas de uma picada foi então urbanizada e adaptada para a passagem 
de veículos, melhorando inclusive o escoamento de mercadorias e 
sendo, ainda hoje, uma via de extrema importância para a cidade.

Outra transformação significativa se deu na edificação que 
abrigava o refeitório. Em 2000 passou por um delicado processo de 
restauração e também em 2010. A construção abriga hoje o Museu 
Hering, disponibilizando um acervo que retrata a história da família, da 
indústria e de todas as famílias envolvidas neste processo. O museu era 
um sonho da família, expresso por um dos herdeiros, Sr. Ingo Hering. 
Dessa forma, chegamos à próxima transformação. Trata-se do prédio 
da costura. Edificação histórica, datada de 1897 que abriga hoje o 
Centro de Memórias Ingo Hering, onde segundo a própria companhia, 
mais de 24 mil itens de acervo já foram catalogados. O centro serve de 
apoio a pesquisadores e também alimenta exposições no museu. Ao 
lado desse prédio, encontramos uma das mais significativas obras de 
Hans Broos para o complexo. O prédio que fora projetado para ser o 
novo prédio da costura e que hoje abriga o centro administrativo. Um 
centro social foi construído, abrigando o atual refeitório, ambulatório, 
áreas de convivência e na sua cobertura, o jardim suspenso projetado 
por Burle Marx. Ali percebemos uma nova maneira de relacionar-se 
com a envolvente, um reflexo da relação desse lugar com a natureza, 
trazendo-a ainda mais para perto dos colaboradores.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esforço de conhecimento e análise dos três casos aqui 
abordados, a partir de suas transformações históricas e do posterior 
processo de patrimonialização observado sobre seus remanescentes 
arquitetônicos, permitiram constatar e evidenciar o quanto a 
sensibilização de parcela significativa da população – tanto por parte dos 
detentores do poder político local, quanto por parte dos depositários 
de vultosos recursos financeiros – pode gerar resultados distintos, no 
que se refere às questões de preservação e os diferentes procedimentos 
adotados em sua condução. De fato, cidades como as aqui analisadas, 
Curitiba, Juiz de Fora e Blumenau, com uma tipologia arquitetônica 
e urbanística semelhante em razão de seu auge econômico ter sido 
experimentado numa mesma época, o período industrial, perfazem 
distintos casos ou situações no âmbito da preservação cultural no país.

Na cidade de Curitiba, o mercado utiliza a arquitetura como 
expressão de uma homogeneização cultural, destruindo o que outrora 
representou inovação e em dada altura se tornou referência cultural, 
base para a consolidação da própria cidade. Situação que culmina na 
perda da capacidade de ativação da memória coletiva – percebida por 
Aldo Rossi como associação da coletividade com o lugar e com as ideias 
que dele se faz – seja pela descaracterização espacial, seja ainda, pelo 
esquecimento das componentes materiais que constituem a própria 
história. Por outras palavras, altera-se não só a utilização que se faz dos 
lugares, como também dos significados que estes são capazes de reunir 
nos mais variados géneros e formas. Já no caso juizforano, uma situação 
intermediária pode ser observada. Após as sucessivas destruições de 
representações culturais vinculadas ao período industrial – no qual se 
configurou um forte imaginário da cidade a partir de um momento 
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de glória econômica e, de certa forma, também cultural – verificou-se 
a ocorrência, em certa altura, de uma grande reviravolta. Ainda que 
tardio, promoveu-se de maneira crescente, um conjunto de estímulos 
para a preservação de seus remanescentes arquitetônicos, tombados 
como patrimônio cultural do município, embora reconheça-se que as 
respectivas condições de conservação ainda estejam muito distantes do 
ideal.

Em Blumenau, a Cia. Hering é auto-destacada como uma 
espécie de museu a céu aberto devido ao fato de que os edifícios 
que estão contemplados pelo complexo representarem o próprio 
desenvolvimento industrial da região. Ainda que as necessidades 
cotidianas tenham demandado o infeliz reposicionamento dessas 
edificações no terreno – o que a priori poderia ser compreendido 
como uma atitude de caráter meramente pedagógico – a insistência 
no lugar original fomentada pelos proprietários é entendida como algo 
positivo. Se, por um lado, ela ocorre em consonância às ações para a 
preservação da memória das centenas de famílias blumenauenses que 
ali trabalharam, por outro, ela propiciou a preservação de exemplares 
típicos da arquitetura praticada pelos primeiros imigrantes europeus em 
solo catarinense. Mais tarde, a escolha de Hans Broos e de diferentes 
estratégias para a ampliação e modernização do parque fabril, nada mais 
fizeram do que comprovar esta intenção que não é de todo homogênea 
– tampouco jamais o pretendeu ser – mas fluida, contínua e horizontal, 
como as montanhas que cercam e conformam tanto o compelxo fabril 
quanto a própria cidade.

Conclui-se que, evidentemente, a despeito dos tantos bens 
culturais perdidos com o tempo, vários dos bens hoje tombados 
como patrimônio dessas cidades estão fortemente vinculados à 
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industrialização e seus desdobramentos. Ainda que, desde meados 
do século XX, elas permaneçam atuantes como capital de Estado ou 
como polos regionais, as suas bases econômicas se reconfiguraram, 
vinculando-se ao setor terciário. É nesse novo contexto que várias das 
edificações contempladas na área de estudo, vêm tendo a sua finalidade 
alterada através de adaptações espaciais nem sempre ideais. Verifica-se, 
inclusive, a adoção de uma postura supostamente colaboratativa com o 
patrimônio histórico por parte dos grandes incorporadores imobiliários 
nas três cidades estudadas, assim como em tantas outras, nas quais 
crescentes preocupações com o patrimônio cultural são constatadas na 
atualidade, seja pela conscientização em relação à importância de sua 
preservação, seja pela constatação de eventuais retornos financeiros em 
sua manipulação e espetacularizaçao. Na prática, a maneira pela qual as 
intervenções são realizadas acaba mais por contribuir na destruição da 
paisagem urbana do que na sua preservação.

As áreas estudadas nas três cidades encerram fábricas, 
usinas, estações ferroviárias, edifícios-galeria, palacetes, chalés, vilas 
operárias, jardins públicos, confeitarias, cafés, entre outros edifícios 
que, vinculados à memória coletiva, se tornaram importantes marcos 
referenciais. Marcos que evidenciariam – num sentido muito mais amplo 
e complexo do que o abrangido pelas questões do imaginário urbano, 
consolidado sobre a cidade e suas representações culturais e simbólicas 
– as múltiplas camadas, estratos, layers de significação, fragmentos, 
enfim, elementos determinantes da própria condição contemporânea 
da cidade. No entanto, percebemos que essa força simbólica agregada 
à arquitetura, resultante de diferentes processos históricos, acaba 
perdendo substância perante grande parte das intervenções mais 
recentes.
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Capítulo 14

São cArloS – cidAde, ArquiteturA e urBAniSMo AtrAvéS doS Ál-
BunS e AlMAnAqueS

Ana Rita Corrêa1

Os almanaques surgem na Europa por volta do ano de 1455, 
amplamente difundidos na Europa, tinham de comum em seus 
conteúdos, calendários astrologia, utilidades, entretenimento além de 
suas particularidades. No Brasil o almanaque difundiu-se após a vinda 
família real em 1808 que tem a imprensa regia2 como essencial em 
divulgar as atividades da corte. Com o passar do tempo os almanaques 
foram se diversificando tanto na Europa como no Brasil do século 
XIX. Era muito comum os almanaques brasileiros serem elaborados 
por autoridades municipais e estaduais, na pretensão de apontar os 
avanços e progressos locais. Antônio Celso Ferreira (2002) analisou 
a importância de publicações do tipo dos álbuns e almanaques, 
amplamente difundidos na segunda metade do século XIX no 
Brasil. Fossem administrativas, econômicas ou literárias, estas obras 
“estimularam a alteração dos costumes e a formação de mentalidades 
abertas aos modernos hábitos de consumo” (FERREIRA, 2002, p. 
40). No fim do Império, no auge da lavoura cafeeira, São Carlos era 
uma cidade de destaque no cenário de produção e comercialização do 

1  Arquiteta e urbanista; mestranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo em Teoria da História e Arquitetura e do Urbanismo; 
e-mail: arc.ci@hotmail.com

2  O decreto da sua criação está publicado, em fac-símile, no livro de Paulo Berger, 
A tipografia no Rio de Janeiro – Impressores bibliográficos, 1808-1900, editado pela Cia. 
Industrial de Papel Pirahy, em 1984.
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café. Em seus limites localizava-se uma das maiores fazendas cafeeiras 
da época, a fazenda Pinhal, propriedade de Antônio Carlos de Arruda 
Botelho, o Conde do Pinhal. Da necessidade de transportar o café 
produzido pelas fazendas até o porto de Santos, o Conde através de 
suas atividades políticas e forte influência, com relações estreita com a 
coroa, conseguiu alavancar o desenvolvimento da cidade, ao financiar 
a extensão da malha da Ferrovia: Companhia de Estrada de Ferro de 
Rio Claro.  Segundo Truzzi, (1985 p. 109): “A abertura da ferrovia 
em 1884 e a concomitante incorporação de contingentes de mão-de-
obra imigrante para o trabalho rural deram rédeas ao incremento da 
produção cafeeira [...]” No entanto, não resta dúvida de que o maior de 
seus empreendimentos foi à construção da estrada de ferro no trecho 
Rio Claro-Araraquara e Jaú, feito que deve ter lhe valido muito prestígio 
econômico e político numa vasta região, pois “a ferrovia rentabilizava 
enormemente os investimentos na lavoura”. Este processo, estimulado 
pelo lucro da cafeicultura, levou São Carlos a uma fase de intenso 
progresso, com reflexos diretos em sua paisagem urbana.

De São Bento de Araraquara fizemos sete léguas 
ate a nascente povoação de São Carlos, pitoresca 
e faceira na sua recente voga. As casas são todas 
novas e pintadas a capricho as ruas alinhadas, se 
bem que pessimamente niveladas, já há uma igreja 
e um hotel em que se come em mesa redonda [...] 
(Alfredo d’ Escragnolle de Taunay, em “Viagens 
de Outrora”).

Neste cenário viveu uma sociedade preocupada com as grandes 
questões culturais vigentes, ávidas por conhecer e adotar os hábitos da 
“vida moderna”. As primeiras construções no centro urbano antecedem 
as providências de estruturação administrativa. São Carlos como quase 
todas as cidades surgidas no período, nasceu em torno de uma capela. 
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Em 1781 foram concedidas três léguas de terra ao 
cirurgião-mor o Regimento de Voluntários Reais 
de São Paulo que, cinco anos depois, vendeu-a a 
Carlos Bartholomeu de Arruda, sargento-mor 
de Itú e avô do futuro Conde do Pinhal. Foi daí 
que se originou a sesmaria do Pinhal, formadora 
de grande parte das terras que depois resultariam 
no município de São Carlos... Se percorrermos os 
primórdios da existência de São Carlos veremos 
que em menos de três décadas de 1856, ano em 
que foi iniciada a construção da capela que deu 
origem a povoação, a 1884, data da inauguração 
da estrada de ferro - a nascente vila auferiu a 
reputação de um incessante desenvolvimento no 
cenário regional. (TRUZZI, 1985, p. 9).

Já em 1876 a imprensa tem sua primeira aparição e em 1878 
já se tinha dois periódicos - “A Evolução” e o “Diário de São Carlos”. 
É da mesma data das publicidades comerciais. Os hotéis e as lojas 
especializados em produtos europeus como secos e molhados usavam 
veículos como almanaques para divulgar e difundir as mercadorias e 
ofertas para conquistar o gosto popular, outro indício e, também, fator 
de progresso foi o desenvolvimento escolar, considerado prioridade no 
período Republicano3, além dos hotéis e praças. Apesar de a economia 
ser orientada para a exportação de produtos agrícolas, é nessa hora 
que a indústria (embora marginal) começa a se desenvolver. Chaminés 
vão surgindo no horizonte urbano e as fabricas empregam a mão de 
obra europeia, familiarizados com o processo industrial. O café está 
na base da industrialização (se favorece da melhoria dos transportes, 
benefícios e organização comercial, surgem fabricas e máquinas de 
beneficiamento e material para as estradas de ferro).

3  Ver mais em COSTA; SCHWARCZ, 2000, p. 43).  
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A importação de imigrantes europeus igualmente 
favoreceu o surgimento de atividades industriais 
por vários motivos. Ao realizarem a imigração, os 
europeus transplantaram consigo um rol de novas 
atitudes, técnicas e atividades que favoreceram por 
várias vias o surgimento das indústrias. (TRUZZI, 
1985, p. 164).

Todas essas alterações sociais tecnológicas e econômicas levam, 
por sua vez, mudanças aceleradas no comportamento da população 
local. Uma sociedade recém-saída da escravidão que guarda marcas 
de hierarquias enraizadas, agora passa a um novo projeto político 
republicano que tenta se impor a partir da difusão de uma imagem de 
modernidade e de civilidade criada na contraposição com o império.

Para a produção do conhecimento histórico, a 
fotografia é tratada como forma de representações 
sociais e de relações sociais. O ponto de chegada, 
portanto da história visual deveria ser, não só a 
historia que se faz com documentos visuais, mas 
a história que elege a visualidade como plataforma 
estratégica de observação de uma sociedade, na sua 
organização, funcionamento e mudança. (LIMA; 
CARNEIRO, 1997).

Dessa forma começamos por analisar as relações entre 
imagem e sociedade a partir de núcleos documentais constituídos por 
álbuns fotográficos relativos à cidade de São Carlos divulgada entre 
1894 a 1928. Quanto ao suporte os álbuns guardam características 
semelhantes: o formato predominante é retangular e o tamanho das 
fotografias, apesar de variado não excede 18X24 cm. A delimitação 
das imagens é feita com a utilização de passe–partout. As Fotografias 
eram em preto e branco, a ausência de texto prefácios ou introdução 
é uma constante, as legendas são as únicas referencias e restringem-
se as identificações do motivo fotografado. A pesquisa desses álbuns 
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permite reunir elementos que podem identificar não só a autoria e data 
como também as características de produção e circulação, público alvo, 
estratégia de comercialização, de propagandas e preços, recepção etc.

[...] limpa, articulada e em ordem vira um tema 
por concretizar-se na visualidade fotográfica. A 
divulgação maciça das representações fotográficas, 
bem como dos próprios instrumentos de 
formulação desse modelo cultural de pensar a 
cidade (mapas, plantas, diagramas, maquetes) em 
jornais, almanaques e nos álbuns aqui analisados, 
veicula essa imagem ideal entre excluídos e entre 
os donos do poder político e econômico. (LIMA; 
CARNEIRO,1997, p. 220)

Foram produzidos para a cidade de são Carlos um total de 
cinco álbuns entre os anos de 1894 a 1928, foram eles: Almanach 
para 1894 de Joaquim Augusto, Almanaque de São Carlos para 1905 
de Joaquin Augusto, Almanach de São Carlos para 1915 de Sebastião 
Camargo, Almanach – Álbum de São Carlos 1916 – 1917 de Castro F., 
Almanach para 1927 de Antônio Dias de Mello e Almanack Annuário 
de São Carlos para 1928 de José Ferraz Camargo. O álbum é um tipo 
de publicação iconográfica, no qual é agrupado, segundo um arranjo 
específico fotografias que pretendem representar diversos aspectos da 
cidade. “Eles podem ser lidos, não como a simples crônica de uma 
época, mas como formas múltiplas de representação de um imaginário 
regional”. 

Trata-se de um tipo de publicação no qual a 
imagem visual é predominante e assume um papel 
ativo na construção de sentidos, articulando-se ao 
invés de submeter-se aos textos e legendas”. Estas 
publicações foram influenciadas principalmente 
pela França, que ditava modismos e costumes a 
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serem adotados e exibidos como “modernos. 
(FERREIRA, 2002, p. 40).

A constatação da existência de 5 álbuns, fez-se refletir que os 
anos de edição talvez não tenham sido escolhidos por acaso, o primeiro 
álbum de 1894 marca também o início da república, a abolição havia 
ocorrido a poucos anos e a nova constituição datava de 1891. O 
almanaque de 1905 coincide sobre os primeiros anos da República. 
As seguintes publicações de 1915 e 1916-1917 são marcadas pela 
primeira grande guerra mundial. E os últimos almanaques de 1927 e 
1928 antecedem a grande crise do café e a quebra da bolsa de Nova 
Yorque, os anos de 1927 e 1928 já vivenciariam a grande crise do café 
iniciada no começo dos anos 20 e agravada neste período com uma 
queda significativa na exportação do café. Todas as publicações dos 
almanaques além de suas próprias especificidades trazem anedotas, 
curiosidades, utilidades, divulgação de serviços e produtos, reportagens 
temáticas, a nova República, sua história, atrativos e o progresso, 
símbolo que se pautava a cidade de São Carlos. Aspectos como o 
crescimento da malha ferroviária paulista, responde em grande parte as 
necessidades da produção cafeeira, o processo de combate as doenças, 
as remodelações urbanas, a modernização da capital e a construção de 
uma identidade paulista, comuns na passagem do século XIX para o 
século XX.

O Almanaque de 1984 de Joaquim Augusto, conta com a 
contribuição do estudo da histórica e geografia da cidade e do município 
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além de ter um relato detalhado e minucioso de Cincinato Braga4, 
político são-carlense, escreve a história de São Carlos atentando-se a 
ontologia do território referindo-se desde os indígenas, os guainazes, 
que aponta como os primeiros habitantes da região, até o carente 
desenvolvimento da região de São Vicente, havendo poucos núcleos 
urbanos até o começo do século XVIII. Neste momento destaca 
a região Oeste, agora permeada de linhas férreas, cafezais e jovens 
municípios, que mesclavam a natureza ao novo modelo de urbanizador, 
Braga faz também referência à região como passagem para as minas de 
ouro de Cuiabá. Comparando a história local com a história nacional, há 
evidências nítidas de atividades bandeiristas, no sentindo de representar 
um personagem de positividade e progresso. Os fazendeiros de café 
do século XIX se colocam como agentes transformadores das ações 
urbanas e sociais, e de todo o progresso conquistado pelos seus 
esforços. A defesa do território paulista torna-se o primeiro passo para 
o desbravamento do território interiorano brasileiro.

Ordinariamente eram as descobertas de minas 
de ouro e a expedição venatória os move que 
impeliam para sítios ignorados os audazes paulistas 
proverbialmente apontados como conquistadores 
dos sertões. Ao segundo deste motivo, mais 
especialmente (já que o primeiro estava em pleno 
declínio). Deve-se atribuir as primeiras surtidas 
aos campos e serranias destas bandas. Uma vez 
assim conhecida, para ela vinham estabelecer-se 
os primeiros posseiros, homens desprotegidos da 
fortuna, afeitos as rudes lides do desbravamento 

4  Cincinato Cesar da Silva Braga (Piracicaba, 7 de julho de 1864 – Rio de Janeiro, 12 
Agosto 1953. Em 1969 inicia seus estudos no Colégio da Sociedade Culto a ciência, 
de Campinas, onde depois de formado teve sua carreira como promotor público 
em São Carlos, na política foi eleito deputado estadual e depois federal pelo partido 
Republicano Paulista por vários anos.
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de matas virgens, que em diminuta parte 
transformavam em arrozaes, fejoaes e milhares, 
quase sempre próximos de campos onde apresentam gado 
de cria. (Almanaque de São Carlos, 1984, p. 5).

Cincinato Braga pontua uma série de eventos que mostram a 
elevação da vila de São Carlos, aponta a epidemia de varíola, marcando 
o “retrocesso” da vila... “tomando o caráter de assustadora epidemia, 
que afastou daqui pela morte ou pela transferência de domicilio, quase 
toda a população. Durante meses, ficou a vila em quase completo 
abandono” (Almanaque de São Carlos, 1894 p.28). Decorrendo assim 
seu texto até a chegada da ferrovia no Estado de São Paulo e toda a 
transformação em que ele contribuiu para essa localidade.

Para esse resultado concorriam dois outros fatores 
principais: - de um lado, o desenvolvimento da 
lavoura de café [...] de outro lado, o desenvolvimento 
da viação férrea por todo o Oeste da Província [...]. 
Ainda o ruído soturno do rodar de um comboio 
não tinha visitado os penates da belo Rio Claro, 
e já a imaginação dos são-carlenses se deliciava 
em esperanças de que um pouco mais tarde, o 
estridente sibilar da locomotiva impeliria as carreiras 
vertiginosas os veados, e as emas dos campos de 
feijão. (Almanaque de São Carlos, 1894, p.29).

São Carlos uma cidade do ciclo cafeeiro, apresenta neste álbum 
um município dotado de banco afirmando assim sua importância no 
cenário, com facilidade para negociação da mercadoria afirmada pela 
presença da agência. Também encontramos a propaganda de uma fábrica 
na Capital, reforçando essa identidade. Não é recorrente imagens da 
cidade, têm-se muitas ofertas de serviços de profissionais, uma vez que 
foi a linha férrea a também responsável pela imigração na região, e foi 
também o grande fomentador do comercio com ofertas de variedades de 
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materiais construtivos, agora possíveis neste momento, além de oferecer 
serviços de hotéis e informações sobre a indústria e agricultura.

O Almanaque de São Carlos para 1905 de Joaquin Augusto é 
marcado pelos primeiros anos da República, seu conteúdo atualiza o 
leitor com dados novos, sobre a cidade, o texto inicia com a retomada 
do almanaque para 1894, escrito por Cincinato Braga, aborda sobre a 
questão do espaço, ou sítio pelo qual havia sido separada a Sesmaria 
que deu origem à cidade. O texto mescla passado e presente em termos 
de informação da cidade, em meios aos textos informações sobre os 
temas republicanos, aborda: a justiça, o direito, os partidos políticos. 
Observamos que no almanaque de 1905 a intenção de mostrar a cidade 
conectada às transformações vigentes durante a República, é claro que 
há um interesse de utilizar o almanaque como forma de instruir, educar 
politicamente sobre o novo regime que se inaugura desde 1889.

Figura 1 – Instruções politicas

Fonte: 1Almanaque de São Carlos -1905
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O almanaque de São Carlos para 1915 de Sebastião Camargo, 

e o Almanaque para 1916 -1917 de Castro F. são publicados nos 

anos da Primeira Guerra Mundial. Seu conteúdo atualiza o leitor 

com dados novos, sobre a cidade e novamente faz referência ao 

primeiro almanaque de 1984 citando o também Cincinato Braga 

como histórico geográfico de relevância. Sua função clara de instruir 

politicamente a população é continuada nessas edições, o tempo 

presente começa a ser mais explorada, a dinâmica do almanaque 

nesses anos tem o objetivo de apresentar uma cidade de progresso. 

E nesses aspectos imagens do cenário urbano é começado a ser 

visto no almanaque de 1915, e intensificado no próximo exemplar 

de 1916- 1917. Porem o almanaque de 1916-1917, é uma publicação 

diferente das anteriores por se intitular amplamente como almanaque 

e álbum, privilegiando aspectos textuais e fotográficos, a mistura 

desses dois elementos sugere uma educação ao olhar do leitor, ao 

mesmo tempo em que se nota um olhar do leitor imagético, que 

realça o discurso. As fotografias apresentadas neste álbum inauguram 

uma inovação do gênero, utilizando as fotografias para revelar 

panoramas de uma cidade onde se quer passar a ideia de progresso. 

O período republicano rapidamente espalhou a febre modernizadora 

no país, as escolas são apontadas como formadoras de um espírito de 

modelos pedagógicos que provem a construção do cidadão moderno, 

dentro da modernidade republicana. Características arquitetônicas 

e equipamentos urbanos como a eletricidade e a racionalização da 

cidade, vão construindo uma imagem, firmada nos primeiros bondes 

elétricos como símbolo do progresso. Fábricas já são evidentes nos 

primeiros anos do século XX. A visão de progresso da civilização 

capitalista possibilitou as transformações que alteraram as noções de 
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tempo, espaço e velocidade. Os almanaques deste período procuram 

descrever entre textos e imagens a sensação moderna da cidade e da 

dinâmica da fazenda capitalista. Neste sentido o almanaque passa ser 

uma das narrativas que a cidade esboça.

Figura 2 – Companhia Elétrica

Fonte: 2 Almanaque de S.Carlos -1915
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Figura 3 – O Bonde no espaço urbano

Fonte: 3 Almanaque de S.Carlos -1916 -1917

O Almanach para 1927 de Antônio Dias de Mello e Almanack 
Annuário de São Carlos para 1928 de José Ferraz Camargo também 
trazem um breve histórico da cidade, assim como ofertas de serviços e 
propagandas dividindo as páginas com entretenimento e informações de 
todos os cunhos. Na última edição de 1928 é evidente a preocupação em 
mostrar a cidade moderna, progressista dotada de grande infraestrutura, 
neste álbum podemos notar que a quantidade de textos informativos 
e instrutivos vai diminuindo enquanto as fotografias direcionadas à 
imagem que se quer passar de cidade é muito superior. Vemos uma 
preocupação muito grande em relação ao ensino, a instrução são-
carlense, é notável a ênfase dada às escolas dentro do almanaque é muito 
grande, parte de um processo nacional de modernização do país. O que é 
de grande notoriedade também são as questões higienistas, a Santa Casa 
é apresentada como o mais moderno hospital para cuidar de diversas 
doenças e males, observamos as questões higienistas aparecem também 
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nos alimentos, a grande novidade é a industrialização, a indústria já se 
faz presente, e a energia elétrica é uma realidade, e encontramos também 
regulamentações de profissões, como a construção civil e o profissional 
de saúde. Neste período o café já está em crise, e a cidade procura sua 
identidade apoiada nas transformações que o progresso ocasionou 
deixando para trás a imagem de uma cidade cafeeira e se afirmando como 
uma cidade progressista e moderna que se industrializa e diversifica suas 
atividades urbanas.

Figura 4 – Profissional Regulamentado

Fonte: Almanaque de São Carlos -1928
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Figura 5 – Higiene e progresso

Fonte: Almanaque de São Carlos -1928

A consulta aos álbuns de São Carlos permitiu ressaltar através 
da documentação iconográfica, a importância que assumem os álbuns 
fotográficos para o estudo das imagens urbanas. A escolha dos álbuns 
fotográficos como núcleo básico de investigação permite perceber, 
nas noções de cidade, a vida subliminar de representações e valores 
associados ao poder público, à estética, à racionalidade, à organização 
do espaço, ao trabalho, ao consumo, aos lugares sociais, à riqueza, ao 
desenvolvimento, às formas de acesso e de participação na rede de 
relações sociais. A ferrovia, símbolo da era urbano industrial, é vista 
como a mensageira maior de civilização, da ordem e do progresso, 
ela é o veiculo de inserção do interior na lógica da ordem capitalista 



282

cosmopolita. A ferrovia é investida de uma carga simbólica que 
transcende o seu caráter técnico, como todo símbolo e todo simbolismo, 
a ferrovia traz componentes que ao formarem sua imagem se inserem 
na ordem do imaginário. Assim esse imaginário dá-se na ordem da 
imaginação, do sonho. Sonho de um país que busca uma “nacionalidade 
brasileira” homogeneizada pela comunicação: como nos ressalta Eric 
Hobsbawm, foram os nacionalismos que deram origem à formação 
dos Estados nacionais, ou seja, o sentimento nacional é anterior à 
nação como corpo político (HOBSBAWM, 1990, p. 17-19). Uma 
imagem composta de várias imagens simbólicas “O trem do progresso”. 
As transformações exercidas com bases nas mudanças tecnológicas, a 
partir do século XIX que se articulam impondo novos comportamentos 
e visões de mundo. Sua inserção na vida cotidiana faz imergir uma 
nova ordem simbólica, criando novas formas de representação do 
mundo. Neste caso, a ferrovia será vista como uma representante da 
sociedade industrial. Esta sociedade marcada de transformações irá 
atribuir carga simbólica às novas tecnologias, com as quais passará 
a conviver. A carga simbólica que lhe é atribuída fará com que essas 
novas tecnologias (ferrovias, telégrafo, telefone, cinema, fotografia, 
saneamento etc.) passem a constituir como símbolos de progresso e 
desenvolvimento no imaginário coletivo. A ferrovia passa então há 
marcar o tempo, o progresso a história, representando a chegada da 
civilização e tornando-se a imagem da sociedade que a criou.

As identidades são relacionais e mudam em cada 
relação. A identidade precisa de algo fora dela, da 
alteridade, outra identidade, que ela não é, e nessa 
relação com o outro, as identidades são construídas. 
Uma identidade exclui, cria o exterior. Ela é uma 
homogeneidade interna, um fechamento. É um 
ato de poder. As identidades são construídas no 
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interior do jogo de poder e da exclusão. Não são 
naturais, mas difundidas em lutas históricas. (REIS, 
2006, p.12).
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Capítulo 15

PAiSAGenS PerceBidAS: ordenAMento do território e PreServAção 
no Sítio toMBAdo de PArnAíBA

Elane Lopes Coutinho1;
Flora Maria Serejo Neves Ribeiro2

1 Introdução

O planejamento territorial define a melhor forma de ocupar o 
sítio de um município ou região, prevendo a localização das atividades 
e os usos presentes e futuros. Tornando a cidade um benefício coletivo 
com oportunidades para todos os moradores e garantindo as condições 
de financiamento do desenvolvimento municipal, além de propiciar o 
uso sustentável dos recursos naturais disponíveis.

Esse ideário de organização social do espaço é plenamente 
plausível quando se tem a oportunidade de erguer uma “cidade 
planejada”, na qual são balanceados espaços públicos, privados, verdes 
e urbanizados, zonas de habitação e outras de trabalho. As teorias 
urbanísticas produzidas nesse período puseram de lado todas e quaisquer 
outras relacionadas à preservação urbana de fato. Corroborou, nesse 
ponto, a Carta de Atenas (BRASIL, 2004, p. 31) ao regrar:

Quando se fala em planejamento urbano imaginam-
se os estudos e planos para uma determinada 

1  Mestranda em Artes, Patrimônio e Museologia; Universidade Federal do Piauí; 
e-mail: elanelcoutinho@gmail.com

2  Mestranda em Artes, Patrimônio e Museologia; Universidade Federal do Piauí; 
e-mail: floraserejo@gmail.com
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cidade com limites que coincidem com os limites 
geográficos, porém esse planejamento não seria 
completo se não fossem observadas as relações 
dessa cidade com a região onde está inserida. 
Daí, portanto, a necessidade de pensar-se em 
planejamento urbano e regional. O núcleo urbano 
é uma parte do todo que é a região.

Em contraponto, nos deparamos também com outra tipologia 
espacial. Aquela pré-existente, contextualizada historicamente, 
indissociável de seus habitantes, carregando nas suas formas urbanas 
e elementos naturais o reflexo da dinâmica do lugar, organismo vivo 
nesse binômio meio ambiente e homem. Desse modo, passamos a 
tratar a organização espacial como ordenamento ou reordenamento 
territorial.

Segundo Ferreira (2004), território significa “1. Extensão 
considerável de terra. 2. A área dum país, duma província, etc. 3. Jur. 
Base cartográfica do Estado (solo, rios, lagos, baías, portos, etc.), sobre 
a qual exerce ele a sua soberania”.

Dentre vários outros conceitos, designa-se por território também:

Uma porção da natureza e, portanto, do espaço 
sobre o qual uma determinada sociedade reivindica 
e garante a todos ou parte de seus membros 
direitos estáveis de acesso, de controle e de uso 
com respeito à totalidade ou parte dos recursos 
que aí se encontram e que ela deseja e é capaz 
de explorar (GODELIER apud SANTOS et al., 
2007, p. 47).

No campo da Geografia, espaço é anterior ao território, 
portanto, este último advém do espaço, ou seja, se forma a partir do 
que o espaço pode proporcionar. Como bem coloca Santos et al. (2007, 
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p. 11), território “é o resultado de uma ação conduzida por um fator 
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível e ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator territorializa o espaço”.

O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou 
um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, 
revela relações marcadas pelo poder. Como frisa o mesmo autor 
(RAFFESTIN, 1993, p. 144), “o espaço é a prisão original, o território 
é a prisão que os homens constroem para si”.

Justapondo-se ao nosso objeto de reflexão, o sítio histórico 
e paisagístico da cidade de Parnaíba, reconhecidamente patrimônio 
cultural, denota essa configuração territorial transformado pela ação 
humana, conformado por elementos naturais e construídos, no 
percurso da história e na pátina do tempo. Dessas relações territoriais 
conjugadas entre os lugares novos e os antigos, sedimentados de acordo 
com as necessidades e relações de poder produzidas por cada época é 
que trataremos.

2 O ESPAÇO TRANSFORMADO PELO HOMEM

A denominação municipal “Parnaíba” ocorreu em face da 
nomenclatura do rio que, por sua importância, é o denominador de 
todo o Delta. Compreende uma área irregular de 435,573 km² entre o 
mar, o rio e faixas terrestres. Tem como limites, ao norte o município 
de Ilha Grande e o oceano Atlântico, ao sul o município de Buriti dos 
Lopes, ao leste Luís Correia e Bom Princípio do Piauí, e ao oeste o 
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Estado do Maranhão. Dista cerca de 318 km de Teresina3, sendo o 
principal acesso piauiense ao único Delta das Américas, detém uma 
paisagem permeada por dunas, praias, igarapés, rios e mangues.

Da antiga povoação de pescadores e comerciantes do século 
XVIII, em função de sua paisagem, no Porto das Barcas iniciou-se um 
forte entreposto comercial. Assim, pontua o IPHAN (2008, p. 7):

Parnaíba destaca-se, no contexto regional, 
[...] marcada pelo solo irrigado, pelas lagoas e 
carnaubais, a produção e geração de renda local 
em muito se vinculam às características do meio, 
ao extrativismo [...].

Numa escala maior, as dimensões do Delta do Rio Parnaíba 
estendem-se para além do território piauiense, possuindo traços comuns 
na paisagem da parcela parnaibana (Figura 1). Esse cenário nos chega, 
atualmente, composto de dunas, florestas, plantações, manguezais e 
praias desertas.

3  Dados compilados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), disponíveis nos seus 
respectivos endereços eletrônicos institucionais.
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Figura 1 – Desenho topográfico situando a área urbana de Parnaíba e o 
limite do município.

Fonte: Prefeitura Municipal de Parnaíba. Modificado por Iphan-PI (2008).

Se, por um lado, é o turismo por meio da beleza cênica que 
impulsiona o destaque da região no cenário geográfico, a riqueza 
histórico-cultural da vida urbana no sítio tombado da cidade de Parnaíba 
espraia a importância do lugar refletida no seu conjunto arquitetônico e 
paisagístico, reconhecido na última década como patrimônio nacional.



291

Em meados do século XVIII surgem as primeiras charqueadas 
às margens do Igaraçu, e o intenso comércio marítimo de Parnaíba 
denota como o meio ambiente no qual ocupou território proporcionou 
à sociedade que ali vivia mecanismos de desenvolvimento e 
transformação do espaço social e economicamente.

O rio Parnaíba passou então a ser um dos mais importantes 
veículos de comércio, abrangendo quase todo o território do Piauí, parte 
do Maranhão e atingindo mesmo parte de Goiás (SANTANA, 2003). 
Essa circulação de mercadorias estimulou o consumo de produtos 
vindos diretamente da Europa, e essa influência europeia influenciou 
o caráter social e urbano da cidade. As marcas destas influências são 
visíveis na arquitetura local, e em especial ao longo da Avenida Getúlio 
Vargas, antiga Rua Grande, que estruturou o crescimento da cidade.

Esta via que conecta o rio, elemento principal que ocasionou a 
fundação da cidade neste local, à ferrovia, que marca o início de uma 
nova era, ligada à modernidade, percebe-se os diversos momentos da 
cidade, pois ela conserva ainda grande parte de seus edifícios, exemplares 
de três séculos de arquitetura. Nas proximidades do Porto das Barcas 
destaca-se a arquitetura luso-brasileira, configurada por casas térreas e 
sobrados implantados no alinhamento da rua. Mais à frente, surgem 
edificações onde o ecletismo predomina em todos os seus elementos. 
Mudam as dimensões do lote, a edificação se solta dos limites do 
terreno, os acessos passam a ser feitos pela lateral ou por escadarias na 
fachada principal, aparecem esquadrias emolduradas por arcos e outros 
ornamentos artísticos, e começam a aparecer os elementos art déco, que 
irão caracterizar a arquitetura de meados do século XX.

Na questão da paisagem, percebida por quem circula pela cidade 
e principalmente por quem a observa a partir da Ponte Simplício Dias, 
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que liga o centro histórico à Ilha Grande de Santa Isabel, destacam-se 
os imponentes galpões portuários, o conjunto do Porto das Barcas e 
as antigas chaminés das indústrias de beneficiamento, hoje desativadas. 
Também é significativa a presença das matas de carnaúba, que conferem 
à paisagem um caráter singular.

O rio, o principal elemento estruturador do núcleo inicial da 
cidade, ainda desempenha papel importante na vida urbana. Diversas 
embarcações são visíveis ao longo de seu curso, e a comunidade 
que habita suas margens o utiliza não apenas para a navegação, mas 
também para o lazer e para os trabalhos cotidianos de limpeza, lavagem 
de roupas, etc.

3 A INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O (RE)
ORDENAMENTO: SÍTIO URBANO E PAISAGEM 
RECONHECIDA

Por meio do Ministério do Turismo, há projeto em implementação 
para a união dos três destinos turísticos compreendendo uma região 
litorânea só. Trata-se da Proposta do Roteiro Integrado composto pelo 
Delta do Rio Parnaíba, por Jericoacoara, no Estado do Ceará, e o Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses, tendo cada destino sua identidade 
forte e suas especificidades turístico-ambientais, além de cada qual ser 
protegido individualmente pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). A intenção do projeto 
é beneficiar a cadeia produtiva do turismo e propiciar a continuidade 
e fortalecimento dos pequenos empreendimentos na região. Mas com 
a ampliação dos interesses turísticos e imobiliários na região, aliados à 
vulnerabilidade das comunidades existentes, excluídas do processo de 
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gestão das áreas, os possíveis impactos sobre a identidade cultural e sobre 
o patrimônio histórico e artístico locais tendem a ser potencializados.

Do ponto de vista da indústria do turismo, a paisagem natural já 
se encontra ameaçada e sofrendo forte pressão de grandes investidores. 
Na Ilha Grande de Santa Isabel, um grupo de capital estrangeiro lançou 
um empreendimento hoteleiro que pretende ter ampla repercussão 
e que pode mesmo impactar o centro histórico da cidade vizinha, 
Parnaíba. (Figura 2)

Outro aspecto extremamente impactante ao território são 
as instalações sistemáticas, desenfreadas e sem nenhum critério 
de zoneamento, dos grandes parques de usina eólica. Esses 
empreendimentos impactantes à paisagem, à ambiência natural e 
ao patrimônio arqueológico, numa relação direta e indireta com a 
população trazem consigo, e junto com o publicizado desenvolvimento 
econômico, impactos socioculturais ao território.

Figura 2 – Localização da cidade de Parnaíba e recorte espacial do sítio 
urbano histórico às margens do Rio Igaraçu

Fonte: IPHAN (2008). Intervenção sobre base cartográfica
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Do ponto de vista da política federal, é importante zelar pela 
administração e gestão do patrimônio cultural e ambiental, explorando 
economicamente suas possibilidades, mas garantindo e promovendo 
a preservação, integridade e assimilação dos bens nacionais. É função 
dos órgãos competentes auxiliar na regulagem das relações de troca, 
protegendo o poder expressivo e o patrimônio cultural das populações 
autóctones, que geralmente constituem o lado mais frágil dos 
confrontos envolvendo o capital. Tutelar os bens culturais nacionais 
pressupõe, ainda, a realização de um trabalho conjunto de educação 
patrimonial, com o necessário envolvimento dos moradores. O sítio 
Histórico e paisagístico de Parnaíba-PI é bem tombado pelo Iphan 
desde 2008, inscrito nos Livros do Tombo Histórico; Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico, estando portando na jurisdição do Decreto-
Lei nº 25/1937. (Figura 3)

Figura 3 – Poligonal de proteção do sítio histórico de Parnaíba. Compreende 
cerca de 2.500 imóveis incluídos no perímetro de proteção.

Fonte: IPHAN (2008, p. 87).
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A inserção do sítio nesse Livro de Tombo revela o valor que 
o conjunto das paisagens tem para valoração e reconhecimento do 
mesmo. Nesse caso, foram estabelecidos instrumentos de gestão e 
controle das interferências nessas paisagens.

Destacamos aqui que o trato das proteções às coisas que possuem 
valor cultural é exclusivamente referenciado na Seção II, Da Cultura, 
Capítulos 215 e 216 e nos Capítulos 23 e 24 da Constituição Federal 
(1988) em vigor. Sendo esses últimos Capítulos pertinentes a legislar 
concorrentemente para preservação das coisas tombadas a federação, os 
estados, municípios e Distrito Federal. Tangem, nessa seara, ações de 
preservar, proteger e vigiar esses bens em seus aspectos culturais. Tal 
intenção tem ressonância no Decreto-Lei, em seus Capítulos 17, 18 e 19.

Em contrapartida, encontramos no Capitulo IV, o Capítulo 30 
que trata da competência dos municípios e chega a afirmar que compete 
aos municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano;

[...]
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IX - promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. (IPHAN, 1937)

O Plano Diretor de Parnaíba, Lei Municipal nº 2296/2007, 
pautado no Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10257/2001, em seu 
Capítulo 6º, item VII, nas alíneas “a” e “e” induz a municipalidade 
a evitar a utilização inadequada dos imóveis, incluindo aqui o não 
uso, posto ser forma especulativa do solo, produzindo no que resulta 
a demolição passiva das edificações, dentre elas as locadas no sítio 
urbano histórico.

A Carta Magna ainda determina aos Capítulos 182 e 183 a 
execução de ações de políticas urbanas voltadas para a qualificação 
urbana, o que vem a coadunar com o estabelecido pelos Capítulos 237 
e 239 da Constituição do Estado do Piauí, no tocante a preservação e 
sustentabilidade ambiental de áreas de orla e ribeirinhas, como é o caso 
da faixa hídrica que contorna o sítio tombado de Parnaíba e por onde 
se estende longa área considerada terreno de Marinha.

É notório que em sua grande maioria as povoações, freguesias, 
vilas e cidades surgidas no período colonial no Nordeste brasileiro, 
tenham suas bases estruturadas próximas ou contíguas aos cursos 
d’água potáveis. Essa ocorrência denota uma relação de sobrevivência 
orgânica do homem em relação ao meio, cujas diversas interações 
sociais, por meio de suas trocas e saberes, impregnaram os sítios de 
costumes espaciais geradores de cenografias repletas de expressão 
cultural - as paisagens.

Essa verdade tácita, no entanto, nos revela que é o sítio ambiental 
com seus elementos naturais estruturantes que induz a produção 
dessa cultura, cuja evolução conduz aos ambientes urbanos antigos 
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e contemporâneos que, em grande parte das vezes, negligência essa 
relação ecossistêmica ambiental e cultural. O fato tem gerado impactos 
de difícil reversão como os desmatamentos e invasões das matas ciliares; 
assoreamento dos leitos dos rios, degradação das paisagens ribeirinhas 
e outros que têm afetado sobremaneira o microclima urbano e o que 
tudo isso acarreta no comportamento humano e no seu sentimento de 
pertença com o lugar.

Tais considerações possuem a intenção de colocar os rios 
urbanos, com seus ecossistemas antropizados, como base, fundação, das 
culturas existentes nas cidades ribeirinhas. Aqui, se coloca uma relação 
direta entre a vida, a água e as manifestações culturais. A afirmação, 
assim como a preocupação, não é nova. Percebemos que desde o 
Código Florestal Brasileiro, Lei Federal nº 4771/1965, até a sua versão 
mais recente, o Novo Código Florestal Brasileiro, a preocupação com a 
integridade, com as condições mínimas ambientais para a vida saudável 
dos rios, isto é, da vida humana das cidades ribeirinhas, é assegurada 
em seu Capítulo 2º, prevendo como Área de Preservação Permanente 
(APP) “as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: a) ao 
longo dos rios ou de qualquer curso d’água”.

O Código das Águas, Decreto Federal nº 24643/1934, em seu 
Capítulo 2º estabelece que são águas públicas de uso comum: “b) as 
correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; c) as correntes 
de que se façam estas águas […”]. A essas correntes, o mesmo Código 
afirma em seu Capítulo 11, complementado pelo seu Capítulo 13, que 
são públicos os terrenos de marinha situados do curso d’água a 33 metros 
para a parte da terra. A particularidade tocante a esses Capítulos é que os 
mesmos se encontram no Capítulo IV – Álveo e Margens, o que denota, 
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dessa forma, uma delimitação fixa para o que venha a ser uma margem 
de um rio.

A definição e proteção das margens são melhores definidas e 
elaboradas pelo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 4771/1965, assim 
como pelo Novo Código, quando particulariza o dimensionamento das 
mesmas, ou seja, terrenos de marinha e Áreas de Proteção Permanente 
cuja dimensão é estabelecida através da largura do curso d’água existente.

O zelo para com as águas é assumido também pela Constituição 
Federal de 1988, quando em seu Capítulo 20 estabelece que “são bens 
da União: III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado […], bem como os 
terrenos marginais e as praias fluviais […]”.

Tecidas essas reflexões, entendemos que a preservação das 
margens e do Rio Igaraçu, com sua integridade ambiental, é inerente aos 
seus valores culturais vinculados ao sítio tombado de Parnaíba como 
parte do acervo cultural nacional. Dessa forma, entendemos que a essa 
área é pertinente a ação de preservação, onde as reversões dos danos 
existentes, assim como a restauração das condições ambientais, devem 
ser vistas como etapas de um processo que objetiva a manutenção das 
paisagens com seus cenários urbanos ribeirinhos antigos, nas quais 
logradouros, edificações, sociedade e rio estruturam as mesmas dentro 
de um processo de historicidade.
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Capítulo 16

A GêneSe dA PrAçA MAtriz: MeMóriA e identidAde: PrAçA rui BAr-
BoSA, BAuru - SP

Mariana Maia da Cruz Fernandes1; 
Rosío Fernández Baca Salcedo2

1 Introdução

A praça é tida “[...] como o espaço público por excelência, o 
lugar onde o individual torna-se coletivo, o privado torna-se público e 
o público forma a opinião pública. Mais que lugar de lazer, a praça é 
o lugar da cidadania”. (CARVALHO et al., 2004, p. 12), dessa forma, 
demonstra-se a importância dos espaços públicos urbanos para a vida 
social cotidiana e a importância da gênese das praças, a exemplo da 
Praça Matriz da cidade de Bauru.

Murilo Marx (1980, p. 54) ressalta: “uma igreja, uma praça; 
regra geral nas nossas povoações antigas”. Ainda com relação ao início 
das praças no Brasil, onde logo são chamadas de Praça da Matriz, o 
autor destaca que:

[...] realçam o principal templo da localidade e que, 
em geral no interior de mais recente ocupação, 
constituem o mais importante polo urbano, o 
centro da vida mundana. Atraem, de fato, as mais 
ricas residências, o melhor comércio, as atividades 
de lazer nas aglomerações menores ou mais 
conservadoras. (MARX, 1980, p. 56).

1  Mestranda PPGARQ, UNESP, Bauru – SP; e-mail: marianamaia.cruzf@gmail.com
2  Docente PPGARQ, UNESP, Bauru – SP; e-mail: rosiofbs@faac.unesp.br
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Lamas (2014, p. 48), classifica as praças como elementos 
morfológicos necessários à constituição do espaço urbano, que variam 
de acordo com a cultura de cada localidade. Ainda Lamas (2014, p. 
73-74) classifica a praça na “escala da rua”, a menor das unidades 
que constituem o espaço urbano, apresentando pouco movimento e 
permitindo que o observador apreenda o todo do conjunto.

Também, Alex (2008, p. 61) complementa que as praças nem 
sempre são caracterizadas por espaços verdes, mas simplesmente por 
espaços livres que refletem “[...] um ideal da vida urbana em determinado 
momento histórico”.

 Por outro lado, para caracterizar a praça, a dialogia possibilita 
o estudo do objeto ou praça com seu contexto urbano. Entenda-se a 
dialogia como:

[...] o pensamento arquitetônico está 
indissoluvelmente unido a contestabilidade 
(ansuwerability), ou seja, a capacidade de se dirigir 
a alguém ou algo desde outro alguém ou outro 
algo. Essa capacidade de dirigir-se à (to address) 
é essencial na teoria dialógica do conversar que 
pressupõe uma intenção de se dirigir, de comunicar, 
não individual, senão social. (HOLQUIST apud 
MUNTAÑOLA, 2006, p. 63-64).

Dentre as abordagens teóricas sobre o espaço urbano está 
Zárate (2015, p. 164), que propõe o urbanismo dialógico como método 
a ser utilizado para a compreensão, análise e requalificação dos espaços 
urbanos, relaciona o texto ou objeto de estudo com o seu contexto, 
por sua vez, o estudo do texto através dos ambientes físicos, sociais e 
simbólicos.
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Por outro lado, a praça passa por transformações sociofísicas 
desde sua gênese ou cronotopo inicial que podem levar a perda da sua 
função original ou a sua degradação. Entenda-se por cronotopo como:

A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no 
todo espacial do mundo e, por outro lado, de 
perceber o preenchimento do espaço não como 
um fundo imóvel e um dado acabado de uma vez 
por todas, mas como um todo em formação, como 
acontecimento: é a capacidade de ler os indícios do 
curso do tempo em tudo, começando pela natureza 
e terminando pelas regras e ideais humanas (até 
conceitos abstratos) [...] (BAKHTIN, 2003, p. 
225). 

Portanto, a praça está em contínua transformação sociofísica, no 
entanto, sua gênese ou cronotopo inicial expressa a função para a qual foi 
criada. A praça representa a memória e a identidade dos cidadãos.

A memória como construção social, é formação de 
imagem necessária para os processos de constituição 
e reforço da identidade individual, coletiva e 
nacional. [...] é operação ideológica processo 
psicosocial de representação de si próprio, que 
reorganiza simbolicamente o universo das pessoas, 
das coisas, imagens e relações, pelas legitimações 
que produz. (MENESES, 1992, p. 22).

Dentre as praças matrizes que sofreram transformações físicas 
e de usos, está a Praça Matriz de Bauru, atual Praça Rui Barbosa. A 
praça surgiu a partir de algumas discordâncias entre Igreja e Câmara 
Municipal na década de 1910; segundo apanhado de informações 
bibliográficas apresentadas na sequência. Segundo Pires (1980; 2014), 
a Praça Rui Barbosa foi inaugurada em 14 de abril de 1914, sendo 
chamada inicialmente de Praça Municipal. Essa primeira configuração 
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da Praça Rui Barbosa, nos ambientes: físicos (mobiliários, vegetações, 
monumentos, etc.), sociais (o uso da praça) e simbólicos (memória 
coletiva e cultura bauruense), são definidos como o código genético do 
lugar, ou seja, primeiro cronotopo - recorte temporal (CASTRO, 2016). 
Sendo assim delimitado o objetivo deste trabalho: caracterizar a gênese 
da Praça Matriz segundo os ambientes físicos, sociais e simbólicos; e 
definir, o mais próximo possível, o primeiro projeto implantado para 
a Praça. O estudo de caso será realizado através da Praça Matriz da 
cidade de Bauru.

2 MÉTODO URBANISMO DIALÓGICO

O urbanismo dialógico tem como base a fundamentação teórica 
e filosófica de Bakhtin (2003), Muntañola (2006) e Zárate (2015). 
Estuda a relação do texto ou Praça Matriz com seu contexto urbano, 
através dos ambientes: físicos, sociais e simbólicos de seu cronotopo 
inicial ou código genético.

No contexto urbano são caracterizadas a cidade de Bauru e os 
primórdios da Praça Matriz, e a atuação da Câmara Municipal.

No texto ou Praça Matriz são caracterizados ambientes físicos, 
sociais e simbólicos. No ambiente físico é documentado: o desenho 
da praça, mobiliário, vegetação, caminhos, comunicação visual. No 
ambiente social é registrado: as atividades realizadas na praça. No 
ambiente simbólico é registrado: a identidade e memória coletiva.

As informações foram coletadas através de pesquisas 
bibliográficas, jornais da cidade de Bauru e arquivos do Museu Histórico 
Municipal de Bauru.



304

3 BAURU E OS PRIMÓRDIOS DA PRAÇA MATRIZ: O 
LARGO MUNICIPAL

Antes de se abordar a gênese da Praça da Matriz de Bauru, faz-
se necessário apresentar um breve histórico sobre os acontecimentos 
que antecedem o primeiro projeto da praça, em relação à Igreja e à 
Câmara Municipal de Bauru.

Largo Municipal (ou Largo da Matriz) foi o primeiro nome 
dado a área onde está localizada a atual Praça Rui Barbosa. A localidade 
foi escolhida como marco para se erguer uma cruz (primeiro sinal 
de religiosidade na Vila de Bauru), no ano de 1886 (PIRES, 1975, p. 
6). Ainda com base em dados obtidos em jornal histórico da cidade 
(PIRES, 1977, p. 2), neste mesmo local, em 20 de abril de 1888 se deu a 
construção da primeira capela da Vila, dedicada ao Espírito Santo; e em 
21 de julho de 1897, se deu a criação da paróquia do Divino Espírito 
Santo de Bauru.

Em notícia do jornal “Bauru Ilustrado”, encontra-se uma breve 
apresentação do ambiente físico do Largo Municipal, conforme figura 1:

Quadrangular, sem arborização e sem nenhum 
embelezamento, como um diminuto número 
de casas é a praça Municipal de Bauru. O único 
edifício que sobressai é o palacete da Câmara 
Municipal, bem construído e elegante [...]

Sobre a areia movediça do centro da praça se 
debruça uma pobre capelinha em completo estado 
de miséria, verdadeiro esqueleto de madeiras 
carcomidas pelo tempo. Feio e triste é o aspecto 
do lugar. (PIRES, 1983, p. 8)
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Figura 1. Largo Municipal de Bauru (1911).

 
Fonte: Acervo Museu Histórico Municipal de Bauru.

Neste momento da Vila de Bauru, Câmara e Igreja não se 
encontravam em bons momentos. Segundo Ghirardello (1992, p. 
121) o relacionamento entre as duas instituições se agrava com o 
desenvolvimento da cidade e com os maiores interesses pelo solo 
urbano. “Embora a Câmara dispusesse dos poderes legais para a 
intervenção no solo público, tinha seus atos cercados pela Igreja, 
proprietária do Patrimônio” (GHIRARDELLO, 1992, p. 121).

Pinto (1997) descreve alguns motivos pelos quais a Câmara 
clamava pela demolição da primeira capela:

Em Bauru, a primeira capela ocupou um espaço 
fora da rua principal (na época dessa ocupação), 
obedecendo aos antigos critérios.

Essa capela localizava-se em meio ao terreno [...], 
numa área equivalente a uma data (terreno) inteira, 
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local onde, após a vinda das ferrovias e com o 
deslocamento do principal eixo urbano da cidade, 
tornou-se um obstáculo ao crescimento da cidade, 
do ponto de vista dos políticos locais [...] (PINTO, 
1997, p. 66).

Em matéria do Bauru Ilustrado (PIRES, 1987, p. 5), foi 
apresentado que parte do povoado também clamava pela demolição da 
capela, uma vez que o crescimento da cidade não ofereceu locais onde 
as famílias pudessem se reunir para momentos de entretenimento e que 
as crianças pudessem utilizar, dessa forma, ansiavam pela remodelação 
do Largo Municipal.

Ghirardello (1992) afirma que o poder público queria 
transformar o largo em praça pública há muito tempo. “A Câmara 
sugeria a demolição da capela e sua transferência para uma área contígua 
onde haviam sido lançados os alicerces da nova Matriz no ano de 1909” 
(GHIRARDELLO, 1992, p. 121-123). Ao que Pinto complementa: 
“Em 29 de junho de 1909, já havia sido lançada a pedra fundamental 
dos alicerces de uma nova igreja matriz [...]” (PINTO, 1997, p. 75).

Após vários impasses, que não se fazem relevantes neste 
momento, se deu então a demolição da primeira capela em agosto 
de 1913, devido à remodelação do Largo Municipal (PIRES, 1975, p. 
6; PIRES, 1977, p. 2). Como local representativo e espaço simbólico 
para os bauruenses católicos, Ghirardello (1992, p. 123) aponta que a 
destruição da capela só poderia ser aceita pela população conservadora 
“[...] se a praça fosse uma grande obra, incontestável”.
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4. PRAÇA MATRIZ DE BAURU

Enfim apresenta-se a gênese da Praça Matriz de Bauru 
(inaugurada em 1914), atual Praça Rui Barbosa, que inicialmente foi 
denominada de Praça Municipal; também chamada de Jardim Público 
pela população da época. Ghirardello (1992) ressalta que o projeto teve 
direção técnica de Heitor Andrada Campos, e que por muitas décadas 
foi considerada a principal obra pública:

[...] de linhas românticas e pitorescas dentro de 
uma linguagem típica do começo do século, aos 
moldes das novas áreas públicas de São Paulo e 
Rio. A praça colocava a cidade em sintonia com 
o que havia de mais moderno à época, trazia 
pela primeira vez ao sertão do Estado uma 
contemporaneidade que se destacava em toda 
paisagem urbana. (GHIRARDELLO, 1992, p. 
123-125).

Pinto (1997, p. 77) considera que a construção da Praça 
Municipal idealizou e transformou o espaço público de Bauru, dessa 
forma, consolidando de fato a ocupação do território. Ao que Pires 
(1983, p. 8) noticiou que dificilmente se encontrava um jardim como 
o de Bauru em outras cidades do interior paulista. Diante disso, 
apresenta-se a gênese da Praça Matriz segundo seus ambientes: físico, 
social e simbólico.

4.1 Ambiente físico

Em razão de não se encontrar o projeto original da praça, 
memorial descritivo original ou até mesmo quaisquer detalhamentos. 
O ambiente físico da gênese da Praça Matriz de Bauru é apresentado 
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em função dos recortes do jornal “Bauru Ilustrado”, dos dizeres 
de Ghirardello (1992, p. 125) e Pinto (1997, p. 80), e do acervo do 
NUPHIS/USC.

Pelegrina no ano de 1990, (em acervo do NUPHIS, P18 GRP 
531) relata que o ajardinamento da Praça Municipal, em 1913, foi 
realizado em tempo demasiadamente rápido, tendo em consideração 
que os serviços eram unicamente braçais - quaisquer materiais 
eram carregados por “carrocinhas” de tração animal, e as principais 
ferramentas eram a pá e o enxadão.

A praça apresentava: elementos em ferro fundido, sendo estes o 
coreto importado da França, ainda existente (conforme figura 2a) e os 
bancos. O coreto encontrava-se sobre uma base sextavada de alvenaria, 
elevado a dois metros do solo, criando um porão, apresentava gradis em 
estilo rococó, e uma cobertura em folhas de flandres. Três grandes lagos 
assimétricos com mais de dois metros de profundidade e com maior 
capacidade em litros do que o reservatório de abastecimento de água da 
cidade (conforme figura 2b). Duas pontes pitorescas com guarda-corpos 
em alvenaria imitando troncos de árvore (conforme figura 2c). Iluminação 
por lâmpadas a arco voltaico em postes decorativos em ferro fundido, 
que somavam a maior incidência de iluminação da localidade de Bauru. 
Vegetação exótica, importada da Europa, contrastando com a mata virgem 
ainda existente nos arredores da cidade (conforme figura 2d). O piso da 
praça foi revestido com ladrilhos hidráulicos em cor natural.

No entorno direto da praça, imediações da área, localizavam-
se a Câmara Municipal, as maiores residências da cidade e alguns 
comércios.
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Figura 2. Ambiente físico da gênese da Praça Matriz de Bauru.

a) Coreto em ferro fundido (1965); b) Três grandes lagos existentes (1926); 
c) Pontes pitorescas (1940); d) Detalhe para vegetação exótica (1935).

Fonte: a) NUPHIS/USC, código 326 Av; b) A Bauru que não vivi; c) 
NUPHIS/USC, código 1346A Av; d) NUPHIS/USC, código 503 Av.

4.2 Ambiente social

No ambiente social da Praça Matriz de Bauru são apresentados 
os usos realizados pela população. Chamorro (1990, p. 5), jornalista do 
Bauru Ilustrado, apresenta em uma de suas matérias, as particularidades 
festivas e sociais da Praça Matriz, sendo muito comum à época, a 
realização de quermesses, onde diversas barracas eram dispostas pela 
praça, representando várias nacionalidades; havia também quermesses 
beneficentes (conforme figuras 3b e 3c). A atração principal da praça 
era o navio existente no lago, “feericamente iluminado”, onde podia-se 
dançar e beber (conforme figura 3a).
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A praça tinha um acontecimento característico aos domingos, 
o chamado footing, que nada mais era do que um “desfile”, as moças 
de braços dados davam voltas na praça em um determinado sentido, 
enquanto que os rapazes davam essa volta na direção contrária; e tudo 
acontecia ao som da banda do maestro Javoleno Vaz, que tocava no 
coreto.

Figura 3. Ambiente Social da gênese da Praça Matriz de Bauru.

a) Navio do lago em festividades (1931); b) Quermesse pró liga de São Lázaro - 
detalhe ao barco no lago (1931); c) Quermesse pró liga de São Lázaro (S/D).

Fonte: a) NUPHIS/USC, código 138; b) NUPHIS/USC, código 1204; c) 
PIRES, 1992, p.11.

4.3 Ambiente simbólico

O ambiente simbólico da gênese da Praça Matriz de Bauru é 
um tanto mais complexo de ser apresentado, uma vez que nos dias 
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atuais, são poucas as pessoas que vivenciaram àquele período, ou que 
têm conhecimento transmitido de familiares que vivenciaram; sendo 
então, necessário a realização de entrevistas com as pessoas mais idosas 
residentes na cidade Bauru. No entanto, a presente pesquisa ainda se 
encontra em andamento, não tendo sido possível a realização destas 
para a exposição deste Capítulo.

Como é de extrema importância caracterizar os aspectos sobre 
os quais o ambiente simbólico se constitui, sendo ele a memória coletiva 
e a cultura local, ou seja, identidade de uma determinada população. 
Ruskin (2015, p. 54) ressalta sobre a arquitetura, que “nós podemos 
viver sem ela, e orar sem ela, mas não podemos rememorar sem ela”.

Dessa forma, têm-se um excerto de Ghirardello, apresentando 
um relato, ao que se pode dizer, próximo do ambiente simbólico à 
época, acerca dos acontecimentos da Praça Matriz:

O entorno da praça, devido à valorização da 
região, se transformava abrigando a sede do poder 
municipal, as maiores residências e o comércio. 
Aos poucos, atraia para si todas as atividades 
culturais, sociais e políticas deixando cada vez 
mais de lado as funções religiosas. [...] Podemos 
analisar a mudança de vocação dessa fração urbana 
como a transposição do espaço sacro, o largo da 
igreja, ao espaço laico por excelência, a Praça 
Municipal. (GHIRARDELLO, 1992, p. 123, grifo 
nosso).
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Figura 4. Praça Matriz de Bauru.

 a)1939; b) 1950; c) 2015.

Fonte: a) NUPHIS/USC, código 1363 Av; b) PIRES, 1987, p.3; c) A Bauru 
que não vivi.
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Figura 5. Croqui representando a gênese da Praça Matriz de Bauru.

 Vista Figura 2b

 Vista Figura 4a

 Vista Figura 4b
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a apresentação da gênese da Praça Matriz de Bauru, em 
seus ambientes físico, social e simbólico, entende-se a importância de se 
conhecer as práticas sociofísicas do espaço público, lugar de lazer e da 
cidadania, características necessárias para a preservação da história da 
cidade, da memória coletiva do lugar e da identidade.
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Diante disso, é percebido a grande importância da realização de 
entrevistas com pessoas idosas residentes na cidade de Bauru, que se 
acredita terem tido uma relação de proximidade com os acontecimentos 
da Praça em suas décadas iniciais, apresentando assim os estimados 
ambientes sociais e simbólicos da gênese da Praça Rui Barbosa; que serão 
realizadas posteriormente conforme o andamento da pesquisa original.

Tomando como base o croqui que remete ao projeto inicial 
da praça (figura 5) e a figura 4 (apresentados acima), percebe-se que as 
alterações pelas quais passou a Praça Rui Barbosa não tiveram respeito 
quanto ao seu ambiente físico, o que consequentemente reflete no 
ambiente social e no ambiente simbólico (tendo-se extintas as festividades 
muito decorrentes na praça e o valor de sentimento da população para 
com a gênese da praça). Entende-se assim a importância de se conhecer, 
os três ambientes para subsidiar a elaboração de projetos dialógicos, que 
se adequem às necessidades, à identidade e à memória da população.
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Capítulo 17

o centro hiStórico de cuiABÁ: eM BuScA do vAlor AtriBuído

Lúcia Ferreira1

1 Introdução

Considera-se interessante a curiosidade em saber o que as 
palavras trazem como significado e, além disso, refletir sobre o que o 
outro atribui à palavra que é usada. Essas reflexões mostram os detalhes 
que compõem as discussões de valor, pois os significados atribuídos 
a um bem podem envolver diversas concepções provenientes dos 
conhecimentos técnicos em detrimento dos conhecimentos empíricos, 
como também, das formas de apropriação social do bem.

Na introdução do livro “Palavra e Verdade” de Luiz Alfredo 
Garcia Roza (2005), o autor descreve que em um determinado tempo, 
na Grécia arcaica, as palavras “faziam parte do mundo das coisas e 
dos acontecimentos”. A palavra não apresentava uma única forma de 
significação, pois outros sentidos poderiam ser originados “A palavra, 
juntamente com as condições de sua enunciação, não valia apenas pelo 
seu sentido manifesto, mas como signo a ser decifrado para que outro 
sentido, oculto e misterioso, pudesse emergir, num interminável de 
decifrações” (ROZA, 2005, p. 7). 

Ainda reportando à Luiz Alfredo Garcia-Roza (2005), este cita 
um trecho da obra de Santo Agostinho “De Magistro” e a partir do 

1  Ma. Preservação Patrimonial - IPHAN; SEDUC - PA; e-mail: lcia.lobato1@gmail.
com
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enunciado “Que os signos não servem de nada para aprender”, analisa 
que para Santo Agostinho o signo é enganador, devido não ter uma 
relação natural com a coisa. “A razão pela qual as coisas têm o nome 
que têm não está na coisa nem no signo considerado isoladamente, mas 
nas definições, isto é, nas relações entre os signos”. (ROZA, 2005, p. 
97).

O nome que o IPHAN oficialmente denomina para o Centro 
Histórico de Cuiabá como Conjunto Arquitetônico Urbanístico 
e Paisagístico e que para algumas pessoas é desconhecido, pode ser 
considerado um dado interessante como problematizador da questão 
do valor, pois, a relação dos significados presentes nessa denominação 
acolhe entendimentos divergentes que podem gerar relações conflituosas 
e formas de atuação relacionadas à preservação não compreendidas.

Em relação ao reconhecimento do bem patrimonial, Izabela 
Tamaso expressa que:

a pluralidade de valores e significados e o não 
reconhecimento dos valores pela comunidade local 
é uma questão que se reporta às discussões sobre 
a relação complementar dos valores materiais e 
imateriais, os quais segundo ela são obscurecidos 
(e nas) políticas públicas de preservação, que 
se fundamentam no instituto do tombamento. 
(TAMASO, 2006, p. 4)

Compreende-se que o nome do lugar é atribuído pelas relações 
sociais que são construídas no cotidiano. Sobre o entendimento 
conceitual de lugar utiliza-se a compreensão difundida por Doreen 
Massey (2000), na qual o entendimento de lugar não contém um sentido 
universal que deva ser acolhido por todos, pois para ela, assim como 
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a identidade não deve ser entendida como universal ou homogênea, 
assim também, não deve sê-lo com o entendimento de lugar.

Massey (2000), no Capítulo “Um sentido global de lugar”, 
cita um exemplo dessa construção de relações com o lugar relatando 
sua experiência de residir em Kilburn High Road. Relata algumas 
impressões sobre o lugar:

[...] Primeiramente, embora Kilburn possa ter uma 
característica própria, não se trata absolutamente 
de uma identidade coesa, coerente de um sentido 
particular do lugar, partilhado por todos. Nada 
poderia ser mais diferente disso. O itinerário das 
pessoas pelo lugar, seus refúgios e as conexões que 
realizam (fisicamente, pelo telefone, pelo correio 
ou na memória e na imaginação) entre esse lugar e 
o resto do mundo variam muito. Se se reconhece 
que as pessoas têm identidades múltiplas, pode-se 
dizer a mesma coisa dos lugares. Ademais, essas 
identidades múltiplas podem ser uma fonte de 
riqueza ou de conflito, ou ambas. (MASSEY, 2000, 
p. 83).

Segundo a autora o lugar é compreendido não somente pelas 
suas delimitações territoriais, ele não se encontra comprimido nas 
demarcações fronteiriças, o que lhe garante a sua existência são o 
processo construído das singularidades de relações sociais e simbólicas.

2 O CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ E SUAS 
DENOMINAÇÕES

Ludmila Brandão (1993) na sua dissertação intitulada “O 
processo de tombamento do Centro Histórico de Cuiabá: movimento 
citadino e educação”, fala sobre a importância da atuação do Instituto 
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dos Arquitetos do Brasil (IAB/MT), como uma instituição propiciadora 
do aguçar do olhar sobre a preservação do patrimônio e a necessidade 
de manutenção de “paisagem urbana” da cidade, sendo que segundo a 
autora, esta compreensão de preservação não possuía afinidade com o 
entendimento de valoração de imóveis isolados.

As compreensões “conceituais” do CH começam a tecer uma 
trama de entendimentos que aos poucos irão contribuir na composição 
sobre o CH para o processo de tombamento. Sendo que esse 
movimento de construção esse percurso de entendimento sobre o CH 
não se desenvolve de forma harmoniosa, vários conflitos emergiram a 
partir da diversidade de atribuições de valores expressos pelos diversos 
grupos sociais.

A importância dada ao nome do lugar foi um dado relevante, 
por exemplo, na delimitação do Centro Histórico de Cuiabá. Segundo 
Márcia Bonfim (2010), no ano de 1986 as técnicas do IPHAN 
responsáveis pelo estudo sobre o tombamento, após uma visita à Cuiabá 
elaboraram um documento justificando fundamentos para a exclusão 
de algumas áreas anteriormente propostas nos primeiros estudos feitos 
para o tombamento. No caso específico da área do Centro Histórico, 
a autora aponta que o entendimento de Centro Histórico se confunde 
com o Centro Comercial. Segundo a autora “A preocupação, da parte 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em não 
contrapor o tombamento ao crescimento da cidade parece ter sido o 
critério definidor das dimensões da área a ser tombada” (BONFIM, 
2010, p. 90). Dessa forma, a compreensão conceitual do centro 
comercial numa análise menos cuidadosa não traz consequências, mas 
a partir de uma visão mais criteriosa ela se sobrepôs ao entendimento 
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conceitual de centro histórico e influenciou na determinação do que 
seria área tombada com área de entorno.

A visão do centro da cidade como um conjunto arquitetônico 
foi expressa pela primeira vez pela arquiteta Rachel Rezende no ano 
de 1979, quando na sua vinda à cidade apresentou suas considerações 
sobre a “preservação da memória cuiabana”, através de um Capítulo 
publicado no “Diário de Cuiabá”. Este Capítulo enfatizava a 
importância de preservação da memória cuiabana, pois segundo ela, 
a memória se expressava nos bens patrimoniais existentes no Centro 
Histórico de Cuiabá, denominados de “Patrimônio Arquitetônico”. 
E, também, fez alusão ao Centro de Cuiabá como um “Patrimônio 
em um sentido amplo, não se tratando apenas de imóveis isolados” 
(BRANDÃO, 1993, p. 105).

Brandão (1993), ainda cita que neste mesmo ano a cidade 
recebeu uma comissão de arquitetos da Universidade de Brasília (UnB), 
a qual durante a realização do levantamento e registro dos monumentos 
históricos da região, através de um representante expressou as seguintes 
impressões sobre o centro de Cuiabá: 

Cada quarteirão da cidade esconde uma surpresa 
histórica: uma avenida inteiramente larga termina 
em uma rua tortuosa e estreita; casas em estilo 
moderno se misturam com residências antigas; são 
verdadeiros patrimônios históricos. (BRANDÃO, 
1993, p. 106).

Tais denominações dadas ao Centro são anteriores aos 
processos de tombamento estadual e federal, quebram um silêncio que 
causou a obnubilação de outros atribuídos a este lugar. Segundo Márcia 
Bonfim (2010, p. 66), os entendimentos desses arquitetos vindos de 
outras cidades atribuindo valor arquitetônico ao Centro Histórico, 
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identificando-o como “um conjunto arquitetônico que merecia fazer 
parte do patrimônio nacional” repercutiu na sociedade local e motivou 
os discursos de preservação que ecoavam na cidade.

Retomando a fala da arquiteta Rachel Rezende, percebe-se 
que suas considerações expressam que as edificações que compõem 
o Centro Histórico são consideradas no seu conjunto, em nenhum 
momento expõem a ideia de monumento, ao contrário, expõem uma 
representação patrimonial da cidade associada com a simbologia do 
lugar, quando faz referência à memória. Expressa a complementaridade 
das questões da materialidade e imaterialidade de um bem.

Para Ulpiano Bezerra de Meneses (2012):

O patrimônio cultural tem como suporte os vetores 
materiais que possuem uma dimensão imaterial de 
significado e valor, assim como, o denominado 
patrimônio imaterial possui uma dimensão material 
que lhe permite efetivar-se. A diferença não é de 
natureza, mas de operacionalização (MENESES, 
2012, p. 31).

É importante ressaltar a questão da relação das dimensões 
material e imaterial do patrimônio são inseparáveis. E esta compreensão 
esteve presente no grupo de arquitetos da UnB. Pessoas externas com 
instantes de proximidade conseguiram intercambiar suas impressões 
desse lugar e colaborar para a ampliação da discussão sobre a 
patrimonialização do centro na sociedade local.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO TOMBAMENTO
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O processo de tombamento do “Conjunto Arquitetônico e 
Urbanístico de Cuiabá” foi aberto sob o nº 1.180 – T- 85 pela SPHAN8. 
A solicitação do tombamento do Centro Histórico de Cuiabá originou-
se de uma solicitação, via ofício nº 263/85/FNPM/BSB, da 8ª DR, 
sendo a sua abertura oficialmente feita no dia 25 de setembro de 1985. 
Inicialmente o embasamento teórico do processo de tombamento 
tinha como pilar as pesquisas do Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso (IHGMT), mas a partir de análises dos documentos que 
compõem o processo de tombamento, acredita-se que no percorrer 
do processo, outras fundamentações convergiram nessa tessitura 
de fundamentações contribuindo para uma trama de significados 
diferentes sobre esse lugar, contemplando outras categorias de valor.

As justificativas para o tombamento abarcam desde referências 
consideradas por Bonfim (2010), como uma “história produzida 
pelo Instituto Histórico de Mato Grosso” (IHGMT), abrangendo 
uma “perspectiva relativizadora” sobre o Centro Histórico de 
Cuiabá, abarcando também, novas leituras e análises que compõem 
e acompanham as próprias mudanças ocorridas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Segundo Bonfim: 

Os aspectos políticos e econômicos da colonização 
portuguesa apareciam nesse estudo como 
determinantes na conformação urbana da cidade. 
Uma histórica centrada na ação portuguesa, 
em que os aspectos políticos e econômicos se 
sobressaíam mais do que os aspectos culturais e 
sociais, fundamentou o tombamento. (BONFIM, 
2010, p. 87).
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No documento Informação nº104- A, que compõe o processo 
de tombamento, o IPHAN apresenta como justificativa do tombamento 
a ideia de “fato histórico”. Este considerado como “processo gerado 
num tempo e espaço determinados, gerador de consequências e/
ou mudanças”. No caso específico de Cuiabá, a formação do núcleo 
foi entendida como fato histórico porque produziu entre outras 
consequências, o avanço da América portuguesa sobre a espanhola, 
constituindo-se em um polo irradiador para a ocupação do interior e 
demarcação futura do território brasileiro. (Processo de tombamento 
nº 1.180 – T- 85, Informação nº104-A). Pode-se evidenciar que esta 
forma de conceber o processo de formação da cidade, especificamente 
o seu núcleo, são analisados primando unicamente sua materialidade, 
sem fazer referência a toda composição cultural do lugar.

Segundo Elizabeth Madureira, o IHGMT entre o período 
de 1919 até 1980 era considerado uma instituição de referência nos 
trabalhos de pesquisas relacionados ao estado de Mato Grosso. A 
implantação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no 
início dos anos de 1980 veio ocupar esse espaço que o IHGMT possuía 
como instituição referência científica local. Este fato associado às 
mudanças de paradigmas da Historiografia ocorrida no final dos anos 
de 1960 e início dos anos de 1970, propiciaram novos olhares sobre a 
compreensão histórica e, consequentemente. Ainda segundo Elizabeth 
Madureira as leituras sobre a história local eram diferenciadas entre 
estas instituições.

As mudanças de diretrizes de fundamentação por parte do 
IPHAN podem ser evidenciadas em alguns documentos internos, 
como por exemplo, o comunicado interno de nº 070/90, elaborado 
pelo arquiteto Ítalo Campofiorito destinado à professora Lilian Barreto 
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– inventariante FNPM (Fundação Nacional Pró-Memória) contém 
informações sobre o processo de tombamento.

 No item: 8 – a justificativa do tombamento efetivado baseia-se, 
por sua vez, em metodologia renovada – face à tradição cinquentenária 
da Casa (IPHAN) – e longamente explicitada no processo; não se 
trataria mais de valor vinculado “a fatos memoráveis da história do 
Brasil”, mas sim, de uma leitura da cidade enquanto “documento 
histórico”, numa perspectiva “relativizadora”, de um ponto de vista, 
por assim dizer, antropológico – o que levou a uma “conceituação 
amplificada” da noção de Centro Histórico como “representação da 
heterogeneidade que caracteriza a evolução histórica da cidade”, no 
“adensamento principal do centro urbano”. Através dessas citações 
é possível perceber a importância dada para as práticas sociais 
desenvolvidas no Centro Histórico de Cuiabá. 

No documento identificado como Informação nº 032/87 
percebe-se a existência de uma leitura do Centro Histórico como 
cenário representativo de diferentes épocas, como se ele fosse capaz 
de propiciar informações sobre a dinâmica construída historicamente 
nesse lugar. 

Definimos como CH de Cuiabá aquilo que 
representa a heterogeneidade que caracteriza a 
cidade, levando-se em conta as diferentes relações 
socioculturais expressas num espaço bastante 
definido historicamente, que veio se solidificando, 
ao longo do tempo, como núcleo urbano e, por 
isso mesmo, como realidade complexa. [...] O que 
estamos identificando enquanto centro histórico é 
a forma urbana (trama urbana, ocupação, casario) 
que permaneceu testemunhando o passado; este 
espaço foi apropriado socialmente, apresentando, 
por isso, as transformações provocadas pelo 
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homem ao longo da história. (Processo de 
tombamento nº 1.180 – T- 85, p. 110). 

A partir dessas considerações contidas nos documentos acima 
citados identifica-se um deslocamento de prismas sobre as diretrizes da 
fundamentação do tombamento, como também, o florescer de outra 
categoria de valor do Centro Histórico de Cuiabá, o qual seja, o valor 
antropológico. Durante as análises da documentação do tombamento, 
o aspecto do valor antropológico esteve silenciado nos documentos 
oficiais.

4 ANÁLISE SOBRE AS SOLICITAÇÕES DE IMPUGNAÇÃO 
DO PROCESSO DE TOMBAMENTO

As notificações sobre o tombamento ocorreram no dia 
01/10/1987 através de publicação no Diário Oficial da União, 
Seção 1-16209, contendo a publicação de edital de Notificação 
aos proprietários informando-os do tombamento do Conjunto 
Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá.

O documento inicialmente declara o perímetro a ser tombado 
e na parte seguinte cita sobre suas implicações.

O presente edital implica o tombamento dos bens, 
logradouros e paisagens inseridos no perímetro 
retrocitado que passam, por conseguinte, a ser 
tutelados pela proteção especial do Poder Público 
Federal, o qual, por intermédio do SPHAN, 
valerá para que os efeitos previstos em suas 
normas disciplinadoras e adiante especificadas, 
sejam devidamente respeitados, no interesse geral 
da coletividade. Os proprietários de tais bens 
terão o prazo de 15 dias (quinze dias) a contar 
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da publicação, para comprovando o seu título 
e domínio, impugnarem, se assim convier, o 
tombamento. Caso transcorra “in albis” o prazo 
assim referido, entender-se-á que ocorreu anuência 
tácita dos proprietários. Ficam igualmente sujeitos 
à prévia análise do órgão federal os projetos 
relacionados à vizinhança (entorno) da área 
tombada, a fim de se proteger a sua visibilidade e 
ambiência. (Processo Administrativo nº 1180 – T 
– 85 – SPHAN de 15 de outubro de 1987).

O documento ainda contém as especificações sobre os motivos 
que o compõem, sendo referendados os valores histórico, arquitetônico 
e paisagístico. Ressalta-se que a notificação feita aos proprietários se 
estendeu a outros veículos de comunicação de ampla divulgação no 
município.

A prefeitura da cidade recebeu no dia 02/20/1987, o ofício 
de nº 306, da SPHAN, o qual tinha como assunto “Dá conhecimento 
de processo de tombamento “Centro Histórico de Cuiabá – MT”. 
O referido documento informava a delimitação da área tombada e, 
também, expunha a importância do papel da prefeitura na expedição 
de licenças de obras, construções e demolições.

No memorando nº 117 SPHSN/FNPM/BSB, de 22 de 
outubro de 1987, encaminhado do Diretor da 8ª DR SPHAN/ FNPM 
para a Assessoria Jurídica FNPM/ Rio são relacionados os pedidos 
de impugnação. Devido às especificidades jurídicas os pareceres foram 
feitos respeitando essas especificidades.

Ressalta-se que todas as impugnações com exceção de uma, 
foram feitas seguindo o mesmo modelo. Em geral o conteúdo das 
impugnações questionava a forma de notificação, considerando que o 
IPHAN não cumpriu com o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 
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1937. A outra questão levantada refere- -se “da aplicação, em âmbito 
nacional, do instituto do tombamento decidir pelo tombamento ao 
invés de uma política de zoneamento”2

A assessoria jurídica em resposta às impugnações elabora o 
documento Informação nº 038 de 30 de outubro de 1987, tendo como 
assunto “Contra- razões às impugnações interpostas por proprietários 
de imóveis situados no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e 
Paisagístico de Cuiabá- Mato Grosso”. O conteúdo do documento 
imputa matéria de natureza técnica e jurídica.

O documento expõe que o IPHAN é instituição legalmente 
investida no seu poder e dever de proteção e que os estudos técnicos 
realizados respaldam a solicitação de tombamento. E, também, por 
ser um ato administrativo é considerado o mérito administrativo, o 
qual é atribuído ao Poder Público, investido de competência, decidir 
acerca da conveniência, oportunidade e justiça para a realização de um 
determinado ato. (Processo Administrativo nº 1180 – T – 85–SPHAN 
de 15 de outubro de 1987, informação nº 38, p. 369).

Nas justificativas dos moradores e comerciantes contrários 
ao tombamento apresenta-se evidente as argumentações de 
inexpressividade arquitetônica e a ausência da importância nacional, 
acentuando o não reconhecimento do Centro Histórico de Cuiabá 
como lugar merecedor de tombamento.

Essa afirmativa pode ser evidenciada nos seguintes tópicos, 
contidos na solicitação de impugnação:

2  Informação CJ nº 39 de 30.10.1987. Assunto: contra - razões às impugnações 
interpostas por proprietários de imóveis situados no Conjunto Arquitetônico, 
Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá Mato- Grosso. Processo nº 1180 – T- – 85. 
Volume I-A
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25 – Não haveria de negar ou desconhecer o efetivo 
valor histórico do local, mas, quando muito, e muito 
mesmo, no âmbito da história de Mato Grosso; 
26 – Diz a lenda que, dentro do sítio demarcado 
pelo Edital acima referido, teriam tido lugar as 
primeiras explorações de garimpo e edificações 
da vila de mineração que mais tarde se chamaria 
Cuiabá, desconhecia a autora desta, que tal fato 
seja tão relevante a nível nacional para merecer 
Edital de tombamento da SPHAN;

[...]30 – Mesmo ao observador desavisado 
e pouco afeito à apreciação da arquitetura 
colonial brasileira, ou de qualquer outro estiolo, 
surpreenderia o número diminuto de prédios 
com algum significado arquitetônico, e, desafia-
se a localização de qualquer um desses prédios, 
que mantenha sua fachada intacta para não 
dizer seu interior;[...]32 – Destarte, os imóveis, 
não só o da autora, mas a imensamente grande 
maioria, e mesmo a totalidade deles, 
excetuando as igrejas, já não tem nenhum 
valor arquitetônico, até para Cuiabá, 
quanto mais nacionalmente; [...] 
37 - Porém, sabe por acreditar ser perceptível 
aos olhos de leigos, que o sítio em processo de 
tombamento, de maneira alguma, sob qualquer 
sistema referenciou de critérios, não é aquele de 
“feição notável” pela ação da natureza, ou da 
indústria humana, de que fala o Decreto Lei nº 
25/37.

A partir da análise documental é perceptível a existência de 
vinculação entre bens tombados aos fatos memoráveis da história do 
Brasil; o não reconhecimento dos valores histórico e arquitetônico 
do Centro Histórico; o tombamento é visto como um entrave, uma 
espécie de obstáculo para o desenvolvimento das atividades comerciais; 
a preocupação com a preservação é vista como um ato de nostalgia; 
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proposição de uma política de zoneamento, mas não de tombamento é 
defendida nas impugnações.

A nova gestão do poder executivo municipal, representada 
pelo prefeito Frederico Soares de Campos no ofício nº404/89 de 26 
de junho de 1989 destinado ao Secretário do IPHAN, então, Augusto 
C. da Silva Teles, após encontro em Brasília, solicitava formalmente o 
envio de equipe técnica a Cuiabá, com o propósito de “analisar e dar 
soluções rápidas para os problemas relacionados com a área tombada 
pelo IPHAN”.

Após esse primeiro elo de comunicação, a prefeitura enviou o 
ofício GP nº 678/89 para o Ministro da Cultura, na época José Aparecido 
de Oliveira. Expunha que a prefeitura está revendo algumas sistêmicas 
para tentar “colocar a administração municipal, pelo menos, próxima 
da dinâmica do crescimento da cidade”. O objetivo do documento era 
solicitar que o processo de tombamento não fosse homologado.

Neste documento o prefeito diz:

No afã da preservação criou-se o edital de 
tombamento abrangendo justamente todo o 
perímetro em que pulsa o comércio da cidade onde 
as alterações foram as mais radicais tudo por conta 
do respeito a um passado já destruído, gerando 
sim, complexos problemas a administração 
pública cerceada de suas atribuições. O conflito 
entre o antigo, que realmente não é histórico, e 
os objetivos modernos que são compatíveis com 
o desenvolvimento econômico e social da cidade, 
existe hoje de maneira muito séria e que nos leva a 
apelar por providências junto a Vossa Excelência. 
(Processo Administrativo nº 1180 – T–85–
SPHAN. Ofício GP nº 678/89).
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O documento ainda menciona sobre o intenso crescimento 
demográfico da cidade, o qual acaba “acarretando sérios problemas ao 
carente Executivo Municipal, além da rápida e inexorável alteração das 
suas primitivas características urbanas”.

O prefeito expõe que a:

Cuiabá dos anos 30, que eu tenho viva na 
memória, existe apenas registrada nas fotografias 
e histórias antigas, já que seu visual colonial fora 
totalmente alterado, restando sim a sua construção 
viária irregular que lhe assegura a personalidade 
de cidade antiga. [...]. As casas velhas ligadas ao 
passado de filhos ilustres, já foram demolidas, não 
mais existindo para reviverem a memória daqueles 
que escreveram páginas brilhantes da sua história. 
(Processo Administrativo nº 1180 – T – 85 – 
SPHAN). 

O prefeito expressa também que as ideias de preservação 
patrimonial de alguns jovens da cidade são louváveis, mas que existe 
nestas ideias a presença do idealismo, pois segundo ele a cidade de 
Cuiabá não pode ser comparada com as cidades de Olinda, Ouro Preto 
e parte de Salvador.

A partir do conteúdo existente neste documento, há uma 
nítida presença do não reconhecimento do valor arquitetônico do 
Centro Histórico pelo prefeito, acompanhada de uma visão arraigada 
pelo princípio da monumentalidade, dando ênfase aos filhos ilustres 
da cidade, acentuando a valoração patrimonial apenas a um grupo 
restrito de construções suntuosas e que fazem referência a alguns 
acontecimentos significativos da história local.
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Sobre monumentalidade Gonçalves (2002) esclarece que 
no princípio da monumentalidade o passado é figurado como “um 
todo acabado e perfeito”, impedido através de vários prismas, é imóvel, 
encontrando na tradição o seu elo de articulação com o presente. Neste 
universo os personagens são modelos exemplares e representados por 
pessoas ilustres e importantes, a memória é vista para ser cultuada, 
como informação, e não propiciadora de conhecimentos atuais 
(GONÇALVES, 2002, p. 113).

Considera-se que esse documento é representativo, por 
apresentar conteúdos que evidenciam as políticas patrimoniais 
desenvolvidas na cidade, ou melhor, a ausência dessas políticas pela 
gestão municipal. Clarifica os entendimentos que a prefeitura tinha sobre 
os conceitos de patrimônio e valor. Além disso, incita o surgimento 
de novas argumentações por parte do IPHAN e da sociedade civil 
organizada local em expor suas apreciações sobre o tombamento.

Em resposta às ações do então prefeito da cidade, as técnicas da 
Coordenadoria de Proteção do IPHAN, a arquiteta Helena Mendes dos 
Santos e a historiadora Márcia Regina Romeiro Chuva, encaminharam 
o documento Informação nº 066 de 16 de novembro de 1989, o 
qual informava, dentre outros esclarecimentos, sobre o estudo do 
passado como fonte de novos conhecimentos, ressaltava a importância 
da apropriação dos elementos culturais para a formação cidadã e, 
consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida, a preservação 
como parâmetro para o planejamento voltado ao cidadão, entre outros 
apontamentos. Enfim, o documento apresentava fundamentos que 
compunham a base teórica do tombamento.

Sobre o Centro Histórico o documento diz:
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No Centro Histórico como um todo foram 
observados os elementos que permaneceram ao 
longo do tempo registrando formas características 
de ocupação, implantação e técnicas construtivas, 
determinadas pela estrutura socioeconômica 
organizada com base nas diferentes classes sociais, 
criando, assim, espaços diversificados dentro do 
conjunto, que devem ser observados e garantidos. 
(Processo nº 1180 – T-85, Ofício nº 678/89). 

O tópico apresentado no documento que envolve a 
fundamentação do tombamento apresenta a seguinte percepção:

A avaliação do tombamento do CH de Cuiabá 
se baseia na visão da história que se propõe a 
compreender as relações sociais e as modalidades 
de suas transformações ao longo do tempo, 
esclarecendo os mecanismos e as formas 
de organização das sociedades, a partir do 
entendimento da formação do núcleo urbano, isto 
é, do processo de produção, uso e transformação 
do homem sobre a natureza, para o resgate deste 
processo como fato histórico. Desta forma, 
interessa à História e, também, à preservação, não 
o fato isolado, descritivo e estanque, mas todo o 
processo gerado num tempo e espaço determinados 
e gerador de consequências e/ou mudanças. É 
como decorrência do conhecimento desse processo 
que se dá a construção da história e da cultura 
de determinada sociedade. O conhecimento do 
passado, só tem sentido a partir do momento em 
que o homem do presente apropria-se dele como 
constitutivo de sua própria cultura. (Informação nº 
066, de 16 de novembro de 1989).

Percebe-se que essa citação se opõe as considerações da prefeitura. 
Acentua a valorização das práticas cotidianas, suprimindo a visão da 
História que privilegiava a perspectiva luso-brasileira. Esta argumentação 
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se apropria de uma nova compreensão do patrimônio, agora associada 
com o urbano e, também, às representações culturais cotidianas.

No documento identificado como Informação nº 032/87(folha 
107), direcionado à coordenação de proteção, quando é utilizado 
o termo _“diversidade”_ percebe-se a existência de uma leitura do 
Centro Histórico como cenário “representativo de diferentes épocas”, 
como se ele fosse capaz de propiciar informações sobre a dinâmica 
construída historicamente nesse lugar.

[...] é importante ressaltar a coexistência, no Brasil, 
de diferentes tradições e visões de mundo. Seguindo 
esta linha, apresenta-se como essencial a questão da 
DIVERSIDADE, que deve ser permanentemente 
ressaltada por quem se propõe ao estudo e à 
preservação de bens culturais. Para tanto, deve-
se ter em vista a busca de uma “perspectiva 
relativizadora”, contribuição fundamental trazida 
pela Antropologia através de suas diferentes linhas 
teóricas (Cf. VELHO:1984). Esta perspectiva 
contribuirá, inclusive, para uma melhor compreensão 
da organização espacial de Cuiabá, onde se delineia 
“toma uma gama de conotações correlatas com 
a diversidade da base social”. (ROSA, 1986:11). 
(Processo nº 1.180 – T – 85 p. 109).

A partir dessas considerações contidas nos documentos 
acima citados considera-se que foi apontada aqui outra categoria de 
valor atribuído ao Centro Histórico de Cuiabá, o valor antropológico, 
ligado às tradições e visões de mundo associadas a um determinado 
lugar. Durante as análises iniciais da documentação do tombamento, 
o aspecto do valor antropológico esteve silenciado nos documentos 
oficiais.
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Sobre a concepção diversa do patrimônio Fonseca diz que 
“não há dúvidas de que essa ampliação no conceito de patrimônio 
cultural contribuiu para aproximar as políticas culturais dos contextos 
multiétnicos, multi religiosos e extremamente heterogêneos, que 
caracterizam as sociedades contemporâneas” (FONSECA, 2003, p. 71).

Em relação à patrimonialização do CH de Cuiabá, Bonfim 
(2010), considera que o tombamento do Centro Histórico de Cuiabá não 
foi discutido pela sociedade local. A autora compreende o tombamento 
como um instrumento possuidor de um caráter fortemente técnico, 
uma espécie de divisor de entendimentos entre a população e os 
técnicos que detém o conhecimento para a realização das escolhas 
sobre o que deve ou não ser tombado.

No entanto, para Brandão (1993, p. 211), o processo conflituoso 
que envolveu o tombamento, produziu uma dimensão educativa, pois 
as instituições e a sociedade local nas suas discussões, nas organizações 
de reuniões, através dos Capítulos escritos nos jornais e nos passeios 
coletivos pelo Centro Histórico de Cuiabá, possibilitaram que a 
população tomasse conhecimento do que estava acontecendo. Para 
a autora, a importância pedagógica e política exercida pelo órgão de 
preservação federal local e o movimento citadino motivaram as ações 
educativas e o envolvimento participativo da sociedade nestas ações.

Sobre essas ações a autora destaca o grupo de arquitetos da IAB, 
cuja contribuição segundo a autora foi fundamental para a difusão de 
conhecimentos sobre a arquitetura e que através da “autoridade técnica” 
(BRANDÃO, 1993, p. 264) divulgada pelos meios de comunicação 
dava credibilidade à difusão dos conhecimentos, possuindo um papel 
importante para a socialização de conhecimentos relacionados à 
preservação. Os estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso, 
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representados pelos centros acadêmicos dos cursos de História, Letras, 
Arquitetura e Engenharia Civil através de sua articulação e organização 
discutiam sobre a preservação patrimonial tendo como cenário o 
cotidiano de suas atividades discentes, suas vivências. A contribuição 
educativa vista pela autora por este grupo expressa-se pelo exercício da 
cidadania (BRANDÃO, 1993, p. 266).

Oportuno comentar que outra leitura pode ser feita sobre a 
atuação do movimento citadino. Nathália da Costa Amedi no Capítulo 
“A cidade (res) significada: A ideologia de modernização de Cuiabá 
no período pós-divisão do Estado de Mato Grosso” (2012), analisa 
a ideologia presente nos discursos de modernização da cidade de 
Cuiabá no pós-divisão do Estado de Mato Grosso, tendo como 
mote de fundamentação o conceito de cultura. A autora afirma que 
os movimentos sociais originados nos anos de 1980 em defesa da 
preservação patrimonial estavam revestidos pela intenção de preservação 
de um entendimento de identidade cuiabana que contemplava valores 
de uma elite pertencente à “cuiabania” local.

Assistiu-se em Cuiabá, nesse período, o surgimento 
de vários movimentos sociais, intitulados 
preservacionistas dos bens e valores cuiabanos 
considerados ameaçados diante dos impactos 
produzidos pelo processo de modernização. 
Esses movimentos privilegiaram o impacto sobre 
a cultura e tentaram defender uma identidade 
cuiabana [...]. A busca da identidade perdida por 
intermédio da estética, enquanto uma ideologia da 
classe dominante vai ser acionada para tentar dar 
coesão a essa sociedade. Um jeito de ser cuiabano 
vai ser produzido, difundido e comercializado 
nas mais diversas formas comerciais e materiais, 
como bens de consumo e com a chancela cultural 
“regional” [...] Uma determinada cultura cuiabana 
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passa a partir desse momento a ser inventada com 
base no que foi eleito como valores e tradições da 
cultura popular, aliando o que é tradicional com o 
que é moderno. Isso possibilitou a criação de um 
gosto estético cuiabano, que passa a ser vendido. 
(AMEDI, 2012, p. 59).

A questão sobre os valores mostra-se importante pelo fato de 
permearem as práticas de preservação, quando se volta para a discussão 
sobre o que deve ser preservado, dessa forma, se abre espaço para as 
discussões sobre as apropriações plurais existentes e aguça a percepção 
da existência de grupos diversos com seus viveres cotidianos diferentes.

Para Ulpiano Bezerra de Meneses (2012), a Constituição de 
1988 ampliou o conceito de patrimônio cultural, mas seu grande mérito, 
foi o deslocamento da matriz do valor, ou seja, de onde e a partir de 
quem se produz o patrimônio. O patrimônio cultural brasileiro já não é 
somente composto por elementos tombados, determinado pelo poder 
público, mas os que são instituídos pela sociedade.

Em seu texto “O Campo do patrimônio cultural: uma revisão 
de premissas” (2009), ao tratar do valor cultural, o autor afirma que “o 
deslocamento de matriz” não se limita ao alargamento do campo do 
patrimônio ao ter a Constituição de 1988 incluindo os bens de natureza 
imaterial, mas de ter avançado no sentido de que a atribuição de valor de 
um bem cultural passe a ser dado também e, sobretudo, pela sociedade 
e não mais somente pelo Estado. Para o autor, esta que seria a grande 
novidade. E, conclui seu texto argumentando que:

O patrimônio é antes de mais nada um fato social 
– essa afirmação, nos órgãos de preservação, nas 
décadas de 1970 e 1980, provocava escândalo e 
alimentava mal-entendidos. É claro que o estado 
e o governo podem participar da criação desses 
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valores, privilegiando ou marginalizando uns e 
outros, mas sempre no jogo das práticas sociais. 
Estas é que são o ventre gerador. O poder público, 
agora, tem um papel declaratório e lhe compete, 
sobretudo, proteção, em colaboração com o 
produtor de valor, a comunidade (para usar um 
termo problemático pela sua ambiguidade e 
utilizado pelo constituinte). Entretanto, mesmo 
sem qualquer intervenção do poder público, existe 
o “patrimônio cultural nacional”. (MENESES, 
2012, p. 33-34). 

Muda também a concepção expressa na ideia de que o patrimônio 
tenha um valor em si, mas é dada maior ênfase para a participação 
da sociedade na produção e reconhecimento desse valor. Há um 
deslocamento de competência, não se limitando às esferas municipais 
e estaduais, mas sim, a participação da sociedade. O reconhecimento 
patrimonial passa pelo reconhecimento dos detentores e sua anuência.

Nos anos de 1980 o valor histórico passou a definir as operações 
de seleção do patrimônio cultural. As áreas urbanas foram entendidas 
como documentos do processo histórico de produção e expansão 
urbana. Essas operações de seleção enfatizavam os aspectos referentes 
à construção de uma história de ocupação do território relacionado à 
construção da nacionalidade.

Guimarães (2004), no Capítulo “Uma fisionomia do passado 
(Cuiabá, 1970)” faz uma análise crítica sobre o discurso de preservação 
do “patrimônio arquitetônico” da cidade de Cuiabá e seus reflexos na 
criação de uma nova consciência regional do espaço. Segundo a autora:

[...] a partir da década de setenta, nos anos 
posteriores, assiste-se em Cuiabá à evolução 
paulatina dos mais variados movimentos sociais, 
inclusive o que se intitulou “preservacionista 
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dos bens e valores cuiabanos”, considerados 
ameaçados pelos impactos produzidos pelo 
processo de “modernização”. Esses movimentos 
privilegiam o enfoque do impacto deste processo 
sobre a cultura. (GUIMARÃES, 2004, p. 2).

Segundo a autora um grupo de intelectuais sentiu-se 
“culturalmente invadido”, receosos pelas mudanças que vinham 
ocorrendo no modo de vida e nos hábitos da cidade. Esse 
sentimento motivou a reivindicação da recuperação dos espaços que 
eram considerados como patrimônio cuiabano. Tais espaços eram 
compreendidos como base de uma memória, a qual assegurava um 
sentido de continuidade para a história da cultura cuiabana. Os “bens 
culturais” construídos no passado simbolizavam a autenticidade de 
uma identidade regional que se “pensava única e pré-estabelecida” 
(GUIMARÃES, 2004, p. 2). Tais ideias de uma “estética identitária” 
foram cristalizadas pelas suas produções cientificas.

Durante a análise da documentação do processo de tombamento 
desde seu início até a data da homologação do processo, pelo Ministério 
da Cultura em 04 de novembro de 1992, percebe-se que durante um 
período significativo, ocorreram dissidências internas no IPHAN; 
divergências entre as esferas municipal e federal sobre o tombamento, 
resultantes de mudança de gestão, divergências de concepções de 
patrimônio. Nesse espaço de tempo muitos foram os documentos 
motivados seja a favor ou contra o tombamento, além das solicitações 
de impugnação. Este período foi marcado por conflitos ideológicos 
e por ações extremamente divergentes e ausência de políticas de 
preservação patrimonial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de tombamento do Centro Histórico de Cuiabá foi 
constituído por conflitos e por uma longa espera de sua homologação. 
Marcado por diferentes narrativas, as quais foram construídas em 
momentos históricos diferentes. 

Flávio de Lemos Carsalade (2012, p. 3) em “A ética das 
intervenções”, fala sobre o sujeito que atribui o grau de patrimônio a um 
determinado bem como possuidor de um “caráter mutante”. Entende-
se que a expressão utilizada pelo autor expressa o entendimento de 
que o processo de valoração de um bem não se direciona apenas às 
características e/ou qualidades do objeto, mas destaca a importância da 
compreensão que as sociedades fazem sobre ele, visto que é o sujeito 
que confere valor ao bem. Sendo assim, às diferenças culturais, o tempo 
histórico e os valores são alguns dos fatores diversos que influenciam 
as construções de valor atribuído a um bem patrimonializado.

Nesse processo de desvendamento do valor atribuído no 
processo de tombamento, compreende-se que a dimensão do valor 
pode ser direcionada na visão de produção de patrimônios, deixando 
secundária a discussão e identificação do bem pelos sujeitos, mas 
que também pode se dar como um fato extremamente relevante e 
participativo. E que as compreensões de valor podem ser fundamentadas 
levando-se em consideração a relação indissociável entre as dimensões 
material e imaterial que constituem um bem.
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Capítulo 18

PrAçA dA MAndiocA: uM convite à contAção de SuA hiStóriA

Lúcia Ferreira1; 
Daniel Campos2, 
Amélia Hirata3

 1 A FORMAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE CUIABÁ

A cidade de Cuiabá surgiu a partir do avanço das bandeiras 
da Capitania de São Paulo dentro do território brasileiro. Foram os 
paulistas, em busca de metais preciosos e de mão de obra indígena, 
que se fixaram em território mato-grossense. A área que deu origem à 
cidade de Cuiabá foi descoberta no início do século XVIII, às margens 
do córrego da Prainha.

Sobre a vida urbana setecentista mato-grossense Carlos Alberto 
Rosa em sua tese de doutorado “A Vila Real do Senhor Bom Jesus do 
Cuiabá: vida urbana em Mato Grosso no século XVIII: 1722-1808” 
(1996), relata sobre o processo histórico colonial mato-grossense, 
destaca que esta foi marcada pela fixação, contrariando movimentos 
itinerantes comuns em áreas de exploração unicamente aurífera.

Pode-se atentar que um dos fatores que contribuiu para esse 
caráter de permanência na ocupação do espaço tenha sido a efetivação 

1  Ma. Preservação Patrimonial; SEDUC – PA; e-mail: lcia.lobato1@gmail.com
2  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Superintendência de 

Mato Grosso; e-mail: daniel.campos@iphan.gov.br
3  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Superintendência de 

Mato Grosso, e-mail: amelia.hirata@iphan.gov.br
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de ações que incentivaram a fixação de mestres de ofício, pois estes 
eram considerados importantíssimos para a vida sócio econômica do 
Arraial, e, a permanências destes, consequentemente, contribuiu na 
formação de habitações locais.

Apesar das oscilações econômicas e políticas (revoltas contra 
o sistema colonial) vivenciadas na colônia nesse período, aos festejos 
é dada certa notoriedade, não apenas pela importância cultural, mas 
principalmente pelo retorno econômico, pois os eles eram vistos 
como uma forma de gerar lucro aos comerciantes, incentivando-
os a permanecer no Arraial, como também, pelo seu potencial de 
entretenimento, desviando as discussões políticas para um plano 
secundário na vida social dos habitantes locais.

Essa visão pode ser evidenciada com a citação abaixo:

Essa política de contenção (da revolta, nos 
quadros da quebra político econômica do sistema 
colonial) visava principalmente Cuiabá, mais 
populosa, menos pobre e em maior contato com 
outras regiões da colônia. (...). Grande importância 
foi dada neste período às festas que se realizavam 
em Cuiabá e Vila Bela (...). Essas manifestações 
públicas ativavam o comércio, aumentando o 
consumo dos s despendidos para a ornamentação 
de ruas, praças e igrejas e na confecção de 
fantasias. Os preços dos produtos eram majorados 
e garantiam lucros para os comerciantes. Além de 
ativar o comércio local, as festas tinham a função 
de distrair a população das questões políticas 
enfrentadas pela colônia, como também, pelas 
províncias espanholas. (ROSA, 1996, p. 18 apud 
VOLPATO, 1987, p. 138-142).

Sobre esse processo de urbanização de Cuiabá, Rosa (1996, p. 
311) diz:
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[...] Os homens de negócio e os “letrados” laicos 
e religiosos que se enraizaram na vila Real, com 
seus “Cadernos de Contas”, com suas “Estantes 
de Livros”, interagiram com mestres e oficiais 
artesãos, construindo e reconstruindo o espaço 
urbano, revestindo-o com luminárias, palcos, 
carros triunfantes, castelos, navios e baleias, arcos 
e mausoléus, dirigindo, ensaiando e praticando 
com brancos, índios e negros as comédias, as 
óperas e contradanças nas festas de todo ano. 
Desde o início a pequena Vila do cerrado conteve 
em suas ruas, becos e casas a contraditória 
coexistência dos comportamentos “regrados” e 
dos comportamentos “desviantes”, matéria das 
murmurações permanentes, dos “pasquins” de 
ocasião.

Para o autor, essas festas remontam aproximadamente aos 
anos de 1729 e apresentavam como temáticas chegadas e partidas, 
nascimentos e mortes de autoridades, bem como vitórias lusitanas. 
No olhar do autor, apesar das contingências vivenciadas por Cuiabá 
no processo de urbanização do século XVIII, seja possível relacionar 
as atividades culturais apresentadas com as realizadas em outros 
aglomerados urbanos maiores. O autor ainda ressalta as pesquisas 
feitas por Alcides Moura Lott sobre as questões implicadas nas festas, 
principalmente as encenações teatrais realizadas em Mato Grosso no 
século XVIII. (ROSA, 1996, p. 19).

Tanto os festejos como as apresentações teatrais eram 
apresentadas em espaços privados, como também, em espaços públicos, 
como ruas e praças. Apesar do Arraial sofrer de limitações financeiras 
e de acesso a materiais, as atividades culturais apresentavam estrutura 
material consolidada.

Sobre as apresentações feitas Rosa (1996), diz:
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[...] o espaço cênico usado era o tablado, na praça 
ou na rua. [...] iluminações nas ruas e nos edifícios 
públicos e particulares [...] as preocupações e 
definições para a construção de um teatro [...] 
Lisboa, onde a última novidade portuguesa em 
teatro era o teatro de carros. (Em Cuiabá) foi 
preparada uma grande festa com teatro de carros, 
o novo espaço cênico[...]. (ROSA, 1996, p. 59 apud 
LOTT, 1987, p. 31, 41, 70, 73-74).

Ainda sobre as festividades MENDONÇA (1969, p. 97) cita 
que no dia 1º de janeiro de 1827, data de elevação do então arraial 
à Vila, pelo Capitão General Dom Rodrigo Cezar de Menezes, 
Governador da Capitania de São Paulo, foi organizada uma procissão 
para a comemoração deste dia.

[...] às nove horas da manhã de 1º de janeiro de 
1927, estava já pronto o Senado da Câmara e 
Republicanos destinados a tomar as varas do palio 
para o início da procissão. Dom Rodrigo Cezar de 
Menezes com seu uniforme de gala, seguido por 
republicanos e nobreza acompanhou a procissão 
solene do Padroeiro da Vila, a qual concorreu 
imenso povo.

Da rua da mandioca seguiu o cortejo pela rua 
imediata chamada de Cima, era inumerável o 
concurso do povo, prosseguiu a procissão pela 
mesma rua, e no fim dela a embocadura da praça 
(praça Alencastro), onde faz travessa com o 
beco chamado de padre José Gomes, continuou 
pela praça até entrar na igreja, onde praticadas 
as “cerimonias” da cruz e água benta, [...] sua 
Excelência o Capitão General, acompanhado de 
sua guarda, regressou à sua residência no Largo da 
Mandioca. (MENDONÇA, 1969, p. 98).
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José de Mesquita no seu livro de versos “Terra do Berço”, assim 
descreve uma Noite de Luminárias, nessa praça: 

“Toda a Praça Real arde nas luminárias 

Noite de festa e gala. A Vila vibra e goza. 

Gente de toda a parte e condições mais várias 

vê-se ali divertindo, em confusão pasmosa. 

Rudes espadachins, de feição belicosa, 

fidalgos, “homens bons” e miseráveis párias, 

tuão aflui a esta festa álacre e estrepitosa, 

que vai tomando proporções extraordinárias. 

Exulta Cuiabá em festa pois chegado 

é o Senhor General com sua comitiva, 

na monção que aportou há pouco no 
povoado.”

De forma agradavelmente detalhada o autor, ainda sobre esse 
evento, na tentativa de expressar tamanho contentamento por parte dos 
espectadores, faz uso da descrição feita pelo Dr. Toledo Piza, a qual diz:

Representou-se a tragédia de “Zaira”, acompanhada 
com o mais jocoso entremês que jamais vi 
representado. Esta noite foi certamente mais 
prazível, a tragédia boa de si mesmo por ser muito 
terna e comover muito os afetos, suposto que a 
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verificação é um pouco frouxa por efeito do tutor; 
os heróis escolhidos, pois representou o papel 
de Osman o incomparável João Francisco e o de 
Zaira, Silvério José da Silva; o asseio e adorno das 
damas, a propriedade, asseio e riqueza dos vestidos 
otomanos, distinguindo-se sobre todos os de Osman 
a quem até encarnaram a cara, os braços e pernas; 
o asseio do que vestia à francesa; a abundância 
de ária e recitados, cantados com feliz execução 
pelo mesmo João Francisco, e alguns duetos por 
outros, com letras próprias da tragédia (ainda que 
é imprópria nesta cantoria); as belas sonatas que 
frequentemente executou a orquestra, que teve mais 
a singularidade nunca vista ao menos aos menos no 
meu tempo em Cuiabá, de possuir uma trompa, 
a boa iluminação, a bem executada ação das duas 
mortes e, finalmente, o sobredito entremês que não 
fez um instante a toda a plateia cessar de rir e bater 
palmas( porque ali estava João Francisco de Velho 
enamorado) tudo deu lustro e gosto muito grande à 
função”. (MENDONÇA, 1975, p. 14).

No livro “Roteiro Sentimental” (1975), o historiador Rubens 
de Mendonça descreve a importância do Largo da Mandioca para a 
vida social da cidade de Cuiabá. Ele cita: “Quantas vezes esse Largo 
do Sebo não festejou a chegada dos Capitães Generais e aniversários 
de Ouvidores! O Largo do Sebo foi cenário de várias apresentações 
culturais importantes”. (MENDONÇA, 1975, p. 89).

Apesar das oscilações econômicas e políticas (revoltas contra 
o sistema colonial) vivenciadas na colônia nesse período, aos festejos 
é dado certa notoriedade, não apenas pela importância cultural, mas 
principalmente pelo retorno econômico, pois os festejos eram vistos 
como uma forma de gerar lucro aos comerciantes, incentivando-
os a permanecer no Arraial, como também, pelo seu potencial de 
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entretenimento, desviando as discussões políticas para um plano 
secundário na vida social dos habitantes locais.

Essa visão pode ser evidenciada com a citação abaixo:

Essa política de contenção (da revolta, nos 
quadros da quebra político econômica do sistema 
colonial) visava principalmente Cuiabá, mais 
populosa, menos pobres e em maior contato com 
outras regiões da colônia. (...). Grande importância 
foi dada neste período às festas que se realizavam 
em Cuiabá e Vila Bela (...). Essas manifestações 
públicas ativavam o comércio, aumentando 
o consumo dos Capítulos despendidos para 
a ornamentação de ruas, praças e igrejas e na 
confecção de fantasias. Os preços dos produtos 
eram majorados e garantiam lucros para os 
comerciantes. Além de ativar o comércio local, as 
festas tinham a função de distrair a população das 
questões políticas enfrentadas pela colônia, como 
também, pelas províncias espanholas. (ROSA, 
1996: 18 apud VOLPATO, 1987: 138-142).

Ainda de acordo com Pereira (2016, p. 99), este ao discorrer 
sobre a “Cidade Negra” em Cuiabá o autor diz que ela era “constituída 
não apenas por escravos e forros negros pobres, mas também por alguns 
negros homens e mulheres livres do cativeiro e que possuíam posses, 
principalmente mulheres negras cujo empoderamento é demonstrado 
nos seus inventários”. Relata ainda, que os bairros da periferia da capital 
no século XIX, e ruas nas proximidades do Largo da Mandioca, Região 
do Mundéu próxima à Santa Casa de Misericórdia e a Freguesia de 
São Gonçalo de Pedro II, correspondiam ao local de moradia de ex- 
escravos e trabalhadores livres e pobres.

Freitas (2011, p. 30) ao comentar sobre o surgimento da cidade 
devido à atividade de mineração menciona que:
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Esses mineradores estabeleceram-se, segundo 
Ferreira Mendes, no arraial de Cuiabá, que surgiu 
na encosta do “outeiro do Rosário”, distendendo-
se aos poucos, estabelecendo um elo entre o 
antigo Canto do Sebo, ou Largo da Mandioca 
(hoje Praça Conde de Azambuja), ao Largo do 
Palácio Provincial e da Igreja Matriz (atual Praça 
da República).

Neste trecho foram traçadas as primeiras ruas: 
a rua de Cima (posteriormente rua Augusta e, 
atualmente, rua Pedro Celestino), a Galdino 
Pimentel), com algumas vias transversais que 
ficavam entre o largo da Matriz e o da Mandioca. 
(FREITAS, 2011, p. 30).

2 A PRESERVAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ 

Nos anos 1950 iniciaram-se as demolições de casarios antigos 
na região central da cidade para dar lugar aos prédios mais funcionais, 
pois neste período o centro já despontava para o uso comercial.

A demolição da antiga catedral de Cuiabá, ocorrida em 1968, é 
considerada um dos momentos mais traumáticos de perda de um bem 
pelos cuiabanos. A comoção da população, que se posicionou contrária 
à implosão da igreja matriz, não foi suficiente para evitar sua demolição.

Outro aspecto que influenciou as mudanças na arquitetura do 
centro da cidade seria a efetivação das obras oficiais.

Segundo Ferreira (2017):

Ressalta-se que apesar das obras oficiais terem 
respeitado o traçado urbano da cidade, avalia-se que 
elas foram relevantes e influenciaram as mudanças 
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da arquitetura da área reconhecida como “área 
do poder”4, motivando as futuras construções 
que estavam por vir como, por exemplo, a 
demolição da Catedral e do Palácio Alencastro. 
A partir das obras oficiais, as mudanças ali seriam 
bastante representativas, devido ao significado 
daquela área na organização da cidade. Devido 
a ideia de representatividade, as mudanças ali 
ocorridas deixariam marcado a imagem da cidade 
como merecedora do título de capital do estado, 
afastando com isso o medo de perder esse título 
para a cidade de Campo Grande. (FERREIRA, 
2017, p. 91).

Entende-se que as mudanças ocorridas tendo como cenário, 
o atual Centro Histórico de Cuiabá, não ocorreram em momentos 
isolados e estanques, mas sim, foram fruto de ideias de progresso.

A preocupação de historiadores, arquitetos e entusiastas da 
preservação do patrimônio levou a criação de um grupo pró tombamento 
na década de 1980, que inventariou os casarios remanescentes dos 
séculos, XVIII, XIX e XX para subsidiar o processo de tombamento 
federal.

Em 1985, o Município tombou provisoriamente o Centro e o 
Porto. O tombamento federal só ocorreu em 1987, provisoriamente, e 
foi homologado em 1992.

4  “Espaço do poder” a configuração foi impressa na ocupação do solo de forma 
bem mais rígida e definida, permanecendo o caráter social do espaço e a correlação 
entre seus equipamentos. (Igreja Matriz/ Catedral Nova – Praça – Prefeitura 
Municipal/ Palácio do Governo), porém, a disposição destes foi alterada, pois os 
elementos originais - que davam materialidade à representação do poder, ao longo 
da história- foram substituídas por estruturas modernas (Processo nº 1.180 – T – 
85. Informação nº 32/1987, p. 07).
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O momento histórico que o tombamento buscou proteger é 
representado pelos casarios setecentistas que deram origem à capital do 
estado de Mato Grosso.

Segundo Conte e Freire (2005):

O tombamento justifica-se porque a área mantém 
íntegro o traçado urbano colonial e sobre ele 
guarda as marcas do processo cultural de Cuiabá: 
os casarões do século XVIII (ainda que alguns 
modificados), as edificações ecléticas do século 
XIX e mesmos exemplares da arquitetura dos 
anos 50 e 60 do século XX tão comum nas cidades 
brasileiras. Esse acervo construído “conta” a 
história da formação do centro – sendo, portanto, 
expressão cultural da cidade – e das atividades ali 
desenvolvidas.

Pode-se afirmar que o centro é a própria história 
da cidade, seu espaço urbano e arquitetura dão-
lhe personalidade histórico-cultural e conferem-
lhe identidade. No entanto, o desenvolvimento 
experimentado por Cuiabá nos últimos anos vem 
exercendo forte pressão sobre o Centro da Cidade. 
O atual crescimento acelerado vem provocando a 
descaracterização de praças e da arquitetura; além 
da alteração das relações entre seus componentes. 
(Conte; Freire, 2005, p. 41-42).

A praça da Mandioca pertence à área tombada do conjunto, 
uma das mais antigas da cidade. Aproximadamente 1000 imóveis 
compõem a área tombada e seu entorno, que se divide em 10 setores de 
amortecimento e transição. Ao total, o conjunto abrange uma área de 
62,7 hectares, sendo 13 hectares de área tombada. Destes 1000 imóveis, 
400 pertencem à área tombada e as outras 600 ao seu entorno, dentro 
do qual, há ainda uma área verde de 10 hectares, o Parque Municipal 
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Antônio Pires de Campos, popularmente conhecido como Morro da 
Luz, que pertence à área de entorno homônima (Conte; Freire, 2005).

Mapa 1 - Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Cuiabá e área de 
entorno.

Fonte: IPHAN/MT 2009.

A planta de uso do solo do município indica a existência de 90 
lotes nas imediações da praça, sendo 51 destes de uso residencial, 12 
de uso comercial, 13 de serviços, 1 institucional, 5 de uso misto entre 
residência e comércio, 2 de uso misto entre residência e instituição e 1 
de uso misto entre residência e serviço (PEREIRA, 2011, p. 35).

3 A PRAÇA DONA BEM BEM

A praça Dona Bem Bem, cujo nome homenageia a Srª. Constanza 
Figueiredo Palma, apelidada desde criança como Dona Bem Bem, filha 
muito religiosa de Antônio Pedro de Figueiredo, mais conhecido como 



353

Nhônhô de Manduca (GONÇALVES DIAS, 2012), é conhecida pelos 
moradores da cidade como Praça da Mandioca e é descrita “como o 
local onde aglutinaram-se as primeiras habitações e onde surgiram as três 
primeiras ruas do arraial as quais convergiam ao mesmo ponto, o Largo 
da Matriz” (BIANCARDINI FILHO, 2014, p. 53). 

Mapa 2 - Localização da “Praça da Mandioca”.

Fonte: IPHAN/MT

A Praça da Mandioca possuiu várias denominações em 
diferentes contextos históricos. No período colonial o local era 
chamado de “Largo do Sebo”, após certo período foi denominado 
de “Largo da Mandioca”, Beco da Mandioca, Praça Real e de Praça 
Conde de Azambuja em homenagem ao primeiro governador geral 
de Mato Grosso (Dom Antônio Rolim de Moura Tavares), na época 
elevada à capitania. Sendo que o decreto Lei nº 2.897/91 a denomina 
oficialmente de Praça Dona Bem–Bem. Apesar das mudanças oficiais 
das denominações, a praça é identificada popularmente, de “Praça da 
Mandioca”. 

Segundo Pereira (2016, p. 57):

Em 1871, através de um edital da Câmara Municipal, 
segundo Osvaldo Machado Filho,125 os nomes 
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das ruas e de algumas praças foram mudados: o 
Largo da Mandioca para Dois de Dezembro, a Rua 
Bela do Juiz para Treze de Junho, a da Direita para 
27 de Dezembro, a da Esperança para Antônio 
João, a do Campo para Barão do Melgaço, a dos 
Pescadores para Couto Magalhães, a Formosa para 
Bela Vista, a da Fé para Comandante Costa, a da 
Sé para Comandante Antônio Maria, a do Senhor 
dos Passos para 7 de Setembro, o Campo do 
Ourique para a Praça Alegre, a Travessa Alegria 
para Travessa Voluntários da Pátria. 

Observamos que as Ruas do Meio, das Pretas, o 
Beco Torto, o Beco do Candeeiro, a Rua de Cima, a 
de Baixo e a Rua Bela do Juiz (caminho que vai para 
o Porto)126, localizadas no Primeiro Distrito, são 
nomenclaturas da época colonial, são registros de 
um passado que ficou gravado na memória cultural 
da população cuiabana. (PEREIRA, 2016, p. 57).

A cidade teve como sua primeira rua o Beco do Candeeiro. No 
entanto, segundo Rosa (1996), foi no Largo da Mandioca que se iniciou 
as primeiras construções simples de residências, sendo que no ano 
de 1727 tinha aproximadamente oito ou nove casas e alguns ranchos 
improvisados.

As ruas mais antigas da cidade que surgiram nas proximidades 
desse leito aquífero, foram as denominadas rua de Cima, atual rua 
Pedro Celestino, a rua do Meio, hoje rua Ricardo Franco/Governador 
Rondon (trecho entre a Praça Conde de Azambuja e o Beco Alto, 
segundo Siqueira (2006)) e a Rua de Baixo, atual Galdino Pimentel/ 7 de 
Setembro. Eram nessas vias que a cidade se movimentava e começava 
a se desenvolver. As ruas antigas acompanharam a topografia do local, 
compondo uma malha urbana orgânica.

De acordo com Conte e Freire (2005):
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[...] A antiga rua de Cima, hoje Pedro Celestino, 
era, no século XVIII, a via de acesso das tropas 
oriundas de Vila Boa de Goiás que, atravessando 
o riacho hoje canalizado sob a avenida Mato 
Grosso, atingiam o Largo da Mandioca, onde 
comercializavam sua mercadoria. (Conte; Freire, 
2005, p. 79).

O mapa de Cuiabá no período de 1770-1775 apresentado na 
figura 01, a seguir, retrata o antigo núcleo urbano da capital com as suas 
primeiras ruas:

Figura 03 – “Plano deo Cuyabá”

Fonte: REIS, N.G., 2001.

Eram nessas vias que a cidade de movimentava e começava a se 
desenvolver. As ruas antigas compuseram uma malha urbana orgânica.

Foi nesse núcleo que a cidade nasceu e que a Praça da Mandioca 
surgiu. Trata-se de um dos pontos antigos de trocas comerciais, de 
representação política e de festejos culturais, onde se estabeleceu-
se o capitão-general D. Antônio Rolim de Moura Tavares, primeiro 
governador da capitania de Mato Grosso.
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Já Barros (2006, p. 81) ao discorrer sobre os bairros da capital 
esclarece que a:

Mandioca era centralizado pelo Largo da 
Mandioca, a atual Praça Conde de Azambuja, no 
começo da rua Pedro Celestino. Não lhe deram 
outro nome, talvez por ser um pedaço de Cuiabá 
que em quase nada mudou. Também vai caindo no 
esquecimento. Parece que o povo tem vergonha de 
falar em mandioca. Se os antigos falavam pouco 
no antiquíssimo bairro da Mandioca – ali foi o 
ponto central da então Vila Real do Senhor Bom 
Jesus de Cuiabá onde se localizava o Palácio dos 
Capitães-generais – os modernos muito menos. 
(BARROS, 2006: 81).

Sobre o Palácio dos Capitães Generais, Mendonça (1975) 
descreve um casarão antigo construído no Largo do Sebo, composto 
de três faces, quatro janelas, baixa e três portas, cuja entrada principal 
dava-se por degrau em pedra canga. Trata-se do Palácio dos Capitães-
generais que ficava “no entroncamento dos “Caminhos da Trepadeiras” 
com o “Canto do Sebo”, ou sejam das atuais ruas Pedro Celestino com 
a Governador Rondon” (MENDONÇA, 1975, p.12).

Segundo Vilarinho Neto (1987, p. 97), sobre o processo histórico 
de ocupação urbana de Cuiabá, o autor fala sobre a intervenção do 
Estado na expansão da cidade:

Haja visto que logo, após a descoberta do ouro 
no córrego Prainha, o governo constrói o palácio 
dos capitães generais, no Largo da Mandioca, 
induzindo o crescimento do aglomerado urbano 
nessa direção. Pela historiografia consultada e pelas 
entrevistas com pessoas que vêm desenvolvendo 
estudos nesse sentido, a expansão urbana de 
Cuiabá, no seu 1º século de existência, basicamente 
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limitou-se à área compreendida pela Igreja do 
Rosário, na época local da mina, Praça Conde de 
Azambuja, na época Largo da Mandioca, e Praça 
da República, antiga Praça da Sé. (VILARINHO 
NETO, 1987, p. 97).

No final dos anos de 1890, a partir do crescimento da cidade, 
que neste momento já estava dividida em dois distritos identificados 
como Porto e Cidade, a praça é transformada em uma estação da linha 
de bonde. 

O cidadão Joaquim Francisco de Matos fundava, em 
05 de setembro de 1889, a Companhia Progresso 
Cuiabana com a finalidade de estabelecer uma 
linha de bondes de tração animal e um matadouro. 

Subescreveram ações da Companhia a maioria das 
pessoas mais importantes da cidade.

Os trilhos foram colocados em 07 de setembro de 
1870.

A linha se estendia do porto geral até à Praça 
Conde de Azambuja (Mandioca), entretanto, só 
seria inaugurada em 30 de abril de 1891.

A linha foi comprada pela firma Almeida e Cia 
que a revendeu para Benedito Leite de Figueiredo 
que, não suportando os prejuízos, suspendeu o 
serviço... (VILARINHO NETO, 1987, p. 97).

Lenine Póvoas em uma publicação denominada “Fatos de 
Cuiabá”, diz que no século XIX, no período que as canoas ainda 
faziam parte do cenário do córrego da Prainha, percorrendo o trecho 
compreendido de sua barra no Rio Cuiabá ao largo do mercado (atual 
praça Ipiranga), a cidade de Cuiabá era dividida entre os bairros Porto 
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e Cidade. Sendo que posteriormente estes dois bairros passaram a ser 
chamados por lei de 1º e 2º Distritos.

A praça também pode ser referência de lugar estratégico de 
deslocamento geográfico para os moradores e viajantes. Sobre isso 
Romancini (2005), cita que durante o Estado Novo abriu-se a primeira 
estrada ligando Cuiabá a Campo Grande pela Serra de São Vicente 
seguindo dele até o local onde hoje é a cidade de Rondonópolis. Antes 
disso, a ligação da cidade de Cuiabá até o Centro Sul dava-se pelo 
antigo caminho de Goiás, que partia do Largo da Mandioca e passava 
por Chapada dos Guimarães.

Além desses aspectos significativos que envolvem a Praça da 
Mandioca, ressalta-se sua significação na vida social dos moradores, 
pois segundo vários registros feitos por historiadores, a vida social no 
Largo da Mandioca sempre foi uma característica deste lugar.

Esse logradouro público, circundada por moradias antigas era 
um lugar também de festejos religiosos. Corbalan (2006, p. 90) descreve 
a construção de uma antiga capela no logradouro:

A capela de São Benedito foi levantada no mesmo 
ano de 1722, pelos negros, obviamente escravos. 
Estaria situada na “Rua do Sebo”, provavelmente, 
o “Largo da Mandioca”, hoje praça “Conde de 
Azambuja” 139. Mas, pouco tempo depois, veio 
a ruir e se reergueu anexa à Igreja do Rosário. 
Portanto, assim como ocorrera em diversas regiões 
da América Portuguesa, também em Cuiabá a 
igreja de Nossa Senhora do Rosário e a de São 
Benedito passaram a compor um só edifício. 
(Corbalan, 2006, p. 90).
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Mendes e Motta (2016) relatam que o organizador da Festa de 
São Benedito, o escritor e professor, Afrânio Motta Filho, mencionava 
que os escravos africanos trazidos para trabalhar nas lavras de ouro, 
se reuniam secretamente em uma pequena capela feita de pau-a-pique 
no Largo do Sebo, na atual Praça da Mandioca para louvar o Monge 
Benedito de Palermo, em 1722.

Ainda conforme Mendes e Motta (2016):

Quem trouxe a devoção ao Monge Benedito foram os escravos 
africanos, que por sua vez tomaram conhecimento dele através de 
missionários europeus, em especial italianos, que levaram os relatos 
dos milagres feitos ainda em vida por Benedito. (MENDES; MOTTA, 
2016, p. 24).

Essas informações reforçam a ideia da simbologia da praça 
como local de acolhida de diversas manifestações culturais e religiosas. 
Um local marcado pela diversidade cultural e que foi usada como 
morada de ex- escravos, logradouro que recebeu o Palácio dos Capitães 
Generais, figuras ilustres, foi caminho para Goiás, dentre outras 
situações.

A partir dos anos 1960, o local tornou-se referência no meio 
boêmio e cultural como uma das poucas opções de lazer da cidade.

Na década de 1990, a cidade apresenta outras opções de lazer e 
a praça acaba sendo esquecida.

Atualmente ela é frequentada por um grande número de 
pessoas e um dos poucos espaços de lazer noturno da região do centro 
histórico. É um palco que reúne artistas e entusiastas de manifestações 
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culturais que se apropriam do espaço, como se verifica na figura 04, 
abaixo:

Foto 04 – Cortejo do evento Kizomba.

Fonte: Acervo pessoal Daniel Campos, 2015.

No ano de 2013, a praça foi incluída no programa PAC Cidades 
Históricas. O projeto envolve intervenções paisagísticas, renovação de 
iluminação, pavimentação, acessibilidade e ampliação da área da praça, 
incluindo a implantação de piso tático e rampas para portadores de 
necessidades especiais, sendo investidos cerca de R$ 132.268,91 na 
obra. 

4. O PÚBLICO E O PRIVADO

Por definição, entende-se como espaço público uma área de 
uso comum e posse coletiva, representativos da vida urbana, sendo os 
únicos lugares onde a vida coletiva, sem distinção de raça e classe social, 
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permanece inalterada. O espaço público é uma característica importante 
na cidade e, sem eles, o terreno denso e altamente construído não é uma 
cidade. Segundo Ascher (1995), o termo de espaço público aparece pela 
primeira vez em um documento administrativo em 1977, no quadro de 
um processo de intervenção pública, agrupando na mesma categoria os 
espaços verdes, as ruas, as praças, a valorização da paisagem urbana, o 
mobiliário urbano.

 O espaço público é considerado como aquele espaço que, 
dentro do território urbano tradicional (especialmente nas cidades 
capitalistas, onde a presença do privado é predominante), é visto como 
de uso comum e pertencente ao poder público.

O termo praça é livremente utilizado, sendo empregado tanto 
para espaços públicos quanto privados, como é o caso dos palácios 
e shoppings. No entanto, neste trabalho, considera-se praça, como 
espaço público; aquela que não pode ter domínio privado.

Os espaços públicos interessam como lugares que propiciam 
certo tipo de interação diferente das interações observadas nos espaços 
privados. Os espaços públicos são compreendidos como lugares de 
convivência que expressam estilos de vida, relações de poder e formas 
de apropriação por distintos grupos sociais, sendo, portanto, lugares 
segmentados e de identidades. São ainda lugares representativos 
da vida e da história das cidades. Dada a importância dos espaços 
públicos para o contexto urbano, necessita-se da busca de problemas e 
potencialidades para a reestruturação dos espaços existentes ou para a 
criação de novos.
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Foto 05 – Cortejo cultural.

Fonte: Acervo pessoal Lúcia Ferreira, 2014.

Desse modo, a Praça da Mandioca pode ser entendida como um 
lugar de vivências afetiva e diversa, onde seu uso representa a fruição 
do bem tombado da cidade. Tão evidente no próprio in situ da praça e 
nos imóveis centenários do entorno, como pelo seu simbolismo.

Diante disto, percebe-se a necessidade de manutenção e 
preservação do espaço urbano através de projetos de intervenção 
que visem sua recuperação e conservação, potencializando o 
desenvolvimento socioeconômico local sustentável (discutindo desafios 
e paradigmas), minimizando as mazelas sociais e a marginalização das 
áreas públicas (em especial, as praças e parque urbano), através de 
incentivo ao uso dos espaços públicos, sejam estes de passagem, do 
cotidiano ou simbólicos (SILVA, 2008).

É nessa praça que ainda hoje é realizado o tradicional carnaval 
de rua da capital. O evento reúne, turistas e curiosos. Além do carnaval, 
o espaço recebe aos finais de semana, um sarau que atrai jovens artistas 
e ainda frequentes cortejos culturais. Trata-se de um palco ao ar livre, 
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cujo uso em eventos de diversas naturezas, tem aumentado com o 
passar dos anos.

Atualmente a praça é utilizada como extensão dos bares. A área 
que já foi considerada de maior predominância de residências dentro 
do conjunto tombado pela União, está sendo ocupada por bares e 
lanchonetes. O local é frequentado por jovens, turistas, moradores e 
artistas.

A ocupação desordenada do casario pelo comércio e serviços 
de alimentação e do logradouro por mesas, cadeiras, caixas de som 
e banheiros químicos gerou desavenças entre os moradores e os 
donos desses estabelecimentos. A música avança pela manhã durante 
os finais de semana e o lixo produzido pelo consumo de alimentos e 
bebidas espalha-se pelas ruas e pela praça, motivos que desagradam os 
moradores.

A apropriação do espaço pelos comerciantes que na sua 
maioria não apresentam estruturas físicas para abrigar grande número 
de pessoas, resultou na transformação de algumas residências em pub 
e novos bares improvisados. Alguns moradores se sentem intimidados 
com a movimentação local e pensam em se mudar dali.

A praça, segundo os moradores, é utilizada como um espaço 
privado. E as ruas, interditadas aos finais de semana, são ocupadas 
pelos clientes dos bares da redondeza. Aos moradores, a organização 
do espaço em função do interesse dos comerciantes e o desrespeito às 
leis ambientais referentes à poluição sonora e à segurança, são fatores 
negativos proporcionados pela apropriação indevida do espaço por 
prestadores de serviço que se sentem também donos do local.
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Capítulo 19

PlAntA PArciAl do núcleo coloniAl el dorAdo: eStruturA dA 
PAiSAGeM

Gabriela Iassia Finati1; 
Humberto Yamaki2

1 Introdução

O estudo trata da identificação de componentes definidores 
da estrutura da paisagem da região de Birigui e Araçatuba-SP, 
através da análise da “Planta Parcial do Núcleo Colonial El Dorado”, um 
empreendimento da Companhia de Terras, Madeira e Colonização de 
São Paulo (Lumber). Ficava localizado às margens da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil (EFNOB).

As análises compreendem o período de 1920 a 1925, indicados na 
planta parcial. Decretos de concessão das ferrovias bem como decretos 
de povoamento definidos entre 1890 e 1907, ainda vigentes no período 
em que o projeto foi executado são discutidos, pois determinavam as 
diretrizes de organização das terras ao longo da EFNOB.

Estudar a planta do projeto inicial do Núcleo Colonial permite 
verificar o processo de parcelamento nas frentes de colonização. Mais 

1  Arquiteta e urbanista e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia; 
Universidade Estadual de Londrina; e-mail: gabriela.iassia@gmail.com

2  Professor titular do curso de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-
Graduação em Geografia; Universidade Estadual de Londrina; e-mail: yamaki@uel.
com.br
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ainda, o modo como o tipo de organização e estruturação define 
determinadas características da paisagem.

A Planta Parcial foi assinada pelo engenheiro James Mellor da 
Companhia de Terras, Madeira e Colonização de São Paulo. Traz o 
norte e sul invertido. Araçatuba fica no canto esquerdo e Birigui no alto, 
á direita. A prancha deixa uma grande faixa de terras livre, às margens 
do rio Feio. Assim, este estudo faz um recorte na planta parcial e realiza 
uma análise da estrutura da paisagem das sedes de núcleos coloniais 
que possuem divisa de seus lotes com uma das margens da Ferrovia 
Noroeste do Brasil, mais próximas também ao Rio Tietê.

A partir da Planta Parcial do Núcleo Colonial El Dorado 
(1920-25), esse estudo tem como objetivo principal identificar os 
elementos definidores dessa paisagem. Assim, parte de uma análise dos 
decretos de concessão da EFNOB de modo a reconhecer as variáveis 
que influenciaram no empreendimento da Lumber e identificar as 
diretrizes para o projeto de patrimônios e o parcelamento de lotes 
rurais, tendo como base as cláusulas da EFNOB. Além disso, localizar e 
identificar as terras adquiridas por outras Companhias de Colonização 
no empreendimento Colônia El Dorado. Finalmente, identificar as 
permanências das características regionais da paisagem, visíveis na 
articulação de seus componentes.

2 A PAISAGEM DO NÚCLEO COLONIAL EL DORADO

2.1 Recentes discussões acerca da paisagem rural

Discussões recentes do ICOMOS - Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios passam a considerar a paisagem rural como 
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“componente vital do patrimônio da humanidade”. Refere-se aos aspectos de 
patrimônio tangível e intangível, considerando os atributos físicos – 
morfologia, arquitetura, rede de estradas, etc., bem como os saberes e 
tradições, associados ao local (ICOMOS, 2017).

Mesmo após cem anos da instalação dos trilhos da EFNOB 
na região noroeste do estado de São Paulo e depois da desativação 
do transporte de passageiros, a paisagem rural ainda guarda marcas 
desse período e que permitem identificar alguns dos processos de 
colonização e povoamento.

A permanência dos trilhos, galpões e estações desativados, 
povoados e cidades que cresceram ao redor da linha tronco e demarcação 
de terras ainda são visíveis enquanto herança das contínuas mudanças 
dessas paisagens rurais.

As paisagens do noroeste paulista têm os trilhos da EFNOB 
como atributo físico responsável por estruturar o plano e o projeto 
do Núcleo Colonial El Dorado se adapta a eles, a partir das diretrizes 
previstas no período para sua implantação.

3 METODOLOGIA 

O estudo visa reconhecer, na Planta Parcial do Núcleo 
Colonial El Dorado, os componentes que definem os tipos e áreas de 
caracterização da paisagem. Para isso este Capítulo divide-se em duas 
etapas de análise:

1. Pesquisa dos decretos de concessão de ferrovia ligando ao 
Mato Grosso: De 1890 a 1907 o que foi modificado. Consiste em 
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uma revisão bibliográfica nos decretos de colonização e concessão da 
ferrovia e nas leis de povoamento.

2. Análise da Planta Parcial da Colônia El Dorado e suas principais 
características: Rede de caminhos e estradas interligando à ferrovia e 
estações; Processo de parcelamento onde é identificado inicialmente 
os córregos, o espigão, possível localização de “logradouros” e escolas 
e finalmente o parcelamento em lotes de frente estreita com áreas 
variando de 5 a 40 ha.; Localização de terras de outras Companhias 
de Colonização; Localização de “terrenos particulares” dentro de El 
Dorado.

A segunda etapa é, portanto, a verificação dos termos e 
diretrizes pré-estabelecidos na legislação e que podem ser verificados 
em planta, a partir da identificação dos componentes definidores da 
estrutura da paisagem. As diretrizes gerais de colonização possibilitam o 
reconhecimento de módulos apresentados em decretos de povoamento 
(1907). Assim, a paisagem regional é o resultado de repetição de 
paisagens tipo e áreas de caracterização.

Swanwick (2002, p. 9) descreve os tipos como aqueles que 
possuem “combinações similares de geologia, topografia, padrões de 
drenagem, vegetação e uso histórico da terra e padrão de assentamento” 
e as áreas são aquelas que reúnem diferentes tipos e tornam uma 
combinação única e exclusiva.
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4. PAISAGEM DO EL DORADO E CONDICIONANTES 
DEFINIDORES DA ESTRUTURA

Parte do que pode ser visto atualmente nas paisagens do 
Noroeste Paulista, as margens da Ferrovia Noroeste do Brasil, como 
demarcação de lotes, localização de cidades e municípios e distância 
entre cada uma delas, deve-se ao que os decretos de concessão de 
ferrovia determinavam. El Dorado é resultado da aplicação das leis 
6455/1907(povoamento) e 6463/1907(EFNOB).

4.1 Notas sobre a lei 6455/1907

O projeto de colonização El Dorado, assim como outros 
empreendimentos da época seguiram as cláusulas da Lei 6455/1907, 
que definia as bases regulamentares para o povoamento do solo 
nacional (BRASIL, 1907 apud YAMAKI, 2017). O decreto 6.455/1907 
definia como Núcleo Colonial um conjunto de lotes localizados em 
terras férteis, salubres, com acesso a água potável, viação férrea ou de 
rodagem. Além disso, este decreto previa que o núcleo colonial deveria 
ser estabelecido em áreas favoráveis para agricultura ou agropecuária, 
com no mínimo cinquenta lotes para famílias de imigrantes distribuídos 
em um raio máximo de doze quilômetros. (BRASIL, 1907 apud 
YAMAKI, 2017).

Tendo em vista a “Planta Parcial do Núcleo Colonial El 
Dorado” e a definição de Núcleo Colonial no decreto 6.455/1907, 
pode-se concluir que, El Dorado era formado por um “conjunto de 
núcleos coloniais com sede (patrimônios)”. Entre as estações e sedes 
podemos citar Araçatuba, Birigui e Coroados A parcela restante de El 
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Dorado foi dividida em mais alguns patrimônios: General Glycério, 
Guatambu, Taquari, Tupy, Baguassu, Nipolândia, Luiziania, Água 
Clara, etc. (Figura 1).

Figura 1 – Sedes/Patrimônios do Núcleo Colonial El Dorado ao longo da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

Fonte: Museu Dr. Renato Cordeiro – Birigui, modificado pelos autores, 2017.

Os empreendimentos de colonização ao longo de ferrovias 
seguiam as cláusulas dos decretos de concessão de ferrovias e as 
bases regulamentares de povoamento do solo nacional (1907 apud 
Yamaki 2017). Assim, a homogeneidade existente em antigas áreas de 
colonização é resultante, em grande parte, de diretrizes dessas leis.

Essas paisagens possuem componentes que se articulam e 
definem determinadas características. São reconhecíveis na morfologia 
das sedes e a sua distribuição no empreendimento de colonização.
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4.2 EFNOB – Cláusulas que definiriam o processo de colonização

A paisagem do El Dorado, portanto, ao longo da Ferrovia 
Noroeste do Brasil se deve, além do decreto nacional de povoamento 
de 1907, as cláusulas dos decretos de concessão da ferrovia Noroeste 
do Brasil. Entre eles foram identificados quatro decretos relacionados 
à EFNOB, entre 1890 a 1907:

• Decreto nº 862, de 16 de Outubro de 1890 
- Concede privilegio, garantia de juros e mais favores para o 
estabelecimento de um systema de viação geral ligando diversos 
Estados da União á Capital Federal.

Este decreto é o que determina em primeiro momento o 
estabelecimento da Noroeste do Brasil e em seu Capítulo 1º, § 2º 
concede ao Banco União de São Paulo, ou a outra empresa que desejar 
realizar as obras, a autorização da ligação entre Uberaba, Minas Gerais 
a Coxim, no Mato Grosso. Esse decreto ainda determina que essa 
estrada de ferro deveria passar pelo prolongamento da Mogyana e 
pelas “immediações ou abaixo da foz do rio Meia Ponte no Estado de 
Goyaz” (BRASIL, 1890).

Essas determinações descritas no decreto de 1890 iniciam o 
processo de delimitação da paisagem ao longo da EFNOB. 

• Decreto nº 5.266, de 30 de Julho de 1904 
- Transfere a Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do 
Brazil a concessão da estrada de ferro de Uberaba a Coxim, com 
algumas modificações das respectivas cláusulas.

O Capítulo 1º descrito anteriormente do decreto 862/1890 é 
modificado e concede a Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do 
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Brasil a concessão da Estrada de Ferro que liga Uberaba a Coxim e que 
posteriormente passaria pelas terras do El Dorado.

• Decreto nº 5.349, de 18 de Outubro de 1904 
- Autoriza a revisão das concessões das Estradas de Ferro de 
Uberaba a Coxim e de Catalão a Palmas.

A partir desse momento o traçado da EFNOB é alterado, e tem 
Bauru como ponto de partida a partir do prolongamento da Sorocabana 
até a cidade de Cuiabá. As diretrizes previstas no decreto, em seu 
Capítulo 1º, II determinam que o traçado da ferrovia deveria seguir 
“pelo valle do Tieté em direcção a Itapura, atravessar o rio Paraná, entre 
o salto do Urubú-Pungá e o porto do Taboado, e, passando por Bahús, 
acompanhar a serra deste nome até o seu ponto terminal” (BRASIL, 
1904). Com isso percebe-se que a estrada de ferro ocupa uma posição 
perpendicular aos rios/córregos e consequentemente aos espigões, o 
que permite que os trilhos perpassem por pontos altos e baixos.

• DECRETO N. 6463 – DE 25 DE ABRIL 
DE 1907 - Approva as cláusulas para a revisão do contracto 
da Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brazil e 
modificação do traçado Bahurú-Cuyabá.

Previa, na cláusula III, § 1º que o povoamento das terras 
próximas à ferrovia deveria ser feito por colonos em lotes demarcados 
e “situados á margem ou dentro da zona de 20 kilometros para cada 
lado do eixo da estrada, formando núcleos ou linhas coloniaes, isto é, 
estradas de rodagem ladeadas de lotes” (BRASIL, 1907).

Em relação ao determinado por essa cláusula, a figura 2 
apresenta a delimitação de uma zona de 20 quilômetros a partir de 
cada margem da ferrovia, e é possível pezzrceber que o El Dorado 
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não se restringe a esse limite. Embora de maneira desigual, a ocupação 
ocorre principalmente ao longo dos principais ribeirões, o Baguaçu e o 
Baixotes, e no espigão divisor dos ribeirões e do Rio Tietê e Feio.

Figura 2 – Delimitação da zona de 20 quilômetros em cada margem da 
EFNOB no Núcleo Colonial El Dorado. 

Fonte: Museu Dr. Renato Cordeiro – Birigui, modificado pelos autores, 2017.

Além disso, em relação à organização e localização de núcleos 
coloniais, o decreto previa na mesma cláusula III, § 23, que a cada 150 



375

quilômetros de estrada, deveriam ser estabelecidos um plano geral de 
cinco núcleos coloniais, com no mínimo cem lotes rurais, tanto para a 
agricultura quando agropecuária (BRASIL, 1907). El Dorado apresenta, 
na planta parcial, aproximadamente 40 quilômetros de estrada férrea.

As cláusulas previstas no decreto também direcionavam as 
ações referentes à curvatura da estrada, bem como a melhor localização 
para ela. Em relação à curvatura, na clausula VI, indicava-se que esta 
deveria possuir o maior raio possível, sendo o mínimo de 150 metros e 
no caso de curvas em sentindo contrário deveria prever uma separação 
por uma tangente de no mínimo dez metros (BRASIL, 1907).

A declividade máxima permitida para as curvas, de acordo com 
a cláusula VI, era de 2%, e consequentemente buscava-se localizar as 
estações e paradas onde a declividade fosse mínima e a linha férrea 
em reta, com pouca curvatura. Já no que diz respeito ao cruzamento 
de caminhos públicos ou ruas o decreto previa que estes poderiam ser 
“superiores, inferiores, ou quando absolutamente se não possa fazer 
por outro modo, de nivel construindo” (BRASIL, 1907).

5. PLANTA PARCIAL NÚCLEO COLONIAL EL DORADO – 
ESTRUTURA GERAL

O “Núcleo Colonial El Dorado” foi o resultado da anexação 
das fazendas Baixotes, Baguaçu e áreas limítrofes. Resultam num 
empreendimento de contornos irregulares, tendo como o grande eixo 
a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

A área faz parte da bacia dos rios Tietê e Aguapeí. Os córregos 
definem os eixos principais de colonização. Caminhos são projetados 
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nos espigões. Os lotes rurais, de frente estreita, se desenvolvem da 
estrada ao ribeirão. A área de lotes rurais varia de 8 a 500 alqueires 
revelando flexibilidade no parcelamento. Visava atender a colonos 
imigrantes de recursos variados.

A planta parcial do El Dorado apresenta um trecho da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil que compreende a delimitação de algumas 
estações/paradas ao longo da linha tronco (quadro 1) em que se pode 
comprovar as diretrizes previstas nos decretos acima mencionados. 
Além disso, a distância entre cada uma das estações varia entre oito a 
doze quilômetros, o que permite atualmente cidades próximas uma das 
outras.

Quadro 1 – Estações ao longo da linha tronco da EFNOB no Núcleo 
Colonial El Dorado

ESTAÇÃO KM

General Glycerio 240

Coroados (Recta Grande) 250(10 km)

Biriguy 262(12 km)

Guatambu 270 (8 km)

Araçatuba 280 (10 km)

Fonte: Dados obtidos a partir da Planta Parcial do Núcleo colonial El Dorado, 
elaborado pelos autores, 2017.

Ao longo da ferrovia, próximo ao km. 270 pode-se perceber 
a aglomeração de três grupos de lotes pertencentes a proprietários 
distintos: Fazenda da Companhia (terras da Lumber), um lote da Brazil 
Plantation Syndicate e lotes de terceiros (figura 3). Esse conjunto de 
lotes adapta-se ao traçado do Ribeirão Baguaçu e ao espigão divisor 
Baguaçu – Baixotes.
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Figura 3 – Terras de terceiros e de outras companhias ao longo da EFNOB

Fonte: Museu Dr. Renato Cordeiro – Birigui, modificado pelos autores, 2017.

As fazendas/terras pertencentes à Companhia de Terras, 

Madeira e Colonização de São Paulo, que estão às margens da Ferrovia 

ocupam a segunda maior parcela de terras à margem da linha tronco 

do núcleo colonial, estando atrás somente do conjunto de lotes de 

terceiros.
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As terras da “Brazil Plantations” as margens da ferrovia no El 

Dorado configuram-se como um lote estreito que possui ligação com 

a Ferrovia através da Estação Guatambu. Entre os lotes de terceiros 

e os lotes da Brazil Plantations há um lote estreito pertencente à 

Lumber que faz a ligação e conexão entre os dois proprietários. 

Assim, sempre quando há a demarcação de lotes de outras 

companhias colonizadoras há, mesmo que em uma estreita faixa, 

lotes da Companhia responsável pelo El Dorado. 

A rede de caminhos e estradas do El Dorado tem ao todo, 

aproximadamente 800 km ao redor de 40 km de ferrovia. Percebe-se 

a partir da figura 4, que as estradas sempre partem da ferrovia em 

direção aos patrimônios e sedes. Além disso, as escolas também se 

localizam em locais estratégicos ao longo dessa rede.
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Figura 4 – Redes de caminhos e estradas da ferrovia às sedes/patrimônios e 
escolas

Fonte: Museu Dr. Renato Cordeiro – Birigui, modificado pelos autores, 
2017.

As estradas possuem, portanto, a função de facilitar o acesso às 
estações ferroviárias. Há sedes que se localizam a margem de apenas uma 
estrada e outras que ocupam uma localização entre o encontro de até três 
estradas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um sobrevoo sobre a região Noroeste de São Paulo, ao longo da 
antiga ferrovia EFNOB, permite identificar extensas áreas de características 
homogêneas. São reconhecíveis pela linha de ferro, estradas no espigão, o 
parcelamento de lotes rurais e a distribuição de pequenos povoados numa 
faixa de 20 km a partir da ferrovia.

O que se avista na região entre Birigui e Araçatuba é o resultado 
da implantação do empreendimento de colonização “Núcleo Colonial El 
Dorado” da Companhia de Terras, Madeira e Colonização de São Paulo. 
O processo de parcelamento em lotes rurais obedecendo às condições 
de relevo e hidrografia define paisagens tipo que, em conjunto definem 
áreas de caracterização da paisagem. A Planta da Colônia El Dorado, 
empreendimento da Lumber permite identificar os valores implícitos na 
paisagem enquanto patrimônio. 

A leitura e análise da “Planta Parcial do Núcleo Colonial El 
Dorado”, confrontada com a lei de povoamento 6455/1907 e o Decreto 
6463 de Concessão da Ferrovia Noroeste, de 25 de abril de1907, permite 
identificar as cláusulas definidoras de determinadas características da 
paisagem. Distâncias de estações, vias de acesso, tipo de parcelamento 
de lotes rurais, modos de produção entre outros seguem criando áreas de 
paisagem.

O resgate de documentação e de material iconográfico é de 
extrema importância para o reconhecimento da paisagem centenária 
do Noroeste como patrimônio.
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Capítulo 20

SABoreS MiGrAnteS nA forMAção do eStAdo de São PAulo

Maria Inês Rauter Mancuso1

1 Introdução

Neste estudo tem-se o objetivo principal de, a partir de memórias 
de velhos moradores, descrever a constituição e transformações de 
parte da região central do Estado de São Paulo, durante o século XX, 
em especial da perspectiva dos novos sabores que iam sendo trazidos 
pelos migrantes atraídos pela economia cafeeira. Inserem-se também, 
primeiro, anotações sobre a industrialização dos alimentos, o que 
também aponta para a contribuição dos migrantes e, segundo anotações, 
sobre experiências vividas na cidade de São Paulo já na segunda metade 
do século, com os objetivos de contrastar modos distintos de vida, com 
ênfase nos sabores e de apreciar mudanças.

Representações da cidade na memória de velhos moradores 
foram buscadas em cidades localizadas em regiões centrais do Estado 
de São Paulo, em especial São Carlos e Itirapina, que se inseriram mais 
intensamente no processo de desenvolvimento econômico do Estado 
de São Paulo, com o café, a ferrovia e as migrações, a partir do século 
XIX. As pessoas que aí nasceram nas primeiras décadas do século XX 
cresceram em um mundo rural e ficaram adultas e morreram em um 
mundo urbano.

1  Universidade Federal de São Carlos; e-mail: inesmancuso.ds@gmail.com
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A associação café, ferrovia e migração vai dar nova feição ao 
estado: às fazendas, às cidades, à capital, às relações sociais. 

“Para cima da estação, do lado, para baixo era só café”, diz Dona 
Magdalena, uma das pessoas entrevistadas. Não só. Ao longo das ferrovias, 
vilas e cidades surgiam ou se desenvolviam, tendo a estação ferroviária 
como referência para o traçado. Em 1930, das aproximadamente 300 
cidades do Estado de São Paulo, apenas 29 não tinham surgido a partir 
da associação café — ferrovia (SAIA, 1995, p. 209)

As casas das cidades e das fazendas começaram a ostentar os 
materiais possíveis de serem importados e que expressavam estilo e 
valores europeus, assumidos como referência: o vidro, a grade de ferro, 
madeiras serradas em bitolas comerciais, papéis de parede, azulejos, 
telha francesa, telha de ardósia. O tijolo se impôs como material 
básico de construção em substituição à taipa de pilão, determinando 
“a carreira fulgurante do frentista e o prestígio do artífice italiano, mais 
aparelhado do que o espanhol e o português na manipulação deste 
gênero de trabalho” (SAIA, 1995, p. 215). Não é, portanto, só uma 
imigração de mão-de-obra, mas de estilo de vida, de valores estéticos, 
de jeito de morar e de comer.

Nesses tempos, surgiram a energia elétrica e os bondes, o 
cinema, o fonógrafo, banheiros de chuva (atualmente, chuveiro), 
automóveis, jardins públicos e footing, bicicleta e velódromos, telégrafo 
e telefone. Medidas de higiene pública e privada: propagavam-se sabões 
de “segura efficácia nas dôres rheumaticas, nevralgia, queimadura, 
picadas de animaes venenosos, frieiras, etc” (Correio de São Carlos, 2 
de dezembro de 1900). Passaram a ser consumidos arroz estrangeiro e 
nacional, bacalhau, vinho em quartola, sorvete, gelo e cerveja sempre 
gelada. Para roupas: cassas, fustões e zefir escocês. Rio e São Paulo, 
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França e Itália passaram a ser referência da roupa de moda, dos 
perfumes, do bom sapato e do bem comer. A cidade se consome com 
o olhar, o ouvir, no tato, no gosto e nos cheiros.

Nas fazendas, despolpadores, descaroçadores, ventiladores. 
Nas cidades, os equipamentos de café e de outros produtos agrícolas.

Com a estrada de ferro e o telefone era possível um proprietário 
supervisionar várias propriedades; delegar o trabalho da administração 
e receber relatórios diários nas mansões da cidade, preferencialmente 
na capital, centro maior de negócios e mais próximo do poder central. 
A capital, em função de posição privilegiada entre o interior produtor e 
o porto exportador de Santos, se metropolizou. Em 1929, apresentava 
900 mil habitantes.

O cultivo mais amplo do café a partir de 1840 e a construção 
das ferrovias a partir de 1860 coincidiram com a abolição do tráfico 
de escravos africanos Em março de 1901, o jornal Correio de São 
Carlos noticiou ter sido “enorme a quantidade de imigrantes”, na 
“quase totalidade de nacionalidade italiana” que nos últimos dias 
haviam transitado pela cidade. Em janeiro de 1900, noticia a chegada de 
nordestinos, “procedentes de Caeteté, estado da Bahia [...]fugindo aos 
rigores da fome[...] duas familias compostas de 5 adultos e 10 crianças, 
fizeram a pé todo o trajecto do estado da Bahia ate a Capital”.

Dos migrantes que chegaram a São Paulo, de 1827 a 1940, 
23,7% vieram de outros estados, sobretudo do Nordeste; 29,4% 
da Itália; 13,4% de Portugal; 12,0% da Espanha; 5,8% do Japão 
(MONBEIG, 1984, p. 150). Dos que foram para as fazendas entre 1898 
e 1902, pouco mais de um terço foi para Ribeirão Preto, São Simão, São 
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Carlos, Araraquara e Jaú, importantes centros cafeicultores, todos eles 
no planalto.

A associação café, ferrovia e migração dá nova feição ao 
estado: às fazendas, às cidades, à capital, às relações sociais. Nessa 
feição sobressai a diversificação: de gente, de maneiras, de falas, de 
hábitos, entre os quais alimentares. Nesse contexto, sobressai também 
a industrialização do Estado.

Este estudo se dedica a ressaltar os sabores.

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Para Halbwachs (1952), memória coletiva é o conjunto dos 
acontecimentos essenciais do passado de um grupo e “cada memória 
individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva [...] este ponto 
de vista muda segundo o lugar que ali eu ocupo [...] este lugar mesmo 
muda segundo as relações que mantenho”. A capacidade individual 
de recordar se relaciona, portanto, à participação em uma memória 
coletiva e aos quadros sociais da memória. Esses se referem, de um 
lado, aos estímulos presentes que conduzem à rememoração e, de 
outro, à localização no passado do que o presente suscitou.

Os quadros sociais da memória são constituídos por dois 
aspectos: 1)de noções lógicas que organizam o objeto, a personagem 
ou o acontecimento quanto ao tempo, ao lugar e quanto às relações 
de semelhança, isto é, de noções que localizam a lembrança; 2) dos 
significados atribuídos pelo grupo aos objetos, às personagens e aos 
acontecimentos, noções lógicas integradas às imagens sensíveis, o que 
leva à noção de representação coletiva. Portanto, os quadros sociais da 
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memória seriam constituídos de representações assim como a própria 
memória, o que permitiria a conexão entre eles. 

Durkheim (1989), ao discutir a noção de alma, forma popular 
da ideia de personalidade, e, por esse caminho, discutir a noção de 
pessoa, afirma que essa é o produto de dois fatores. Um, essencialmente 
impessoal, faz parte do patrimônio coletivo (a sociedade em nós). 
Outro, um fator de individualização que fragmenta esse princípio e o 
diferencia, criando personalidades distintas: 

[...] é o corpo que desempenha esse papel. Como 
os corpos são distintos uns dos outros, como 
ocupam pontos diferentes no tempo e no espaço, 
cada um deles constitui um meio especial onde 
as representações coletivas vêm se retratar e se 
colorir diferentemente.” (Durkheim,1989, p. 331).

Os pontos diferentes no tempo e no espaço são definidos 
socialmente, e tais definições qualificam e dão conteúdo aos corpos, 
a tudo que entra pelos sentidos: cheiros, sons, imagens, sensações, 
sabores. Os corpos qualificam-se socialmente.

O corpo é um lugar identitário, afirma Pollack (1992), e relacional. 
Por ele, relacionamo-nos reciprocamente. Por ele, ouvimos os sons da 
cidade, sentimos os seus cheiros, os seus sabores, vemos as ruas, os 
monumentos, as pessoas, e, por representações, conferimos significado 
aos sons, aos cheiros, aos sabores, às imagens, às sensações táteis.

António Cândido (1993), em Os Parceiros do Rio Bonito, 
articula duas perspectivas teóricas: a proveniente de Marx, para discutir 
os mínimos vitais, e a proveniente de Durkheim, para discutir os 
mínimos sociais. Os grupos sociais devem garantir, na relação com 
a Natureza, um mínimo de produção de alimentos, abaixo do qual 
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conhecerá a fome. A relação com a Natureza para a garantia desse 
mínimo vital é estabelecida por um grupo socialmente integrado, que 
também deverá ter um mínimo de integração abaixo da qual haverá 
anomia. A discussão desse processo social se articula com a dimensão 
cultural ao descrever o cardápio do que se comia ao longo da semana. 
A discussão beira os sentimentos, ao se referir a insatisfação produzida 
pela monotonia alimentar.

Michel Certeau (1997) destaca o papel da mulher na centralidade 
da cozinha em uma casa. Esta discussão remete a Lévi-Strauss (1991), 
que situa a cozinha como o local da domesticação do fogo e, portanto, 
como o local em que a comida crua se transforma em comida cozida: 
apenas o ser humano come cozido, como resultante de um ato 
consciente. Os demais animais comem cru ou podre. A cozinha é o 
lugar da mulher a qual também, assim como a cozinha, marca a relação 
entre a Natureza e a Cultura: a mulher menstrua, gera leite e crianças 
o que a remete para o reino da Natureza. Além disso, o princípio de 
sociabilidade entre seres humanos é estabelecido pela troca de mulheres.

3 SABORES QUE CHEGAM...

Com o café, as feições do estado começam a mudar. Com a 
mão-de-obra, repete-se, imigra-se também um estilo de vida, um jeito de 
morar e de comer. Sobressai a diversificação: de gente, de maneiras, de 
falas, de hábitos, entre os quais alimentares. Filho de migrante italiano, 
e se sentindo também um pouco italiano, meu pai, à mesa, procurava 
reconhecer as origens da comida que comia. Lembrava os migrantes e 
dizia que eles haviam diversificado a alimentação, que antes o brasileiro 
só comia feijão, mandioca e farinha. A comida estimulava a lembrança 
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da infância, dos pais. Certa vez, em 1997, uma melancia servida como 
sobremesa após o almoço lembrou ao meu pai a imigração norte-
americana para a região onde está a cidade de Americana. Próximo a 
Americana está Louveira, para onde haviam ido alemães e italianos. As 
recordações associaram migrantes a comidas e a lugares.

Os alemães cultivavam verduras, uva e figo. 
Faziam chucrutz em barris. Punham o repolho 
lá e deixavam azedar. Vinha aquele cheiro 
gostoso!!! [...] Os italianos cultivavam uva e figo 
e faziam vinho com os pés. Louveira era perto de 
Campinas, Jundiaí e São Paulo. Eles mandavam as 
frutas por trem para essas cidades. [...] Só no Brasil 
se come feijão pelo que sei. O milho é da América. 
Os índios já faziam bebida fermentada do milho. 
E os italianos, do fubá feito de milho, ensinaram 
a polenta. Os portugueses, a broa, misturando 
farinha com fubá.

O bom fubá era feito de milho moído com roda 
de água. A roda que moía era de pedra, feita 
em Itu. A roda de água era feita de madeira. O 
carapina precisava ser muito habilidoso para fazer 
a circunferência e o último eixo era o principal. [...]

O fubá feito na roda d’água é mais gostoso do 
que o feito na moenda movida a eletricidade. A 
eletricidade esquenta e queima o milho. O fubá 
de roda d’água não. Sai frio. [...] A variedade de 
comida aqui era pequena. Foram os migrantes 
que a expandiram. [...] Quando eu morava em 
Campinas, era criança, nos tempos da ferrovia 
[...] os empregados da Mojiana traziam jacas de 
30, 40 queijos de Conquista, no tênder de linha. 
Era proibido fazer isto. Os inspetores chegavam, 
olhavam e não viam o queijo porque ele estava no 
meio da lenha. [...] Quando o queijo estava curado 
demais, para usá-lo na macarronada, passava-se 
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nele colorau, para dar cor, pimenta do reino e 
óleo. Deixava-se o queijo descansar uns dias para 
enxugar mais. Depois de uns dias estava no ponto 
de ralar.

[...]

Itanhandu e a Serra de Palmira também tinham 
queijos famosos. Lá é que se preparava um queijo 
duro, para macarronada, para sopa. Depois o 
Rio Grande do Sul começou a produzir o queijo 
gorgonzola. O queijo gorgonzola era italiano. O 
queijo gorgonzola ficou célebre pelo mau-cheiro e 
pelo bolor. (Senhor Victório, 87, Itirapina).

Um novo jeito de ser produz, do milho, original da terra, broas e 
polentas. Queijos mineiros curados, italianizados com colorau, feito de 
urucu, misturam-se às macarronadas. Cheirando a chucrutz, a melancia 
completa a mesa de feijão, farinha de mandioca e carne seca. Feijoada. 
Marmelada, goiabada, pessegada, figada: quatro em um. E mais: quibe, 
quindim, puchero, azeite, sorvete, vinho. Coisas da terra e de outras 
terras. “Uns com os outros” diversos. 

A comida marca um período que, parecia a muitos, havia se 
acabado: o tempo das visitas e das conversas sentados em cadeiras 
postas nas calçadas.

Velha catedral! Rodeada de jardins maltratados, 
só de gramas, mas onde à noitinha as crianças 
brincavam de cabra-cega ou de Senhora Dona 
Sancha, enquanto os vizinhos se reuniam nas 
calçadas com suas cadeiras para conversas amenas 
[...]! Eras nessas conversas que as comadres 
trocavam suas receitas de quitutes como galinha 
de cabidela, frango ao molho pardo ou o 
segredinho de fazer as leitoas ficarem com o 
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couro todo pururuca! Ai os meus doces de tão 
doces lembranças: quindins, nos quais se usavam 
24 gemas! Ou babas de moça e saborosos pudins 
de mandioca, queijo e côco! (Dona Lais, 77, São 
Carlos). 

Foi na época do seu Amâncio que fazia doces: 
cocada bananada. Como comíamos doces! O 
Amâncio fazia bananada no chão. Abria um buraco, 
forrava com folhas de bananeira e lá colocava as 
bananas. Era um sistema de estufa. [...] Deve ter 
sido em 27, 28! (Senhor Luis, 87, Itirapina).

Certa vez o senhor Victório lembrou-se das pessoas que 
faziam pão. Fechou os olhos, inclinou levemente a cabeça, inspirou 
profundamente e disse: “Posso sentir o cheiro do pão assando. A 
cidade cheirava a pão. [...] Agora a cidade não tem mais esse cheiro. 
Não sentimos mais o cheiro do pão assando”.

4 APONTAMENTOS SOBRE A INDUSTRIALIZAÇÃO DE 
ALIMENTOS

A economia cafeeira atrai para São Paulo, migrantes europeus, 
não só para trabalhar nas fazendas de café. Muitos se instalam nos 
centros urbanos, desenvolvendo atividades artesanais, algumas de 
prestação de serviços, não só para a área rural, mas também para as 
urbanas. Mesmo fora do período mais intensivo de industrialização, 
o de guerras, quando o suprimento de bens de consumo importados 
ficou dificultado, observam-se iniciativas na indústria de alimentos. 
Alguns casos exemplares são aqui destacados.
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Em 1933 foi publicada a segunda edição do Livro A arte de 
comer bem, de Rosa Maria, anterior, portanto, ao livro Dona Benta, cuja 
primeira edição é de 1940. O livro, cujo subtítulo é “(contendo jantares, 
almoços, chás, cocktails, refrescos e outras receitas bem escolhidas e 
simplificadas)”, é composto de 12 partes: jantares de almoços de 
cerimônia; almoços e jantares para “convivas estrangeiros”; jantares e 
almoços de pouca cerimônia; jantares e almoços mais íntimos; jantares e 
almoços simples; jantares para “intelectuais, epicuristas e vegetarianos”; 
“recepções, cocktail-party e chás de cerimonia”; bebidas, patês, pães, 
bolos, bolinhos, rosquinhas, docinhos; caldas, glacês, balas, suspiros, 
sorvetes; “a arte de beber”; “pratos especiaes para a roça”, para a praia, 
conservas, doces rústicos; medidas aproximadas, utensílios necessários, 
termos de cozinha e alguns ingredientes, conselhos práticos. A segunda 
edição contem menus “para uma semana de diabeticos”. O livro traz 
propaganda do fermento em pó Royal, do fermento fresco Fleischmann 
e do chocolate Sönksen.

No desenho da lata do fermento em pó Royal ele ainda é 
identificado pela língua inglesa “baking powder” sugerindo que não 
seria ainda fabricado no Brasil. O mesmo acontece com o fermento 
fresco: dois desenhos aparecem, um contendo o texto em inglês e outro 
em espanhol. O funcionamento da empresa no Brasil foi autorizado 
em 1931 por Getúlio Vargas. Em 1932, a primeira fábrica instala-se em 
Petrópolis. A empresa fora fundada em 1868, em Ohio, pelos irmãos 
Fleischmann. Em 1929, a empresa foi incorporada pela Standard 
Brands que, em 1981, fundiu-se com a Nabisco Brands. Em 1986, essa 
empresa vendeu a Fleischmann para uma empresa australiana que, em 
2004, vendeu o negócio de fermento para a Associated British Foods. 
As mudanças estruturais das últimas décadas do século XX, portanto, 
reorganizaram o negócio sem o destruir.
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Na propaganda do fermento Royal, inscrita no livro, sublinha-
se o papel da mulher nas coisas da cozinha: 

Não é surpresa para ninguém que a mulher, 
orgulhosa de sua habilidade em fazer bolos, use 
Royal. Royal significa: não falhar... não estragar 
ingredientes. Use Royal para todas as receitas 
neste livro que mencionam FERMENTO EM 
PÓ. Também para obter resultados optimos, 
recomendamos 2 colherinhas das de chá, bem 
cheias, para 500 grs de farinha em todas as outras 
receitas.

A história do Chocolate Sönksen tem trajetória distinta. 
A fábrica, que se situava na Rua Vergueiro até 1983, se originou 
de uma pequena loja, criada em 1888, casa dedicada à indústria e 
comércio de produtos doces. O primeiro nome foi La Bomboniére, 
de propriedade de um senhor de nome Richter, migrante alemão. 
O nome Sönksen, atribuído na virada do século, era da esposa do 
proprietário, que se dedicou à expansão da empresa, até 1904, quando, 
em razão do falecimento do marido, decidiu vender a empresa a João 
Faulhammer. Só após isso é que a empresa saiu do centro da cidade e 
foi definitivamente para as dependências na Rua Vergueiro. Em 1912, 
três irmãos Sönksen compraram a empresa que se tornou sociedade 
anônima em 1948. Na década de 70 do século XX, a fábrica, seguindo 
tendência econômica, entrou em decadência. Em 1977, a Casa Falchi, 
de propriedade de italianos, assumiu o passivo da empresa, mas não 
conseguiu evitar a falência requerida em 1983. A empresa, portanto, 
que continuou nos limites do capital nacional, sucumbiu, portanto, às 
injunções da reestruturação econômica.
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Afirmava a propaganda do CHOCOLATE “SÖNKSEN”, em 
1933, quando tinha uma fábrica e cinco lojas, todas no centro da cidade 
de São Paulo:

CHOCOLATE “SÖNKSEN” em tabletes “para 
famílias” (rotulo verde) é o chocolate preferido 
devido a sua insuperável qualidade. Esplendido 
ingrediente para tortas, doces, pudins, bolos, etc. 
Marzipan (massa de amêndoas) para decorações 
de tortas, etc. Sönksen, Irmãos & Cia. São Paulo.

A Fábrica de Chocolates Falchi foi instalada, por três irmãos 
italianos, em 1897, em uma gleba de terras dando origem a Vila 
Prudente, bairro da cidade de São Paulo. Os primeiros operários eram 
moradores de bairros italianos tradicionais como Mooca e Brás, mas, 
com a promoção de mutirões para construção de moradias em torno 
da fábrica, o povoamento da Vila Prudente se acelerou. O nome 
Prudente foi uma homenagem ao então presidente do Brasil, Prudente 
de Moraes, que apoiou diretamente a iniciativa dos irmãos Falchi.

Destaque necessário entre os migrantes italianos que marcaram 
a história da industrialização de alimentos no Estado de São Paulo é 
Francesco Matarazzo, que nasceu em Castellabate, em 1854, portanto 
quando não havia acontecido a unificação italiana. Em 1881, logo depois 
da unificação, decidiu migrar para o Brasil, na época, grande importador 
de banha de porco. Francesco trouxe consigo duas toneladas desse 
produto que se perderam durante a viagem. No Brasil, foi recebido 
por uma família amiga que possuía um pequeno negócio na região 
de Sorocaba. Com o dinheiro que trouxera, comprou quatro mulas e 
alguma mercadoria, para comercializar pelas fazendas da região. Em 
1882, abriu em Sorocaba um pequeno armazém de secos e molhados. 
Com o sucesso do armazém, começou a investir, com o apoio de 
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irmãos, em pequenas fábricas de banha de porco, verticalizando a 
produção. A primeira fábrica – uma prensa de madeira e um tacho de 
metal - foram instalados em sua própria casa. Em 1890, foi para São 
Paulo onde abriu um empório importador e distribuidor, a Matarazzo 
& Irmãos, de farinha de trigo, arroz, óleo, banha e outros produtos. Em 
1891, dissolveu a Matarazzo& Irmãos e criou a Companhia Matarazzo 
S.A., com a atividade principal de importar farinha de trigo e algodão 
dos Estados Unidos. Com as dificuldades de importação, trazidas pela 
Guerra Hispano-Americana, em 1898, a importação da farinha fica 
dificultada. Matarazzo resolveu, então, produzir farinha de trigo no 
Brasil e, para isso, construiu e instalou no Brás, em 1900, o Moinho 
Matarazzo. Para comercializar a farinha, criou uma tecelagem para 
fabricar os sacos de algodão. Com as sementes de algodão produzia óleo; 
com o subproduto, sabão. Criou uma metalúrgica para fabricar as latas 
para conter o óleo. As fábricas Matarazzo são instaladas, nesta segunda 
fase, na Barra Funda. Expandiu seus negócios para outros ramos e, 
quando morreu aos 82 anos, em 1937, deixou o maior conglomerado 
empresarial da história brasileira. A decadência do império anunciou-
se em 1969, com o primeiro balanço negativo. A partir de 1983, várias 
empresas do grupo entraram em concordata.

Entre os chocolates produzidos industrialmente na primeira 
metade do século XX sobressaem o Sonho de Valsa e o Diamante 
Negro, da Lacta. A Lacta deriva da Société Anonyme des Chocolats 
Suisses de S. Paulo, fundada no início do século por um cônsul suíço. A 
fábrica e a primeira loja foram instaladas na Vila Mariana.  A empresa 
foi comprada por dois outros empresários, durante a primeira guerra 
mundial, quando as dificuldades de importação favoreciam a indústria 
nacional. Em 1917 foi registrada a marca Lacta da Poulain. Prejudicada 
por incêndio, a quebra da bolsa de Nova Iorque e a recessão mundial, 



395

conseguiu ainda manter o mercado para o chocolate Lacta, mas 
declarou falência em 1937. O controle da empresa foi então assumido 
pelo grupo Assis Chateaubriand e por Adhemar de Barros, em cuja 
família permaneceu até 1996 quando foi vendida para a americana Kraft 
Foods, incorporada na Mondelez International.  Essa é hoje também 
responsável pelo fabrico do Pó Royal.

Diamante Negro e Sonho de Valsa foram lançados em 1938. 
O nome Diamante Negro foi inspirado em Leônidas da Silva, jogador 
negro, o que indica a popularidade do futebol já nessa época no 
Brasil. Sonho de Valsa foi criado dirigido às mulheres. O bombom 
e a embalagem são exemplares do ponto de vista de apelo popular. 
A embalagem foi criada pela Indústria Toga de Papéis de Arte José 
Tscherkassky, no início da década de 40. O papel celofane, derivado do 
petróleo, então possível de ser produzido no Brasil, na cor maravilha, 
tem o desenho de um casal dançando e o de uma escala musical retirada 
de uma valsa de Oscar Strauss. A história da criação da embalagem, 
conforme relatos, é interessante: em uma madrugada, insone, o 
senhor José saiu para o jardim. As primaveras (bouganvillea) estavam 
em flor. O senhor José apanhou uma flor e decidiu fazer um papel 
daquela cor para o bombom. Assim o fez. A Lacta teria ficado refém 
da Toga porque houve uma identificação imediata entre a embalagem 
e o bombom embalado, e só a Toga produzia o papel naquela cor. 
Segundo informações da época, a Lacta teria lançado o bombom Ouro 
Branco, em 1952, para derrubar o prestígio do Sonho de Valsa, mas 
não o conseguiu. Em 1996, houve uma fusão entre duas empresas 
de embalagem: a Dixie Lalekla, que, na época, havia quase 50 anos, 
produzia potes plásticos para alimentos, e a Toga que, havia 60 anos, 
produzia embalagens flexíveis e semi-rígidas. Não mais sob o jugo da 
Toga, a Mondelez International transformou o produto em uma marca: 
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sonhos de valsa são produzidos em tamanhos e sabores distintos, em 
embalagens simples e para presente. O papel mudou: perdeu a leveza 
e a transparência do celofane que permitia que a gente olhasse através 
dele e visse o mundo todo cor de maravilha; os casais dançantes estão 
lá, circundados por uma partitura musical que pouco se nota pela falta 
de transparência do papel. Segundo a empresa, o novo papel preserva 
por mais tempo o crocante do bombom permitindo alcançar novos 
mercados no Nordeste, antes impróprios para chocolates. O pacote traz 
recomendações sobre como se deve abrir a embalagem do bombom. 
Instrução programada. Ganhou-se em racionalidade e em mercado, 
perdeu-se em poesia e memória afetiva: o mundo não pode ser mais 
visto em cor de maravilha.

A Nestlé também se destaca na indústria de alimentos. A 
empresa foi formada em 1905 por uma fusão de empresas fundadas 
em 1866 pelos irmãos Page, americanos naturalizados ingleses, e Henri 
Nestlé, químico suíço-alemão. O brasão da família Nestlé tinha a figura 
de um ninho aludindo ao nome Nestlé derivado de ninho, que passou a 
ser utilizado pela empresa. No início o ninho abrigava três filhotes; em 
1985, passou a abrigar apenas dois. Sugestão para controle da natalidade 
ou apenas consequência da alteração já observada? Propagandas 
publicadas em 1876 registram a presença da Nestlé comercializando 
farinha láctea importada. A primeira fábrica no Brasil é instalada em 
Araras-ESP, em 1921, para produção do leite condensado que receberia 
o nome de Leite Moça. Nos históricos publicados sobre a empresa não 
aparecem crises motivadas pelas alterações da estrutura econômica, em 
especial as relativas à reestruturação econômica do final do século XX.

Dos casos apresentados, a Nestlé instala-se no Brasil como 
empresa multinacional e assim permanece até hoje. As demais, que 
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surgem como empresas de capital nacional capitaneadas por migrantes 
europeus, têm trajetórias distintas, porém marcadas pela reestruturação 
econômica que se iniciou na década de 70 e se aprofundou na década de 
80. A Lacta foi incorporada por uma empresa multinacional; a Sönksen 
desapareceu. Não se conseguiram informações sobre a Falchi. A crise 
das empresas Matarazzo se aprofundou na década de 80 e muitos dos 
negócios se fecharam.

5 COMIDA DE CASA, COMIDA DE RUA, COMIDA DE 
FESTA...

Nos tempos lembrados pelo sr. Victório, as refeições eram 
geralmente feitas em casa, em especial em uma cidade pequena como 
Itirapina e mesmo não tão pequena como São Carlos. A cozinha era 
o lugar da sociabilidade familiar e cozinhar cabia à mulher, esposa e 
muitas vezes mãe. Livros, cadernos e troca de receitas cimentavam 
relações entre mulheres.

Em casa, em minha infância, hábito que se repetia em outras 
casas, no almoço dos dias de semana, arroz e feijão – a “comida”, 
acompanhados de carne e de salada – a “mistura”. Não havia o 
costume de sobremesa nem de refrigerante. Esse, só aos domingos, dia 
da macarronada e do vinho. Ao jantar, comia-se sopa. Meu pai dizia 
que “o desjejum devia ser de príncipe; o almoço, de rei; o jantar, de 
mendigo”. Minha mãe dizia que comer demais à noite dá pesadelos.

À mesa sempre se colocava o pão mesmo que ninguém o 
comesse. Para meu pai, era reverência religiosa, símbolo da comunhão. 
Minha avó paterna, se alguém falasse alguma impropriedade à mesa, 
levantava e dobrava a toalha descobrindo parcial e delicadamente a 
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mesa, preservando a sua sacralidade. O fogão era a lenha até os meus 
15 anos aproximadamente. A comida que sobrava ficava sobre ele. A 
qualquer momento se podia “matar a fome”. Com o fogão a gás e a 
geladeira, a comida que sobrava era guardada. Meu pai, descontente, 
afirmava que minha mãe a escondia.

A comida variou um pouco mais, quando uma tia se casou com 
um sírio. À comida caipira, resultante do encontro entre o indígena e 
o português bandeirante, e à italiana se juntaram quibe, esfirra, tabule, 
kafta, sopa de coalhada, coalhada seca.

Doces eram feitos em casa, geralmente de frutas – abóbora, 
laranja, mamão verde, figo verde, banana – ou de arroz. Assim se 
conservavam as frutas da estação e se agradavam amigos e vizinhos. Um 
prato com doce dado para alguém deveria ser devolvido com alguma 
coisa. Voltando vazio, era acompanhado de pedido de desculpas. O 
doce significava afeto, mais do que o salgado. Feito e servido para 
agradar, era servido para as visitas recebidas na sala às quais também, 
na despedida, se servia café coado na hora.

Nas festas de aniversário ou de casamento, serviam-se 
salgadinhos e doces. A atração era o bolo enfeitado, diferentemente do 
dos dias comuns. Com o tempo, apareceram as boleiras que faziam bolos 
de festas. As duas famílias mais ricas amigas de minha família serviam 
biscoitos de polvilho e um doce chamado “bomba”, massa recheada de 
creme coberta de chocolate, comprados na confeitaria Zoega, em Rio 
Claro, de um sueco. As crianças dessas famílias também ganhavam dos 
pais latinhas de balas Sönksen, de cevada e de frutas. Por essa época 
também chegaram uvas passas norte-americanas, marca Sun-Maid, 
embaladas em caixinhas vermelhas com o desenho de uma camponesa 
sorridente segurando uma cesta de uvas, à frente de um sol amarelo.
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As festas de junho aconteciam ou em casa de algum devoto, 
ou na praça da igreja católica: a quermesse. Em um grande barracão, 
ficava a cozinha improvisada onde se faziam pastéis e quentão. Minha 
avó paterna, durante a minha infância, era responsável pelos pastéis. 
Habilidosa com temperos, carnes e licores feitos por ela eram elogiados. 
A massa do pastel, à qual se misturava um pouco de pinga, era crocante. 
Leiloavam-se leitoas e frangos assados e bolos doados que vinham em 
prato de papelão forrado com papel de seda trabalhado manualmente 
a tesoura rendilhando desenhos simétricos. Bolos e frangos assados 
eram também prêmios da tômbola. Nas quermesses e quando havia 
circo, pipoqueiros e carrinhos de algodão doce apareciam.

Nos velórios, que ocorriam na residência do morto, se servia 
canja para a família e para os amigos próximos. Canja era também 
comida para doentes.

Na primeira metade da década de 60, quando fiz o ginásio em 
São Carlos, conheci pela primeira vez uma pastelaria, perto da estação.

Na segunda metade da década de 50, minha avó materna ficou 
viúva e foi morar em São Paulo com os filhos que lá trabalhavam. Os 
hábitos, à época, não me pareceram diferentes dos do interior. Almoços 
e jantares na casa eram semelhantes. Meus tios que trabalhavam 
almoçavam fora, mas jantavam em casa. Aos finais de semana, 
saíamos e comíamos algum salgado, doce ou sorvete muitas vezes com 
apresentação sofisticada: banana “split” e “sundaes” que também eram 
vendidos em São Carlos no Bar do Maneco. Nas férias escolares, com 
minha tia saíamos para comer cachorro quente nas Lojas Brasileiras. 
Lembro-me da novidade que foram os primeiros bares que serviam 
quibe frito e esfirra.
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O sundae é uma sobremesa típica dos Estados Unidos e 
pode ter sido criado, ainda no século XIX, em razão da proibição de 
consumo nos domingos (Sunday, em inglês) do ice cream soda. O 
sundae teria surgido como substituto. Banana Split foi inventada em 
1904, em uma pequena cidade da Pensilvânia, por um farmacêutico, 
para comer bananas na sobremesa. Mesmo tendo sido criados no 
fim do século XIX e no início do século XX, essas formas de comer 
sorvete se popularizam, no Brasil, com a intensificação do processo de 
urbanização e com a importação de novos hábitos.

Na segunda metade da década de 80, comecei a trabalhar em 
São Paulo. No centro da cidade, lanchonetes, restaurantes e confeitarias 
eram frequentes, repletas de gente no almoço, acompanhado de 
refrigerante e sobremesa.

Em Itirapina, também mudaram os hábitos alimentares da 
família. Uma mudança foi o jantar que perdeu a sempre presença da 
sopa, substituída por lanches ou pizzas, sem respeito à restrição do 
horário. Continuaram o arroz e feijão durante a semana, no almoço, e 
a macarronada aos domingos. Sai-se mais para comer fora e compra-se 
mais comida aos quilos em marmita. Surgiram pequenos restaurantes 
e pizzarias. Cozinhar, responsabilidade da mulher, passava assim do 
lar para o mercado, mesmo que realizado também, muitas vezes, por 
mulheres.

6 CONCLUSÕES

Construções sociais, os sabores (o corpo que sabe e saboreia 
e os próprios sabores) se modificam e contam e celebram histórias: 
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de pessoas, famílias, gerações, migrações, relações sociais, festas, 
cotidianos, nascimentos e mortes.

A relação café- migração trouxe para o Estado de São Paulo 
novas comidas e novos sabores que se integraram à comida caipira, 
resultante da relação entre o português e o indígena. A riqueza propiciada 
pela economia cafeeira possibilitou, para o Estado, a importação de 
novos produtos que se integraram ao cardápio. A migração, por outro 
lado, trouxe pessoas que possuíam habilidades de produzir, local e 
comercialmente, produtos que possuíam os novos sabores desejados, 
o que deu início a um processo de industrialização ainda no período 
cafeeiro e que se intensificou no período de guerras, após a decadência 
do ciclo. O processo de reestruturação produtiva nas últimas décadas 
do século vai alterar a feição desse processo destruindo empresas ou 
submetendo-as ao capital multinacional.

A metropolização da cidade de São Paulo, o crescimento das 
cidades do interior e o trabalho da mulher fora de casa levam a novas 
formas de comer. Intensifica-se, em São Paulo, na capital e no interior, 
o hábito de comer fora. Pela comida, observa-se a transferência das 
atividades domésticas para o mercado. O que acontecerá com os livros 
e cadernos de receitas, preciosidades femininas, e com a cozinha que 
tradicionalmente era o local dos encontros?
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Capítulo 21 

hiStóriA recontAdA: uMA hiPóteSe de reconStituição 
ArquitetônicA do reAl theAtro de São joão - rj

Paulo Roberto Masseran1

1 Introdução

A presente comunicação versa sobre a elaboração de uma 
primeira versão da reconstituição arquitetônica hipotética do Real 
Theatro de São João do Rio de Janeiro, conforme suas características 
originais apresentadas no seu primeiro período, isto é, aquele que se 
estende da sua inauguração, em 12 de outubro de 1813, até o incêndio 
que destruiu completamente seu interior, em 25 de março de 1824. 
Desde o início de um projeto de pesquisa desenvolvido com o auxílio 
do CNPq, denominado: “Theatros de D. João VI. Arquitetura, cidade 
e cultura do período joanino no Brasil”, empreendeu-se à elaboração 
de um trabalho de reconstituição hipotética do Real Theatro de São 
João do Rio de Janeiro, o maior e principal teatro construído no Brasil 
durante a primeira metade do século XIX.

O primeiro teatro que existiu no mesmo espaço do Largo do 
Rossio, utilizado por onze anos pela corte portuguesa e onde ocorreu, 
de fato, a aclamação da independência do Brasil e a instauração do novo 
império, foi um grande teatro público à italiana edificado conforme 
as prerrogativas formais e decorativas da arquitetura teatral que se 
produzia, correntemente, no mundo ocidental. Era o segundo teatro de 

1  Professor Doutor; Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação; e-mail: masseran@faac.unesp.br
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grande porte construído no Brasil, mas criou-se e tornou-se o principal 
espaço de celebração da corte, na capital do império português.

De forma evidente, presente nas poucas ilustrações e desenhos 
do teatro e seus entornos, foi o principal monumento arquitetônico 
construído no Rio de Janeiro após a instalação da corte portuguesa, 
que o fez seu salão de cerimônias e, sua localização, num dos pontos 
extremos do amplo Largo do Rossio, contribuiu para conferir uma 
dignidade neoclássica plena ao edifício do teatro, ou seja, um objeto 
arquitetural, de fachadas livres e voltado à amplitude de um espaço 
livre que o destacava, perante o entorno e as demais construções e que, 
por sua vez, prolongava-se também como espaço cerimonial onde a 
própria praça assumia o caráter cênico. Constituição urbana que terá 
seus desdobramentos e extensões até meados do século XX e será, 
brilhantemente, apresentada pela professora Evelyn Furquim Werneck 
Lima, em sua tese (1997).

Falta, contudo, material gráfico e iconográfico que esclareça 
sobre a constituição interior do teatro. Há muitos relatos publicados 
em epístolas, jornais e bibliografia de viagem hodiernos, uma planta 
do prédio elaborada na segunda metade do século XIX, que apresenta 
o teatro após várias reformas (LIMA, 2000, p. 51), e uma foto 
interna da sala do início do século XX (FON-FON, 1908), dos quais 
depreende-se uma certa compreensão deste salão teatral e que formam 
o material base utilizado para a elaboração da presente reconstituição 
arquitetônica. O trabalho consiste na modelagem tridimensional 
virtual do edifício do teatro reconstituído em suas formas originais do 
período de sua inauguração. Devido às fontes escassas sobre o interior, 
a modelagem mais fiável é a volumetria e a fachada frontal, ou do 
corpo principal formado pelos acessos e salas de apoio. As fachadas 
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laterais e posteriores são, ainda, especulativas e baseadas sumariamente 
nas aquarelas remanescentes. Os corpos posteriores do edifício onde 
localizavam-se os camarins e salas de apoio apresentam informações 
contraditórias e, desse modo, de difícil confirmação morfológica.

Metodologicamente, as técnicas associativas e comparativas 
entre as diversas modalidades de fontes documentais, aliadas a 
uma interpretação hermenêutica permitem, valiosamente, inserir a 
reconstituição arquitetônica de edifícios arruinados ou desaparecidos 
como um instrumento eficaz de estudo e análise para a história da 
arquitetura e do patrimônio cultural.

A primeira parte do trabalho discorre sobre as hipóteses 
conceituais e historiográficas sobre o contexto da época e o estado atual 
dos estudos científicos na área. E a segunda parte aborda o processo de 
elaboração da modelagem virtual e sua aplicação no campo da história 
da arquitetura.

2 OS TEATROS DE D. JOÃO VI

Proclamou-se pois a independência Brasileira por 
S. M. o Imperador na cidade de São Paulo a 7 
de Setembro de 1822. Este fato memorável será 
sempre glorioso para aquela cidade, e formará a 
mais notável das épocas do Brasil. Escusarei de 
tomar grande canseira em pretender demonstrar o 
regozijo inexplicável do público, do Imperador, e 
de seus criados e família, não foi sentido em ócio 
e descanso; muito pelo contrário, o trabalho que 
ocorreu foi como se pode crer excessivo, sendo 
tantas e tão diversas as providências que cumpria 
dar a crise extraordinária dos negócios públicos. 
(SILVA, 1966, p. 59-60)
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Segundo Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, amigo e fiel 
escudeiro do príncipe D. Pedro, durante a tarde deste dia, a Guarda 
de Honra de Sua Alteza, composta de cinco ou seis cavaleiros, estava 
acampada em sítio fora da cidade, junto ao regato chamado Ipiranga, 
aguardando o próprio Chalaça que investigava o ânimo dos cidadãos 
e preparava a entrada da comitiva em São Paulo, quando a chegada 
de um mensageiro do Rio de Janeiro trouxe notícias de acirramento 
das Cortes de Lisboa que exigiam o retorno imediato do príncipe a 
Portugal e uma série de restrições administrativas ao Brasil. Insatisfeito, 
o príncipe teria confidenciado ao amigo sua decisão de proclamar 
solenemente a independência em São Paulo. Seguiram à cidade e, 
recebidos festivamente pela população eram aguardados pela elite 
paulista na Casa de Ópera do Largo do Palácio2. Tudo leva a crer ter 
sido ali, neste teatro, como existiam tantos outros espalhados pelo Brasil 
e Portugal, que D. Pedro anunciara a efetiva emancipação da nação 
brasileira. Aclamado em regozijo seguiu-se o espetáculo. Após cinco 
dias, chegado ao Rio de Janeiro, no dia 15 de setembro, foi no Real 
Theatro de São João recebido euforicamente pela recém-instaurada 
elite brasileira, autônoma e sob as ordens do novo imperador.

2  Conforme informações de Noronha Santos baseado em relatos da época. A Casa de 
Ópera de São Paulo teria sido edificada por volta de 1770, junto à Casa de Fundição 
no Pátio do Colégio, ou Largo do Palácio do Governador, e foi demolido em 1870. 
Segundo relatos, o teatro teria 22 camarotes largos em cada uma das três ordens, a 
considerar entre plateia e camarotes uma capacidade de 400 a 500 pessoas, ou seja, 
algo muito semelhante à Casa de Ópera de Sabará/MG, ainda existente. Um teatro 
que se assemelhava a tantos outros construídos na mesma época como o Teatro da 
Rua dos Condes em Lisboa, o Teatro da Guarda no Porto, a Casa de Ópera de Ouro 
Preto, e a Casa de Ópera de Manuel Luiz, no Rio de Janeiro que, com a chegada da 
Corte, em 1809, fora transformado na Ópera Real. Cf. AMARAL, Antonio Barreto 
do. História dos velhos teatros de São Paulo (da Casa da Ópera a inauguração do 
Teatro Municipal). São Paulo: Imprensa Oficial, 2006. CAVALCANTI, Nireu. O 
Rio de Janeiro setecentista. A vida e a construção da cidade da invasão francesa até 
a chegada da Corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.
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Na seguinte noite (15) dignando-se S.A.R. e Sua 
Augusta Consorte honrar com as suas Reais 
presenças o Theatro de S. João, apenas correu a 
cortina da Tribuna, soltaram todos os espectadores 
os mais exaltados vivas, que dificilmente continham 
no ansioso peito, e ajudando suas expressões com 
o ondear dos lenços, e com universais palmas, 
era uníssono o alvoroço, geral o aplauso, e uma 
alegria tão fácil de experimentar, como difícil de 
expressar, mostrava as bem fundadas esperanças 
do Império Brasileiro no Seu Digno Herói, e 
Perpétuo Defensor. (O Espelho, 17/09/1822)

O episódio histórico da proclamação da independência do Brasil, 
já passado e repassado por inúmeros cronistas e historiadores que, em 
sua maioria reproduz a compleição da cena do brado “independência 
ou morte”, solenizado em pintura de Pedro Américo, oblitera ou 
desconsidera o real valor dos teatros como espaços de reunião e 
celebração pública no contexto político representacional da monarquia 
absoluta portuguesa. Não foi no bucólico riacho rodeado de tropas que 
o príncipe se desvencilhou publicamente da autoridade da metrópole, 
ou numa grande praça urbana e cercado por sua tropa, mas nos teatros 
– na pequena e acanhada ópera de São Paulo, também preterida pela 
historiografia geral, e no grande teatro público da corte, no Rio de Janeiro, 
ambos desaparecidos da cena urbana e da memória política brasileira.

Entre a Casa de Ópera de São Paulo (1770?) e o Real Theatro 
de São João (1813), no Rio de Janeiro, há um interlúdio que aguarda 
ainda, o seu profundo conhecimento. O transcurso de um pequeno 
teatro público a um grande teatro real, de caráter público, que acolheram 
importantes acontecimentos políticos, revela o crescimento da burguesia 
e sua composição de forças com as aristocracias, rural e urbana, e a 
constituição de seu espaço próprio nodal – um edifício apto a acomodar 
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e resolver o problema das distinções hierárquicas e suas representações. 
Edificado junto ao Palácio do Governo da Capitania de São Paulo 
durante a governação de D. Luís António de Sousa Botelho Mourão, o 4. 
Morgado de Mateus (BELLOTTO, 1979), a Casa de Ópera exerceu uma 
dupla função como teatro empresariado e teatro palaciano, ocupado que 
foi por companhias líricas e dramáticas e pelos músicos e cantores locais, 
também integrantes de conjuntos musicais das corporações religiosas. 
Espaço nodal urbano de sociabilidade das elites locais.

O Real Theatro de São João, por sua vez, surgiu com a 
transferência da corte, de Lisboa ao Rio de Janeiro, em 1808. 
Inaugurado em 1813 foi o resultado de um processo, em curso no 
mundo português, de autoafirmação das burguesias, antecedido pelo 
Real Theatro de São Carlos (1793), de Lisboa, e pelo Real Theatro 
de São João (1796), da Cidade do Porto, gênese das congêneres casas 
surgidas no Brasil, o Theatro São João de Salvador na Bahia (1812), que 
já encontrava-se em construção quando da chegada de D. João àquela 
cidade, e o posterior Theatro União de São Luís do Maranhão (1817), 
assim denominado em homenagem à elevação do Brasil à condição 
de Reino Unido. Constituíram-se os cinco grandes teatros públicos do 
Império Português, no início do século XIX, fruto da projeção política 
das elites locais e dos interesses de auto-representação3. 

3  O presente trabalho é decorrente do projeto de pesquisa denominado “Theatros de 
D. João VI. Arquitetura, cidade e cultura do período joanino no Brasil”, executado 
com auxílio do CNPq, pela Chamada Nº 43/2013 - MCTI/CNPq/MEC/CAPES.
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2 O REAL THEATRO DE S. JOÃO, 1813

Antes da chegada ao Rio de Janeiro, a corte portuguesa de D. 
Maria I, sob as ordens do Príncipe Regente D. João, que abandonara 
Lisboa antes da invasão das tropas francesas de Napoleão Bonaparte, 
fez uma parada em Salvador. Neste mesmo ano de 1808, havia se 
iniciado a construção de um novo teatro para a capital da Bahia, sendo 
inaugurado, ainda inacabado, a 13 de maio de 1812, dia do aniversário do 
príncipe, recebendo o nome de Theatro São João, seja em homenagem 
ao príncipe ou ao seu empreendedor, o Conde da Ponte, D. João de 
Saldanha da Gama e Melo Tôrres Guedes de Brito, governador da 
Bahia falecido em 1809.

Muito embora faltasse a terceira ordem de camarotes e a entrada 
externa para as galerias, só terminadas em 1829, com outros ornamentos 
da sala, como o anjo da fama, esculpido por Manuel Inácio da Costa, e 
colocado sobre a tribuna oficial, e a coroa imperial, assentada no arco 
de cena e trabalhada pelo entalhador Roque, a sala de espetáculos fora 
toda decorada pelo pintor Manuel José de Souza Coutinho, discípulo de 
José Joaquim da Rocha, que também pintou o primeiro pano de boca e 
se desincumbira magistralmente, como cenógrafo, dos cenários de “A 
escocesa”, peça encenada para o espetáculo inaugural. (RUY, 1959, p. 34)

Esse teatro, o qual pode-se considerar o primeiro de grandes 
dimensões edificado no Brasil, possuía plateia, um primeiro nível de 
frisas, três níveis nobres de camarotes, e galeria popular no nível superior. 
Situado junto à Praça da Quitanda, sua fachada era bastante exígua 
e apresentava três pavimentos, além do térreo. Ainda externamente, 
e por meio de uma cuidadosa implantação, conseguiu-se a liberação 
das três fachadas permitindo-se assim, uma conformação mais unitária 
ao edifício, e um tratamento volumétrico e estético mais apurado, 



410

insinuando um conjunto de caracteres próprios e coerentes ao uso e à 
inserção no contexto urbano, do edifício para teatro.

Na primeira década do século XIX, no Rio de Janeiro ainda 
resistia a “Casa da Ópera”, edificada em 1776 por Manuel Luís Ferreira, 
e situada junto ao Palácio dos Vice-reis que, com a chegada da corte, foi 
transformado em Palácio Real, o chamado Paço da Cidade. Do mesmo 
modo, o velho “teatro de Manuel Luís”, como era popularmente 
chamado, foi reformado e transformado em Teatro Real. Funcionou 
regularmente como teatro público, com três ou quatro representações 
operísticas ou dramáticas por semana, além das récitas especiais para o 
Príncipe Regente e sua corte. As boas companhias líricas e os excelentes 
grupamentos musicais revezavam-se em suntuosas apresentações 
(CARDOSO, 2011), mas o espaço do teatro quedava-se reduzido para 
o numeroso e aparatoso público.

Um decreto de 28 de maio de 1810, assinado pelo Príncipe 
Regente, recomendava que nesta capital “[...] se erija um teatro decente 
e proporcionado à população e ao maior grau de elevação e grandeza 
em que hoje se acha pela minha residência nela.” (PRADO, 1993, p. 89-
90). Foi então que o barbeiro da corte, Fernando José de Almeida, com 
a autorização real, deu início a uma campanha para a arrecadação de 
fundos para a edificação do novo teatro. Criou um grupo de acionistas, 
promoveu loterias, obteve isenção fiscal para todo o tipo de material 
necessário, e a 12 de outubro de 1813, era inaugurado o Real Theatro 
de São João, em homenagem ao seu incentivador, o Príncipe D. João. 

O teatro se localizava numa das extremidades do Largo do 
Rossio (atual Praça Tiradentes), onde hoje se encontra o Teatro João 
Caetano. Edifício de grandes proporções possuía plateia bastante ampla 
e mais quatro níveis de camarotes, incluindo-se as frisas; o camarote 
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real ocupava o segundo nível, considerado o mais nobre, e situava-
se em frente ao palco. Deste teatro restaram apenas algumas gravuras 
externas, como uma aquarela de Thomas Ender, e uma litografia de 
Théremin, além de alguns relatos dos grandes espetáculos levados à 
cena, como o do francês, Jacquemont:

O público parecia aborrecer-se muito: no entanto 
a sala estava cheia e ela é bem grande. O seu 
aspecto é o das salas da Itália: não há lustres mas 
lampiões colocados em frente dos camarotes. 
As mulheres, ataviadas; os homens em trajes de 
cerimônia, todos cobertos de condecorações, 
assumindo a partir dos quinze ou dezesseis anos o 
ar desdenhoso e enfastiado dos dandys de Regent-
Street. Creio que todo mundo que o Rio chama de 
alta sociedade tem camarote reservado na Ópera. 
O Imperador (D. Pedro I) é frequentador assíduo, 
porque as dançarinas e figurantes são muito de 
seu gosto, sem prejuízo das senhoras respeitáveis. 
Durante o espetáculo a praça fronteira ao teatro 
fica repleta de carruagens, nas quais vieram de 
suas chácaras os espectadores dos camarotes. 
Desatrelam-se as mulas, que mascam um pouco 
de capim empoeirado que brota aqui e ali no lugar. 
Os cocheiros dormem por perto ou jogam entre 
si e bebem [...]. A praça durante a representação 
parece um acampamento militar. Não há nela 
menos do que trezentos ou quatrocentos carros 
e mil mulas e cavalos, além de algumas centenas 
de servidores negros. Tudo isso é necessário ao 
prazer de duzentas ou trezentas famílias. Se ao 
menos elas se divertissem!

A plateia da Ópera, no Rio, pareceu-me composta 
por essa classe burguesa decididamente branca, 
formada de médicos, advogados, e dos que 
ocupam posições secundárias e subalternas na 
administração pública. Procurei em vão pessoas 
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de cor: elas teriam o direito de comparecer 
mas provavelmente não seriam bem acolhidas. 
(JACQUEMONT, 1841, p. 57-58)

A plateia era, então, reservada aos profissionais liberais, 
funcionários públicos, comerciantes e pessoas que atingiram certo 
grau de prestígio junto à corte. Os camarotes, por sua vez, abrigavam 
a própria corte e dirigentes políticos. No quadro descrito acima, 
percebemos a inexistência na Ópera, de galerias para acomodações 
populares, comuns nas antigas Casas de Ópera e pelo visto, ao povo 
era reservado apenas o espetáculo social, da entrada e saída do teatro, 
na praça contígua. 

Conforme as palavras do francês Jacquemont, a conformação 
do edifício seguia os princípios dos teatros italianos, e mais precisamente 
do Alla Scala de Milão. Externamente notam-se as semelhanças entre 
ambos: arcada tripla na entrada, frontão triangular e elementos de 
tradição clássica; fachadas liberadas nas quatro faces e inserção urbana 
elaborada com certa intencionalidade em se constituir num objeto 
isolado dentro de um contexto singelo ao seu redor. No interior, 
além das amplas dimensões, é notória a falta de galerias populares, 
certamente por ser um teatro exclusivo das elites, e a estrutura cênica 
capaz de abrigar as mirabolantes encenações das óperas rossinianas. 

Para a inauguração do teatro, providenciou-se uma companhia 
lírica para a apresentação da ópera “O juramento dos Numes” de tema 
mitológico, com libreto de Gastão Fausto da Câmara Coutinho e música 
do maestro Bernardo José de Souza Queiroz, suntuosamente encenada 
e com o teatro caprichosamente iluminado. Após a inauguração uma 
companhia dramática portuguesa, da famosa atriz Mariana Torres, 
apresentou-se em temporada, repetida anos mais tarde, dando início 
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a uma frequência cada vez mais assídua de companhias dramáticas ou 
líricas estrangeiras, em temporadas pela corte e algumas outras cidades 
de importância no país. (CACCIAGLIA, 1986)

Durante a década de 1810, acompanhamos a gestação de uma 
movimentação cultural no Rio de Janeiro, motivada e diretamente 
influenciada pela presença da corte portuguesa. A visita constante de 
companhias líricas e dramáticas ao país gerou a permanência de atores, 
cantores e músicos, e proporcionou a formação de incipientes grupos 
artísticos locais dedicados a uma produção cultural em conformidade 
aos anseios da burguesia. 

O gênero abordado neste período resumia-se invariavelmente 
à tragédia de temas clássicos e mitológicos, ou à tragédia de temas 
históricos, estruturada sobre bases do teatro clássico francês, 
encenadas espetacularmente conforme o gosto estético do século 
XVIII, ainda absoluto pelo menos até finais da década de 1820, porém 
decididamente, a influência do teatro português na vida cultural carioca, 
desse período, foi determinante, tanto em relação à procedência das 
obras levadas à cena quanto aos atores e autores. A tragédia, estruturada 
conforme os preceitos aristotélicos estabelecidos por Boileau, fundada 
na verossimilhança de tempo, lugar e ação, ou seja, uma única ação 
desenvolve-se num único espaço e em tempo real, ou quando muito se 
permitia o desenvolvimento da ação no período de um dia, forneceu 
a base para a criação de muitas obras do teatro português (PRADO, 
1993). Outro gênero clássico bastante difundido era a comédia; eram 
encenados os próprios textos franceses traduzidos ao português, ou 
obras compostas por autores portugueses fundamentadas nos preceitos 
clássicos. Nas primeiras décadas do século XIX, difundiu-se também, o 
recém-criado melodrama, uma espécie de meio termo entre a tragédia 
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e a comédia adotando, desde sua introdução em Portugal e no Brasil, 
um tom político-popularesco, propiciando certa banalização do texto 
que se afastou, cada vez mais, da erudição e tendeu, desse modo, à 
popularização do teatro.

Outra atividade artística que iniciou um caminho de grande 
desenvolvimento no Brasil do século XIX foi o gênero operístico. Há 
notícias da representação de óperas do compositor italiano Gioacchino 
Rossini, notadamente, após 1820. Foram apresentadas “La Cenerentola”, 
“L’italiana in Algeri”, “Elisabetta Regina d’Inghilterra”, “Adelaide di 
Borgogna”, “L’inganno felice”, certamente por companhias líricas 
italianas, portuguesas ou brasileiras; de Mozart consta a apresentação de 
“Don Giovanni” no Theatro São João em 1821 (CACCIAGLIA, 1986).

Desde sua inauguração, o Real Theatro de São João se destacou 
no cenário artístico nacional, como teatro oficial da corte no Brasil 
e, também, por sediar diversos e importantes acontecimentos da vida 
social e política da capital do país. Aí, D. Pedro leu o decreto pelo qual 
D. João VI aprovava a Constituição elaborada em Portugal, em 24 de 
fevereiro de 1821. Também foi aí que D. Pedro jurou fidelidade às bases 
da Constituição Portuguesa, em 5 de junho do mesmo ano. Em 15 de 
setembro de 1822, ao retornar de São Paulo, D. Pedro foi aclamado 
pelo povo, que irrompeu ao teatro, como o novo soberano do país 
independente. E a 12 de outubro deste mesmo ano, foi no São João, 
que D. Pedro recebeu o título de Imperador Constitucional e Defensor 
Perpétuo do Brasil, fato relatado por um jornal local, da época:

Suas majestades imperiais com sua augusta 
filha foram ao teatro às 8 e meia, com grande 
acompanhamento; não temos expressões com que 
descrever o alvoroço e vivo entusiasmo que causou 
o aparecimento de suas majestades imperiais. 
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Repetiam-se os vivas, a que suas majestades 
imperiais prestavam a maior atenção, agradecendo 
com repetidas inclinações de cabeça o público 
regozijo que eles motivaram; recitaram-se inúmeros 
versos de diferentes qualidades mas todos alusivos 
ao “Grande Objeto” e que foram mais ou menos 
aplaudidos conforme o melhor ou mais inferior 
desempenho dos poetas e recitadores. 

Dos camarotes apareceram três bandeiras de seda 
com as novas armas do imperador do Brasil, sendo 
a primeira apresentada pelo excelentíssimo general 
das Armas; se fora possível aumentava-se com 
esta vista o entusiasmo, porém já não era possível 
porque tinha chegado ao extremo. 

Durou este interessante espetáculo quase uma 
hora e sossegou para a orquestra dar princípio 
à sinfonia; finda esta recitou-se um assaz bem 
feito “Elogio Dramático” alusivo ao aniversário 
natalício de sua majestade, à Independência do 
Brasil e sua elevação à categoria de Império; findo 
o “Elogio” cantaram de três camarotes contíguos, 
da ordem nobre, vários cidadãos conspícuos um 
novo hino nacional, que transcrevemos abaixo e 
cuja música foi composta pelo bem conhecido e 
insigne compositor Marcos Portugal. 

Seguiu-se a representação pela Companhia 
Portuguesa do drama em três atos Independência 
da Escócia, traduzido livremente e acomodado ao 
atual sistema do Império do Brasil.... (PRADO, 
1993, p. 100-101).

Ainda neste período, foram construídos alguns pequenos 
teatros no Rio de Janeiro, dos quais nada resta além de algumas 
citações: em 1815 edificou-se um pequeno teatro ao lado do São João; 
em 1820 consta ter-se edificado outro pequeno teatro projetado pelo 
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arquiteto francês Grandjean de Montigny; em 1824 foi inaugurado o 
chamado Theatro do Plácido, localizado no Largo do Rossio próximo 
ao São João, mas o teatro continuou a ser o maior e o principal objeto 
arquitetural da Capital portuguesa.

O projeto do teatro foi concebido pelo Coronel, João Manoel 
da Silva, conceituado engenheiro militar e nomeado por D. João como 
Inspetor do Real Corpo de Engenheiros e Diretor do Arquivo Militar. O 
desenho assemelhava-o ao Real Theatro de São Carlos, projetado pelo 
arquiteto José da Costa e Silva (1747-1819), Arquiteto das Obras Reais, 
que se mudara para o Rio de Janeiro em 1811, a serviço do Príncipe 
Regente e que, possivelmente, contribuíra na reformulação do projeto 
do teatro que se encontrava em obras. Comportava aproximadamente 
1200 espectadores distribuídos pela plateia, 30 frisas, 28 camarotes 
de primeira ordem, 28 camarotes de segunda ordem e 26 camarotes 
e torrinha na terceira ordem (CACCIAGLIA, 1986, p. 47), além da 
ampla tribuna real com cortinados que funcionava como espelhamento 
do palco e seus panos de boca, quando a cada récita de gala o rei e a real 
família eram aguardados em pé, cerimoniosamente, pelos seus súditos, 
em ritualística abertura das cortinas.

[...] nos dias de gala comparecia toda a família 
real ao teatro, que se mostrava ornado de sedas, 
de flores e iluminado com arandelas e lustres. 
Logo que se abriam as cortinas encarnadas com 
franjas de ouro, que fechavam a tribuna, aparecia 
o príncipe regente acompanhado de toda a sua 
família. Os camarotes, principalmente os de 
segunda ordem, eram ocupados pelos fidalgos, que 
se apresentavam com fardas encarnadas bordadas 
de ouro e cobertas de condecorações, e as damas 
com altos toucados, onde resplandeciam pérolas 
e pedras preciosas. Cortinas de seda, ramos, 
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grinaldas de flores enfeitavam os camarotes [...] 
Havia dois panos, um talar e outro de boca: aquele 
representava a entrada da família real na barra 
do Rio de Janeiro, as embarcações e fortalezas a 
salvarem e grande quantidade de botes, canoas e 
faluas. (MARINHO, 1904, p. 20)

Em 1824, após a cerimônia de juramento à Constituição 
Imperial, pelo imperador D. Pedro I, e a récita de gala daquela 
noite festiva, um incidente provocado por um ator, na caixa cênica, 
desencadeou um incêndio de grandes proporções que arruinou todo o 
interior do teatro, encerrando dramaticamente este seu primeiro período 
(LIMA, 2000). Recuperado tornou à cena em 1826, entretanto longe 
da qualidade arquitetural do primeiro teatro. Desse modo, o trabalho 
de modelagem virtual desenvolvido abarcou, justamente, esta primeira 
fase de existência do edifício, aquela à qual serviu de palco absoluto às 
representações políticas da corte e da burguesia luso-brasileira.

4 A MODELAGEM VIRTUAL

O trabalho de reconstituição arquitetônica do Real Theatro de 
São João do Rio de Janeiro foi elaborado pelo coordenador da pesquisa 
utilizando o software denominado Sketch Up, programa de modelagem 
eletrônica livremente disponível na rede, de fácil manuseio e com 
recursos de apresentação e renderização que fazem do trabalho um 
meio rápido e acessível de instrução pedagógica para a capacitação de 
operadores graduados nos cursos de Design e Arquitetura e Urbanismo, 
com a participação de dois alunos da graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, em seus trabalhos de Iniciação Científica. O trabalho que 
se desenvolve em parceria com o Centro de Estudos de Teatro da 
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Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e com o Centro de 
Estudos em Sociologia e Estética Musical da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, está inserido no 
contexto de investigação sobre as novas tecnologias digitais enquanto 
fomento a novos instrumentos de auxílio aos estudos historiográficos.

A modelagem virtual foi elaborada tomando-se por base os 
elementos concretos investigados, como a planta do edifício de 1889 
que apresenta uma série de alterações em relação à primeira fase do 
teatro, e as implantações urbanas pertencentes ao Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de Janeiro, do século XIX e das primeiras décadas do 
século XX, que indicam a disposição do edifício e sua relação com 
as edificações lindeiras e ao antigo Rossio, assim como, atestam as 
dimensões externas do teatro. Foram fundamentais as aquarelas e 
desenhos elaborados por viajantes estrangeiros, mesmo considerando 
suas imperfeições e desproporções, para identificar os elementos 
formativos e decorativos das fachadas, a volumetria, a modenatura e os 
acessos originais. E por último, as descrições do interior e exterior do 
teatro presentes nos relatos de estrangeiros e da imprensa nortearam a 
definição de alguns detalhes compositivos arquiteturais, a iluminação, 
os equipamentos e a estrutura cênica comportada pela caixa. Como 
num quebra-cabeça, demonstrado em relatório específico, as peças 
esparsas e, algumas vezes, incongruentes foram encaixando-se a dar 
forma ao teatro desaparecido.

De modo significativo, esta foi a primeira versão reconstitutiva 
elaborada sobre o Real Theatro de São João, e apresenta atualmente uma 
série de pontos desalinhados que encontram-se em processo de revisão 
e reelaboração, pois durante o andamento do processo investigativo, 
novos elementos e informações substanciais foram agregadas ao 
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trabalho e estão a permitir, a partir de sua sistematização e análise, o 
estabelecimento de novos argumentos que virão a sustentar uma nova 
hipótese restitutiva, com certeza menos especulativa.

De qualquer modo, o corpo frontal do edifício revelou uma 
estrutura arquitetural muito bem pensada e organizada conforme 
os parâmetros da arquitetura moderna contemporânea, no estilo 
neoclássico. E um estilo comprometido com a arquitetura praticada na 
capital do reino, Lisboa, pelos arquitetos Francisco Xavier Fabri (1761-
1817) e José da Costa e Silva (1747-1819) estimulados pelo Príncipe 
Regente, de características neoclássicas, mas sem perder a essência dos 
traços portugueses. O engenheiro militar João Manoel da Silva concebeu 
um edifício sóbrio e conseguiu intermediar de modo harmonioso as 
escalas arquiteturais entre a sala de espetáculos do teatro, bastante 
corpulenta, com as construções de dois e três pavimentos que definiam 
os limites do Largo do Rossio. É o que se percebe pela modelagem 
realizada.

As ilustrações a seguir mostram a planta do teatro, figura 1, já 
reconstituída pelo autor a partir de uma planta de 1889, pertencente 
ao acervo iconográfico do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 
Destaca-se, além do corpo frontal onde localizavam-se os acessos 
e salões de encontro, um corredor transversal de acesso lateral ao 
interior da sala de espetáculos que seguia uma tipologia desenvolvida 
anteriormente no Real Theatro São João da Cidade do Porto. A sala de 
espetáculos em forma de ferradura possuía quatro ordens de camarotes, 
inclusive as frisas, e um imponente balcão principal destinado ao rei 
e à real família. A caixa cênica era ampla e comportava as grandes 
encenações operísticas ali apresentadas, e incluía espaços laterais de 
apoio para os artistas. Na sua totalidade o teatro equivalia em dimensões 



420

ao Real Theatro de São Carlos, de Lisboa, elevado vinte anos antes, e 
dotava a cidade do Rio de Janeiro, Capital do império português, de um 
grande palco celebrativo da monarquia e da nova burguesia.

Figura 1 – a planta do Real Theatro de São João.

Fonte: reconstituição elaborada pelo autor com base na planta do Arquivo 
Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Importante referência iconográfica concentra-se nas aquarelas 
elaboradas pelos estrangeiros, viajantes e artistas, que legaram as 
únicas imagens disponíveis desse importante edifício desaparecido, 
notadamente a de Thomas Ender, de 1817 (figura 2). Nela é possível 
observar a volumetria e modenatura do teatro, seu tratamento exterior 
e as cantarias em pedra, e ainda as entradas laterais e anexos posteriores.
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Figura 2: o Real Theatro de São João pelas mãos de Thomas Ender, 1817.

Fonte: CACCIAGLIA, Mario. Pequena história do teatro no Brasil (quatro 
séculos de teatro no Brasil). São Paulo: EDUSP, 1986, capa.

Figura 3: o interior do Theatro São Pedro em foto de 1908.

Fonte: Revista Fon-fon, Ano II, n° 12, de 27 de junho de 1908.
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Outra importante referência centra-se na fotografia (figura 3) 
publicada pela revista Fon-Fon, em 1908, onde observa-se e atesta-se 
a estrutura básico do interior do teatro, definida em quatro níveis de 
balcões e mantida após inúmeros incêndios. É evidente que o suporte 
decorativo foi bastante danificado pelos fogos e a cena interna não 
permaneceu a mesma. Tampouco a tribuna real em seus atributos 
originais.

A comparação e contraposição destas e outras informações 
angariadas durante a investigação tornou possível a elaboração de 
uma primeira hipótese de reconstituição arquitetônica do teatro. O 
resultado surpreende pela corporeidade do edifício perante o meio 
urbano. Destaca-se enquanto estrutura arquitetural inserida no extremo 
de uma ampla área livre onde incorporava uma nova relação de escala 
urbana plenamente conforme às novas concepções artísticas da época, 
às formas neoclássicas e à decoração Estilo Império. As ilustrações a 
seguir mostram algo deste resultado (figuras 4 e 5).
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Figura 4: foto de apresentação do trabalho de Restituição Arquitetônica do 
Real Theatro de São João do Rio de Janeiro.

Fonte: acervo do autor.

Figura 5: foto de apresentação do trabalho de Restituição Arquitetônica do 
Real Theatro de São João do Rio de Janeiro.

Fonte: acervo do autor.
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5 CONCLUSÕES

No quadro geral da história da arquitetura algumas tipologias 
funcionais como as igrejas e a habitação burguesa se destacaram, desde 
a hegemonia do Movimento Moderno, pelo grau de especialização 
e pela quantidade de estudos e pesquisas realizadas; outras, como 
os mercados e edifícios para o comércio têm alcançado certa 
preponderância, desde os últimos trinta anos, devido ao incremento 
do consumo contemporâneo. Já a história das arquiteturas para o 
espetáculo, que abarcam dos teatros aos grandes estádios, têm crescido 
timidamente no campo acadêmico especializado o que, de certo modo, 
não acompanha a demanda atual para a criação de novos espaços. 
E o conhecimento histórico da arquitetura é fundamental para se 
compreender os processos de transformação dos espaços organizados 
para a vida humana no conjunto de relações estabelecidas enquanto 
pleito social e cultural, do mesmo modo que ao aprofundar-se a história 
projetam-se questões e problemas do tempo presente. Assim, escrever 
a história da arquitetura também significa traçar as linhas daquilo que se 
entrevê como percurso do próprio campo da arquitetura.

É forçoso, então, tal aprofundamento historiográfico, e a 
compreensão ampla sobre a construção de teatros no Brasil somente 
legitima-se quando sua problemática se justapõe ao contexto 
internacional ao qual está vinculada inerentemente. De algum modo, 
a grande maioria dos trabalhos realizados nos últimos anos, sobre 
a história dos teatros ou da arquitetura teatral, decorre de leituras 
individualizadas e restritas à envolvência local – da cidade, do bairro – 
escusando-se ao estabelecimento de paralelos territoriais mais dilatados. 
O resultado é, quase sempre, uma análise estereotipada onde o teatro é 
visto como a empresa de uma elite local, de uso inconstante e efêmero, 
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e palco para apresentações de companhias e artistas itinerantes, 
sem prestígio ou raízes regionais. Alguns procuram a verificação de 
um conjunto, regional ou nacional, mas acabam por incorrer em 
arrolamentos de teatros, e a apontar as características e informações 
específicas e técnicas, ou a desenvolver recortes puramente tipológicos 
e a descrever uma almejada evolução dos tipos de arquiteturas teatrais. 
Poucos trabalhos4 se enfrentam a uma análise sistêmica e a investigar 
a compreensão dos elos e vínculos entre os espaços, as arquiteturas, 
os empreendedores, as causas, os artistas e as consequências de sua 
criação e de seu desaparecimento.

Tal foi o objetivo deste trabalho de pesquisa em desenvolvimento, 
sobre o Real Theatro de São João: aprofundar o conhecimento sobre 
a problemática da arquitetura de teatros no Brasil remetendo-se a 
suas origens portuguesas; ao local central e polo difusor da cultura 
operística do século XVIII pelo mundo português; a entender os elos 
que amarram a edificação dos primeiros teatros públicos e o apogeu e 
queda dos espaços privativos da corte, ou teatros régios, até a edificação 
dos grandes teatros públicos portugueses, entendidos enquanto 
processo de representações sociais, políticas e culturais, e como espaços 
das prefigurações artísticas de seu tempo. É imperioso redimensionar 
culturalmente o lugar do teatro e de suas formas artísticas, assim como 

4  Vale notar dois trabalhos: um organizado pela pesquisadora Evelyn Furquim 
Werneck Lima com Capítulos de pesquisadores renomados a tratar dos assuntos 
correlatos à arquitetura de teatros, e outro, o estudo referencial do Prof. Mário 
Vieira de Carvalho sobre o Teatro São Carlos de Lisboa em sua configuração como 
espaço legítimo ao desenrolar-se de um sistema de representações. Cf. LIMA, 
Evelyn Furquim Werneck (org.). Arquitetura, Teatro e Cultura: revisitando espaços, 
cidades e dramaturgos do século XVII. Rio de Janeiro: Contracapa/FAPERJ, 2012. 
CARVALHO, Mário Vieira de. Pensar é morrer, ou o Teatro de São Carlos na 
mudança de sistemas sociocomunicativos desde fins do séc. XVIII aos nossos dias. 
Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1992.
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as arquiteturas geradas para acolher e possibilitar sua ocorrência no 
distante contexto das sociedades de corte, parafraseando Norbert Elias. 
Nesta perspectiva, as novas tecnologias digitais se configuram como 
instrumentos eficazes na dilação e interpretação de tais pressupostos.
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CApítulo 22

A diSPerSão urBAnA SoBre ÁreAS PAtriMoniAiS hiStóricAS rurAiS: 
o cASo dA cidAde de tAquAritinGA-SP e dA AntiGA fAzendA 

contendAS

Mateus Azadinho Micalli1; 
Ana Teresa Cirigliano Vilella2

1 Introdução

No final do século XVIII o estado de São Paulo ainda não 
havia alcançado o mesmo desenvolvimento socioeconômico de outras 
localidades do Brasil, tal como as regiões do norte-nordeste e do Rio de 
Janeiro, mas, devido a interesses da Coroa Portuguesa, “seria colocado 
em prática um plano de desenvolvimento para o estado através da 
implantação da lavoura canavieira e, posteriormente, da cultura cafeeira 
nas regiões do Vale do Paraíba e no litoral norte” (LEMOS, 2015). 
Devido ao cultivo do café ter se mostrado promissor para exportação 
no mercado internacional, houve uma expansão das lavouras para 
o centro-oeste paulista no período entre 1840 a 1870, fazendo com 
que o café “se tornasse o principal produto de exportação da época 
e propiciando o surgimento de fazendas e núcleos urbanos” (SILVA 
et al., 2012). Como resultado, o Estado de São Paulo se tornou o 

1  Graduado em Arquitetura e Urbanismo; bacharelado pelo Centro Universitário 
Estácio de Ribeirão Preto-SP; e-mail: mateusazadinho@hotmail.com

2  Mestre pelo programa de Pós-Graduação em Arquitetura Tecnologia e Cidade, da 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), da Universidade 
Estadual de Campinas-SP (UNICAMP) 2015; Docente do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto-SP; e-mail: 
anacirigliano.arquitetura@gmail.com
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maior polo econômico do Brasil, o qual atraiu um grande contingente 
populacional e gerou um processo de adensamento urbano de várias 
cidades paulistas, “cenário contemporâneo totalmente inchado e 
disperso por todo o território, o qual ameaça fronteiras, limites, áreas 
de preservação, bem como” locais que abrigam edificações de interesse 
patrimonial histórico e arquitetônico, como as antigas fazendas do 
período cafeeiro (REIS, 2006).

A região de Araraquara começou a ser efetivamente explorada 
com a chegada de desbravadores que adentravam o território paulista, 
os quais reclamavam a posse das terras e concebiam pequenas lavouras 
de subsistência e criações de gado, “se instalando em propriedades 
rudimentares e criando pequenas vilas e povoados esparsos ao longo 
dos antigos caminhos que levavam às minas de ouro e pedras preciosas 
de Cuiabá e Goiás” (BENINCASA, 2008).

A partir de 1870, a região foi inundada de fazendas e lavouras 
de café, passando a contribuir ativamente com a produção cafeeira 
paulista devido ao rico solo de “terra roxa”, propício e fértil para 
diversos tipos de cultura. Também seriam “realizadas melhorias 
qualitativas relacionadas à infraestrutura, como a chegada da ferrovia 
para o escoamento da produção”, que até então era feito por meio de 
tropeiros em estradas de terra; “em relação à arquitetura, houve a troca 
de sistemas construtivos simples de subsistência, como a da Taipa de 
Pilão, por palacetes, fazendas e latifúndios de tijolos cerâmicos”; e, por 
fim, em relação ao urbanismo houve uma transformação significativa de 
pequenos núcleos urbanos, sendo que os mesmos seriam transformados 
em cidades já pouco melhor configuradas (LEMOS, 1989). 

A microrregião de Taquaritinga também se enquadra neste 
contexto. Sua fundação oficial se deu no ano de 1868, quando um grupo 
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de 19 pessoas doaram 64 alqueires de terra e fundaram de maneira oficial 
a cidade, o qual levaria o nome, em um primeiro momento, de “São 
Sebastião dos Coqueiros”. Em um curto período, o local foi elevado às 
categorias de Patrimônio, Distrito, Vila, Município e, finalmente, Cidade 
com a instalação da Comarca, em 1908 e a mudança para o nome atual. 
(PERIA, 2013). Portanto, o atual município de Taquaritinga, o qual está 
locado na região administrativa de Araraquara, fez parte do contexto 
de expansão cafeeira paulista no final do século XIX e início do século 
XX, sendo que o pequeno núcleo urbano pôde contribuir ativamente 
na produção cafeeira com as diversas fazendas e engenhos, que eram 
locados nas extensas áreas rurais do município. 

A fazenda Contendas foi tomada como objeto principal de 
estudo, pois, sua origem remonta à data oficial de fundação cidade 
de Taquaritinga, também pelo núcleo rural ter sido criado de maneira 
paralela ao pequeno reduto urbano da época. Além disso, o local guarda 
um complexo arquitetônico importantíssimo que remonta à memória 
e ao passado, tal como interessantes remanescentes arquitetônicos 
do século XIX, da época áurea do café e da era industrial paulista de 
meados do século XX. O conjunto arquitetônico do local foi concebido 
baseado nos ensinamentos ecléticos, com forte influência dos estilos 
neocolonial e neoclássico, assim como outras regiões do Estado de 
São Paulo, pelo fato da riqueza propiciada pelo café e, também, pela 
arquitetura praticada na época ter tido inspiração em estilos europeus. 
Entretanto, o motivo maior da escolha desse antigo núcleo rural é porque 
o mesmo já passou por diversos desmembramentos ao longo do século 
XX, os quais geraram diversas outras glebas, onde foram criadas áreas 
urbanizadas, assim como se estabeleceu um vetor de crescimento da 
cidade de Taquaritinga em direção à antiga sede da Fazenda Contendas, 
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ameaçando sua existência e a memória da população taquaritinguense 
e do Estado de São Paulo.

Vê-se ainda um especial interesse pela antiga sede da fazenda 
Contendas, por esta abrigar duas categorias de monumentos históricos, 
uma que remonta ao vocabulário aos estilos históricos empregados 
na ornamentação dos edifícios como a Casa Grande e a Casa dos 
Zeladores, e, por outro lado, uma arquitetura tipicamente industrial, 
com fortes influências do racionalismo modernista. Duas arquiteturas, 
a princípio antagônicas, que refletem a amplitude do conceito de 
patrimônio cultural na atualidade, que se desprende da antiguidade 
como uma condicionante. “Apesar de manifesto interesse, ainda que 
isolado, para a preservação do legado industrial europeu, desde o século 
XVIII” (KÜHL, 2008), no Brasil, grande parte desses bens encontra-se 
em constante ameaça, quando já não demolido ou em estado de ruína.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais e métodos utilizados baseiam-se no levantamento 
do histórico da cidade, do entorno e da sede da antiga fazenda, assim 
como o mapeamento da urbanização em direção à área citada. Portanto, 
através da coleta de dados de variadas origens foi possível entender 
todo o processo de crescimento da cidade de Taquaritinga em direção 
à sede da antiga fazenda Contendas. A aplicação dos dados obtidos 
se dá na explicação dos acontecimentos históricos e na concepção de 
mapas. Dessa forma é possível explicitar e comprovar a hipótese de 
que a existência do patrimônio histórico e arquitetônico está ameaçado.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor compreender a evolução urbana de Taquaritinga 
e seus efeitos sobre a fazenda Contendas, foi elaborado, a partir dos 
documentos disponíveis em arquivos históricos, uma cronologia urbana 
apresentando toda área da antiga fazenda, a qual abrangia uma grande 
extensão territorial e fazia fronteira com o antigo reduto urbano da 
cidade de Taquaritinga até meados do século XX. O local “possuía uma 
área total de por volta de 500 alqueires de terra, dedicados ao plantio 
da lavoura cafeeira, de demais culturas de subsistência e pecuária” 
(PERIA, 2015). A área original, que perdurou até por volta dos anos 
1950, está ilustrada na figura 1. 

Figura 1: Fazenda Contendas até 1950.

 
Fonte: MICALLI (2016). 
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Devido à quebra da bolsa de Nova Iorque de 1929, o mercado 
entrou em recessão, resultando na diminuição do valor da saca de café 
e, consequentemente, quebrando as fazendas e seus proprietários, 
“forçando-os diminuírem e até mesmo a abandonarem o plantio e 
o beneficiamento de café no Estado de São Paulo até por volta de 
1940” (BENINCASA, 2008). Neste contexto, a fazenda Contendas 
diminuiu drasticamente a produção devido ao baixo custo da saca de 
café no mercado internacional e acabou sendo vendida para diversos 
outros proprietários ao longo do século XX, os quais alterariam suas 
características físicas e produtivas devido à tentativa de aumentar os 
lucros perante o mercado internacional.

Por volta da década de 1950, foi implantada uma usina de 
processamento de açúcar e destilaria para a produção de aguardente 
e álcool na sede da fazenda Contendas, “levando o nome de Usina 
Contendas, sendo que eram utilizadas as vastas quantidades de terras 
do antigo núcleo cafeeiro para a plantação de cana-de-açúcar” (PERIA, 
2015). A nova edificação industrial foi instalada em uma área adjacente 
da sede citada e foi construída com um sistema estrutural modernista 
e independente, de concreto armado e fechamentos de alvenaria 
cerâmica. Com isso, foi selado o fim da produção cafeeira nas terras 
da antiga fazenda, por volta da década de 1950, dando lugar à atividade 
industrial de moagem e destilaria, as quais mantiveram a vitalidade e a 
utilização do local por mais algumas décadas.

Contudo, por volta de 1956 um marco histórico ocorreria no 
local, pois, foi dado início a um processo de desmembramento das terras 
da antiga fazenda Contendas por parte de seus proprietários da época. 
“Esse processo fez com que as terras originais da fazenda fossem divididas 
e a partir delas foram criadas novas glebas, que estariam sob o comando 



434

e posse de terceiros” (PERIA, 2015). Em um primeiro momento, essas 
novas porções de terra foram utilizadas também como áreas rurais por 
seus novos proprietários, conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2: Fazenda Contendas em 1956.

Fonte: MICALLI (2016).

Neste contexto, a cidade de Taquaritinga atravessava por um 
novo ciclo de desenvolvimento socioeconômico, “devido à vinda de 
diversas indústrias alimentícias, as quais contribuíram para aumentar o 
crescimento urbano” (PERIA, 2015). Com isso, o cenário foi propício 
para o aumento da especulação do mercado imobiliário, onde foram 
criados loteamentos residenciais de maneira periférica às terras da 
antiga fazenda Contendas, entre o período de 1960 a 1980.
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“Na década de 1980 a cidade de Taquaritinga ainda estava se 
desenvolvendo, devido às promissoras plantações de laranja e tomate”, 
o que contribuiu mais ainda para a expansão de sua malha urbana, 
sobretudo para a criação de novos bairros residenciais (PERIA, 2015). 
É nesta mesma época que os proprietários da antiga fazenda decidiram 
desativar a destilaria e a usina para criar novos desmembramentos, 
diminuindo mais ainda sua extensão territorial para a criação de novas 
glebas, as quais não seriam urbanizadas em um primeiro momento, 
conforme ilustrado na figura 3. 

Figura 3: Fazenda Contendas em 1980.

Fonte: MICALLI (2016).

“Por volta dos anos 1990 a 2000, foi instalado um campus 
universitário na sede da antiga fazenda Contendas intitulado de 
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“Faculdade Santa Giulia”, o que pelo menos devolveu utilização à 
sede citada” (PERIA, 2015). Entretanto, mesmo assim, houve o início 
da urbanização das glebas através da criação do bairro residencial 
elitizado denominado “Parque Residencial Laranjeiras I e II” O fato 
é que o processo de desmembramentos e vendas de terras da antiga 
fazenda Contendas não parou desde então e, com isso, o crescimento 
da cidade de Taquaritinga, impulsionado pelo mercado imobiliário e 
pelos constantes desmembramentos da área original da antiga fazenda, 
fez com que a malha urbana se aproximasse cada vez mais do antigo 
núcleo rural através da ampliação do “Parque Residencial Laranjeiras 
III, IV e V”.

No ano de 2016, os blocos arquitetônicos remanescentes da 
antiga sede da fazenda Contendas ainda estão sendo utilizados para fins 
universitários, por meio de uma nova instituição chamada “UNIESP 
– Faculdade de Taquaritinga-FTGA”, a qual está instalada no local 
mediante um contrato de locação. Além disso, as ruínas da antiga Usina 
Contendas ainda estão abandonadas, sem nenhum tipo de proteção, 
fazendo com o local se deteriore ainda mais com o passar do tempo. 
Por fim, a malha urbana finalmente alcançou a sede da antiga fazenda, 
a qual ainda guarda blocos e remanescentes arquitetônicos de estilo 
Neocolonial e Neoclássico do período cafeeiro, assim como resquícios 
arqueológicos da Usina Contendas, os quais remontam ao período da era 
industrial paulista. Esse último desenvolvimento foi ilustrado na figura 4.
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Figura 4: Fazenda Contendas em 2016.

 

Figura 4: Fazenda Contendas em 2016.

Fonte: MICALLI (2016).

O conjunto de edificações da fazenda Contendas é um 
magnífico exemplo de como o vocabulário eclético chega ao interior 
do país. Este vocabulário formal, no Brasil, desembarcou como 
representativo de um ideal de civilidade que se esboçara na Primeira 
República (1889-1930). No caso da fazenda, esse ecletismo é quase um 
paradoxo devido à presença de estilos aparentemente antagônicos, o 
Neoclássico, marcado por sua rigidez formal, e o Neocolonial, através 
do qual tentava-se resgatar as raízes nacionais.

Muitos dos outros remanescentes arquitetônicos próprios 
ao programa da antiga fazenda foram adaptados para receber os 
equipamentos de uma instituição de ensino que, além de garantir seu 
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uso, manteve-os em bom estado de conservação material ao menos 
externamente. Portanto, a partir da leitura da paisagem e de cada um de 
seus componentes arquitetônicos, destacados na Figura 5, foi possível 
identificar seu atual uso e analisar suas características arquitetônicas.

Figura 5: Conjunto arquitetônico da sede da antiga fazenda Contendas. 

 

Fonte: MICALLI (2016)

No conjunto arquitetônico remanescente da antiga fazenda 
Contendas, destaca-se a Casa Grande, a qual ainda é utilizada como casa 
de veraneio pelos proprietários e sócios atuais. É possível identificar que 
a tipologia arquitetônica desta edificação remonta ao estilo Clássico, 
devido à presença de grandes pilastras, balaustrada e, principalmente, 
pela composição regular da fachada. Já o grande telhado cerâmico, que 
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se projeta sobre as paredes da casa, remonta às raízes da casa colonial 
brasileira, mas revestida de certa monumentalidade. A edificação citada, 
ou seja, a Casa Grande, está destacada na Figura 5, mais precisamente 
na fotografia 1.

A fotografia 2, da figura 5, ilustra uma edificação de apoio à 
Casa Grande, sendo locados atualmente garagem, oficina e depósito 
no mesmo local. Outras áreas de apoio ocupam as edificações 
reproduzidas nas fotografias 3 e 13, mas, diferentemente das demais, 
estas são utilizadas atualmente para lazer da família proprietária e como 
residência dos caseiros e administração. O estilo arquitetônico das 
edificações citadas também remonta ao Neocolonial, destacando-se a 
presença de balaústres, venezianas, óculos na fachada, lambrequins de 
madeira e alpendres. 

A fotografia 4, da figura 5, ilustra a antiga usina Contendas, um 
edifício construído com estrutura independente de concreto armado e 
fechamento de alvenaria cerâmica. Muito embora a técnica construtiva 
aponte para aderência aos preceitos do movimento moderno, a 
composição da mesma segue a formalidade da arquitetura clássica, 
reforçada pela entrada ao centro da fachada frontal. No entanto, o 
edifício está abandonado e em completo estado de ruína. Tal aspecto nos 
incita a refletir acerca desta recente categoria de edificações históricas 
denominada Patrimônio Industrial. Edifícios cujo valor raramente se 
apoia em aspectos puramente estéticos, mas, principalmente, em seu 
valor simbólico enquanto testemunho da industrialização brasileira 
perscrutada em fins do século XIX até meados do XX, em grande 
parte do Estado de São Paulo. Apesar disso, a preservação destes 
remanescentes industriais ainda é deficitária. Basta percorrermos as 
proximidades dos antigos conjuntos fabris em Campinas, Ribeirão 
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Preto e outras cidades do interior paulista, para identificarmos tais 
ruínas industriais. A Usina Contendas atesta o paradoxo do difuso 
interesse, principalmente no meio acadêmico, por essa recente 
categoria patrimonial que, no entanto, não se ampara às reais medidas 
conservativas por ela solicitada.

As fotografias 5, 6, 7, 8, 10 e 11, da figura 5, correspondem às 
estruturas que estão sendo utilizadas pelo campus universitário como 
salas de aula, laboratórios e edifícios administrativos da instituição de 
ensino superior. Por fim, nas fotografias 9 e 12 estão as antigas vilas 
operárias da Usina Contendas, também abandonadas e em eminente 
agravamento de seu estado físico. O estilo dessas edificações remonta 
ao Neocolonial menos rebuscado, pelo fato de terem sido construídas 
para operários da antiga usina, mesmo assim sendo edificadas com 
tijolos e com um certo ritmo nas aberturas, marcado pelas venezianas 
e portas de madeira.

O caso da fazenda Contendas aponta para uma interessante 
ocupação dos edifícios que antes abrigavam o processo de produção 
cafeeira, ao passo que a antiga indústria Contendas está completamente 
abandonada. Talvez um reflexo de que o entendimento do conceito 
de patrimônio no Brasil ainda esteja arraigado à ideia de ancianidade, 
ou seja, edificações modernas ou industriais ainda não se inseriram 
no imaginário popular como bens culturais, mas apenas como “prédios 
velhos”. Mas acima dos valores atribuídos - ou não - ao patrimônio 
de Taquaritinga, o que se verifica e que se constitui em sua principal 
ameaça é a dispersão urbana sobre a área rural onde está localizado o 
conjunto remanescente da antiga fazenda Contendas.
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4 CONCLUSÃO

Através de levantamentos históricos da cidade, do entorno 
e da sede da fazenda, foi possível realizar o mapeamento, ilustrado 
anteriormente, e descrever o crescimento da malha urbana da cidade de 
Taquaritinga em direção à sede da antiga fazenda Contendas. Além disso, 
é possível comprovar que a cidade de Taquaritinga está se desenvolvendo 
de maneira rápida e dispersa em direção à antiga área rural.  Por tudo 
isso, a antiga sede precisa ser inserida em uma discussão que permita 
protege-la em uma futura e maior expansão urbana, por meio de teorias 
urbanísticas, sobretudo as italianas da década de 1970, que evitem, de 
alguma forma, que o mercado imobiliário e a urbanização destruam 
esse importante fragmento da memória do período cafeeiro e da era 
industrial paulista, que podem ser considerados como patrimônios 
históricos e arquitetônicos e arqueológicos.

A ameaça de crescimento da cidade de Taquaritinga sobre a 
antiga sede da fazenda Contendas é apenas um exemplo entre muitos 
outros existentes no Estado de São Paulo, pois ainda restam diversas áreas 
produtivas e fazendas que produziam café e demais culturas no período 
entre o século XIX e XX, bem como áreas industriais nas proximidades 
de cidades contemporâneas. Nesse contexto, “não é maléfico que 
as áreas urbanas cresçam e se desenvolvam socioeconomicamente 
de maneira equilibrada e ordenada”, com parâmetros urbanísticos e 
legislativos pré-estabelecidos. “Entretanto, a realidade é outra, pois é 
predominante na sociedade contemporânea do século XXI a prática da 
urbanização dispersa”, onde não há respeito por áreas que mereceriam 
proteção tal como áreas de preservação permanente, como fundos 
de vale e topos de morro, bem como locais que guardam conjuntos 
arquitetônicos e remanescentes de interesse patrimonial históricos, 
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arquitetônicos e arqueológicos (REIS, 2006). De acordo com Choay 
(1992 apud Reis, 2006, p. 19) “O que está ocorrendo [...] não é uma 
evolução, mas uma mutação; o processo continua e tende a surgir uma 
realidade que já não é mais cidade nem campo”.

Portanto, além de alertar a ocorrência do fenômeno da dispersão 
urbana, é preciso elencar e colocar em prática medidas conservativas 
de acordo com as teorias, cartas e demais documentos de preservação 
e restauro de monumentos e conjuntos históricos. Além disso, também 
é preciso implantar e colocar em prática políticas urbanísticas mais 
efetivas que consigam colocar em prática as diretrizes urbanísticas pré-
estabelecidas pelos Planos Diretores Municipais e demais legislações, 
para o controle do solo urbano municipal e, sobretudo, da especulação 
imobiliária sobre áreas rurais que guardam remanescentes de interesse 
patrimonial histórico arquitetônico e arqueológico. 
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Capítulo 23

A deScArActerizAção do núcleo urBAno hiStórico de Monte do 
cArMo-to

Mayana A. Monteiro1; 
Patrícia O. B. Reis2

1 Introdução

Monte do Carmo, localizada na Região central do Estado do 
Tocantins, a 101 km da capital Palmas, é uma cidade histórica e que 
ainda possui características do período colonial.

O arraial do Carmo, como era denominado, foi fundado no 
sopé da Serra do Carmo em 1746, segundo dados de Palacin (1994, p. 
29), por Manuel de Souza Ferreira (MATTOS, 1836) e teve a exploração 
de suas minas de ouro como o marco inicial para o seu povoamento. 
A crise do ouro e os ataques indígenas constantes, fizeram com que 
muitos habitantes emigrassem para outras regiões, e a agropecuária 
como atividade complementar foi responsável pelo seu progresso, 
fazendo com que o arraial se mantivesse e posteriormente se tornasse 
cidade.

A falta de sensibilização da população de Monte do Carmo para 
a importância da preservação do patrimônio histórico, juntamente com 
a má gestão pública em relação a preservação e a não manutenção das 
edificações são os principais fatores que causam a descaracterização 

1  Arquiteta e Urbanista; UFT; e-mail: arqmayanamonteiro@gmail.com
2  Profª. Drª. Arquiteta e Urbanista; UFT; e-mail: patriciaorfila@uft.edu.com.br
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desse núcleo urbano. No município não há legislações, ações e materiais 
educativos para incentivar a preservação dos bens existentes.

Este estudo teve como objetivo a apresentação do núcleo 
urbano histórico de Monte do Carmo- TO e sua descaracterização 
contínua, a partir da análise do traçado urbano, lotes e quarteirões, 
edificações, materiais e técnicas construtivas; com destaque para a Igreja 
Matriz Nossa Senhora do Carmo (considerada o monumento da cidade 
e a única obra tombada em nível de Estado) e para as duas principais 
praças da cidade: a Praça da Igreja Matriz e a Praça Alexandrino Pinto 
Cerqueira.

Para essa análise foi utilizada a pesquisa de campo de caráter 
qualitativo. A coleta de dados deu-se com a organização de amplo 
acervo fotográfico pessoal, bem como a utilização de imagens cedidas 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
e pela Jornalista Marilda Amaral. Foram realizadas, também, entrevistas 
com os moradores mais antigos, utilizando entrevistas semiestruturadas, 
gravadas e com documento de autorização do uso das informações 
prestadas.

2 CENTRO HISTÓRICO DE MONTE DO CARMO- TO

O centro histórico de Monte do Carmo- TO foi delimitado 
a partir dos aspectos histórico-culturais e geográficos, por possuir 
características coloniais e de acordo com algumas residências situadas 
nas proximidades da Igreja Matriz. Todas essas construções exprimem 
um significado, seja no particular ou na coletividade e são testemunhos 
da trajetória histórica do lugar. A imagem 01 mostra o mapa que 
diferencia área histórica da contemporânea e destaca a área estudada, 
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de própria autoria baseada nas características coloniais que essa área 
apresenta e relatos de moradores.

Figura 01- Mapa de Monte do Carmo - TO

Fonte- Arquivo pessoal/2017

Na opinião de Lamas, as áreas históricas estão “fortemente 
ligadas à identidade da sociedade, nela há o acúmulo das histórias 
vividas por esse povo, e que vem sendo passada de gerações para 
gerações, uma riqueza insubstituível” (LAMAS, 2011). É com esta 
percepção que devemos olhar para os bens que sobrevivem ao tempo, 
pois fazem parte da história do lugar da qual as pessoas se identificam 
como sendo seu.
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2.1 Traçado urbano, quarteirões, lotes e edificações

Os primeiros traçados das ruas de Monte do Carmo foram 
feitos de forma mais precária, pois utilizavam instrumentos comuns 
como corda e estacas para fazer sua demarcação. Para melhor explicar 
esta questão, Reis Filho (2000, p. 21) afirmou que: 

A produção e o uso da arquitetura e dos núcleos 
urbanos coloniais baseavam-se no trabalho escravo. 
Por isso mesmo, o seu nível tecnológico era dos 
mais precários. As vilas e cidades apresentavam 
ruas de aspecto uniforme, com casas térreas e 
sobrados construídos sobre o alinhamento das vias 
públicas e sobre os limites laterais dos terrenos.

Tal citação que também justifica a herança cultural dos 
colonizadores, e analisando estas é possível notar alguns pontos de 
Monte do Carmo, que as ruas são largas, mas à medida que se caminha 
vão se estreitando, não possuindo, desta forma, uma uniformidade 
no seu desenho. Os recuos das edificações também não seguem um 
padrão, na maioria das vezes possuem um mínimo de espaço nas 
calçadas como mostra a figura 02.

Figura 02- Rua Coronel Carolino

 
Fonte- Arquivo pessoal/2017
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Moradores contam que antes dessas construções, as vias eram 
de terra, que correspondia com uma época na qual o transporte era 
realizado com animais e hoje algumas receberam uma malha asfáltica 
e outras bloquetes de concreto. Um detalhe a ressaltar é que poucas 
dessas vias possuem canteiro central, os quais foram construídos 
posteriormente.

Entende-se, portanto, que devido à ausência de regras para a 
construção, os quarteirões e lotes sejam assimétricos e suas edificações 
implantadas de acordo com a apropriação do espaço, não possuindo 
afastamento das demais casas e nem da rua. Porém uma característica 
peculiar é como os quintais são grandes, muitas vezes possuindo até 
plantações fazendo com que a casa urbana seja uma extensão da zona rural.

Do ponto de vista histórico e cultural, as edificações são 
importantes por testemunharem a história acumulada através do tempo, 
na medida em que fornecem informações não só da forma como 
foram construídas, ou quais tipos de materiais foram utilizados, como 
também permite entender o funcionamento de determinada sociedade.

Essas construções estimulam as lembranças de momentos 
passados e vivenciados no local, marcando-os na memória. Uma 
característica da arquitetura do período colonial é o aspecto vernacular 
encontrado nas casas. As edificações do período eram feitas de madeira, 
pedra e barro.

O casario existente no centro histórico de Monte do Carmo 
possui características com estas peculiaridades, mas ocorreram 
intervenções em alguns exemplares desse conjunto arquitetônico 
devido às transformações dos aspectos socioeconômicos e das novas 
tendências de construções.
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As casas analisadas mostram uma fachada simples com porta 
e janelas de abrir, todas de madeira. A configuração espacial possui 
o acesso principal que se liga ao quintal, os quartos são nas laterais e 
cozinha na parte posterior. Há casos de que o quarto tem porta para 
a rua, caracterizando que ali poderia ter estabelecido um comércio. 
Estrutura do telhado de madeira rústica e cobertura com telhas 
coloniais possuindo águas para frente e para o fundo. Sua vedação é de 
adobe com alicerce de pedras.

Utilizou-se Reis Filho (2000) para referenciar outras 
características que são encontradas nas edificações do centro histórico 
de Monte do Carmo, são elas: “baixas com apenas um pavimento e 
construídas uma ao lado da outra, apesar de dar uma impressão de 
monotonia pela falta de canteiros e vegetações nas fachadas” (REIS 
FILHO, 2000, p. 24).

Além destas características mencionadas, acrescenta-se que 
as construções coloniais possuem fachadas erguidas nos limites do 
lote, sobre o alinhamento das ruas, sem espaço para cultivar jardim. 
Outro detalhe observado nessas casas foram os quintais, com grandes 
dimensões e bem arborizados. 

Cabe pontuar que esta pesquisa demonstrou que o casario 
de Monte do Carmo não foi totalmente preservado. Muitos casarões 
foram derrubados pela vontade do proprietário ou pela falta de 
manutenção, os quais ficaram frágeis e a mercê das intempéries naturais. 
As casas existentes possuem diversas patologias e há menções de que o 
proprietário deseja demoli-la para dar espaço a outra construção.
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2.2 Praças, Igreja Matriz e entorno

É notória a descaracterização nos entornos das principais 
praças do centro histórico de Monte do Carmo.

Na Praça Alexandrino Pinto Cerqueira, inaugurada em 1978, 
e têm esse nome em homenagem a uma figura pública que prestou 
relevantes serviços à comunidade carmelitana, é um ponto de maior 
urbanidade e de referência onde a população e visitantes usufruem de 
diversas atividades de lazer e de passagem.

Segundo entrevista com a moradora A.O.N., foi neste local que 
havia “um lindo bosque, com muitas árvores” e que, para a entrevistada, 
infelizmente foi destruído. Nesse espaço ainda havia a igreja Nossa 
Senhora do Rosário (Igreja dos Pretos) e um conjunto de casas oriundas 
do período colonial, que foram demolidos. Das casas que restaram, 
muitas foram reformados e muitas funcionam como salas comerciais 
como mostra a imagem a seguir.

Figura 03- Antes (residência) e depois (comércio)

Figura 03- Antes (residência) e depois (comércio)

Fonte- Marilda Amaral/ 2004 e Arquivo pessoal/2017

Já a Praça da Igreja Matriz é considerada pela população 
como ponto principal do centro histórico e é um espaço de grande 
relevância para a comunidade. Nesse local acontecem as mais diversas 
manifestações sociais, culturais e religiosas.
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É também nesta praça que está situada a Igreja Nossa Senhora 
do Carmo, testemunho edificado da história da cidade. Sua origem 
remonta a assinatura do contrato entre a irmandade Carmelita e o Sr. 
João Ayres da Silva quando iniciou sua construção e concluída por 
volta de 1801. Considerada como monumento principal da cidade e a 
sua localização foi o ponto de partida para o desenvolvimento urbano.

É um edifício simples, com arquitetura retangular, sem torres 
e adornos exuberantes. Construída com técnicas do período colonial e 
mão de obra escrava. Sua estrutura autônoma de madeira, com vedação 
em adobes, sobre fundação de pedras.

A configuração espacial é retangular e dividida em Nave, onde 
se encontra na parte superior o coro e um púlpito; Altar principal onde 
está presente a padroeira da cidade Nossa Senhora do Carmo e outros 
santos. No lado direito da igreja há o corredor lateral onde ficam as 
escadas que dão acesso ao coro e púlpito e a pia batismal, ainda do lado 
direito têm a capela. No lado esquerdo fica a sacristia e um sanitário.

Figura 04- Igreja Nossa Senhora do Carmo com planta baixa 

Fonte- Marilda Amaral/2007- Arquivo Pessoal/2017
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A fachada da igreja (figura 04) é composta por uma porta 
principal, duas janelas superiores e um óculo central em formato de 
cruz. Ela não possui torre, nota-se de um lado o volume do corredor 
lateral e do outro os seus sinos fixados numa estrutura de madeira. Na 
frente da igreja está o cruzeiro e a praça. Alguns moradores afirmam 
que esse espaço foi utilizado por muito tempo como cemitério, onde 
somente pessoas influentes tinham privilégios de serem enterradas ali.

Vale ressaltar que a Igreja foi tombada em 2012 pelo Estado 
após passar por um processo de restauro dirigido pelo IPHAN em 2007, 
o qual foi feito uma pesquisa para saber a importância do patrimônio 
e resgatar suas características originais, e assim tratar os diversos danos 
e patologias. No dossiê de tombamento consta todo levantamento de 
peças e materiais construtivos da igreja, além da catalogação do entorno 
com o objetivo de manter a ambiência e monumentalidade da igreja.

Porém, após analisar a igreja com mais cuidado, foi possível notar 
danos causados pelo tempo de uso e, também, devido alguns malcuidados, 
como perfurações de pregos nas paredes e marcas de fitas adesivas.

No entorno da Igreja Matriz há um número maior de residências, 
com exceção da creche municipal e do coreto.  Praticamente todas as 
casas já sofreram intervenções e muitas foram demolidas. A figura 
05 mostra o antes e depois de um casarão do entorno da Igreja, o 
qual na década de 80 ainda estava habitada e posteriormente veio se 
degradando e tornou-se ruinas como mostra a seguir em 2006.



453

Figura 05- Antes (residência habitada) e depois (ruína)

Figura 05- Antes (residência habitada) e depois (ruína)

Fonte- Marilda Amaral/anos 80 e 2006

Em 2012, o dossiê de tombamento registrou todas as 
edificações ou lotes vazios adjacentes à igreja, objetivando resguardar a 
historicidade do local.

Com o passar dos anos, a cidade foi se desenvolvendo e se 
transformando e, paulatinamente, foi recebendo características 
modernas. O que outrora era usado, já não se usa mais, como é o caso 
do adobe que foi substituído por tijolos cozidos, as coberturas vegetais 
trocadas pela telha industrializada, a estrutura que era de madeira roliça 
agora deu lugar para madeiramento serrado ou até mesmo metálico.

As edificações que se mantiveram de pé sofreram diversas 
intervenções, por causa das adaptações e necessidades familiares ou 
devido aos moradores seguirem as novas tendências de construção com 
características modernas. Essa mudança significa para Lamas (2011, p. 
56) a “destruição do patrimônio arquitetônico e urbanístico”.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho destacou características arquitetônicas e 
urbanísticas coloniais ainda existentes no núcleo urbano de Monte do 
Carmo – TO e qual nível de preservação resta no que se refere ao 
patrimônio histórico.

O traçado urbano ainda é assimétrico, com largura de vias não 
padronizadas, porém todas receberam pavimentação, meio fio e em 
alguns casos canteiros centrais. Quarteirões são irregulares e alguns 
lotes foram subdivididos.

Constatou-se que nos espaços onde casarões foram demolidos, 
surgiram novas edificações, as quais ganharam um caráter moderno com 
o uso das novas tecnologias construtivas. As edificações mais antigas 
sofreram intervenção, o que causa gradativamente a descaracterização 
dessas construções. Isso ocorre por diversos problemas patológicos 
(infiltrações, rachaduras, cupins dentre outros), assim como por 
necessidade de ampliações para atender as necessidades dos moradores.

A paisagem urbana também vem se modificando em razão das 
mudanças tipológico-arquitetônicas. Sendo assim, as praças refletem 
uma aparência mais contemporânea.

Os resultados das entrevistas foram fundamentais para a 
realização deste trabalho, foi por meio delas que se levantou uma série 
de informações relacionadas com os aspectos históricos, geográficos, 
políticos, econômicos, sociais, culturais, religiosos, ambientais, 
arquitetônicos e urbanísticos daquela comunidade.

Quanto à Igreja Matriz, foi possível perceber que se encontra 
com pequenos danos ocasionados pelo tempo de uso e por perfurações 
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de pregos, marcas de fitas adesivas e inserção de novos materiais, apesar 
de ter passado pelo processo de restauração no ano de 2007. Sugere-se 
que o Governo do Estado seja acionado, com o intuito de desenvolver 
ações em parcerias com os órgãos competentes, sobretudo com os 
gestores municipais.

Os resultados evidenciaram o desconhecimento da população 
em relação à importância da preservação do patrimônio edificado. As 
novas edificações ganharam um caráter “moderno”, com o uso de novas 
tecnologias e materiais construtivos, assim como a paisagem urbana 
vêm se modificando em consonância com as mudanças tipológicas 
arquitetônicas. Não é dada relevância ao contexto histórico do conjunto 
urbano. A Igreja Matriz, que já passara por um processo de restauro 
pelo IPHAN, apresentou pequenos danos ocasionados pelo tempo de 
uso e por perfurações de pregos, marcas de fitas adesivas e inserção 
de novos materiais, dando a impressão de não haver fiscalização pelos 
órgãos competentes.

Por fim, propõe-se que as políticas de patrimônio sejam 
contempladas, garantido a preservação dos bens patrimoniais da cidade 
de Monte do Carmo – TO. Em seguida, a elaboração de uma cartilha 
educativa, tendo em vista que a educação patrimonial configura um 
dos aspectos que influenciam os modos de ser e viver das pessoas, 
já que não há nenhum material educativo ou ação de preservação do 
patrimônio de Monte do Carmo- TO. Neste material, recomenda-se 
que a história local, os bens patrimoniais e as práticas de preservação 
sejam apresentadas.
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Capítulo 24

Arte urBAnA e PolíticA coMo intervenção forte: o reStAuro de 
uM tríPtico MurAl

Aldemar Norek1; 
Rubens Andrade2

1 ARTE MURAL, PROJETO DE RESTAURO E 
TRANSMUTAÇÕES NO MUNDO MICROCÓSMICO DA 
ARTE URBANA

Como amplamente sabido, diversos são os modos e formas 
de preservação de objetos artísticos. Desde uma simples limpeza 
a reconstruções simbólicas, as ações devem basear-se em técnicas e 
conceitos. Por extensão, há reflexos tanto no processo histórico de 
construção das obras quanto no contexto do restauro a que as mesmas 
foram submetidas: em ambos os sentidos afirmamos que as implicações 
acima mencionadas estão presentes na ressignificação dessa arte posta 
no espaço público.

Por outro lado, não podemos ignorar o campo de imprecisões 
que surge a partir dessas análises, uma vez que nossa opção conceitual 
considerou pensar o objeto e o próprio recorte temático da discussão 
frente às demandas, tensões e complexidades específicas de uma 
manifestação que transita por distintas camadas do tecido social e, 

1  PROARQ-FAU-UFRJ; e-mail: aldemar.norek@gmail.com; web: http://www.
paisagenshibridas.ufrj.eba.br

2  EBA-UFRJ; e-mail: andrade.rubens@gmail.com; web: http://www.
paisagenshibridas.ufrj.eba.br
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ganha tessitura e densidade, ao ser compreendida, tanto pelo modus 
operandi das artes, como por uma experiência sociocultural que por sua 
vez, constitui-se espontaneamente através de distintos atores sociais.

Os sujeitos, seduzidos pelo desejo da representação ou 
capturados pela possibilidade de revelar mundos possíveis que só 
existem na sua imaginação, são materializados na monumental tela 
branca que são os muros da cidade, dispositivos à espera de quem os 
acione com seu gesto. 

No que se refere à intenção de preservar e restaurar as três 
pinturas murais originais nos é posto um dilema: preservar ou encobrir 
as marcas deixadas pelo tempo? Baseado na história ética e estética 
do restauro3, onde conceitos como autenticidade4, legibilidade5e 
reversibilidade6 são premissas estruturantes, o processo de restauro 
referente aos três murais ainda desconhecidos por grande parte do 
público carioca (e, por isso, mais ainda pelo resto do país) constitui-se 
em história para ser contada e um processo para operar reflexões, seja 
pela perspectiva da própria dinâmica que se instaura de dentro para 
fora pelo projeto gestado para o resgate das obras, seja pelo processo 

3  Carta de Atenas (1931); Carta de Atenas (1933); Carta de Veneza (1964); Carta do 
Restauro (1972); Teoria da Restauração de Cesare Brandi e, a mais recente Teoria 
Contemporânea da Restauração, de Salvador Muñoz Viñas.

4  [...] só é possível resgatar a autenticidade do que é presente no objeto, pois é o 
único estado real e verdadeiro que pode ser atingido. O restante é testemunho de 
sua história, pois o estado autêntico está embutido em cada tempo com a alteração 
dos materiais e a pretensão do artista. (MUÑOZ VIÑAS, 2004, p. 83-96).

5  [...] a restauração não pode restituir a legibilidade do objeto, mas privilegia uma das 
possíveis leituras em detrimento de outras. (MUÑOZ VIÑAS, 2004, p. 117).

6 [...] dificilmente pode-se optar por materiais que sejam totalmente reversíveis ou 
irreversíveis” (2003, p. 109). A reversibilidade de um material depende de muitas 
circunstâncias alheias ao produto usado, sendo mais prudente pensar em termos do 
‘grau’ de reversibilidade que um determinado material tem ao ser aplicado mediante 
o processo em um objeto específico. (MUÑOZ VIÑAS, 2004).
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em si que nos confrontou a uma dinâmica cujos conceitos, práticas, 
competências, obstáculos, iniciativas de ordem e interesses diversos, 
sob o ponto de vista do resgate da obra em si e da gestão, não se ergueu 
como via uníssona ou instância  autônoma  que visava, estritamente, o 
resgate das três obras. 

Mas questões anteriores a tais contradições ainda persistem e, 
mais, ampliam-se no horizonte de entendimento do processo, na medida 
em que determinam a sua gênese. Por que restaurar estes murais? Qual 
a relevância que essas obras possuem? Como elas traduzem na temática 
pictórica escolhida (e no próprio processo de sua concepção) camadas 
de espaços e tempos históricos que desvelam valores da cidade? É 
verificável um campo de interferência instaurado entre as obras e o 
olhar do fruidor e, por fim, a ordem de sua imanência determinando 
a sua permanência? Considerando que pinturas murais em espaços 
urbanos quase sempre são efêmeras, há de se considerar que esses três 
painéis persistem há mais de trinta anos, o que se ergue como um dado 
difícil de ser contornado. 

O contexto do restauro guarda certo grau de polêmica e é por 
esse e outros motivos que as decisões, teóricas ou técnicas, não podem 
ser tomadas sem o necessário embasamento. Atrelado à demanda do 
restauro, a própria vivência em que a obra está circunscrita – que remete 
não só à sua origem in situ, mas ao seu papel perante a sociedade e 
a história do local – precisa ser estudada. Por isso há um constante 
debate que envolve não só estudiosos do assunto – profissionais da 
restauração e historiadores –, como também as palavras do governo 
e da população que interferem, em maior ou menor grau, na decisão.

Para além dos aspectos inerentes às obras murais, surge a 
necessidade de incorporar outra camada apresente narrativa que, sob 
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certo ponto de vista, apresenta-se transversal à própria obra de restauro 
a que os painéis foram submetidos. Estamos nos referindo a uma outra 
ordem discursiva que reflete o próprio status quo da arte urbana ou, 
dito de outro modo, como uma parcela de cidadãos e gestores públicos 
tratam a arte pública que movimenta o debate artístico-político no país, 
principalmente considerando ações controvertidas que surgem a partir 
de políticas de “ordem urbana” que parecem ignorar que manifestações 
artísticas e socioculturais têm uma de suas matizes firmadas na plena 
autonomia do sujeito – aqui, no papel de cidadão que dialoga com a 
polis – que se apropria de muros e empenas na cidade e neles materializa, 
em tintas e ideias, formas que traduzem sua forma de ver o mundo e 
com ele dialogar.

A partir do atual panorama da arte urbana no Brasil, pautada 
aqui pela prática do grafite ou da pintura mural, é possível entrever a 
subtração do diálogo entre aquele que deixa sua marca na cidade, seja 
figurativa ou abstrata, e aqueles que, talvez por estarem despossuídos de 
instrumentos estéticos e de habilidade no olhar, não encontram meios 
para decodificar o que foi construído pelas cores e pelo conteúdo que 
formam essa espécie de tatuagem urbana.

Em análise preliminar, suspeitamos que o não reconhecimento de 
pinturas murais e grafites nos muros e empenas da cidade, e a formulação 
de narrativas que imputam a tais manifestações, por um lado, a ideia de 
um exercício gráfico vulgar e, por outro, uma prática condenável de 
“poluir o ambiente urbano” com pintura efêmera, geram ações diversas 
que tendem a esvaziar o potencial ideológico e o vigor estético que essas 
imagens multiformes-multicoloridas têm a oferecer ao cotidiano da vida 
urbana, seja pela reflexão que podem mover nos concidadãos, seja nas 
sensações que fazem atravessar por seus corpos, por meio dos sentidos, 
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nem sempre determinando uma hermenêutica, mas movendo afetos que 
se instituem igualmente como lugares políticos.

Para justificar tal premissa, parece-nos oportuno trazer 
para o debate dois exemplos que ajudam a dimensionar o que foi 
anteriormente indicado. O primeiro deles refere-se a um dos painéis 
que esse Capítulo trata, pertencente ao projeto de restauro das pinturas 
murais da PGE-RJ, proposto por essa instituição em Parceria com o 
Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas da Escola de Belas Artes/UFRJ. 
O fato: praticamente um ano após o início dos trabalhos que envolvia 
pesquisa histórica e o próprio restauro, a obra foi descaracterizada por 
conta de uma decisão unilateral do Setor de Arquitetura da PGE-RJ, 
que projetou uma escada de incêndio (fotografias 1 e 2).

Desse modo a Instituição, ao não intervir na ação deste setor, 
desrespeitou não só o próprio processo de resgate do painel em si, 
que a mesma havia aprovado e patrocinado, como o Departamento 
de Arquitetura, que em tese deveria zelar e resguardar o patrimônio 
que tem por objetivo zelar, ignorou as qualidades estéticas e a forte 
presença desse elemento de arte urbana em um espaço que se mostra 
carente de inspiração artística. A estrutura de ferro embotou não 
somente um projeto em andamento, mas muito mais os ideólogos da 
obra, os artistas plásticos que a conceberam e sobretudo, a visão do 
fruidor da obra como todo, ferindo de morte um conjunto pictórico 
que não apenas humanizava, mas também, oferecia àqueles que por ali 
passavam o pensamento transfigurada em poiesis de formas e cores 
(Fotografia 3).
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Fotografias 1 e 2 - Desintegração do Projeto de partir implementado 
da escada de incêndio concebido pelo Departamento de Arquitetura da 

instituição. A ausência de percepção quanto ao valor do Mural 3 (M3) sabotou 
o desfrute estético do passante e o resgate de uma obra de arte urbana.

Fonte: Fotografia de Rubens de Andrade, Acervo do Projeto de Restauração 
dos Murais da PGE-RJ.

O segundo exemplo refere-se ao emblemático apagamento 
de pinturas existentes em muros e vias expressas da capital paulista 
proposto pela Secretaria de Obras Públicas de São Paulo. A tinta cinza 
usada para encobrir as pinturas, além de sacrificar a multiplicidade de 
formas que ali existia, asfixiou ideias e, também, apagou de uma só 
vez “mundos imaginários possíveis”, paisagens inusitadas que o olhar 
difuso do passante descortinava diariamente.

As pinturas concebidas de forma espontânea, confrontaram-se 
com a implementação de uma matriz de ordem pública que colocou 
em xeque um processo político-social de apropriação da cidade; uma 
experiência que ao longo de sua trajetória foi marcada por movimentos 
sutis que envolviam interesses de diferentes grupos sociais, levados por 
medidas pré-definidas ou ações voluntárias e, por assim ser, emergiu 
híbrida, tornou-se uma fonte de inventividades, pulsão criativa sem 
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hierarquias ou direções pré-estabelecidas pelo Estado, uma corporação 
ou um “rito artístico da vez”.

Fotografia 3 - Manifestações através de postagens nas redes sociais que 
demonstram posicionamentos políticos relativo a ações de inconformismo e 
crítica, de um dos coordenadores do projeto, devido a medida tomada pela 
instituição que embargou de forma silenciosa o projeto de restauração dos 
murais da PGR-RJ, deflagrando a inviabilidade de término do projeto por 

“perda de objeto” do Mural 3 (M3), por impossibilidade técnica e ideológica 
de finalizar a obra.

Fonte: https://goo.gl/8FFJT1. Acesso. 08.ago.2017

Na modulação errática e autônoma foi definida uma dinâmica 
rotina visual que simultaneamente seduzia olhares, sentidos, surpreendia 
e encantava a vida na cidade, mas, por outro lado, também era lida como 
poluição visual e um exercício fácil e corriqueiro de desqualificação 
de um ambiente urbano já tão empobrecido em sua cultura artística 
e visual – e que, no limite, reflete um ambiente social em que o par 
estética-política não é apreendido. Talvez a polarização política que 
definiu esse debate não seja o centro da questão em si, mas certamente 
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oferece um combustível potente para a discussão de questões em 
diferentes perspectivas.

Se a cidade ficou mais embrutecida ou menos democrática com 
a ausência daquelas imagens, a sobreposição delas por outras “novas” 
ou, pela postura impositiva de algum órgão técnico municipal ou 
estadual, ou ainda se o departamento de arquitetura da PGE-RJ foi, no 
mínimo, superficial e autoritário, não cabe a essa reflexão tornar-se um 
instrumento de pressão que medirá tal processo. Não é isso que nos 
interessa. O que nos inspira a reflexão é o fato de que ambos os exemplos 
apresentados, confirmam a distopia urbana em que nossas metrópoles 
estão mergulhadas, reafirmam a lassitude e a ausência de interesse por 
parte do estado e da sociedade naquilo que nasce espontaneamente 
na rua, desafetado de arcabouços teórico-metodológicos, das grifes 
e labels de grandes marcas e nomes de artistas que confirmam sua 
importância e sua presença no mainstream da arte internacional.

A “arte de rua ou arte urbana”, não importa o aporte teórico 
pelo qual se queria optar, não é um processo ingênuo de manifestação 
artística ou sociocultural e, por isso, nem deveria ser analisada através de 
uma sociologia espontânea envolta em tintas e desenhos multicoloridos: 
a arte de rua é a transmutação de microcosmos relativamente autônomos 
na trama urbana que além de produzir constantemente fragmentos para 
o gigantesco caleidoscópio que é a cidade, possui vida própria, não se 
submete facilmente a esse ou aquele processo ideológico, movimenta-
se e molda ao longo dos tempos a nossa história urbana ao  seu modo 
particular.

Todavia, não se deve perder de vista que a arte de rua em si, tem 
como forte característica a transitoriedade, a efemeridade e a renovação 
constante. Devido a isso, é conveniente a vigilância epistemológica para 
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que as leituras e as narrativas criadas sob determinados processos não 
se deem de forma descontextualizada ou, mesmo, eivada pelo princípio 
da não-consciência e das pré-noções como nos alerta Pierre Bourdier 
em sua obra “O Ofício do Sociólogo”.

2 ARTE MURAL, ARTE URBANA: APARÊNCIA, POIESIS E 
CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGOS E SENTIDOS NA PAISAGEM

Entre os mais diversos papéis que os murais urbanos exercem, 
estão os de quebrar a monotonia, surpreender o olhar e levar o cidadão 
à reflexão. Assim é desde a Antiguidade, quando importantes pintores 
aplicavam em tinta as suas obras sobre as paredes de, por exemplo, 
Atenas e, mais tarde, de Roma, Pompéia e outros cidades.

A arte mural dialoga com o cidadão, tem uma contraface política 
– já que o termo “política” colhe sua raiz em polis, cidade, ou seja, a 
política é o trabalho de diálogo, no ambiente urbano, do encontro de 
narrativas de diferentes matizes que precisam ser mediadas e articuladas. 
O Rio de Janeiro não é uma exceção neste assunto, e abriga cada vez 
mais espaços com arte mural, seja por iniciativa institucional (pública 
ou privada), seja por iniciativa dos artistas.

No que tange à cidade do Rio de Janeiro, há exemplos de 
respeito e de desrespeito a esta arte que a cada dia tem sua relevância 
ressignificada. Um exemplo de respeito e sensibilidade é o fato de 
que a poesia-mural estampada no concreto pelo “Profeta Gentileza” 
não veio abaixo quando o último trecho do Elevado da Perimetral foi 
demolido. Esse fato indica uma propensão de pensares que nos leva a 
crer que a mudança de posição não só é possível, mas de fato é viável 
para compor um ponto de inflexão que altere a leitura da arte urbana: 
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este personagem carioca, que ganhou fama no país inteiro, terá sua 
memória preservada nas mais de 50 pinturas que começam na Avenida 
Brasil e chegam à Rodoviária Novo Rio.

Aqui vemos a sensibilidade máxima: três pinturas, que estão na 
área de demolição do viaduto, não serão postas abaixo – os pilares serão 
mantidos e só a parte horizontal do elevado foi removida, garantindo 
sua perfeita visibilidade pelos que por ali passam e a preservação 
do conjunto. Os painéis representam uma narrativa espacial, uma 
cosmologia do artista cuja história é absolutamente imbricada com a 
de nossa cidade.

A articulação entre arquitetura e artes plásticas, tão cara ao 
século XIX e a cada dia mais buscada por ambos os lados, foi objeto 
de reflexão por Lygia Clark (1920-1988): em 1956, ela publicou um 
texto intitulado “Uma experiência de integração”, no qual destacou a 
importância das trocas entre artistas plásticos e arquitetos; disse ela:

Acho importantíssimo que vocês, arquitetos 
moços, procurem um contato mais estreito com os 
artistas plásticos para estudar e aprofundar essa e 
outras experiências já feitas neste mesmo sentido. 
Não chamem o artista no fim de um projeto, tendo 
com ele essa atitude ‘patriarcal’.

Devemos ter em mente que a questão que permeia esta relação 
pode ser sintetizada em outros termos, nos quais a pergunta “podem 
a Arte e Arquitetura mudar o mundo?” indica as inúmeras direções 
possíveis.

Qual o papel do arquiteto, do artista e do gestor urbano na prática 
contemporânea da transformação do espaço público e recuperação das 
cidades? Sendo o espaço público um território político, refletindo a 
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sociedade onde está inserido, onde são vividas tensões, experimentados 
conflitos, travados debates, onde se discute e se disputa o conjunto 
de forças da vida social, poderão ser então a arte, o urbanismo e a 
arquitetura ferramentas ou plataformas de uma revolução do cotidiano? 
(AUGUSTO, 2011, p. 74-79).

 Neste diapasão, a arte urbana pode se afirmar de dois modos 
que são, em última análise, desdobramentos da poiesis: segundo o 
crítico Manuel Antônio de Castro, “a poiesis se torna em arte à medida 
de toda obra, à medida que ela opera o manifestar a realidade e o 
humano de todo ser humano no e enquanto diálogo”. Por esta via, 
o desdobramento se manifesta pela ação do diálogo como interação 
com o meio em que se assenta a arte mural, que podemos aqui, para 
os fins de nosso argumento, caracterizar como: a) intervenção fraca e o 
que podemos denominar como b) intervenção forte, diálogo contra o 
espaço tal como ele se apresenta, inserção-hacker, poética do confronto.

As duas denominações acima indicadas são, evidentemente, 
esquemáticas, e a totalidade das obras que têm por suporte o espaço 
urbano estariam situadas em pontos intermediários de uma escala 
que as tem como posições extremas. As duas formas de intervenção 
aqui teorizadas são, por evidente, ações políticas de facto – o que as 
diferencia é a busca da efetivação, por meio da poiesis, de uma crítica 
ao contexto em que o presente está inscrito, o que na arte mural 
urbana é ainda mais objetivo, tanto quanto uma fratura exposta, visto 
que o espaço da cidade é uma representação objetivada do modo 
como as relações do mundo da produção, das relações de classes, da 
relação entre capital e trabalho se dão.

Ressaltamos que engendramento das relações acima destacadas 
envolvem discursos que atuam como suportes ideológicos cujos fins 
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não são, ipso facto, revelados ou esclarecidos, discursos mediados 
pelo marketing que nos observa obsessivo, debruçando-se sobre 
sob o espírito societário a partir das fachadas das lojas, dos edifícios 
empresariais/institucionais, das empenas cegas, de outdoors, das 
laterais dos ônibus, dos vagões adesivados dos trens do metrô; há todo 
um vozerio que ensurdece e turva o cidadão ou, como nomeava o poeta 
Adauto de Souza Santos este “flâneur baudeleriano” reposicionado no 
caos contemporâneo, o “urbanóide”.

A intervenção forte, hoje, caracteriza-se como herança da 
contracultura, como espaço anti-asfixia para uso em tempos sombrios, 
como denominou Hannah Arendt ao século XX, período onde as 
mazelas não se restringiram àquele tempo e acabaram por invadir 
o século seguinte. As dores e penúrias devidamente instaladas, 
hibridizaram-se no modus vivendi de um novo tempo e, por assim 
dizer, aprofundando-se nos novos cotidianos.

Quanto ao par conceitual proposto, insta ressaltar que o mesmo 
não se estabelece como uma escala de valor, em que no ponto mais 
baixo estaria a “intervenção fraca”: a questão é o contexto, e em dados 
ambientes esta forma de intervenção é extremamente apropriada, o 
que demonstra sua importância, e a não adoção desta ferramenta como 
simplificação hermenêutica.

Deve-se ter em mente que o jogo de imagens que os murais 
revelam surge uma delicada relação entre os artistas e as sutilezas de um 
estudo iconológico e iconográfico. O esforço dos artistas na construção 
da narrativa pictórica foi além de um mero exercício de cores ou 
apropriação de formas compositivas e colagens que revisitavam a 
pintura do tema da paisagem tão cara na produção artística do século 
XVIII e também, tão presente na pintura da Academia Imperial de Belas 
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Artes que, aliás, possuía uma forte produção de obras que refletem as 
nuanças da paisagem natural do Brasil oitocentista que ao longo do 
tempo se tornaram icônicas e consagradas no meio artístico. Tanto 
viajantes europeus (naturalistas) como pintores da Academia Imperial, 
deixaram registros de um Brasil, no plano botânico ou topográfico, 
que sinalizava a presença de uma natureza exuberante no seu estado 
bruto, como também uma paisagem que tratava de temas sociais e 
dava conta do cotidiano urbano em diferentes espaços-tempos do seu 
amplo território.

Nota-se, portanto, que Raimundo Rodrigues e Júlio Sekiguchi, 
justificam a concepção desse tríptico através de um olhar trans-histórico, 
uma busca associativa em tempos e espaços geográficos diferenciados, 
ativando nas cenas a crítica social e o penhor que a pintura de paisagem 
possui no imaginário dos artistas. Cada uma das imagens que transitam 
nos murais expõe paisagens das geografias física, urbana e humana 
cariocas cujas referências são facilmente identificadas pelo fruidor – e 
o foram no curso da pesquisa. A utilização dessas referências como 
suportes de pensamento pictórico na composição de um quadro 
estético-político consubstanciado nos três painéis é uma elaboração 
que envolve precisão, diálogo com a cidade, com o presente, sem 
perder de vista o campo da arte strictu sensu. Seu potencial imagético 
engendra uma crítica social que nos faz erigir pontes entre natureza 
escultura para entender como em três momentos a paisagem carioca se 
movimenta e se compõe na retina do observador.

Vale ainda ressaltar que o jogo estabelecido pelos três 
painéis murais é um fluxo de planos temporais manejado habilmente 
pelos artistas, conscientes de sua posição no campo tênue, tenso e 
impreciso da História. A narrativa que se desenrola nas obras renúncia 
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benjaminianamente aos modelos de continuidade histórica e sua falsa 
lógica. A resultante ética deste processo compositivo é que, sendo 
passado e presente planos em movimento e articulação não linear, 
a homogeneidade de nossa época termina por ruir diante de nós na 
medida em que o discurso dos murais extravasa seus limites físicos e 
estabelece relações com os planos das fachadas do entorno, com seus 
vãos, com as passagens da quadra, com o céu e com o pavimento.

Assim, o que as três obras nos convocam a realizar é um 
trabalho com a memória, atravessado por rastros, vestígios, restos, 
descontinuidades, pistas falsas: é como se as janelas do inconsciente 
urbano tivessem sido abertas, à nossa frente, e um quociente de imagens 
nos chegassem de passados diversos e simultâneos, visto que agora 
estão todos no mesmo vão do tempo como arquivos, como um puzzle 
que pode ser remontado sem possuir uma ordem necessariamente 
correta.

3 TRANSMIGRAÇÕES CULTURAIS E A ARTE MURAL/
URBANA COMO PANO DE FUNDO NO TEATRO DA 
DEMOCRATIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Do centro à periferia, de espaços elitizados a zonas consideradas 
comunidades subnormais ou de baixa renda, por iniciativas oficiais ou 
pela via da transgressão, a arte mural vem ganhando o espaço comum 
das ruas e revela à retina do observador versões contemporâneas de 
uma prática secular compreendida como testemunho da vida cotidiana 
e, na maioria dos casos, vinculada intimamente a ela. Diante disso, é 
possível constatar um alargamento das fronteiras desta manifestação 
artística, que, por sua vez, evidencia a reformulação das convenções 
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e a expansão de conceitos e práticas que se tornam a força motriz 
transformadora das formas de representação convencionalmente 
entendidas como arte mural urbana.

A referência a estes aspectos define parâmetros de significativo 
valor para a análise que será aqui empreendida, sobretudo quando esta 
expressão artística desponta com vigor criativo e diversidade temática 
atrelada a cânones estéticos que são atravessados por conceitos 
cunhados pela ideia de arte de rua ou arte urbana. Importa delimitar 
aqui, preliminarmente, que a construção dos cânones é feita por meio de 
narrativas que se embatem, uma majoritariamente aceita, outra que lhe 
combate de perto, e outras ainda, múltiplas, que não necessariamente 
dialogam com as anteriores, podendo ou não estarem inscritas em seus 
campos de combate, operando como discursos marginais.

Todos os planos definidores da ambiência da urbe, representados 
por muros de concreto, empenas de edificações, e mesmo o betume que 
impermeabiliza as vias sob o discurso de democratizar o solo urbano 
por meio da acessibilidade, todos estes planos emergem como telas em 
branco, superfícies vazias, espaços prontos para acolher as associações 
imagéticas instituídas entre a arte e o pensamento. Estas telas urbanas, 
às vezes contíguas, em suas diversas proporções – de modestas a 
monumentais – plasmadas numa paisagem em movimento no tempo, 
denunciam, por fim, a presença definitiva ou efêmera de manifestações 
a um só tempo políticas, sociais, culturais e artísticas, que além de 
trazerem viço ao olhar que vagueia pelas superfícies da cidade, também 
animam a vida urbana, alçam ao espaço discursos diferenciados que 
tramam diálogos que podem ou não serem identificados sobre o fundo 
da tradição, e sobre os quais podemos – e, no contexto acadêmico – 
devemos estabelecer juízos.



472

Como pano de fundo, a desconstrução acelerada das estruturas 
do mundo – ou, se preferirmos, a já decretada e documentada falência 
do projeto iluminista – faz emergir das franjas empobrecidas das 
grandes e médias cidades grafiteiros, pichadores, artistas conceituais, 
todos se configurando como atores que buscam encontrar o fio 
condutor, o combustível para repensar o seu – nosso – lugar no mundo 
e, assim, plasmar nos muros da cidade, com as mais diversas tintas, 
quais as cores de seus universos particulares, qual a intensidade de sua 
dor, quais limites são postos como desafio à sua ultrapassagem; a arte 
de rua, urbana, que antes lidava apenas como arte mural, tem hoje uma 
outra dimensão, um código de leitura diferenciado, novas formas de 
interpretação do mundo.

4 OS MURAIS DA PROCURADORIA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO: PROPOSIÇÕES NORMATIVAS E NOTAS DO 
PROCESSO DE RESTAURO STRICTO SENSU

Os murais objetos executados nas paredes cegas do edifício 
que faz fronteira com as dependências da PGE-RJ, as técnicas de 
pintura aplicadas, no mínimo, requereram que as características físico-
químicas dos materiais empregados, se tornassem parte responsável da 
salvaguarda desse tipo de obra, ainda que, no futuro, haja necessidade 
de interferências para mantê-los fiéis aos originais (fotografia 4). 
Considerando a importância das teorias de restauração em voga, e 
após uma rigorosa análise clínica das obras (processo de mapeamento 
de danos), seu crescente estágio de destruição mostrou que conceitos 
como o da “devolução da unidade potencial da obra e sua instância 
histórica” são pertinentes aos processos de conservação que ali foram 
empregados. 
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Mas nem só as ações do tempo eram visíveis – como previsto 
– na camada pictórica original do conjunto. Danos externos causados 
pela mão do homem contribuíram de forma significativa para que os 
murais chegassem à condição de desgaste em que foram encontrados. 
Até o momento inicial do projeto, o mural número 3 contava com 
uma reparação mal feita de cimento adicionada por cima da camada 
pictórica. Este mural, o maior dos três, por se localizar na área externa 
do pátio, é completamente exposto à ação das intempéries. Porém, 
o evento mais danoso configurou-se pelo descaso com que obras de 
remodelação executadas em todo o edifício no período de reformas 
empreendidas para abrigar a sede da PGE-RJ trataram o conjunto dos 
murais – reforma esta datada de um período que se estende de 2009 
a 2011, data em que a PGE iniciou, de fato, suas atividades no antigo 
prédio da Kosmocap.

Tais afirmações devem-se a vários fatores, sobretudo à 
malsucedida tentativa de “conserto” ao painel de grandes dimensões. 
Ao se comparar os registros fotográficos feitos no início do processo 
de restauro com aqueles referentes aos anos anteriores à remodelação 
do prédio, comprovou-se que o conjunto dos murais estava bastante 
preservado até o momento do início da reforma do edifício para 
abrigar as instalações da PGE-RJ, após sua desapropriação integral. 
Cor, texturas, estampas, tudo demonstrava estar como deveria ser, 
ainda que passados dez anos desde sua produção. Somente o mural 
de maiores dimensões apresentava indícios da atuação de fatores 
exógenos: manchas enegrecidas na lateral direita, bolhas, pequenos 
descolamentos. Foi constatado, então, que fora efetivamente após as 
obras do edifício que o estado de conservação dos murais se deteriorou.
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Baseado no processo de restauração propriamente dito, ficaram 
notabilizados resultados sólidos obtidos no curso do trabalho de 
restauração que, aliás, demonstrou as especificidades que fizeram desse 
trabalho de conservação um bem público. A recuperação de uma obra 
de arte requer tempo, conhecimento, habilidade e cuidados, além, é 
claro, de muito estudo para que, no fim, a jornada de reconstituição 
mantenha suas características originais – levando sempre em conta os 
princípios éticos que garantem sua autenticidade.

Os relatórios desenvolvidos durante os trabalhos apontam a 
presença de estágios comuns no processo de salvaguarda de todos os 
murais trabalhados. Tanto para os murais internos como o externo 
foram feitas medições, marcações e mapeamento de danos a fim 
de identificar a situação em que se encontravam as obras. Feito o 
mapeamento e indicações dos danos, os testes de limpeza funcionaram 
como uma forma de reconhecimento da superfície pictórica. São eles 
os indicadores da verdadeira situação da obra a ser restaurada. As 
fotografias apenas sugerem superficialmente o trabalho que será feito.

Como atesta o relatório realizado pela equipe de restauro, 
os testes de limpeza foram realizados antes de cada etapa para 
identificar o processo e o produto mais adequado para a realização 
dos procedimentos. Nesses termos é necessário declarar que nenhum 
processo de restauração é bem-vindo sem que sejam realizados os 
devidos estágios de limpeza em cada obra. Se a produção artística 
elaborada em muros é passível de sofrer as adversidades do tempo, o 
relatório técnico produzido pelos restauradores foi enfático no que diz 
respeito à sua proteção e preservação.

De ferramentas mais pesadas – como lixadeiras elétricas – a 
delicados bisturis e agentes químicos, o processo de restauro dos murais 
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da Procuradoria Geral do Estado do Rio obteve um excelente resultado.  
Nesse sentido é gratificante observar que o trabalho na reconstituição 
dessas obras foi parte contribuinte para a salvaguarda desse patrimônio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da reflexão aqui realizadas demonstramos que a poiesis 
dos três murais produzidos por Raimundo Rodrigues e Júlio Sekiguchi, 
como obras de arte necessitavam ser ressignificadas e devolvidas ao 
público. Notamos ao longo do trabalho de pesquisa histórica dos 
murais que esta produção desenhou duas vias distintas: a pesquisa 
histórica e o restauro.

Pela via dos artistas, concluímos que as análises foram amparadas 
em releituras da tradição, colagens, recriações, desenvolvimento de uma 
crítica ora contundente, ora sutil da vida urbana, com vistas em criar 
no espectador, deslocamentos induzidos que no nosso entendimento 
reforçaram aspectos subliminares com que tais intenções foram e são 
alcançadas;

Pela via do próprio processo de restauração, existiu toda uma 
cadeia de processos bem mais complexos que envolveu os artistas, 
estagiários, professores coordenadores, funcionários da PGE-RJ, 
para atentar como a arte urbana faz e refaz suas negociações com o 
cotidiano da cidade hoje. No caso da Procuradoria Geral do Rio de 
Janeiro – PGE-RJ, em particular, foi interessante perceber o quanto 
esse movimento foi decantado e interpretado por duas linhas opostas.
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Fotografia 4 - Mural 1, Mural 2 e Mural 3 (M1, M2 e M3) antes do 
processo de restauração indicando o estado de deterioração que as obras se 

encontravam.

Fonte: Fotografia Aldemar Norek, Acervo do Projeto de Restauração

A primeira revelou ganhos efetivos relacionado ao movimento 
artístico-acadêmico-institucional que gerou a cessão de bolsas para os 
alunos da Escola de Belas Artes/UFRJ (processo de pesquisa histórica 
e restauro) e consolidou uma visão que ganhou liga ao imbricar em um 
só corpo a Instituição (PGE-RJ), a Academia (EBA-UFRJ) e o público 
interno e externo, coletividades que irão se apropriarão dessa arte que 
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foi restaurada. A segunda, por outro lado, demonstrou um processo 
de como a “arte urbana” ainda é um matiz que precisa de respeito 
e entendimento real: precisa ser entendida como patrimônio social, 
como bem coletivo a ser preservado. Nesse sentido, como tratamos 
nesse trabalho, o maior painel (M3) não teve seu restauro concluído, 
justamente porque determinados sujeitos da instituição não deram 
conta do seu real valor.

As implicações artísticas e políticas na cena cultural do Rio de 
Janeiro, envolvendo o estudo de arte de rua ou, como aqui tratamos 
– arte urbana –, foi um exercício de significativo valor por diferentes 
razões, e dentro do contexto do processo de pesquisa histórica e de 
restauro das obras murais foi possível ressaltar sua importância e seu 
aspecto singular do patrimônio simbólico da Cidade do Rio de Janeiro.  
Não só isso: a obra dos artistas é totalmente situada no complexo 
contexto contemporâneo, o que igualmente fundamentou a relevância 
do trabalho de restauro levado a efeito. Descritos os trabalhos de 
restauro empreendidos no âmbito de uma parceria entre a PGE-RJ 
e o Grupo de Pesquisas Paisagens Híbridas da Escola de Belas Artes 
da UFRJ, por suas duas abordagens complementares, o presente 
trabalho conseguiu delinear um conjunto de reflexões sobre proteção, 
conservação, restauração e preservação, de murais urbanos, portadores 
que são de referências simbólicas relativas à identidade, e à memória 
da sociedade carioca, em particular, e da brasileira, de um modo mais 
amplo.

Por fim não podem ser ignorados os ganhos intelectuais que 
os graduandos envolvidos no projeto tiveram. Consideramos que todo 
o aparato técnico-científico e artístico de um projeto dessa expertise 
alterou o olhar de um grupo de formação plural que integrou o 
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projeto. Ligados aos cursos de História da Arte, Pintura, Conservação 
e Restauro e Gravura da Escola de Belas Artes/UFRJ, cada estagiário 
teve a possibilidade de compartilhar das diferentes interfaces que 
possui o projeto, seja no campo da pesquisa histórica ou mesmo no 
envolvimento das práticas de restauro das obras.

A troca de experiências fomentadas pela construção de uma 
zona de permeabilidade contínua entre áreas de saberes distintos, 
permitiu uma movimentação produtiva que gerou ganhos substanciais 
no projeto como um todo. Os estagiários, além de ampliarem 
seus conhecimentos nas suas áreas específicas, também tiveram a 
oportunidade de socializar os ganhos do projeto de restauro em 
fóruns acadêmicos, como os ocorridos em 2016 e 2017 na Jornada 
de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com trabalhos foram selecionados em ambos. Deve-se ressaltar que 
material produzido esteve sempre sob a supervisão dos orientadores 
do projeto, um arquiteto urbanista, um artista plástico e restaurador, 
e um paisagista, sendo os dois últimos, docentes da Escola de Belas 
Artes e o primeiro membro da PGE-RJ e doutorando em História da 
Arquitetura pelo PROARQ | FAU | UFRJ.
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Capítulo 25

PAiSAGeM e MeMóriA: intervençõeS nA ÁreA centrAl de cAMPinAS-
SP

Melissa Ramos Da Silva Oliveira1; 
Haroldo Gallo2; 

Claudio Lima Ferreira3

1 CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE CAMPINAS

A cidade de Campinas, situada no interior do Estado de São 
Paulo, nasceu de um pouso à beira do Caminho dos Guaiases, rota 
secundária e tardia do ciclo de mineração, aberta em 1722 pelos 
paulistas. No século XVIII, quando ainda era a Vila de São Carlos ou 
Vila do Açúcar, não se podia falar em centro porque não se tinha uma 
vida urbana consolidada. Até o final do século XIX, Campinas foi a 
maior produtora de café do Estado de São Paulo e uma das principais 
bases do processo de expansão cafeeira no território paulista rumo 
ao interior. De acordo com Badaró (1996), as mudanças advindas do 
café resultaram em vários melhoramentos, dentre os quais, citam-se: a 
iluminação pública a gás (1875) e as linhas de bonde de tração animal 
instalados pela Companhia Carris de Ferro (1879). Surgiram ainda 
diversos edifícios voltados ao uso público, como hospitais, escolas 
e mercados, o que contextualizou na cidade uma vida mais pública, 
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2  Livre Docente, Instituto de Artes; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 
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3  Doutor, Instituto de Artes; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 
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alicerçada em valores burgueses e urbanos. Na arquitetura, um novo 
estilo se fez presente - o neoclássico, que foi adotado em diversas 
residências e edifícios institucionais, o que alterou significativamente 
sua paisagem.

Outro fator de destaque foi a chegada da malha férrea à cidade, 
que se tornou um eixo difusor de pessoas, ideias e mercadorias e o 
centro situado no seu entorno se tornou uma área moderna e dinâmica, 
que abrigou a função comercial juntamente com a habitacional. Com 
isso, a população menos abastada, a indústria e o operariado nascente 
foram compelidos a ocupar as porções territoriais além da ferrovia, em 
especial, depois do leito férreo da Companhia Paulista.

Trabalhos de saneamento básico e higiene foram realizados 
para combater as epidemias de febre amarela que se difundiram no final 
do século XIX. Implantou-se uma legislação que exigiu higiene nas 
construções, ruas foram pavimentadas, introduziu-se abastecimento 
de água tratada e coleta de esgotos, córregos foram canalizados e 
áreas pantanosas aterradas. Sob orientação do engenheiro sanitarista 
Saturnino de Brito, a cidade se embelezou com bulevares e uma 
perimetral foi construída ao redor do centro histórico de Campinas, o 
que facilitou posteriormente a criação de novos bairros ao seu redor. 
Após a reativação econômica no início do século XX, a configuração 
urbana da área central foi muito pouco alterada, atendo-se a ocupar 
as áreas existentes e abandonadas na época das epidemias. Com o 
desenvolvimento industrial que se impulsionou em Campinas a partir 
da virada do século XX, outras necessidades urbanas tornaram-se 
eminentes. As ruas estreitas e o aspecto colonial das edificações não 
estavam de acordo com o espírito moderno de desenvolvimento e o 
progresso que pretendia a elite campineira.
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O engenheiro arquiteto Francisco Prestes Maia foi contratado 
em 1934 para elaborar um plano de remodelação urbana para a cidade: 
o Plano de Melhoramentos Urbanos. Segundo Badaró (1996), Prestes 
Maia preocupou-se com as áreas de expansão e nelas, além de planejar 
a circulação, propôs reserva de áreas para instalar grandes parques, 
novos conceitos de bairros residenciais, além de estabelecer áreas 
preferenciais destinadas à instalação de indústrias. O centro histórico 
recebeu tratamento próprio e foi redesenhado com grande preocupação 
estética e cívica. As reformulações na área central consolidaram a 
imagem de uma cidade moderna e progressista imaginada na época. E 
o centro passou pelo processo que Carpinteiro (1996, p. 56) denominou 
de “momento de ruptura”. A morfologia urbana homogênea, delineada 
por casas térreas e assobradadas, nas quais se destacavam somente 
as torres das igrejas ou da Estação Fepasa, foi substituída por uma 
paisagem escalonada de edifícios. 

A verticalização foi um dos ícones da modernidade emergente 
na primeira metade do século XX, revelada por meio de evoluções 
tecnológicas e formais, novos programas e maneiras de morar e 
trabalhar. Segundo Dezan (2007, p. 65), o auge da verticalização 
em Campinas foi nas décadas de 1940 e 1950. A queda significativa 
no número de edifícios construídos no período de 1955/1964 para 
1965/1974 provavelmente resultou da recessão econômica em que 
o país mergulhou a partir de 1962. Segundo Badaró (1996), a crise 
também acabou com a experiência urbanística que Campinas vivia com 
Prestes Maia desde 1937.

A consolidação dos novos bairros de maior poder aquisitivo, 
como Cambuí, Taquaral e Guanabara, por exemplo, criou subcentros 
especializados e menos multifuncionais, transformaram a centralidade 
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de Campinas na medida em que a cidade deixou de ter um centro 
único e monopolizador. Consequentemente, o centro principal 
sofreu alterações funcionais por causa das transformações ocorridas 
nos padrões de uso e ocupação do solo, bem como do tipo de bens 
e serviços ofertados. Mas será que esse foi o início do processo de 
degradação e esvaziamento do centro?

Ressalte-se que é equivocado falar de esvaziamento da região, 
já que ela seguiu densamente ocupada e utilizada como ponto de 
passagem e de compras. Também, é equivocado denominar degradação 
a perda dos atributos outrora associados ao centro. A alteração da 
composição social local, na qual muitas das atividades de padrão médio 
e alto deslocaram-se para outras áreas, resultou em uma ocupação do 
centro por atividades comerciais e de serviços voltados a uma clientela 
de menor poder aquisitivo.

A partir de meados da década de 1970, um novo contexto 
econômico, o acirramento da competição entre cidades e a adoção 
de práticas empresariais pelas administrações locais delinearam novas 
políticas urbanas, o que promoveu uma mudança de paradigma sobre 
o espaço urbano. Nesse contexto, a revalorização das áreas centrais 
se destacou pela localização otimizada dentro da rede interurbana. Os 
centros são áreas consolidadas, bem servidas pelo sistema de transporte, 
por possuírem uma rede de infraestrutura, de serviços e equipamentos 
já implantados, o que diminui o custo de qualquer intervenção.

Ademais, os centros possuem um rico e representativo 
patrimônio cultural, que, segundo Simões Júnior (1994, p. 33), 
possibilita o resgate dos valores ligados à cultura local, ao imaginário da 
população e às raízes da própria cidade. Nesse sentido, as áreas centrais 
se destacam tanto pela sua imensa carga simbólica, representativa de 
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toda uma sociedade urbana e de um modo de produção, quanto pela 
cristalização físico-espacial resultante da evolução das práticas políticas, 
sociais e culturais específicas de uma cidade.

Outro fato importante que contribuiu imensamente para a 
alteração funcional do centro, sobretudo do entorno da Estação Fepasa, 
foi a decadência do transporte ferroviário. Em meados da década de 
1980, com o fortalecimento do transporte rodoviário, iniciou-se um 
processo de desmonte progressivo das ferrovias. A Estação deixou 
de ser uma porta de entrada importante da cidade e, na década de 
noventa, perdeu sua função inicial de ponto de parada de transportes. 
Consequentemente, a falta de uso do Complexo Ferroviário e da 
Estação contribuiu para uma degradação física desse espaço e sua 
ocupação por usos informais. Assim, o entorno da Estação tornou-se 
um lugar violento, alvo do tráfico de drogas e de passagem para grande 
parte da população campineira.

2 PROJETOS DE REVALORIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 

Enquanto a cidade se expandiu fisicamente e cresceu para 
outros eixos ao longo dos anos 1970 e 1980, as intervenções urbanísticas 
no centro de Campinas se caracterizaram pela retomada dos espaços 
públicos centrais pelo pedestre, com a recuperação da escala humana 
e da qualidade de vida. Foi o início do processo de revalorização do 
centro. 

A partir da década de 1970, emergiram diversos projetos com 
propostas de valorização da área central da cidade de Campinas. Dentre 
eles, destaca-se o projeto que criou o calçadão na Rua Treze de Maio, 
transformando-a em uma via exclusiva para pedestres. O calçadão 
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efetivou definitivamente a rua Treze de Maio como um eixo de consumo 
de mercadorias, de comércio e serviços, sobretudo populares. Apesar 
de muitas pessoas considerarem essa popularização uma degradação, 
essas atividades aquecem o trabalho no local e constituem uma grande 
fonte geradora de empregos até o momento atual.

2.1 Projeto Novo Centro de Campinas

Em março de 1983, surgiu o primeiro projeto de revalorização 
da área central, denominado Novo Centro de Campinas - Revitalização 
da Rua Treze de Maio, na gestão do prefeito José Roberto Magalhães 
Teixeira. O mesmo tinha como proposta conceber um novo centro para 
a cidade a partir de uma parceria entre o poder público e a iniciativa 
privada. O projeto, elaborado pelo arquiteto Ruy Ohtake, propunha a 
construção de uma cobertura metálica para transformar a Rua Treze de 
Maio em um Shopping de Rua, com o intuito de agregar comodidade e 
segurança aos usuários, a fim de não os perder diante da concorrência 
dos shoppings centers. É importante ressaltar que, a partir da década 
de 1980, os mesmos tornaram-se referência de comércio de luxo, pela 
segurança e pelo funcionamento no período noturno, o que gerou 
um hábito de consumo com o qual o centro não tinha condições de 
competir.  Segundo esse projeto, a cobertura metálica seria em material 
translúcido (policarbonato), para permitir a entrada da luz natural e 
a saída do ar aquecido e seria fixada de forma independente das 
edificações existentes, o que permitiria a sua construção sem que a 
atividade cotidiana fosse interrompida. Pelo projeto também haveria 
um mezanino para integrar os pavimentos superiores dos dois lados da 
rua, com acesso por elevadores panorâmicos ou escadas rolantes.
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A proposta apresentada assemelhava-se ao interior de um 
shopping center pela pasteurização dos espaços, sempre tão iguais, 
ao contrário do espaço público de uma rua, marcado pela diversidade 
e heterogeneidade de formas, usos e apropriações. Ao se tornar um 
espaço agradável e seguro, a expectativa era de que a Rua Treze de Maio 
também resgatasse a vida noturna nos finais de semana, além de abrigar 
atividades culturais e bares.

Todas as ruas que cortam a Treze de Maio não teriam interferência 
no seu tráfego de veículos. Ao longo de toda a Treze, previu-se uma 
faixa de quatro metros de largura, sem obstáculos, para a passagem de 
veículos de coleta de lixo, carga e descarga, bombeiro e atendimento 
médico. Enfim, o projeto buscava por meio da revalorização uma 
maneira de atrair usuários e consumidores, sobretudo da classe média, 
com o objetivo de diminuir a deterioração social da área, otimizar o 
seu potencial de consumo e preservar a sua vocação comercial, além 
de concorrer com os shoppings centers da cidade situados no eixo da 
rodovia D. Pedro I. O projeto não foi aprovado e, consequentemente, 
não executado.

2.2 Programa de Revitalização da Área Central de Campinas

Em junho de 1993, dez anos depois do projeto elaborado por Ruy 
Ohtake, foi apresentada uma nova proposta de revalorização do centro, 
denominada Programa de Revitalização da Área Central de Campinas, 
elaborada pelo Departamento de Planejamento – DEPLAN em parceria 
com a Secretaria de Planejamento e Coordenação – SEPLAN, na 
gestão do prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. O Programa de 
Revitalização tinha como proposta um programa global de renovação 
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da área central capaz de deter seu processo de decadência, impulsionar a 
qualidade de vida urbana por meio da inserção de novos usos, sobretudo 
da moradia, além da sua recuperação estética, com os seguintes objetivos:  

1. Recuperar e potencializar o potencial simbólico do centro como 
o “coração da cidade” e elemento definidor essencial da identidade da 
cidade, bem como de identificação de todos os cidadãos com Campinas;

2. Recuperar a qualidade de vida do centro da cidade, tornando-a 
uma zona esteticamente agradável pela recuperação da sua função de 
local de moradia, pela recuperação e/ou revalorização de suas edificações 
e dos seus sítios mais significativos do ponto de vista arquitetônico, 
histórico e cultural, pela recuperação dos seus logradouros públicos e 
dos seus monumentos mais importantes;

3. Proteger o uso residencial evitando a excessiva terceirização 
do centro e colocando freios ao processo de expulsão de sua função de 
local de moradia;

4. Tornar o centro da cidade preparado para exercer as múltiplas 
funções próprias de um polo metropolitano da importância de Campinas: 
centro financeiro, centro comercial e de prestação de serviços, centro 
administrativo e centro cultural de uma ampla região que engloba, além 
de Campinas, vários outros municípios do entorno, polarizados pela 
cidade (Prefeitura Municipal de Campinas, 1993a, p. 5).

Para atingi-los, diversas estratégias seriam utilizadas. De acordo 
com o Caderno Técnico, o Programa foi dividido em cinco subprojetos: 
Projeto de Recuperação de Espaços Públicos; Projeto Patrimônio; 
Projeto Vamos ao Centro; Projeto Circulação, Projeto Cenário Urbano 
e Projeto de Uso e Ocupação do Solo.
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O Projeto de Recuperação de Espaços Públicos visava à 
melhoria da segurança, limpeza e iluminação pública, além de reforma 
nas praças da área central. O conjunto de espaços públicos do centro 
seria reurbanizado e as seguintes ações contempladas: implantação de 
um espaço comercial e/ou cultural no Mercado Municipal e melhorias 
na área adjacente; construção de uma cobertura na Rua Treze de 
Maio para transformá-la em um shopping de rua, com a retomada da 
proposta do arquiteto Ruy Ohtake; construção de um calçadão para 
integrar a Rua Tomaz Alves com o Largo das Andorinhas, o edifício do 
Jóquei Clube e a Praça Bento Quirino; transformação da Rua Barão de 
Jaguará em calçadão, no trecho compreendido entre a Rua Conceição 
e a Rua General Osório; recuperação das fachadas dos casarões do 
Largo da Estação; renovação urbana dos quarteirões onde se situam 
os edifícios dos Correios e Telégrafos e do Palácio dos Azulejos e 
recuperação da fachada do edifício da PUC-Central. Com a proposta 
de construção de dois calçadões, além da cobertura do já existente, 
observa-se nitidamente que a prática do planejamento urbano em 
Campinas ainda refletia os ideais dos anos 1970, de liberação das ruas 
para pedestres nas áreas centrais e uma apropriação do espaço urbano 
para um consumo visual, no qual se enfatiza o seu caráter cenográfico.

O Projeto Patrimônio pressupunha medidas de tombamento e 
preservação de edificações e monumentos da área central.  Previa ainda, 
o desenvolvimento de ações como a despoluição visual de imóveis de 
valor cultural, recuperação de fachadas de imóveis que compõem o 
patrimônio cultural do centro da cidade, recuperação de monumentos 
históricos e normatização da publicidade nas edificações tombadas.

Medidas destinadas à melhoria urbanística e estética da área 
central foram contempladas no Projeto Cenário Urbano. Esse projeto 
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propunha um novo design para o mobiliário urbano da cidade, projeto 
de sinalização informativa do sistema viário e desenho para sinalização 
de piso. Previa a despoluição visual das fachadas, com revisão da 
legislação disciplinadora. Conjecturava a criação de uma nova imagem 
de Campinas, denominada marca-símbolo (Prefeitura Municipal de 
Campinas, 1993a, p. 14), com o intuito de divulgar a cidade. Sob a 
perspectiva do “empresariamento urbano” (HARVEY, 1996) e do 
marketing urbano, essa marca-símbolo pretendia criar e vender uma 
nova imagem da cidade, tornando-a mais competitiva e atrativa no 
mercado global.

O Projeto de Uso e Ocupação do Solo previa ações e normas 
relativas ao disciplinamento e estruturação a partir das vocações de uso 
da área central, a sua capacidade de edificação e infraestrutura, bem 
como a manutenção dos usos e atividades de comércio, de prestação 
de serviços e habitacionais já consolidados. O Projeto propunha locais 
específicos para estacionamento no entorno do perímetro da área 
central, incentivo a empreendimentos voltados a habitação, hotéis e 
hotéis-residência, além de parcerias de intervenção com a iniciativa 
privada, por meio de Operações Urbanas.

Ficou evidente que esses projetos tinham a intenção de 
impulsionar a revalorização funcional do centro, com a recuperação 
das formas e estruturas já existentes, promovendo uma operação 
retorno (SIMÕES JÚNIOR, 1994) do mercado imobiliário. Dessa 
maneira, verifica-se que os projetos refletiam uma nova prática do 
planejamento urbano e visavam melhorias e otimização no uso da 
infraestrutura de serviços, equipamentos e acessibilidade já implantada, 
que operava com certa ociosidade. Apesar de não ser enunciada uma 
política de gentrificação, alguns aspectos da sua ideologia se fazem 
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presente no plano quando se promovem equipamentos culturais, se 
valoriza o patrimônio histórico, se revitaliza as praças, se incentiva a 
criação de cenários com políticas extremamente fachadistas, ou seja, 
ações que buscam revalorizar o local com a intenção de atrair a classe 
mais abastada.

Em 1995, foi aprovado o Programa de Revitalização da Área 
Central (Prefeitura Municipal de Campinas, 1995). O programa previa 
isenção total ou parcial do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU aos proprietários de imóveis que aderissem 
ao projeto e que arcassem com todos os custos diretos e indiretos da 
sua realização. A análise mais acurada do projeto nos permite ressaltar 
que essa proposta considerou o centro como um todo, diferentemente 
de muitos projetos de revitalização propostos na época, que 
contemplavam, basicamente, aspectos estéticos.

2.3 Plano de Requalificação Urbana da Área Central de Campinas

Em março de 2002, a Secretaria de Planejamento e Meio 
Ambiente - Seplama divulgou o Plano de Requalificação Urbana da 
Área Central de Campinas, na gestão Antônio da Costa Santos, com o 
objetivo de “promover, estimular e priorizar programas e projetos para 
requalificação urbana do centro” (Prefeitura Municipal de Campinas, 
2002, p. 19). Para tanto, estabeleceram-se as seguintes diretrizes 
gerais: propor projetos e ações que busquem potencializar os aspectos 
positivos do centro a partir de investimentos privados e públicos; 
prevenir e inibir situações que resultem em degradação ambiental e 
social, promovendo conforto e segurança da população; estimular a 
vida noturna no centro; melhorar a acessibilidade ao centro, sobretudo 



491

para usuários de transportes coletivos; melhorar as condições de fluidez 
e segurança no trânsito; melhorar as condições ambientais e visuais da 
área central, a partir da regularização do comércio informal e valorizar 
as referências capazes de revelar a identidade, bem como criar outras 
para que o centro se torne atraente à visitação e ao turismo.

Foram definidas cinco áreas de intervenção consideradas 
referências do centro pelas suas características, significado, beleza, 
marcos históricos e atratividade: Área 1: Largo do Carmo; Área 2: 
Largo da Catedral; Área 3: Rua 13 de Maio; Área 4: Estação e Área 
5: Mercadão. A área 1 engloba as Praças Bento Quirino e Antônio 
de Pompeo, conhecidas como Largo do Carmo, um dos três largos 
estruturadores da cidade de Campinas. O Plano de Requalificação 
Urbana propôs a remodelação dessa praça, com a instalação de bares, 
restaurantes, quiosques de sucos e entretenimentos, além do fechamento 
da Rua Sacramento nos trechos entre as ruas Tomás Alves e Benjamin 
Constant. O projeto aliou preservação do patrimônio e valorização 
da história ao consumo cultural e de lazer, uma ação característica do 
planejamento urbano na década de 1970.

A área 2, que corresponde à Catedral Metropolitana, abrange 
outro largo estruturante da cidade de Campinas – o Largo da Catedral. 
Nessa área, o Plano propôs o projeto do Corredor Regente, no trecho 
da Rua Regente Feijó, situado entre as Avenidas Morais Sales e Campos 
Sales, e integrou o projeto Passeio no Centro.  Sob ele, previu-se a criação 
de galerias subterrâneas para embutir a fiação elétrica e de telefonia, a 
remoção dos postes, a instalação de novas luminárias e a substituição 
do piso do calçamento. O Corredor Regente Feijó também contemplou 
os seguintes projetos específicos: restauro do Palácio dos Azulejos, 
restauro da Catedral e abertura do Museu de Arte Sacra, recuperação 
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arquitetônica do Palácio da Justiça, recuperação da fachada do Centro 
Cultural Evolução, além da construção do Teatro Municipal na área 
anexa ao Palácio dos Azulejos, onde se situava o Terminal 2 e a sede 
do Corpo de Bombeiros (Prefeitura Municipal de Campinas, 2002). O 
projeto arquitetônico, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, previu 
um teatro de ópera com 1.200 lugares, com a forma de um vulcão.

Assim como no Projeto de Revitalização da Rua Treze de 
Maio, proposto por Ruy Ohtake, em 1983, verifica-se, no Plano de 
Requalificação Urbana da Área Central de Campinas, proposto em 
2002, uma tendência em convidar arquitetos brasileiros de renome, 
para elaborarem projetos para a referida área, com o intuito de produzir 
uma imagem singular a ser posteriormente vendida e explorada 
pelo marketing urbano, de maneira competitiva, de modo a atrair 
investimentos e criar oportunidades de desenvolvimento urbano. Essa 
estratégia de utilizar a construção de edificações emblemáticas, com 
arquitetos de renome, para promover o desenvolvimento local, são 
características da “gentrificação generalizada” (SMITH, 2006).

A área 3 corresponde ao vetor da Treze de Maio e seu entorno, 
com a criação de galerias subterrâneas para embutir fiação elétrica e de 
telefonia, substituição do piso, nova iluminação urbana, recuperação e 
valorização das fachadas e normatização da publicidade. Também, a 
ocupação e restauro do Palácio da Mogiana (Prefeitura Municipal de 
Campinas, 2002). A área 4, denominada Estação, engloba o Complexo 
Ferroviário e seu entorno, tanto do lado do centro quanto da Vila 
Industrial. O Plano previa a negociação entre a Prefeitura Municipal 
e a Rede Ferroviária para decidir sobre a posse do complexo. O 
renomado arquiteto brasileiro, Giancarlo Gasperini, foi convidado 
para elaborar um projeto que deveria conter uma estação intermodal, 
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rebaixamento do leito ferroviário para integrar o centro à Vila Industrial, 
rebaixamento do trânsito defronte à Praça Marechal Floriano Peixoto, 
estacionamentos públicos e privados, além de uma proposta de restauro 
para os edifícios históricos. O plano previa ainda a instalação do Centro 
Profissionalizante de Campinas – Ceprocamp em um dos galpões 
preservados da Fepasa. O Mercado Municipal e sua área envoltória 
correspondem à área 5 do Plano de Requalificação, na qual se propôs 
a reorganização do comércio informal na Praça Correia de Melo e 
melhoria das condições visuais do entorno por meio da normatização 
de publicidade, recuperação de fachadas e iluminação urbana.

Em uma análise sucinta, é possível considerar que, dentre 
os planos apresentados à Prefeitura até aquela época, o Plano de 
Requalificação Urbana da Área Central de Campinas, popularmente 
conhecido como Plano do Toninho, teve a melhor elaboração, pois 
expunha um estudo técnico aprofundado, abrangente e articulado, 
que foi além das intervenções pontuais. O foco foi potencializar a 
preservação formal dos edifícios históricos para um consumo visual, 
uma apropriação estética enfatizando seu caráter cenográfico para 
sua inserção nas lógicas do mercado. Conforme destacou o prefeito 
António da Costa Santos (Toninho), em entrevista ao jornal Diário 
do Povo de 24 de novembro de 2000, “a revitalização do ´coração da 
cidade´ deve estar na pauta de qualquer cidade que pretende fazer parte 
da economia globalizada” (SALEK, 2000, p. 47).

Verifica-se, ainda, que os objetivos do Plano do prefeito 
Antônio da Costa Santos (Toninho) foram praticamente os mesmos dos 
anteriores: combinar as áreas comerciais com áreas de lazer, oferecer 
segurança, comodidade e atrativos ao centro para atrair as camadas 
sociais mais abastadas. Enfim, priorizaram-se setores como o turismo, 
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a cultura e o consumo, evidenciando uma ideologia gentrificadora da 
terceira onda (SMITH, 2006, p. 67).

2.4 Projeto Centro

Após a morte do prefeito Antônio da Costa Santos em 2001, 
a vice-prefeita, Izalene assumiu o governo municipal em meio a uma 
enorme crise político-partidária. A crise prejudicou o andamento de 
diversos projetos da prefeitura, dentre eles o Plano de Requalificação 
Urbana da Área Central de Campinas, cujo nome foi alterado 
para Projeto Centro. Nesse novo contexto, a responsabilidade da 
coordenação deixou de ser da Secretaria de Planejamento Municipal 
– Seplama, transferindo-se para a Secretaria de Cultura, Esportes e 
Turismo de Campinas – SCET.

Várias estratégias foram elaboradas pelo poder público, a partir 
da parceria com a iniciativa privada. A intenção do governo municipal 
foi transformar o centro de Campinas em um lugar de lazer e consumo 
cultural a partir da refuncionalização do patrimônio arquitetônico, 
melhoria das infraestruturas urbanas e embelezamento das formas. 
Pretendia-se revalorizar o centro da cidade, a fim de reincorporá-
lo à economia da cidade. A valorização estética das fachadas e a 
requalificação dos espaços públicos eram uma forma de tornar o 
centro um lugar atrativo para a instalação de novos investimentos, criar 
uma paisagem atrativa para os turistas e consumidores locais. Por isso, 
tornou-se uma das prioridades desse governo. São decorrência desse 
projeto: a construção do Centro Popular de Compras, a instalação do 
Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp), o restauro 
da Catedral Metropolitana e do Palácio dos Azulejos (atual Museu da 
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Imagem e do Som), a refuncionlização dos prédios da Lidgerwood (atual 
Museu da Cidade), do Palácio da Mogiana e da Estação da Fepasa (atual 
Secretaria de Cultura e espaço cultural) e o Projeto de reurbanização da 
Rua Treze de Maio.

Os objetivos do Projeto Centro foram combinar as áreas 
comerciais às áreas de lazer, oferecer segurança, comodidade e atrativos 
ao centro, buscando atrair as camadas sociais mais abastadas para o 
local. Enfim, buscava-se resgatar algumas funções e valores perdidos 
pelo centro ao longo de sua história, tentando incrementar a atividade 
funcional, utilizando a preservação do patrimônio como uma estratégia 
de revitalização da área, adotando um modelo de “patrimonialização” 
(JEUDY, 2005). 

Nesse contexto, a estação da Fepasa passou por um projeto 
de intervenção que contemplava a conservação e adaptação do prédio 
principal para ocupação pela Secretária de Cultura, Esportes e Turismo, 
pelo CSPC (Conselho Setorial do Patrimônio Cultural de Campinas), 
pela Zeladoria do Centro, pelo posto avançado da Guarda Municipal, 
pela Defesa Civil e pela casa Hip Hop. Ademais, a gare da estação se 
tornou um local constante de realização de shows, feiras de artesanato e 
festas da cidade, como a Festa das Nações ou Festa Junina. O barracão 
do Lemos deveria ser revitalizado para abrigar um grande teatro - a 
Casa de Orquestra, que seria a sede e o local oficial de apresentações 
da Orquestra Sinfônica de Campinas. No entanto, o projeto não saiu 
do papel. Um outro barracão foi restaurado para abrigar o Centro 
Profissionalizante Antônio da Costa Santos – Ceprocamp, uma escola 
profissionalizante da prefeitura, que oferece cursos gratuitos para 
jovens carentes. E o outro barracão foi recuperado para a instalação 
da EMCEA – Escola Municipal de Cultura e Artes de Campinas/SP.
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As intervenções realizadas na área central fizeram parte das 
estratégias de fixação do capital e de incentivo à refuncionalização do 
patrimônio arquitetônico. Juntamente com o embelezamento urbano 
e a melhoria das infraestruturas centrais, o poder público, com ajuda 
da mídia, transformou o Palácio dos Azulejos e a Estação Cultura em 
símbolos do Projeto Centro. 

A Prefeita Izalene Tiene declarou ao jornal Correio Popular sua 
pretensão em “resgatar o centro não apenas em sua dimensão histórica, 
mas também para atender o interesse do capital” (COSTA, 2002), 
que demonstra o interesse por práticas mercadológicas vinculadas ao 
marketing urbano e a patrimonialização do centro.

3 A CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO

Na gestão do prefeito Hélio de Oliveira Santos, foi estruturada, 
como parte do projeto Campinas 2020, a proposta de Diretrizes da 
Política de Desenvolvimento do Município, que, segundo o Plano 
Diretor de 2006. Esse projeto tinha o propósito de direcionar o 
desenvolvimento do município de forma a aproveitar todo o seu 
potencial e “promover um crescimento que permita a produção de 
riquezas e, simultaneamente, oferecer garantias de que os bens assim 
gerados serão distribuídos de forma justa” (Prefeitura Municipal de 
Campinas, 2006a, p. 1). Com isso, a Prefeitura Municipal buscou criar 
uma imagem empreendedora para a Região Metropolitana de Campinas 
com a finalidade de solidificar investimentos e consolidar a cidade como 
um polo importante de desenvolvimento do país a partir da ampliação 
da conexão de Campinas com o mercado globalizado.
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Acreditando nas potencialidades de crescimento econômico e 
urbano da cidade, resultante da ampliação do Aeroporto Internacional 
de Viracopos e da implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV, a 
Prefeitura de Campinas apresentou um estudo, realizado pelo escritório 
do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, para identificar e estabelecer 
quais as regiões que seriam beneficiadas no entorno dos dois terminais 
instalados. Optou-se pela área central, mais especificamente o pátio 
ferroviário da antiga Fepasa e pelo entorno do Aeroporto de Viracopos.

De acordo com Jaime Lerner, a prefeitura almejou assegurar, por 
meio de ações imobiliárias e do aproveitamento potencial do aeroporto, 
a criação de oportunidades de inúmeros empreendimentos. Com o 
estudo, pretendeu-se apresentar aos empresários e empreendedores 
o potencial de novos negócios, criando uma centralidade urbana que 
contemplasse moradias, áreas de lazer, teatro, centros de convenções, 
ensino e grandes empresas de logística em um amplo projeto de 
revitalização que fosse preparado para receber a implantação do TAV. 
Essa proposta vai ao encontro do que Lerner (2005, p. 23) defende 
como “uma boa acupuntura urbana” para áreas antigas, pois propõe 
novos usos e atividades que tragam vida. Ademais, criam pontos de 
encontro que fazem com que cada função urbana catalise bem o 
encontro entre as pessoas. “Quanto mais se entender a cidade como 
integração de funções, de renda, de idade, mais encontro, mais vida ela 
terá” (LERNER, 2005, p. 48).  

Com o intuito de atrair empreendedores, a prefeitura prometeu 
alguns benefícios, dentre os quais se incluem: incentivos fiscais e 
alterações no potencial construtivo do entorno. Levantamentos iniciais 
indicam a existência de 20,4 milhões de metros quadrados a serem 
disponibilizados para a construção de empreendimentos, a fim de 
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gerar receita aos responsáveis pela implantação e operação do TAV. 
Foram previstos 20 milhões de metros quadrados nas áreas adjuntas do 
aeroporto de Viracopos e 400 mil metros quadrados na área ferroviária 
central.

O estudo do trajeto para implantação do TAV previu seu início 
na Estação Leopoldina no Aeroporto do Galeão no Rio Janeiro, passava 
pelo Aeroporto de Cumbica em Guarulhos, em seguida, no Terminal 
Barra Funda em São Paulo, em direção ao Aeroporto Viracopos. Seu 
ponto final seria na Estação Ferroviária em Campinas – ou seja, a área 
central da cidade. A extensão do percurso seria de aproximadamente 
511 quilômetros, com um tempo de viagem estimado em duas horas.

A implantação do trem de alta velocidade 
(TAV) se torna um marco fundamental para que 
Campinas esteja conectada diretamente a São 
Paulo e Rio de Janeiro, pois interligadas, essas 
três cidades formarão uma futura “megalópole 
de aproximadamente 30 milhões de habitantes”. 
(EDITORIAL, 2009, p. 33).

Ficou evidente que a expansão limítrofe das grandes cidades 
torna necessária a criação de modalidades alternativas de transporte. 
No caso de Campinas, o TAV poderia cumprir esse papel, sobretudo 
com a diminuição de tempo e custos, além da redução de impactos 
ambientais com a diminuição do número de veículos circulando nas 
cidades, dos engarrafamentos em eixos rodoviários e aeroportuários, 
com a requalificação dos espaços livres e públicos para o seu verdadeiro 
uso e, ainda, com a  aceleração no desenvolvimento da RMC, geração 
de empregos diretos e indiretos e menor uso do solo comparado à 
construção ou ampliação de rodovias.
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O projeto do TAV estabeleceu dois polos onde estariam alojados 
os dois terminais: o Polo Aeroporto, nas proximidades do Aeroporto 
de Viracopos e o Polo Centro, no pátio ferroviário da antiga Fepasa, 
que já foi utilizado pela atividade ferroviária.

3.1 Polo Centro

O Polo Centro é um projeto audacioso de concepção 
contemporânea acerca de intervenções territoriais nas cidades, em que 
se ajustam diversas potencialidades solicitadas pela implantação do 
TAV, uma modalidade alternativa de transporte.

O Polo Centro se divide em três áreas de intervenção:

• Área Central: a Prefeitura realizou estudos para 
incentivar o potencial dos chamados miolos de quadras e vazios 
urbanos, preservar os prédios históricos existentes, abrir espaço 
nos meios das quadras para empreendimentos imobiliários de 
grande porte (COSTA, 2008, p. 24).

• Pátio Central – Região alvo de um importante 
projeto de renovação urbana que dará ao centro de Campinas 
ares de modernidade, excelência tecnológica e qualidade de vida, 
fundamentadas em seu referencial histórico. Prevê atividades 
habitacionais, institucionais, comerciais e de serviços, como 
sedes corporativas, lazer, cultural e ensino (COSTA, 2008, p. 37).

• Vila Industrial - área contígua ao Pátio Central, 
também é indicada como região de investimento do TAV por ser 
dotada de grande potencial para renovação urbana e adensamento.
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O projeto para o Pátio Central buscou refuncionalizar e ampliar 
o centro de Campinas, em consonância com a implantação de um 
conjugado intermodal de transportes dentro do Complexo Ferroviário. 
Isso visou a eliminação das barreiras existentes entre o centro e a Vila 
Industrial, ocasionado pela ferrovia, com o intuito de promover uma 
expansão dessa área e um aumento da fluidez do território. Para Lerner 
(2005, p. 78), a solução para a mobilidade urbana “é a integração de 
todos os meios de deslocamento”, para incentivar o uso do transporte 
coletivo nos itinerários de rotina como alternativa ao uso do automóvel.

Além de abrigar a nova rodoviária e o terminal rodoviário 
metropolitano, o projeto previu a instalação de um terminal de trens 
de passageiros interestadual, estruturas para escritórios, espaço para o 
comércio, restaurantes, pontos específicos para atividades de lazer e 
cultura, um prédio multiuso com mais de dez andares que poderia servir 
de hotel ou de abrigo para eventos empresariais da região, edifícios 
residenciais e até uma universidade.

Com implantação do TAV for consolidada, a intenção era que 
o terminal multimodal se caracterizasse como uma verdadeira porta de 
entrada da cidade, como acontecia com a estação do antigo complexo 
ferroviário. Nesse processo cíclico, o complexo recuperaria sua função 
original, aliado à função de patrimônio que ele adquiriu ao longo do 
processo de degradação-refuncionalização.

A implantação do Trem de Alta Velocidade poderia proporcionar 
ainda significativo aumento nas condições de acessibilidade e 
interconexão entre o município e as áreas adjacentes, potencializando 
a espacialização de oportunidades de negócio. Além disso, ofereceria 
alternativas de ligação direta com São Paulo e Rio de Janeiro, que, 
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juntas, possuem mais de 30 milhões de habitantes e agregam grande 
parte das riquezas do país.

Algumas das estruturas tombadas por seu valor histórico 
permaneceriam preservadas, conforme diretrizes da legislação, e 
seriam utilizadas para compor o cenário do Pátio Central, mesclando 
construções antigas com novas. Seriam usados mais de 45 mil metros 
quadrados para valorizar o patrimônio histórico da região. Ressalte-
se que a preservação do patrimônio nesse projeto iria priorizar o seu 
consumo visual e seu caráter cenográfico, não seu valor documental.

A Prefeitura previa ainda que o Pátio Central fosse o ponto 
de referência dessa renovação e se configurasse como uma área de 
destaque pela modernidade e inovações, vinculando o lugar ao consumo 
e à acumulação de capitais em escala global. E, consequentemente, 
promovesse uma nova imagem da cidade a partir dessa visão 
empreendedora. Conseguir investimentos públicos e privados, atrair 
consumidores e turistas e visibilidade à cidade nos círculos globais 
de competição interurbana aproxima-se do que Harvey (1996, p. 89) 
denominou empresariamento urbano. A idéia é que o Pátio Central 
fosse conectado às redes globais pela verticalidade que se revestem 
de uma lógica externa ao lugar.  Essas redes estabelecidas fisicamente 
sobre edificações e residências são territorializadas em função dos 
fluxos de mobilidade das pessoas.

A implantação desses novos usos dentro do Pátio Central, além 
de dinamizar a área e seu entorno, buscaria também elevar o seu potencial 
imobiliário. O projeto previu uma forte especulação imobiliária em 
torno dessa região, que anseia até hoje por uma supervalorização do 
local. O projeto tinha a intenção de criar uma “ilha de alta tecnologia”, 
consumo e cultura, que pudesse resultar num processo de substituição 
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de pessoas e atividades e na aparição de uma paisagem “aterritorial” 
(MUÑOZ, 2008), formada por um conjunto de edifícios caracterizados 
por lógicas específicas que não necessariamente a do próprio território 
onde se localizam.

Caso fosse concretizado a elevação no preço da terra, 
provavelmente a população de baixa renda não teria como adquirir 
os imóveis propostos no projeto. A intenção de criar edifícios para 
empresas e hotel antecipa a característica do público alvo do projeto 
e a intenção de se consolidar uma área luminosa conectada por nexos 
verticais para atender o mercado global. Nesse processo, Sánchez (1999, 
p. 124) destaca que se estabelecem novas concepções de cidadania 
asssociadas à sociedade de consumo. “O cidadão é confundido com 
consumidor e, por sua vez, a cidade com o mercado”.

Dessa proposta geral, foram executadas as obras da nova 
rodoviária e do novo terminal de ônibus metropolitano. A rodoviária 
foi construída em uma área de 70 mil metros quadrados para promover 
conexão com os diversos modais de transporte (rodoviário, urbano, 
metropolitano e ferroviário). O Terminal Metropolitano Prefeito 
Magalhães Teixeira foi projetado para abrigar os ônibus intermunicipais 
e interligar os municípios de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Monte 
Mor e Paulínia. O novo terminal ocupa uma área construída de 35 mil 
metros quadrados, incluindo o prédio da rodoviária, estacionamentos 
e dois prédios históricos, ambos tombados pelo patrimônio histórico, 
que foram refuncionalizados para se tornarem centro de serviços. As 
demais propostas não saíram do papel.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos projetos de intervenção urbana propostos para a 
cidade de Campinas- SP a partir da década de 1970, tornam patente o 
prevalecimento da ação e dos interesses do Estado e sua aliança com 
os setores privados, que agem de maneira estratégica com o intuito de 
valorizar a reprodução do capital e a produção de um espaço dominado, 
homogêneo, fragmentado e hierarquizado, marcados por uma relação 
de exterioridade em relação ao cidadão e uma perda de identidade em 
função da destruição dos referenciais urbanos que sustentam a vida 
cotidiana.

Nesse aspecto, o que acontece em Campinas não é diferente 
do que ocorre atualmente em outras cidades. As verticalidades atuam 
sobre as práticas do planejamento urbano contemporâneo pautado em 
intervenções que, muitas vezes, privilegiam o lucro e a exploração da 
“renda monopolistas da terra” (HARVEY, 2001).

É patente, também, que o centro de Campinas é um elemento 
significativo do processo de crescimento e desenvolvimento da cidade, 
seja pelo seu papel estruturador das primeiras formas e funções urbanas, 
seja por sua vitalidade que permanece. O que se entende por centro da 
cidade na atualidade correspondeu, no passado, à própria cidade e ao seu 
núcleo original que contemplava as instâncias de governo, comércio, lazer 
e moradias das famílias das classes mais abastadas. E desde essa época, o 
centro já recebia influências externas, seja nos gostos e nos costumes, ou 
nos projetos urbanos. Prestes Maia propôs um projeto de embelezamento 
urbano para o centro de Campinas, em 1937, para modernizar e higienizar 
a cidade, estruturando algumas intervenções visíveis até hoje, tais como as 
Avenidas Francisco Glicério e Campos Salles. 
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Com o crescimento urbano de Campinas ao longo do século 
XX, algumas de suas funções iniciais deslocaram-se para outras regiões 
da cidade, criando novas centralidades. Nesse processo, o centro sofreu 
algumas dinâmicas comuns a outras áreas centrais - um contínuo 
esvaziamento populacional, mudança no perfil socioeconômico 
dos moradores e usuários, verticalização, degradação do patrimônio 
cultural e dos espaços públicos, o que contribuiu para o que alguns 
autores denominaram degradação. Ainda, com o intuito de devolver 
ao centro o papel hegemônico perdido e de atribuir novas funções 
que o dinamizem e o conectem ao mercado de consumo global, as 
intervenções urbanas fomentaram ações e projetos diferenciados, em 
parceria com a iniciativa privada. 

Apesar de não ser um exemplo emblemático de planejamento 
estratégico, Campinas foi influenciada pelos mesmos processos e 
responde às mesmas demandas das verticalidades que influenciam outras 
cidades, sobretudo na América Latina. Com o intuito de resgatar essas 
qualidades e funções perdidas, a área central tornou-se alvo de diversos 
projetos. No início, eram apenas intervenções pontuais, voltadas para a 
revitalização do patrimônio, porém, na atualidade, consolidam-se como 
propostas mais complexas que propõem a refuncionalização urbana a 
partir da valorização da fluidez do território, adotando a mobilidade 
urbana como foco de alguns desses projetos.

Desde a década de 1970, a cidade de Campinas sofreu 
transformações urbanas com investimentos em atividades voltadas 
para o consumo e atividades relacionadas ao ócio e à cultura, com 
intervenções que valorizaram a preservação do patrimônio cultural 
e incentivaram a sua “patrimonialização” (JEUDY, 2005), tais como a 
construção do calçadão, o Projeto de Revitalização da Rua Treze de 
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Maio, projetado por Ruy Ohtake, o Plano de Requalificação Urbana 
da Área Central de Campinas, proposto pelo ex-prefeito Antônio 
da Costa Santos e o Projeto Centro elaborado pela ex-prefeita 
IzaleneTiene. A intenção desses projetos foi revalorizar o centro com 
o objetivo de otimizar o seu potencial de consumo e conservar a sua 
vocação comercial. Essa revalorização previa a preservação formal dos 
edifícios históricos para compor um grande cenário urbano, que, com 
suas formas embelezadas, mais segurança, comodidade e atrativos, se 
tornaria um local mais atraente para o público consumidor de maior 
poder aquisitivo. E, dessa maneira, o centro poderia concorrer com os 
shoppings centers e as novas centralidades de bairro no consumo de 
mercadorias e de lazer.

A proposta de construção do novo centro, elaborado pelo 
arquiteto Jaime Lerner, na gestão do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, 
consolida propostas mais complexas que propõem a refuncionalização 
urbana a partir da valorização da fluidez do território, adotando a 
mobilidade urbana como foco desses projetos. A construção da 
nova rodoviária de Campinas e do Terminal de Ônibus Urbano 
Metropolitano dentro do pátio ferroviário da antiga Fepasa manifesta 
essa preocupação futura com a interligação dos meios de transporte, 
reativando o complexo ferroviário como uma das portas de entrada da 
cidade, como no passado. Este projeto também vendeu a imagem de 
uma cidade preocupada com o futuro e com o seu crescimento, que se 
preparava para se conectar às redes globais por meio da construção de 
polos de alta tecnologia, consumo e cultura, além da conexão com o 
TAV – Trem de Alta Velocidade e com as grandes metrópoles brasileiras 
- Rio de Janeiro e São Paulo. 
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O Pátio Central foi o ponto de referência para uma renovação 
completa da região central da cidade. Uma análise mais acurada 
mostra que o projeto do novo centro não explicitou na sua proposta 
uma política de gentrificação. Todavia, se for considerada a grande 
composição popular dos centros das cidades, promover equipamentos 
culturais, revalorizar o patrimônio cultural e o espaço público, investir 
em complexos empresariais já demonstra um apelo para que uma classe 
mais abastada frequente o local, evidenciando que um processo de 
gentrificação possa acontecer.

Para repensar essa lógica onde as verticalidades prevalecem, é 
essencial recuperar a reflexão lefebvriana acerca da produção do espaço 
(Lefebvre, 1974) e entender não apenas como os lugares adquirem 
qualidades materiais e são concebidos pela imposição das normas e 
da regulação do Estado para organizar, controlar e planejar o espaço. 
Mas também como adquirem valor simbólico e são representados por 
moradores e usuários, evidenciando a vida cotidiana e suas relações 
imediatas. Concordando com Harvey (1989, p. 22), “as possibilidades 
político-econômicas da reconstrução de lugares estão coloridas pela 
maneira [...] da representação dos mesmos”. Assim, constituem 
ferramenta essencial para o agenciamento de ideias que presidem as 
ações de planejamento urbano e podem se fortalecer horizontalmente, 
a partir de ações localmente construídas.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADARÓ, R. S. Campinas: o despontar da modernidade. Campinas: Centro 
de Memória/UNICAMP, 1996.

BAENINGER, R.  Espaço e tempo em Campinas: migrantes e a expansão 
do polo industrial paulista. Campinas: Centro de Memória da Unicamp, 1996.



507

CARPINTEIRO, A. C. C. Momento de ruptura: as transformações no 
centro de Campinas na década de cinquenta. Campinas: Centro de Memória/
UNICAMP, 1996.

COSTA, M. T. Destino de camelôs é ponto de maior polêmica. Correio 
Popular, Campinas, Cidades, 2002.

COSTA, M. T. Potencial imobiliário do trem rápido é de R$ 20,8 bilhões: 
estudo elaborado a pedido da Prefeitura indica os locais de investimento no 
entorno das estações. Correio Popular, Campinas, Cidades, 2008.

DEZAN, W. V. A implantação de uma modernidade: o processo de 
verticalização da área central de Campinas. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Construção), Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.

EDITORIAL. Super Viracopos decola - Trem rápido consolida megalópole. 
Correio Popular, Campinas, 2009, Edições especiais.

HARVEY, D. Condição Pós-Moderna. Uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1989.

HARVEY, D. Do gerenciamento ao empreendedorismo: a transformação 
da administração urbana no capitalismo tardio. Espaço & Debates, n. 39, p. 
48-64, 1996.

HARVEY, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 
2001.

JEUDY, H. P. Espelhos das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.

LEFEBVRE, H. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1974.

LERNER, J. Acupuntura urbana. Rio de Janeiro: Record, 2005.

MUÑOZ, F. Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: 
Gustavo Gilli, 2008.

OLIVEIRA, M. R. S. Intervenções urbanas e representações do centro de 
Campinas. As inter-relações entre as verticalidades e as horizontalidades 
nos processos de refuncionalização urbana. Saarbrücken: Novas edições 
acadêmicas, 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria de 
Planejamento e Coordenação. Departamento de Planejamento. Programa de 
revitalização da área central de Campinas. Campinas, 1993.



508

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Lei no 8722, de 27 de 
dezembro de 1995. Câmara Municipal, Campinas, 1995.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Plano de 
requalificação urbana da área central de Campinas. Campinas, 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Plano diretor do Município de 
Campinas. Campinas, 2006.

SALEK, V. Toninho que os comerciantes participando da revitalização. 
Diário do Povo, Campinas, 2000.

SÁNCHEZ, F. Políticas urbanas em renovação: uma leitura crítica dos 
modelos emergentes. Revista brasileira de estudos urbanos e regionais, n. 1, 
p.115-132, 1999.

SANTOS, A. C. Campinas, das origens ao futuro: compra e venda de 
terra e água e um tombamento na primeira sesmaria da freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí (1732-1992). 
Campinas: UNICAMP, 2002.

SMITH, N. A gentrificação generalizada: de uma anomalia local à regeneração 
urbana como estratégia urbana global. In C. Bidou-Zachariasen (ed.). De 
volta à cidade: dos processos de gentrificação às políticas de revitalização dos 
centros urbanos. São Paulo: Annablume, 2006.

SIMÕES JÚNIOR, J. G. Revitalização de centros urbanos. Publicação Polis, 
n. 19, 1994.

SPÓSITO, M. E. B. O centro e as formas de expressão da centralidade 
urbana. Revista de Geografia, n. 10, p. 1-18, 1991.

TOURINHO, A. O. Centro e centralidade: uma questão recente. In: 
CARLOS, A. F. A.  ; OLIVEIRA, A. U.  (Ed.). Geografias das metrópoles. 
São Paulo: Contexto, 2006.

VILLAÇA, F.  Uma contribuição para a história do planejamento urbano no 
Brasil. In: DÉAKS, C.; SCHIFFER, S. R. (Ed.). O processo de urbanização 
no Brasil. São Paulo: EdUSP, 1999. p. 171-243.



509

Capítulo 26

A feStA de São SeBAStião coMo AMÁlGAMA dA Produção e 
reSiStênciA culturAl eM córreGo dAS PedrAS no MunicíPio de 

tAnGArÁ dA SerrA (Mt)

José Pereira Filho1; 
Maria Aparecida De Moraes Silva2

1 Introdução

O processo de colonização do Município de Tangará da Serra 
situado no sudoeste do Estado de Mato Grosso iniciou-se nos finais 
da década de 1950 tendo como uma das características principais a 
existência de minis, pequenas e médias propriedades rurais denominadas 
sítios, com a consequente formação de inúmeras comunidades rurais. 
Esse espaço se tornou referência da vida coletiva das famílias do campo, 
existindo, ainda hoje, significativo remanescente de comunidades rurais.

A Comunidade Córrego das Pedras, situada a 12 km do eixo 
central da cidade, constitui-se em uma das primeiras ocupações rurais, 
iniciada no início da década de 60, precisamente no ano de 1964, 
quando para lá migrou um grupo de mineiros, paulistas e paranaenses, 
em busca de melhores condições de vida.

Trata-se de um locus que preserva parte da população 
remanescente do processo migratório inicial e, que, ao longo do tempo, 
produziu relações de vida material e imaterial que incluem: a tradicional 

1  Mestre; UFSCAR/UNEMAT; e-mail: zepereiraunemat@gmail.com
2  Doutora; UFSCAR; e-mail: maria_moraes@terra.com.br
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festa de São Sebastião, com culinária advinda da tradição mineira e 
paulista; celebrações religiosas; variada produção agrícola, pecuária 
leiteira e de corte e hortifrutigranjeiros. Grande parte dessa produção é 
comercializada na Feira do Produtor Rural (às quartas-feiras e domingo) 
na cidade de Tangará da Serra.

Figura 1 

Font: www.google.com.br/mapadetangarádaserra. Acesso em: 24 nov. 2016

Há então, de nossa parte, a preocupação em analisar a forma 
de permanência dessas famílias em suas propriedades, produzindo 
vida material e imaterial, em um contexto permeado pelas grandes 
fazendas e atividades de produção do agronegócio. O período analisado 
compreende desde a implantação do loteamento rural e urbano em 
Tangará da Serra, a partir do ano de 1959, até o ano em curso.
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Para o desenvolvimento do trabalho estamos utilizando a 
historiografia oral com realização de entrevistas com os(as) sitiantes, 
conhecedores do processo de ocupação das terras da Comunidade 
Córrego das Pedras e da trajetória da vida comunitária. Através da 
observação em campo, estamos acompanhando o cotidiano da vida 
coletiva e individual das famílias, com o propósito de compreender 
como se dão as relações no âmbito da comunidade, com foco na 
produção da vida material e imaterial. Utilizaremos também de 
procedimentos quantitativos, aplicando um questionário com o 
propósito de caracterizar a realidade das famílias em suas propriedades.

Figura 2

Fonte: www.google.com.br/mapadetangarádaserra. Acesso em: 24 nov. 2016.

Conforme fontes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), o Município de Tangará da Serra localiza-se no bioma 
Cerrado e Amazônia, com área de 11.323,685 km2, com população 
estimada de 96.932 habitantes para o ano de 2016, sendo que 52,2020%, 
correspondente a 5.911,185 km2 de seu território é formado por 
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reservas indígenas da “Etnia Paresí”3, devidamente demarcadas, 
conformando com a existência de significativo quantitativo de minis, 
pequenas e médias propriedades rurais.

Dados de 2010 de IBGE permitem perceber a forte presença 
das minis, pequenas e médias propriedades no Município de Tangará 
da Serra, conforme demonstra quadro abaixo:

Imagem: Quadro 01.

Acesso em: 24 nov. 2016.

Nesse contexto, a presente reflexão propõe analisar a festa de 
São Sebastião como uma das estratégias para solidificar as relações de 
solidariedade e permanência na terra. Relações que se caracterizam 
como formas de resistência frente ao avanço do agronegócio da soja e 
pecuária na região.

3 Paresi ou Parecis – Nome dado pelos brancos para identificar a Etnia “Haliti”, que 
significa povo. O Município de Tangará da Serra tem 52,2020% de seu território de 
terras indígenas da Etnia Haliti ou Paresi, distribuídos em quatro polígonos distintos, 
sendo que um polígono está localizado nas confrontações com o Município de 
Barra do Bugres, estando parte do polígono localizado no Município de Tangará da 
Serra e parte no Município de Barra do Bugres.
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2 A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO COMO AMÁLGAMA DA 
PRODUÇÃO E RESISTÊNCIA CULTURAL EM CÓRREGO 
DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 
SERRA(MT)

Nossa abordagem está ancorada nas referências teóricas 
que permeiam as discussões sobre a temática abordada e nas nossas 
vivências na Comunidade Córrego das Pedras.

A festa de São Sebastião é importante elemento constituinte 
da cultura da comunidade, fazendo parte das tradições, invocando a 
culinária, as manifestações religiosas, o reencontro campo x cidade e os 
bate-papos, mantenedores(as) da vida comunitária.

A culinária se constitui de forma particular em um tempero para 
a festa, expressando as origens e tradições dos(as) sitiantes, tendo por 
base a tradição do “caipira”, narrado por Candido (1982), predominante 
nos hábitos alimentares dos migrantes mineiros e paulistas. Constitui-
se em um componente agregador que, ao longo dos anos, manteve-se 
na vida individual e coletiva da comunidade, tomando vida própria, 
sendo um dos principais atrativos da festa. A culinária “caipira” (mineira 
e paulista) da Comunidade Córrego das Pedras é famosa, repercutindo 
no cenário da festa. Muitas pessoas vão para a festa, também em função 
da culinária, sendo sua expressão muito bem retratado por Lucena 
(2008, p. 69):

A comida de um grupo não pode ser associada 
exclusivamente às necessidades primárias, implica 
também uma forma de ser, um modo de vida, uma 
maneira de se relacionar social e culturalmente. É 
o resultado de um processo histórico que articula 
elementos selecionados na tradição, atualizados 
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através do tempo, na inventiva de criar algo 
singular.

A culinária da Comunidade Córrego das Pedras acaba por se 
constituir em um diferenciador e um identificador da comunidade. A 
culinária – baseada na tradição caipira mineira e paulista - reforça a 
solidariedade interna dos membros da comunidade e, também, é um 
atrativo para as pessoas da cidade que participam da festa. Percebe-se 
que a comida, do ponto de vista objetivo, abranda ou mata a fome; e 
do ponto de vista subjetivo, se constitui em um mecanismo agregador, 
significativo na construção dos laços de solidariedade, criando um 
sentimento de pertença. A identidade caipira presente na culinária é 
motivo de orgulho para o sitiante, delineando um estilo de vida, ou 
seja, a vida do sitiante, sujeito sagaz, percebido nas músicas, no traje e 
na própria culinária.

A comida “caipira” é transplantada para a festa, extrapolando os 
limites de uma alimentação voltada a matar a fome para ser o tempero 
da festa.

Compõem-se assim, conforme Lucena (2008), em instrumento 
de valorização da cultura, e uma forma de salvaguardá-la, por meio da 
criação de uma identidade. No caso da Comunidade Córrego das Pedras, 
a culinária é um instrumento identificador da comunidade. Configura-
se então em uma tradição que, sobrevive ao tempo e à modernidade, 
presente na memória e no cotidiano da vida dos sujeitos, das famílias 
e da comunidade. É memória individual e coletiva que tratamos como 
um elemento de resistência cultural.

Assim, utiliza-se o conceito de tradição como ferramenta 
para o entendimento das formas de resistência cultural: para Williams 
(1979, p. 158-159), tradição não é algo inerte, repetitivo. Ao contrário, 
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é um segmento historicizado. Esse instrumental teórico permitirá a 
incorporação de reflexões de outros estudiosos, que privilegiaram os 
elementos culturais como cimento das relações sociais e não meramente 
como reflexos da base econômica. Thompson ( 2016), Bourdieu (2008) 
e, entre os estudiosos brasileiros, Candido (1982), Queiroz (1988), 
Simson (1988;1991), Lucena (2008), dentre outros, nos permitirão 
compreender a festa e seus recheios como locus da cultura e também 
como prática de resistência.

A realização da festa constitui-se em um ponto importante 
para a compreensão das relações e, também das práticas culturais. Ao 
analisar o termo cultura, Gullar (1992) aponta para a relação da cultura 
com os significados de colo e cultus, que na língua de Roma significa eu 
moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo, 
sendo o colonus o que cultiva a terra. Já cultus atribuía-se ao campo 
que já fora plantado por gerações sucessivas, sugestionando sinal de 
que a sociedade que produziu o seu alimento tem memória. Assim, a 
partir do ponto de vista de Gullar (1992), poder-se-á definir cultura, 
numa perspectiva mais geral, como o conjunto de práticas, das técnicas, 
dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações 
para garantir a reprodução de um estado de coexistência social.

Sem apontar para o fechamento de um conceito, podemos 
entender cultura como um processo que se produz e se desenvolve 
nas relações de produção da vida material. Os espaços de produção da 
vida material são plurais, do ponto de vista da concepção de mundo 
e das práticas sociais que os permeiam; são espaços de conflitos e 
contradições que fazem parte de um contexto social maior, que dele 
sofre influências e, também influi, que coloca a cultura como um 
espaço de resistência.
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Importa ressaltar, que conforme aponta Sahlins (1997), 
a “cultura” não tem a menor possibilidade de desaparecer como 
preocupação fundamental de todas as ciências humanas, nesse caso 
particular, da sociologia, não podendo ser abandonada sob pena 
de deixarmos de compreender o fenômeno único que ela nomeia e 
distingue: a organização da experiência e da ação humana por meios 
simbólicos. Argumenta Sahlins (1997), que a ordenação (e desordenacão) 
do mundo em termos simbólicos, que ele qualifica como cultura, é a 
capacidade singular da espécie humana que se dá a partir do contexto 
das relações sociais estabelecidas. Assim, a produção da vida imaterial 
está no âmago da produção e reprodução da vida, em seus distintos 
aspectos, objetivos e subjetivos.

Em suma, o que se verifica é que a “cultura de resistência” é 
uma negação do pensamento totalizador presente na modernidade. 
Os(as) sitiantes da Comunidade Córrego das Pedras se mantiveram 
em suas terras, apesar das tentações do deslocamento para a cidade 
(resistiram à pressão e as chantagens de mercado); permanecem em 
suas propriedades, estando já na terceira geração, para trabalhar na roça; 
reproduzem experiências culinárias de suas origens, caipiras de Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná; mantém as relações comunitárias e os rituais 
messiânicos e de festas típicas da roça; reinventaram formas de produção, 
com base em produtos típicos da região e de suas origens (frango caipira, 
queijo minas, quiabo, jiló, milho verde, abóboras, entrecruzado com 
frutas e outras variedades de legumes). Enfim, teimosamente resistem 
à perspectiva totalizadora, usando em muitos momentos os elementos 
da modernidade, como maquinarias e a atividade de comércio. A festa 
constitui-se em uma amálgama dessa resistência.
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A festa de São Sebastião ocorre no mês de setembro de 
cada ano. Trata-se de um evento tradicional da comunidade, que se 
constitui num ponto importante para a compreensão das relações e 
das práticas culturais. Todo o processo que se desenvolve em torno da 
“festa” é muito relevante no contexto da vida individual e coletiva da 
comunidade, período de intensas vivências coletivas, que se dá desde a 
sua anunciação, preparo e realização. 

O Cardápio é caipira, da roça como diz o ditado: carne de porco 
frita e conservada na lata, tutu de feijão à moda mineira, torresmo ou 
pururuca, arroz, frango caipira frito, frango caipira ao molho, frango 
caipira ao molho com quiabo, farofa de torresmo, mandioca, angu, 
couve refogada e salada (tomate com alface). Traços da tradição 
culinária do “caipira mineiro”4, sinalizando para a ascendência de 
aspectos da cultura mineira nas relações estabelecidas na comunidade. 
Após a celebração religiosa do dia 13 de agosto de 2016 no período da 
noite foi feito o lançamento da festa com todos os informes referente à 
mesma e o convite para o envolvimento de todos e todas.

A festa envolve muito dispêndio de trabalho coletivo. Algumas 
pessoas vão pedir prendas (frangos, porcos e novilhas), pois os sitiantes 
tradicionalmente contribuem com doações de prendas; definem-
se as datas para os trabalhos da organização da infraestrutura da 
festa, matança e preparo de frangos e de porcos, preparo de doces e 
bolos, entre outros afazeres. O trabalho com as aves fica a cargo das 

4  Segundo Candido (1982) o “caipira” é fruto de uma composição racial tipicamente 
brasileira de Bandeirantes e indígenas, com características culturais específicas. No 
nosso caso, fazemos a distinção somente para fins de distinguir a migração para a 
Comunidade Córrego das Pedras dos grupos de Minas Gerais e de São Paulo, que 
apresentam, em muitos aspectos, características sociais e culturais semelhantes, por 
serem “caipiras”.
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mulheres e o dos suínos, sob a responsabilidade dos homens (matança, 
limpeza e corte) e mulheres (fritura e enlatamento). As aves limpas são 
acondicionadas em freezers para preparo no dia que antecede a festa e 
durante a mesma. Já a carne suína, após o abate e limpeza, é fritada e 
acondicionada em latas com a banha de porco, bem ao estilo mineiro. 
Conheço bem esse procedimento, pois na infância meu pai criava, 
abatia, fritava e enlatava o porco. Era a principal carne para consumo 
da família.

A produção da comida se transforma em uma celebração 
iniciando com arrecadação das prendas e a preparação. Todo o trabalho 
é feito coletivamente.

É chegada o dia da festa, dia 25 de agosto de 2016, domingo no 
almoço, quase tudo pronto, exceto o arroz, o quiabo, a couve refogada, 
a farofa, o angu e a salada, que são preparados no dia. Cozinha é 
tarefa feminina, a arrumação do cenário da festa é trabalho masculino. 
Muita expectativa e ansiedade. Mulheres e homens da comunidade já 
estão presentes. As mulheres na cozinha e homens na arrumação do 
espaço da festa (mesas, cadeiras, bar e outros trabalhos)5. Às 10h30min 
começa a chegar os convidados. Chegam cedo, querem conversar e 
ouvir a música caipira. Ouvi as pessoas da cidade dizendo que gostam 
muito da festa, por isso chegam cedo. Momento de rever e reviver 
amizades, compadres e comadres. É momento oportuno para o bate-
papo. Interessante que várias pessoas que já moraram na comunidade 
e se deslocaram para a cidade, retornam à comunidade. Às 11h30min 
serve-se o almoço, como diz o sitiante, um mundaréu de gente. Todos 

5  Há uma nítida divisão sexual do trabalho na festa. As tarefas femininas e masculinas 
se apresentam como naturalizadas. Nos limites deste texto não há espaço para 
aprofundarmos esta reflexão. No entanto, há outras referências de estudos de casos 
semelhantes, onde esta divisão dos papéis sexuais é similar.
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serão servidos e bem servidos. A comida, tradicionalmente conhecida 
como “à moda mineira” é farta e deliciosa.

Depois do almoço, sentei em uma mesa onde estava presente 
a professora aposentada Luzinete (para a comunidade, a “Nenzinha”), 
suas duas filhas e um neto. Comecei a conversar com a Professora 
e observei que suas filhas estavam chorando. Fiquei constrangido, 
pois poderia ser problemas de relacionamento familiar. Contou-me a 
Professora que é lembrança do passado. As meninas tinham vivido a 
infância ali.

[...] a memória permite a relação do corpo presente 
com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no 
processo atual das representações. Pela memória, 
o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando-se com as percepções imediatas, 
como também empurra, “desloca” estas últimas, 
ocupando o espaço todo da consciência. A 
memória aparece como força subjetiva ao mesmo 
tempo profunda e ativa, latente e penetrante, 
oculta e invasora. (BOSI, 2004, p. 46-47).

A memória trouxe a lembrança do passado, de um passado agora 
(re)significado no presente, a partir do reencontro com a comunidade.

Para Halbwachs (2015), a memória é uma construção coletiva, 
o que faz sentido, pois a construção social do sujeito se dá em um 
contexto relacional, a partir da dimensão coletiva de suas experiências 
vividas, sendo o sujeito o portador dessa construção coletiva, que 
são as vivências sociais. A memória é algo vivido, que permanece no 
indivíduo: são quadros sociais constituídos pelas vivências individuais e 
coletivas, tendo pontos de referência que são relatados pelos indivíduos, 
experiências essas construídas na relação com outros indivíduos, 
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portanto, uma construção social, que coloca o indivíduo na condição 
de narrador.

As lembranças da Professora e suas filhas das experiências 
de vida produzidas em tempo passado evidenciam o caráter coletivo 
da memória, memória despertada em momento presente de vida 
comunitária na “Festa de São Sebastião”, anualmente realizada na 
comunidade, a partir das experiências e lembranças individuais de cada 
uma delas. É também memória individual.

Mas o que mais motiva o pesquisador é o fato 
de lidar com memórias individuais que focalizam 
sempre fenômenos sociais e são reconstruídas 
com os olhos do presente. Tal material de pesquisa 
além de fornecer uma quantidade significativa 
de informações de caráter histórico-sociológico 
introduz também com frequência, na própria 
construção dos depoimentos, o fator da emoção 
que enriquece e matiza o ato de pesquisar. 
(POLLACK, 1989, p. 56).

Trata-se de uma necessária relação entre pesquisador e sujeitos da 
pesquisa, com o propósito de compreender as relações sociais por meio 
do diálogo e escutas das histórias de vida e experiência singulares. É um 
exercício de memória individual e coletiva que, circunda a comunidade 
e que necessita de uma proximidade com o contexto e com as pessoas, 
para compreender e dar vida à vida que lá se viveu e vive.

A memória, individual e coletiva constitui-se em um processo 
de interação com a vida das pessoas e da comunidade, com suas 
experiências de vida, que são elementos da cultura. Estamos nos 
interagindo também com as subjetividades dos indivíduos, as 
experiências e sentimentos que ele traz consigo, suas vivências 
individuais e coletivas, componentes da sua trajetória de vida e de sua 
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construção social como sujeito, transcendente à sua existência material. 
São os elementos de subjetividade que fazem parte do cotidiano das 
relações sociais estabelecidas.

As experiências passadas contribuem para a construção das 
tradições, hábitos e costumes, que acabam por determinar um modo 
de vida, reificadas na cultura e no cotidiano da vida individual e coletiva 
dos sujeitos, em permanente ebulição com a modernidade. Importa 
ressaltar tratar-se de experiências do presente, conectadas com o 
passado, passado compreendido como uma reconstrução do presente, 
constituindo uma unidade temporal, um tempo social passado, reificado 
no presente. Conforme acentua Halbwachs (2015), uma representação 
coletiva de tempo, que brota do ser individual. Um tempo que é o 
que é, “nem rápido demais nem lento demais” (HALBWACHS, 2015, 
p. 145), que pode ser às vezes sentido com mais rapidez no calor da 
vida urbana, e às vezes, mais lento no cotidiano da vida do campo, 
mas que é o mesmo tempo. São tempos sociais, que “mais ou menos 
vastos, permitem que a memória retroceda mais ou menos longe no 
que se convencionou chamar de passado” (HALBWACHS, 2015, p. 
145), um passado que não é fixo que exige um esforço de reconstrução 
à luz da memória dos sujeitos da pesquisa e da interpretação do 
pesquisador, mediado pelas relações estabelecidas pelo presente, com 
suas objetividades e subjetividades.

Halbwachs (2015) refere-se ao passado, ao presente e ao futuro, 
como uma relação temporal fluída, em que às vezes o passado está no 
tempo presente, sendo a memória o caminho de conexão entre passado 
e presente e vice-versa. 

Os sitiantes da Comunidade Córrego das Pedras são donos do 
seu tempo, um tempo desconectado do tempo mecânico do relógio, 
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onde o cantar do galo (tradicional nas comunidades rurais) dá o tom do 
início da jornada diária de trabalho na labuta diária para produção da vida 
material. A dinâmica da vida do sitiante escapa da dinâmica mecânica do 
relógio dos tempos modernos, estando o tempo mecânico desconectado 
do tempo social necessário para a dinâmica da vida individual e 
coletiva. O(a) sitiante, que não anda sob os olhares do relógio, pauta 
sua jornada de vida individual e coletiva a partir da realidade de suas 
vidas e de suas necessidades. Assim, podem preparar a festa, ir para os 
eventos da comunidade (reuniões, celebrações e jornadas de trabalho 
coletivo), plantar e colher e outras atividades exigidas pelas relações 
sociais estabelecidas. Eles e elas têm marcadores sociais próprios que 
possibilitam formatar suas vidas sociais a partir da dinâmica de vida da 
comunidade, um tempo social que se relaciona com as determinantes 
biológicas e emocionais, que, em grande medida, são marcadores da 
memória individual e coletiva. Os sitiantes são donos de seu tempo.

A busca da compreensão das relações estabelecidas na 
Comunidade Córrego as Pedras, e dos processos de existência e de 
resistência, tem se dado a partir da história oral, focando as trajetórias e 
as memórias dos sujeitos. Entendendo a memória como um elemento 
constituinte da identidade, permeada pelo contexto da realidade da 
Comunidade Córrego das Pedras, portanto, uma memória coletiva, 
perpassada pela pluralidade e complexidade das relações sociais 
estabelecidas.

A Comunidade Córrego das Pedras no processo de construção 
da vida material e imaterial é um espaço de convivência perpassada 
pelos laços afetivos e sentimentais, que, em última instância, interferem 
em muito na produção da vida imaterial, reproduzindo, criando e 
recriando cultura. Entender-se-á, que nesse caminho, a “tradicional 
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festa de São Sebastião, realizada pela comunidade”, é um momento 
particular de solidificação de uma solidariedade e de estreitamento de 
relações, importante na dinâmica da vida coletiva.

O processo de ocupação das terras na Comunidade Córrego 
das Pedras ocorreu por meio de relações não conflituosas, visto que 
os primeiros ocupantes adquiriram suas terras, por meio de troca por 
serviços de derrubadas e implantação de lavouras, ou através de compra 
direta. Assim, há mais de seis décadas, o processo de resistência vem 
ocorrendo frente aos latifundiários ali estabelecidos.

Scott (2002, p. 25) define como resistência, situações cotidianas 
que sejam: “(a) organizada, sistemática e cooperativa; (b) baseadas 
em princípios ou egoístas; (c) eficazes em termos de consequências 
revolucionárias e/ou (d) englobadoras de ideias ou intenções que negas 
as bases da dominação”.

A realidade da Comunidade Córrego das Pedras pode constituir-
se em uma forma de resistência contemporânea, conformando com o 
item “d” acima, construída ao longo do processo histórico, na trajetória 
de conquista e permanência na terra pelos(as) sitiantes, formas essas, 
refirmadas por Scott, (2002, p. 27):

[...] quando tais atos são raros e isolados, eles são 
de pouco interesse, mas no momento em que eles 
se tornam um padrão consistente, embora não 
coordenado, estamos lidando com resistência. [...] 
A obstinação e força de tal resistência decorrem 
diretamente do fato de que ela é firmemente 
enraizada na luta material vivenciada e partilhada 
por uma classe. 

Estamos fazendo referência a uma resistência cotidiana porque 
ela só se explica no cotidiano.
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Assim, a constituição identitária dos sujeitos da Comunidade 
Córrego das Pedras foi forjada na dinâmica de ocupação e permanência 
em suas propriedades, portanto, no processo histórico de resistir e de 
produzir a existência naquele contexto.

Esse processo gerou o(a) “sitiante”, possuidor de sua porção de 
terra, onde habita e produz vida material, produzindo e reproduzindo 
vida imaterial. O termo “sitiante” se constitui assim, em uma palavra 
identificadora dos homens e mulheres daquela localidade. Constitui-se 
em uma construção identitária que expressa o conjunto das relações 
sociais e do modo de vida dos moradores e moradoras da Comunidade 
Córrego das Pedras.

Trata-se de uma identidade forjada no cotidiano, no processo 
de relações sociais construídas e vividas, conjuminando elementos da 
modernidade e da tradição, em um cenário de tensão inerente a essa 
dualidade.

Modernidade que acelera a dinâmica de vida, propondo um 
mundo de relações sociais volátil, efêmeras e dinâmicas, demolidora de 
tradições e hábitos, que coloca a vida em uma constante provisoriedade 
e precariedade.

O mundo moderno é um mundo em disparada: 
não só o ritmo da mudança social é muito mais 
rápido que em qualquer sistema anterior; também 
a amplitude e a profundidade com que ela afeta 
práticas sociais e modos de comportamento 
preexistente são maiores. (GIDDENS, 2002, p. 
22).

Tal premissa contrasta com a tradição e com o habitus, 
apontando para uma relação de conflito entre o tradicional e o moderno.
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Se de um lado a modernidade determina profundas 
transformações no mundo do trabalho, estabelecendo relações 
multifacetadas que compõem a dinâmica das relações sociais 
contemporâneas, marcadores de construções identitárias; por outro 
lado, a realidade do campo é permeada pelos elementos da tradição, 
presentes no cotidiano da vida dos sitiantes: na culinária, nas 
manifestações religiosas, nas festas tradicionais, nos hábitos e costumes 
de vida comunitária, que acabam por interferir na construção de uma 
unidade identitária para os (as) sujeitos  da Comunidade Córrego das 
Pedras, designada pela palavra “sitiante”, identificador dos homens e 
mulheres daquela localidade. Trata-se de uma construção identitária 
que expressa o conjunto das relações sociais e do modo de vida daquela 
comunidade. 

Nesse paradoxo entre a “tradição” e o “moderno”, importa 
ressaltar o conceito de habitus de Bourdieu (2008), como um princípio 
gerador e unificador de práticas que retraduzem características de 
um estilo de vida do campo fundadas em grande medida na tradição, 
permeados pelas tensões da modernidade. Para Bourdieu (2008, p. 22), 
“os hábitos são princípios geradores de práticas distintas e distintivas”, 
fazendo com que as práticas de vida sejam mantidas, criadas e recriadas. 

Considerando a dinâmica de vida dos (as) sitiantes, pode-se 
inferir que as tradições e os hábitos, constituintes das experiências 
de vida e da cultura dos sujeitos, acabam por definir o processo de 
resistência cotidiana, decisivo na continuidade da existência da 
comunidade e da permanência dos(as) sitiantes em suas terras.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise proposta levou-nos a aprofundar discussões em torno 
das relações sociais no contexto da Comunidade Córrego das Pedras, a 
partir de nossas vivências no cotidiano da comunidade e de categorias 
teóricas de análise, como cultura, tradição, memória e resistência, que 
permeiam nossa pesquisa em andamento, conforme demonstrado. A 
festa de São Sebastião pode ser considerada como nucleadora da vida 
comunitária, de expressão cultural.

Assim, em um primeiro momento, procuramos evidenciar 
conceitos como o de cultura, tradição e experiência, por entender que 
estão imbricados no processo de compreensão da dinâmica da vida social 
da comunidade, e, particularmente, em relação à festa de São Sebastião, 
vista como uma manifestação cultural, componente da tradição.

Posteriormente, avançamos na discussão do conceito de 
memória, entrelaçado com o contexto da vida comunitária e da produção 
da vida material, ancorado em Halbawhcs (2015), por constituir-
se em uma categoria chave no sentido da compreensão das relações 
historicamente estabelecidas na comunidade e as repercussões no 
cotidiano da vida presente. Memória entendida como uma construção 
coletiva, a partir das experiências vividas na comunidade e reificadas na 
dimensão individual e coletiva (na) vida dos(as) sitiantes, corroborando 
no processo de resistência, no tocante à produção e reprodução da vida 
material e imaterial no âmbito da comunidade.

A dinâmica de vida construída pelos(as) sitiantes, permeada 
pela modernidade e pela tradição, dinâmica essa recriada pela memória, 
tem, em grande medida, alicerçado a permanência dos(as) sitiantes 
em suas porções de terras, em um cenário local e regional de avanço 
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do capital. Constituindo-se, assim, em resistência, categoria relevante, 
também apontada em nossas reflexões.

Nesse sentido, a festa de São Sebastião, memória viva na e da 
comunidade, expressando cultura e tradição, constitui-se em amálgama 
do processo de permanência das famílias em suas porções de terras, 
gerando vida (já há três gerações) e reproduzindo e produzindo cultura, 
portanto, um espaço de resistência.

A partir das entrevistas e observações realizadas até o momento, 
foi possível analisar as trajetórias de vida dos primeiros moradores da 
comunidade, caipiras de Minas Gerais e São Paulo. As informações 
obtidas foram essenciais à compreensão da culinária, coincidindo 
em muito com hábitos e costumes do caipira, narrado por Antonio 
Candido (1982) e sua importância, pois tanto a culinária enquanto 
componente da festa e a própria festa, são fatores de identidade cultural 
da comunidade. A festa é mais que a festa. É o encontro das pessoas 
com as pessoas e com o passado. A festa é, portanto, o reencontro dos 
que partiram e dos que ficaram. É o momento da (re)união de tempos 
e de espaços, pois, muitos dos que partiram vivem em centros urbanos.

Em suma, a festa expressa o sentimento de comunidade, 
fortalecendo relações, mantendo e produzindo cultura, fazendo parte 
da vida e da alma dos sujeitos que viveram e vivem na Comunidade 
Córrego das Pedras: comida, música caipira, dança, bate-papo, encontro 
e reencontros se constituem em temperos da festa. Trata-se de um 
importante patrimônio cultural da Comunidade Córrego das Pedras, 
que a pesquisa tem a obrigação te abordá-la como uma das temáticas 
centrais do seu desenvolvimento.



528

4. REFERÊNCIAS

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembrança de velhos. 3. ed. São Paulo: 
Schwarcz, 2004.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 9. ed. São 
Paulo: Papirus, 2008. 

CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito. 6. ed. São Paulo: Duas 
Cidades, 1982.

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Tradução: Plínio Denzien. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

GULLAR, Ferreira. Colônia, Culto e Cultura. In: BOSI, Alfredo. Dialética da 
colonização. São Paulo: Letras, 1992.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução: Beatriz Sidou. 2. 
ed. São Paulo: Centauro, 2015.

LUCENA, Célia Toledo. Saberes e sabores do país de origem como forma 
de integração. Cadernos CERU, São Paulo: [s.n.], série 2, v. 19, n. 1, p. 65-80, 
2008.

POLLACK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. In: Estudos 
históricos: memória. Rio de Janeiro: SPDOC/Vértice, v. 2, n. 3, 1989.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. 
In: SIMSON, Olga de Moraes Von. Experimentos com história de vida. São 
Paulo: Vértice, 1988. p. 14-41.

SAHLINS, Marshall. O “pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: 
por que a cultura não é um “objeto” em via de extinção (parte I). Rio de 
Janeiro: Mana. v. 3, n. 1, abr. 1997. p. 41 – 73.

SCOTT, James C. Formas cotidianas da resistência camponesa. Tradução: 
Marilda A. de Menezes e Lemuel Guerra. Raízes, Campina Grande; v. 21, n. 
01, p. 10-31, jan.– jun. 2002.

SIMSON, Olga de Moraes Von. Experimentos com história de vida. São 
Paulo: Vértice, 1988. p. 14-41.

______. Folguedo carnavalesco, memória e identidade sócio-cultural. Revista 
Interdisciplinar de Cultura. São Paulo: Papiru, n. 03, p. 53 -60, 1991.



529

THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular 
tradicional. Tradução: Rosaura Eichemberg. 9. Reimp. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016.

WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Tradução: Waltensir Dutra. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1979.



530

Capítulo 27

rio BrAnco: PAtriMônio culturAl de rorAiMA

Paulina Onofre Ramalho1; 
Carla Onofre Ramalho2; 

Leonardo Vieira Velozo3; 
Leonardo Rocha De Oliveira4

1 Introdução

Este trabalho se propõe a discutir o rio Branco como patrimônio 
cultural do Estado de Roraima a partir de sua importância como 
elemento simbólico e material presente no processo de conquista, 
povoamento, desenvolvimento econômico e, consequentemente, 
formação histórico-cultural da outrora chamada Guyana brasileira5.

O rio Branco é formado pela confluência dos rios Uraricoera 
e Tacutu. Do ponto de junção destes percorre aproximadamente 800 
km, sentido norte-sul, para desaguar no rio Negro, um dos afluentes do 
rio Amazonas (VIERA, 2007), conforme demonstra o mapa 1. 

1  Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural; Universidade Federal de Roraima; 
e-mail: paulina.ramalho@ufrr.br

2  Licenciada em História; Ministério Público Federal; e-mail: carlaoramalho@mpf.
mp.br

3  Graduando em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal de Roraima; e-mail: 
leonardo_brasil-sa@hotmail.com

4  Graduando em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal de Roraima; e-mail: 
rocha_lro@hotmail.com

5  “Todo o território da antiga ilha das Guianas que, no processo histórico, foi ocupada no 
início do século XVI pelos espanhóis, com apoio dos Países Baixos espanhóis, e durante 
o século XVIII foi ocupada por quatro nações europeias: Espanha, Portugal, Holanda e 
França.” (OLIVEIRA, 2014).
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Mapa 1 – Mapa hidrográfico do estado de Roraima

Fonte: Só Geografia, 2017.

Sua descoberta carece de documentação que nos permita 
tecer informações mais precisas sobre sua posse inicial. De um modo 
geral, acredita-se que a primeira menção ao rio Branco foi realizada 
pelo cronista jesuíta Christobal de Acunã, quando este acompanhava 
a viagem de Pedro Teixeira de Belém a Quito, entre os anos de 1637 a 
1639.

Ribeiro de Sampaio, preocupado em provar a antiguidade 
da posse portuguesa sobre o vale do rio Branco, afirmava que o 
conhecimento sobre esta área datava do ano de 1639, assim como já 
dispunham da informação de que pelo citado rio se poderia alcançar 
as colônias holandesas nas Guianas. Para ele o descobrimento total do 
vale se processou ao mesmo tempo em que ocorria o reconhecimento 
do rio Negro, em 1670-71 (SAMPAIO, 1850).
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Essas informações imprecisas e, por vezes, contraditórias, 
sugerem que as primeiras explorações da região foram efetuadas de 
forma não oficial, por tropas de resgate particulares, que não deixaram 
registro de suas incursões. O fato é que a documentação sobre o vale 
do rio Branco data do século XVIII e se torna mais abundante com a 
expansão oficial das tropas de resgate na década de 1730 (FARAGE, 
1991).

O que podemos afirmar com segurança é que o rio Branco se 
tornou o principal eixo da história de Roraima, ao menos até a década de 
1970, com a construção da BR-174. Por esse curso d’água, por séculos 
a única via de acesso, a região foi conquistada e povoada, estabelecendo 
os domínios de Portugal na tríplice fronteira norte: Brasil/República 
Cooperativista da Guiana e Venezuela.

2 O RIO BRANCO NO PROCESSO DE OCUPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA

As tropas de resgate empreenderam constantes devastações no 
rio Negro sendo que, para continuar com o abastecimento do mercado 
colonial (Belém e São Luís) de mão-de-obra indígena, buscaram novas 
fontes de suprimento de forma sistemática no vale do rio Branco. Além 
disso, o vale integrou-se à economia instável e pouco dinâmica da 
Amazônia através da atividade extrativista, fornecendo produtos como 
madeiras, resinas, ovos de tartaruga, cacau, salsaparrilha, dentre outros. 

No entanto, no processo de ocupação portuguesa na Amazônia 
destacou-se um viés de cunho estratégico-militar, voltado à efetivação da 
posse do território. Desse modo, “Portugal conseguiu manter a Amazônia 
e expandi-la para além dos limites previstos no tratado de Tordesilhas, 
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graças a estratégias de controle do território” (BECKER, 2005, p. 1). 
Tomando como respaldo o princípio do uti possidetis, a coroa portuguesa 
demarcou suas fronteiras amazônicas e formalizou o seu domínio na área 
através da diplomacia e da construção de pequenas fortalezas, dispostas 
em pontos considerados essenciais para a manutenção do controle do 
vale amazônico (CASTRO; SOUZA, 2006). 

Na área conhecida como vale do rio Branco, atual estado 
de Roraima, Portugal elaborou estratégias visando sua posse efetiva 
e ocupação. Esse processo de ocupação visava o apresamento de 
indígenas e pautou-se no discurso da contenção de invasões externas, 
nomeadamente o ativo comércio holandês de manufaturados nos 
domínios portugueses. De fato, os holandeses mantinham uma relação 
comercial no rio Negro que, após seu declínio, transfere-se para o vale 
do rio Branco (FARAGE, 1991).

A presença holandesa torna-se mais problemática quando foi 
exposto o relato do desertor holandês Nicolas Horstman (1739-41), 
que noticiava a existência da ligação existente entre o rio Essequibo 
e o rio Negro através do rio Branco (GOMES FILHO, 2008). Essa 
ligação colocava em xeque a estratégia portuguesa de proteção do vale 
Amazônico, que poderia ser acessado por este ponto de contato. Por 
isso, Ribeiro de Sampaio assim defendia:

A primeira utilidade por que resulta a Portugal da 
dominação do Rio Branco é formar uma barreira 
para oppor aos Hollandezes e Hespanhoes, e cobrir 
com ella as nossas províncias interiores: é acautelar 
os dannos que da visinhança d’estes nos podem 
resultar, sendo senhores do Rio Branco, porque, 
nos põem em risco de perder o commercio das 
nossas conquistas (SAMPAIO, 1850, p. 210).
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Ora, era preciso garantir o domínio do rio Branco, fechando-o 
como via de acesso às demais conquistas portuguesas.

Como resultado da presença do comércio holandês no alto rio 
Branco a coroa portuguesa ordenou, através da Carta Régia 14.11.1752, 
a construção de uma fortaleza às margens do rio. Cabe-nos destacar que, 
por razões econômicas, tal construção só foi efetivada a partir de 1775, 
no contexto do avanço espanhol em direção ao vale (OLIVEIRA, 2003). 
O avanço espanhol causa alarde, pois por muito tempo os portugueses 
acreditaram que a cordilheira presente na região do rio Branco e a 
distância deste das possessões espanholas no Orinoco constituíam 
uma defesa natural a possíveis invasões. Tal pensamento mostra-se 
equivocado, posto que em 1775 o desertor holandês Gervásio Leclerc, 
atravessando o rio Branco, atinge Barcelos, a capital da capitania de São 
José do rio Negro, informando da presença efetiva dos espanhóis no 
vale do rio Branco, que estavam aquartelando-se e estabelecendo os 
aldeamentos indígenas de Santa Rosa e São João Batista de Caya Caya 
no rio Uraricoera (FARAGE, 1991; SAMPAIO, 1850; VIEIRA, 2007).

É interessante assinalar que, de acordo com o ouvidor Ribeiro 
de Sampaio (1850), os espanhóis justificaram sua presença na região em 
função da busca pelo Eldorado, reino fantástico repleto de riquezas, a 
ponto de afirmarem que realmente o encontraram.

Em função destes acontecimentos o forte, denominado São 
Joaquim, foi finalmente construído a partir de 1775 à margem esquerda 
do rio Tacutu, em seu ponto de junção com o rio Uraricoera, considerado 
um local estratégico para impedir as invasões (FARAGE, 1991). No 
entanto, assim como em outras fortalezas amazônicas do período, o 
forte apresentava pequenas dimensões e poder bélico insuficiente, 
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atuando mais no plano ideológico e como agente administrativo 
português (VIEIRA, 2007).

Concomitantemente a esse projeto foram constituídos 
aldeamentos indígenas, sendo os primeiros: Nossa Senhora do Carmo, 
Santa Isabel e Santa Bárbara no próprio rio Branco; São Felipe, no 
Tacutu; e Nossa Senhora da Conceição, no Uraricoera. Nos aldeamentos, 
administrados por militares ligados ao forte, foi impingida uma política 
sistemática de desrespeito e agressões físicas e culturais aos indígenas, 
que culminou em fugas esporádicas e grandes revoltas em 1780 e 1790 
(FARAGE, 1991). Esses embates levaram a falência desse modelo, que 
não resistiu vigorosamente às tentativas posteriores de aldeamento.

No final do século XVIII a coroa portuguesa direcionou-se a 
um novo projeto de ocupação representado pela pecuária como forma 
de desenvolvimento econômico e incremento populacional do vale 
do rio Branco. Tradicionalmente é atribuída ao Coronel Manoel da 
Gama Lôbo D’Almada a introdução do gado bovino no vale do rio 
Branco, sendo que a data deste acontecimento varia entre 1786-87 ou 
1790. O certo é que Lôbo D’Almada (1949) foi um grande defensor 
desse empreendimento, advogando os benefícios advindos de sua 
implementação, como evitar a captura de tartarugas no rio Branco, 
abastecer as povoações da capitania, fornecer couro para a fabricação 
de solas e aumentar a arrecadação dos impostos.  

Nesse contexto foram criadas as denominadas “Fazendas do Rei”, 
em número de três, a saber: São Bento; São José (instalada próximo ao 
Forte São Joaquim) e São Marcos (instalada ao norte do vale, entre os 
rios Uraricoera e Tacutu) (OLIVEIRA, 2003).
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A criação de gado bovino no rio Branco é analisada pela 
historiografia local como um dado natural, visto que a imensidão dos 
campos banhados pelo rio Branco e a qualidade do pasto demandava 
tal inciativa econômica. 

No entanto, novamente o projeto mostrou-se ineficaz, pois por 
décadas constituiu-se um empreendimento oficial e não de colonos, 
demonstrando sua fragilidade em atrair investidores e propiciar a 
ocupação civil (não-indígena) da região do alto rio branco (SANTILLI, 
1994). Apenas no final do século XIX ocorreu um aumento 
populacional e a constituição da pecuária como “atividade marginal 
dentro da economia extrativista da Amazônia” (SANTILLI, 1994, p. 
20), tornando-se mais relevante na primeira metade do século XX.

Nesse período o excedente da produção de gado bovino 
destinava-se ao abastecimento do mercado de Manaus, em expansão 
devido ao ciclo da borracha (SANTOS, 2013). O gado era embarcado, 
normalmente em Boa Vista, e transportado até Manaus. As péssimas 
condições a que estavam sujeitos durante a viagem resultava em perda 
da qualidade da carne e de cabeças de gado. Além disso, o rio Branco, 
em razão do regime de chuvas da região, apresenta no período de 
estiagem uma grande baixa no volume de suas águas, dificultando ou 
impossibilitando a navegação em função do surgimento de bancos 
de areia e corredeiras, o que compromete o transporte de pessoas e 
mercadorias. Somente no período das chuvas (de maio a agosto) sua 
navegabilidade é eficiente (BARROS, 1995).

A história da cidade de Boa Vista liga-se ao rio Branco, mas não 
é a única. Segundo Barros (1995), a função do rio Branco em promover 
a acessibilidade a suas terras configurou o padrão de distribuição da 
população roraimense no território, mesclando-se posteriormente com 
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a ocupação de novas áreas após a década de 1970, com a construção 
da BR-174.

O que podemos apreender dos dados acima é que o rio Branco 
condicionou e/ou influenciou a vivência dos roraimenses, ditando um 
ritmo próprio de ação e espera. Nesse sentido, Boa Vista se configurava 
uma cidade ribeirinha, pois suas práticas socioeconômicas, enfim, seu 
modo de vida, estava simbioticamente relacionado ao rio (TRINDADE 
JÚNIOR, 2003).

Com a expansão da pecuária as fazendas particulares tornaram-
se mais frequentes na paisagem dos campos do rio Branco, denominados 
regionalmente de lavrado, notadamente através da invasão das áreas 
indígenas e da posse de bens e ocupação de terras pertencentes as então 
denominadas Fazendas Nacionais, outrora Fazendas Reais. De fato, a 
mão-de-obra indígena foi largamente utilizada e explorada, gerando 
embates em torno do controle da mesma (VIEIRA, 2007).

3 O PLANO URBANÍSTICO E O IMPACTO NAS RELAÇÕES 
RIBEIRINHAS

Na primeira metade do século XIX, em aproximadamente 
1830, destacou-se a fundação da fazenda Boa Vista, considerada 
o núcleo embrionário da cidade de Boa Vista (conforme mostra 
a fotografia 1), pertencente ao Capitão Inácio Lopes de Magalhães. 
Como parte da estratégia para fortalecer a presença do Estado no rio 
Branco foi criada a Freguesia de Nossa Senhora do Carmo em 1858, 
cuja sede foi estabelecida próxima à referida fazenda. Após o advento 
da República e como parte do novo contexto político, em 1890 criou-se 
o município de Boa Vista do Rio Branco, tendo como vila a antiga sede 
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da freguesia (OLIVEIRA, 2003). Boa Vista recebeu o foro de cidade 
em 27 de agosto de 1926, pelo então governador do Amazonas doutor 
Ephifânio Ferreira Sales.

Segundo menciona a tradição local, o nome da fazenda Boa 
vista foi escolhido em função da paisagem formada pelos campos 
banhados pelo rio Branco. De forma pragmática, Veras (2009) nos leva 
a vislumbrar a implantação da fazenda Boa Vista e, consequentemente 
da cidade, como condicionada pelas características da topografia local. 
Sobre a escolha do sítio, Guerra (1957, p. 138) expressa que:

A cidade se instalou na margem direita do rio, não 
ocupando até hoje a margem esquerda em virtude 
talvez da largura do curso d’água. O sítio da cidade 
é fácil de ser descrito e interpretado, sendo a 
topografia plana da margem direita do rio igual em 
grande extensão. O único fato, que possivelmente 
tenha levado a esta escolha, é a existência da 
baixada junto à margem do rio facilitando as 
primeiras instalações.

A escolha do sítio na margem direita do rio Branco deu-se 
em razão da mesma ser uma área alta, com menos pontos alagadiços, 
e próxima ao canal mais profundo do rio, favorecendo a navegação, 
contrariamente ao lado esquerdo, que alaga no período das chuvas. 

Mesmo com foro de cidade a realidade de Boa Vista, único 
aglomerado humano considerado por estudiosos e viajantes como digno 
de nota (RICE, 1924), não se modificou. Continuou apresentando-se 
como uma cidade de modestas dimensões e população diminuta, na 
qual os serviços básicos não eram atendidos (CAVALCANTI, 1949). 
Somente em 1943, com a criação do Território Federal do Rio Branco, 
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houve esforços mais sistemáticos no sentido de dotá-lo de infraestrutura, 
visando torná-la a capital e ponto irradiador das políticas para a região.

Assim, a partir de 1946 começou a ser implementado o 
plano urbanístico de Boa Vista, elaborado pelo engenheiro Darcy 
Aleixo Derenusson, por meio da firma Riobras, ganhadora do 
processo licitatório. A firma empreendeu uma série de obras, entre 
as quais serviços de topografia, esgoto, energia elétrica e do traçado 
propriamente dito.

A imagem 1 mostra o traçado do plano urbanístico de Boa Vista, 
que faz alusão a um leque aberto, com avenidas radiais que convergem 
para o centro administrativo.

Imagem 1 – Plano urbanístico de Boa Vista de autoria de Darcy Aleixo 
Derenusson

Fonte: Acervo de Darcy Romero Derenusson. 
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O traçado, radial concêntrico, demarcou uma nova fase no 
processo de ocupação da cidade que, de uma gênese espontânea, passou 
a apresentar o que Silva (2009) denomina gênese induzida. Esse projeto 
de cidade pautou-se nos discursos oficiais para a região amazônica, nos 
quais o Estado apresentava-se como um agente progressista e dinâmico, 
especialmente no período dos governos militares (MARTINS, 2010). 
Concepções como soberania nacional, ocupação e integração e 
desenvolvimento foram apropriadas e expressas nas ações dos governos 
locais, sob a égide do Estado brasileiro, tornando Boa Vista “símbolo 
do poder central no extremo norte do país” (BARROS, 1995, p. 149). 
Assim, o poder central produzia imagens e símbolos visando justificar-
se e perpetuar-se (BALANDIER, 1982), configurando uma memória 
positiva de si mesmo (LE GOFF, 2003).

Percebemos na implementação do plano urbanístico que, ao 
elaborar determinada memória e pretender mantê-la, o Estado realizou 
um “trabalho de enquadramento formal da memória” (POLLAK, 1992) 
que se respaldou em pressupostos técnicos da área do urbanismo. Esse 
processo, no entanto, não é homogêneo e absoluto, o que possibilitou 
a emergência de discursos contraditórios e críticas.

Uma das críticas que se faz ao plano urbanístico diz respeito 
ao fato de que ele teria desconsiderado o rio Branco, rompendo com 
a dinâmica até então existente. Segundo a análise de Oliveira (2008) 
o plano urbanístico marcou a ruptura com as relações ribeirinhas, 
iniciando um processo de expansão que denominou de costas para o 
rio. Sobre esse aspecto, para Martins (2011) o plano não valorizou o 
rio na composição do seu desenho, ao mesmo tempo em que deslocou 
o centro do poder, localizado em sua margem e representado pela 
edificação da Intendência, para um terreno central e mais distante 
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no qual construiu uma praça para abrigar os três poderes (executivo, 
legislativo e judiciário).

As medidas para a nova capital também perpassaram uma 
lógica civilizatória (ELIAS, 1994) através da urbanização e do controle 
da ordem social a partir da vigilância das práticas cotidianas. Desse 
modo, no governo de Ene Garcez dos Reis (1944-46) reuniões e 
ajuntamentos foram proibidos, imposto um horário limite para a 
circulação na cidade (até às 18h) e o castigo físico dos “arruaceiros”. 
Tais medidas eram tidas como necessárias em uma região considerada 
dominada pelo banditismo (OLIVEIRA, 1991; SANTOS, 2013). No 
que se refere à urbanização, para Oliveira (2003, p. 119) em Boa Vista 
foram acessadas as “aspirações civilizadoras da elite local, que almejava 
viver em um espaço urbano diferente das precárias ruas localizadas em 
zona plana, de baixa altitude. Essa elite era composta por descendentes 
de brancos e mestiços vivendo [...] nas proximidades do porto”. Ainda 
a esse respeito, Barros (1995, p. 151) opina que:

A ‘cidade velha’ e lusitana dos tempos da pecuária 
exclusiva e dos primeiros esforços de mineração 
remanesceu no declive do terraço ribeirinho, 
mirando o rio Branco, enquanto o estado federal 
tratou de construir uma nova cidade na superfície 
quase perfeitamente plana e monótona, de 
campos, com horizontes sem fim, em cuja direção 
iam as vias radiais, e dando as costas aos detalhes 
caprichosos dos níveis dos terraços ribeirinhos, 
das sinuosidades das margens do rio, e do verde da 
floresta ciliar do rio Branco.

A nova cidade não se distanciou do rio Branco apenas 
geograficamente, mas, principalmente, simbolicamente. Ela voltou-se 
para o seu interior, para o âmago do plano urbanístico, para o qual 
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convergiam todas as radiais. Até mesmo a vivência religiosa, presente 
fisicamente à margem do rio com a Igreja Matriz Nossa Senhora do 
Carmo, transfere-se para a praça do centro cívico com a construção da 
Catedral Cristo Redentor. Em sua inauguração, em 1972, Dom Servílio 
Conti expressou que:

O rápido crescimento da cidade fez com que 
a antiga Matriz ficasse deslocada, pequena e 
insuficiente às necessidades do culto, exigindo 
que se providenciasse com urgência um novo 
templo no centro da cidade (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOA VISTA, 2011, p. 8). (Sem 
grifo no original). 

Entendemos que “deslocada” é a palavra-chave para 
compreendermos o processo que ocorreu. A matriz tornou-se deslocada 
espacialmente e dos novos arranjos políticos e socioeconômicos 
pretendidos. A Catedral foi construída na quadra nº 55 da praça, 
somando o poder religioso aos outros ali já presentes. Por outro lado, 
sobre a igreja matriz incidiram reformas que modificaram sua estrutura 
e alteraram, significativamente, sua expressão estética.

Nesse contexto, construções públicas e privadas foram 
ocupando a margem direita do rio, com suas fachadas principais 
voltadas para a rua e as secundárias para o rio Branco. 

Recentemente a vista panorâmica que a cidade tinha do rio 
a partir da igreja Matriz foi extremamente comprometida com a 
construção, em fase final, de um restaurante particular, localizado na 
Av. Floriano Peixoto, próximo a Orla Taumanan. Infelizmente, no 
processo de elaboração e execução dessas construções percebemos a 
ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes que resulta, 
entre outros aspectos, no descumprimento das legislações vigentes. 
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Soma-se ao fato a omissão do poder público na defesa do maior recurso 
natural de Roraima, o rio Branco.

A planta 1 mostra a ocupação atual do centro de Boa Vista, 
muitas delas de cunho comercial.  Nessa figura é possível perceber a 
quantidade de edificações presentes às margens do rio e os poucos 
espaços de contato que a cidade faz com o mesmo.

Planta 1 – Morfologia Urbana de ocupação às margens do rio Branco.

Fonte: adaptado de Medeiros, 2015.

Em termos concretos percebemos que a margem do rio foi 
tomada por diversas edificações, o que impede a visualização da cidade 
a partir do rio e vice-versa. Essa visada constituía-se um dos elementos 
mais simbólicos da relação com o rio, pois o ver antecedia o tocar, o 
penetrar em suas águas. A paisagem, descrita por viajantes e decantada 
em versos, se oferece ao público, infelizmente, em pequenos trechos, 
mas é reconfortante saber que o rio continua lá.
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Os equipamentos urbanos, bem como as praças, parques, orlas, 
bosques, playgrounds, marinas e decks, são alternativas para promover 
o elo de cursos d’água com as cidades, com o intuito de estabelecer 
medidas que preservem o patrimônio natural dos espaços urbanos. No 
entanto, esse caminho não foi o percurso do crescimento de Boa Vista, 
no qual a cidade, em seu processo de construção, deu importância à 
apropriação privada do rio Branco e, atualmente, à sua mercantilização 
simbólica e material.  

4 REVALORIZAÇÃO DO RIO BRANCO? UM NOVO 
MERCADO (DAS) ÀS MARGENS DO RIO

Boa Vista, como cidade ribeirinha, apresentava uma relação 
com o rio Branco que ultrapassava a simples contemplação em 
função de sua localização à margem direita do mesmo (TRINDADE 
JÚNIOR, 2003). Segundo Barros (1995) o sítio da cidade derivou da 
dependência da navegação pelo rio, fato marcante em suas relações 
socioeconômicas. No entanto, esse cenário não contribuiu para sua 
valorização, especialmente na área urbana de Boa Vista. 

Porém, nos últimos anos temos presenciado um fenômeno tido 
como a revalorização do rio Branco, em termos materiais e simbólicos, 
para Boa Vista. Trata-se de uma política oficial empreendida pela 
prefeitura e que se encontra em pleno curso. Desse modo, nossa análise 
recairá sobre os projetos concluídos. 

Nas proximidades da antiga sede da Fazenda Boa Vista, berço 
histórico da cidade, foi construído um píer, inaugurado em 2004, 
denominado Orla Taumanan. O píer é composto de duas plataformas, 
em níveis diferentes, denominadas Meremê (arco-íris) e Weikepá (nascer 
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do sol). O conjunto foi reformado em 2015 e apresenta playground, 
praça de alimentação e banheiros

Nesse contexto o rio Branco é apropriado como um espaço 
espetacularizado, para o qual é válida a afirmação de Motta (2000, p. 
260) de que o poder público tem tratado o “patrimônio como uma 
mercadoria ou como um atrativo para o consumidor, aderindo aos 
valores ditados pelo capital especulativo”. Não se trata mais de vivenciar 
o lugar, mas de consumir nesse espaço. Adentrar nesses locais torna-se 
um marco distintivo, diferenciando as personagens de acordo com o 
seu poder aquisitivo.

A criação de um cenário também perpassou as intervenções 
realizadas na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, ocorridas 
entre 2005 e 2007. Denominada de “restauração” pela prefeitura, as 
intervenções, oficialmente, visavam preservar suas características tidas 
como germânicas, presentes na edificação quando de sua ampliação 
pelos monges beneditinos na década de 1920.

No entanto, as intervenções realizadas na igreja, durante 80 anos, 
haviam modificado parte de sua estrutura e removido, ou ocultado, sua 
ornamentação. A “restauração”, desse modo, remodelou a edificação 
para que correspondesse a uma imagem considerada a original. Cabe-
nos destacar que essa imagem, o estilo germânico, tornaria a matriz 
única em toda a Amazônia. Assim, esse patrimônio cultural diferencia 
Boa Vista e sua orla das demais cidades da região, tornando-se um 
atrativo para “um público consumidor, participando da concorrência 
intercidades” (MOTTA, 2000, p. 262). 

Para complementar as intervenções na Igreja matriz foi 
construída uma praça em frente a sua fachada principal. Para tanto, 
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o tráfego da Avenida Floriano Peixoto foi desviado, o que causou 
impacto nas estruturas das edificações tombadas da área. 

O caráter cenográfico das políticas para a área do centro 
histórico situada à margem do rio já se anunciava na construção da 
réplica do antigo prédio da Intendência, construído em 1900 como 
sede administrativa do município. Essa réplica intenciona estabelecer 
uma relação com o passado que já não existe mais. Recorre à história 
no processo de constituição de uma memória, pois necessita de pontos 
de referência para que a sociedade se reconheça na imagem construída 
(POLLAK, 1989).

Contudo, as transformações ocorridas na relação com o rio 
sugerem, oficialmente, um consenso que não existe. Em diversos 
momentos a sociedade roraimense reivindicou seu direito ao rio Branco 
como elemento econômico, mas principalmente afetivo. Citaremos 
brevemente alguns casos.

A construção da praça, anteriormente citada, recebeu inúmeras 
críticas que culminaram em manifestações de grupos socais vinculados 
àquele lugar. Os argumentos utilizados referiam-se aos danos causados 
aos imóveis em suas proximidades e a descaracterização da primeira 
rua da cidade, a saber, a Avenida Floriano Peixoto.

Além disso, a orla foi construída sobre o antigo porto da cidade, 
denominado Porto de Cimento, do qual era embarcada a produção 
local e recebidos produtos para o consumo. A destruição do antigo 
porto, assim como a elitização do acesso ao rio, ainda é contestada, 
nomeadamente pelas famílias mais antigas da área.

Outro exemplo se refere ao movimento “Salve o Rio Branco, 
Patrimônio de Roraima”, de 2012. O movimento iniciou-se após a 
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Assembleia legislativa de Roraima editar a Emenda Constitucional 
nº 03, de 23 de outubro de 2012, destombando as corredeiras do 
Bem Querer, no município de Caracaraí, e a faixa de 500 metros das 
margens do rio Branco, cuja proteção se fazia presente no Capítulo 
159 da Constituição do Estado de Roraima. Tal medida vincula-se à 
construção de uma hidrelétrica, cujas discussões ainda perduram.

Além dos impactos já gerados, a Prefeitura tramitou e aprovou 
um projeto que propõe a desocupação da região configurada pelo bairro 
Caetano Filho, conhecido localmente como Beiral. O projeto tem como 
intenção a demolição dessa área para a construção de um complemento 
para a orla, que se configura, de forma mais marcante, pela construção 
de três edifícios e pelo alargamento do igarapé Cachangá.

O novo projeto promove um determinado espaço de contato 
com o rio, mais redige o contrário em relação a linguagem urbana local, 
pois o mesmo não apresenta uma conexão com a cidade e, ao mesmo 
tempo, promove a gentrificação do espaço urbanizado, que afeta 
diretamente a população de baixa renda local.

A imagem 2 mostra o projeto de requalificação do bairro 
Caetano Filho (Beiral), às margens do rio Branco, centro de Boa Vista.
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Imagem 2 – Projeto de requalificação do bairro Caetano Filho (Beiral).

Fonte: Portal de Notícias do G1, 2017.

Diversas famílias se opõem ao projeto, realizando protestos 
e outras formas de manifestação. Muitos moradores do bairro são 
pescadores ou possuem alguma relação com o rio, tendo se apropriado 
desse espaço, tornando-o um lugar. As relações socioeconômicas 
aí estabelecidas encontram-se em desmanche para viabilizar o 
enobrecimento da orla fluvial da cidade. Assim, traçamos um paralelo 
com as observações relativas a orla fluvial de Belém efetuadas por 
Trindade Júnior, Amaral e Santos (2006, p. 60), ao expressarem que:

Uma nova dinâmica tem alterado tanto a estrutura 
espacial anterior, como a forma de viver e de se 
relacionar, dos homens entre si e destes com o 
rio. A cidade parece olhar para a modernidade, 
deixando para trás um ritmo, um tempo, que 
mesmo próximo, lhe parece remoto.

O bairro Caetano Filho é considerado um enclave degradado 
próximo ao centro histórico da cidade, com saneamento básico 
deficiente e alto índice de violência, principalmente em função do 
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tráfico de drogas. A popularização desse imaginário contribui para 
justificar as recentes ações do poder público municipal, que as apresenta 
como modernas e socialmente justas. Mas, para Oliveira (2008, p. 104) 
o “Beiral é a resistência ribeirinha dentro da cidade beira-rio, onde 
certamente não lhe sobrou muito espaço e, nem tampouco, atenção”.

Cidade dentro da cidade, ao Beiral foi negada sua continuidade, 
pois o mesmo não condiz com a autoimagem construída para a cidade 
de Boa Vista, assim como para a revalorização do rio Branco que, 
ao mesmo tempo em que intenta uma reconstrução do imaginário 
ribeirinho, configura-se como um processo de mercantilização do 
patrimônio cultural.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões sobre os diversos problemas que o rio 
Branco enfrenta como patrimônio cultural de Roraima demonstra a 
necessidade de debates mais aprofundados que permitam a elaboração 
de um planejamento urbano participativo e humano, que respeite 
os diferentes tempos, símbolos e experiências presentes na cidade. 
Sem saudosismos, acreditamos que outra relação com o rio Branco é 
possível, aproximando-nos de novas experiências e interações com o 
mesmo.
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Capítulo 28

AS eStAçõeS ferroviÁriAS e A Produção dA PAiSAGeM urBAnA de 
São joSé do rio PArdo

Natalia Capellari Rezende1; 
Bortolucci, Maria Ângela P. C. S.2

1 Introdução

O conceito de paisagem, dentro do campo do patrimônio 
cultural, se alargou nas últimas décadas, possibilitando que a mesma 
deixasse de ser mera coadjuvante para assumir o protagonismo. 
Amplamente utilizado na Geografia e nas Artes, o conceito de 
paisagem cultural teve a sua relevância discutida internacionalmente 
até ser cunhado como bens culturais que

ilustram a evolução da sociedade e dos 
povoamentos ao longo dos tempos, sob a 
influência de constrangimentos físicos e/ou das 
vantagens oferecidas pelo seu ambiente natural 
e das sucessivas forças sociais, econômicas e 
culturais, internas e externas. (UNESCO, 2014, p. 
70).

Nesse ínterim, a análise e a compreensão da paisagem se 
firmaram em uma relação complexa concebida entre o espaço e a 
sociedade que o constitui e o molda. A associação entre o edifício e 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos – 
SP, Brasil; e-mail: nataliacrezende@yahoo.com.br

2  Professora doutora da Universidade de São Paulo no Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo, São Carlos – SP, Brasil; e-mail: mariacsb@sc.usp.br
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o entorno adquiriu outra dimensão de importância: a valoração das 
visuais. E mais do que isso, a percepção e apropriação do conceito 
extrapolou essa questão na medida em que se vinculou a cultura, 
memória e identidade. Logo, a representação dos componentes físicos 
enquanto dado real e visual por si só não define de forma absoluta a 
paisagem entendida como elemento dinâmico (RIBEIRO, 2007).

Tratando da paisagem urbana, Santos (2012) chega a explicitar 
dois elementos que a compreende, são eles: os objetos naturais e os 
sociais, destacando a combinação destes como traço comum entre as 
diferentes paisagens. A partir do reconhecimento desta combinação, e 
identificando a interconexão dos valores naturais, culturais, tangíveis 
e intangíveis, internacionais e locais, o Memorando de Viena (2005) 
abordou a noção de Historic Urban Landscape (HUL - Paisagem 
Urbana Histórica). Dentro dessa compreensão, a paisagem urbana foi 
definida como sendo o resultado das expressões sociais concernentes 
ao lugar, aos elementos que o compõem e as suas características, 
como a topografia, o uso e ocupação do solo, as relações visuais, a 
organização espacial, a estrutura urbana e a vegetação. À vista disso, 
objetivamos promover uma abordagem mais inclusiva e abrangente da 
compreensão da paisagem entendida como um resultado dinâmico e 
em constante mudança.

Desta maneira, entendemos que a cidade, seus espaços e 
edifícios são material e imaterialmente concebidos, e estão em constante 
transformação. Isto posto, e compreendendo a importância do papel 
das ferrovias na constituição das paisagens urbanas do interior do estado 
de São Paulo na virada do século XIX para o século XX, partimos da 
análise do impacto que a estrutura ferroviária exerceu na paisagem de São 
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José do Rio Pardo3. Por conseguinte, a sua interpretação exige atenção 
aos fragmentos urbanos, e pressupõe o reconhecimento desse processo 
como parte de uma discussão mais ampla que englobe os edifícios 
das estações, com destaque para a Central e demais instalações desse 
complexo, vistos nesse Capítulo como significativos remanescentes do 
patrimônio ferroviário paulista e do desenvolvimento local. Não cabe 
aqui supervalorizar a imagem, mas discutir o processo como artefato 
histórico e reconhecer, mesmo que minguadas sejam as permanências 
e a materialização dessa paisagem.

2 A CHEGADA DA FERROVIA E A (TRANS)FORMAÇÃO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

O avanço da produção cafeeira para o interior do estado de 
São Paulo foi acompanhado da instalação de linhas férreas que, em 
função da necessidade de dinamizar o transporte, diminuir os custos 
de produção, aumentar a produtividade e reduzir as perdas em 
decorrência das longas e demoradas viagens feitas por mulas e carros 
de boi, aumentava também o raio de ação dos fazendeiros, viabilizava a 
acumulação através da apropriação e valorização das terras cortadas pela 
ferrovia, e contribuía sobremaneira para a integração da cidade em uma 
rede de negócios (MATOS, 1990). Paralelamente à atuação das grandes 
companhias de estradas de ferro como a Companhia Paulista (1868) 

3  Este Capítulo é parte da dissertação de mestrado em desenvolvimento no Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo - IAU /USP, intitulada “Identificação e 
Análise das Edificações Residenciais do Centro Histórico de São José do Rio Pardo 
(1865-1940)”, iniciada em Fevereiro de 2016 com apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq desde outubro de 2016.
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e a Companhia Mogyana (1872)4, surgiram diversos ramais, que sem 
obedecer a um plano sistemático foram comandados pelos interesses 
dos administradores, produtores e comerciantes de café (MONBEIG, 
1998, p. 157). Certamente foram esses os fatores decisivos para a 
fundação da Companhia Ramal Férreo do Rio Pardo em 1884, após a 
Companhia Mogyana declarar que não havia interesse em estender seus 
trilhos até a cidade de São José do Rio Pardo (MISSURA, 2003).

A exemplo de outras que surgiram no estado de São Paulo, 
a Cia. Ramal Férreo do Rio Pardo “visava basicamente servir à 
atividade exportadora para atender os interesses de grupos particulares, 
principalmente fazendeiros de café, segundo as conveniências do 
momento” (KÜHL, 1998, p. 135). Mas, ao mesmo tempo, contribuía 
diretamente na

integração de grande parte do território paulista ao 
surto de desenvolvimento econômico, que tornou 
o Estado o principal centro produtor e exportador 
de café. Anteriormente, muitas cidades estavam 
isoladas da dinâmica da economia, devido ao 
excessivo custo do transporte de mercadorias por 
muares. (KÜHL, 1998, p. 135).

A definição do traçado das linhas férreas era outro motivo para 
embates, e nesse caso não foi diferente. O quadro de acionistas era 
composto majoritariamente por fazendeiros de café que entraram em 
desacordo, aspirando cada um a seu modo, a proximidade dos trilhos às 
suas terras e, também, havia o conflito com a Companhia Mogyana que 

4  Em 1971, a Companhia Mogyana foi declarada extinta tendo seu patrimônio 
incorporado ao acervo da Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA), e em 1998, a FEPASA 
foi incorporada à Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA). Por meio 
da Medida Provisória n° 353 e 22 de janeiro de 2007, e sancionado pela Lei Nº 
11.483, a RFFSA foi declarada extinta.
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não concordava com o entroncamento que o Ramal realizaria na sua 
linha. De acordo com Missura (2003), o embate se estendeu por meses, 
resultando em embargos da obra, saída de acionistas e enfraquecimento 
político e econômico do grupo, mas não impediu a chegada do primeiro 
trem em 27 de agosto de 1887 e a inauguração da Estação Central no 
dia 7 de setembro do mesmo ano.

Estudos realizados por Saes (1981) vão ao encontro da 
realidade rio-pardense que com um principiar urbano bastante precário 
foi paulatinamente sendo ocupado, sobretudo após a implantação da 
ferrovia, fazendo jus ao duplo papel desempenhado: central no processo 
de expansão da lavoura cafeeira e no estímulo ao desenvolvimento de 
inúmeras atividades modificando a dinâmica urbana. Como destacou 
Missura (2003) no contexto rio-pardense, 

a ferrovia representou um grande avanço, pois 
se percorrermos os primórdios da existência da 
cidade veremos que desde a sua fundação em 1865 
até 1887 data da chegada da ferrovia, o vilarejo 
não representou nenhum desenvolvimento 
significativo. Esse cenário muda com a chegada da 
ferrovia. (MISSURA, 2003, p. 64-65).

No âmbito dessa cidade que teve sua ocupação marcada pela 
doação de terras por fazendeiros para a constituição do patrimônio 
religioso, a ferrovia significou uma transformação gradual, mas drástica, 
no modo de vida, no cotidiano doméstico e urbano, alterando hábitos, 
intensificando a comunicação e mudando o ritmo da cidade. Kühl 
(1998) aponta que junto à estrada de ferro, novos tipos arquitetônicos 
se originaram, eram obras de porte como o complexo da estação,

armazéns, depósitos e oficinas de locomotivas, etc... 
Essas edificações deviam responder a programas 
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e exigências até então desconhecidos, reunidos 
em um conjunto de edifícios funções bastante 
diversas entre si, além de ter que resolver todas as 
questões referentes à circulação de passageiros e 
mercadorias. (KÜHL, 1998, p. 58).

Essas obras necessitaram de numerosa força de trabalho com 
qualificação diversificada o que por si só contribuiu para movimentar 
o incipiente núcleo urbano. As tomadas de decisões, a começar pelo 
espaço requisitado para implantação dos trilhos, o traçado a ser seguido, 
a construção das edificações, equipamentos e instalações reverberaram 
na organização urbana. Foi no fundo do vale do rio Pardo, e, no limite 
do núcleo, em área ampla que seguiu a linha férrea e surgiu o “Largo da 
Estação”. Apesar de existirem discussões acerca do traçado do ramal do 
Rio Pardo, e inclusive do local da construção de sua estação principal, 
sabe-se que desde o início a área de implantação escolhida foi o fundo 
do vale do rio Pardo, às margens do núcleo urbano, em área ampla, 
evitando-se assim desvios e pontes5.

A plantação de café após a instalação do sistema ferroviário 
se tornou a grande fonte de riqueza, aumentando em mais de cinco 
vezes a produção6, o que acertadamente favoreceu o desenvolvimento 
de São José do Rio Pardo. Houve também aumento populacional entre 
os anos de 1886 e 1890 que saltou de 4.255 (BASSANEZI, 1999) 
para 9.2077 habitantes (SYNOPSE DO RECENSEAMENTO, 1898, 

5  Ver mais em Missura (2002, 2003).
6  No ano de 1886 a produção cafeeira rio-pardense foi de 3.000.000 quilos de café 

ou 50.000 sacas de 60 quilos (TAUNAY, 1939, p. 367). Já em 1901, a produção foi 
de 280.464 sacas (PINTO, 1903, p. 348-349).

7  Segundo levantamento realizado por BASSANEZI (1999), dos 9207 habitantes, 
7.422 eram brasileiros e 1785 eram estrangeiros, desses 1026 eram homens e 759 
mulheres.
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p. 128). Segundo levantamento realizado por Del Guerra (2000)8, 
os imigrantes estrangeiros eram marcadamente italianos, mas havia 
também em menor número, espanhóis, portugueses, austríacos, suecos 
e dinamarqueses, contribuindo no processo de formação cultural e 
social local. Esse crescimento populacional se explica pela oferta de 
trabalho na lavoura cafeeira e a melhoria das condições de vida urbana, 
colaborando para o crescimento econômico e a prestação de serviços 
decorrentes da necessidade de atender novas demandas na zona urbana.

O espaço urbano, a princípio formado por apenas cinco quadras 
e caracterizado por casas esparsas de pau-a-pique e cobertas de sapé9, 
se transformou e alcançou o século XX com significativa modificação, 
dado o adensamento populacional fruto da nova conjuntura social 
– abolição da escravidão e chegada de imigrantes –, econômico – 
crescimento da produção cafeeira e início da industrialização –, e político 
– proclamação da República. Esse processo evidenciou, sobretudo 
a carência de moradias e o inchamento da cidade, por consequência, 
provocando a expansão das suas dimensões físicas.

O núcleo habitacional se consolidou e a Estação Central, 
construída no Largo da Estação (hoje Praça Tiradentes), surgiu como 
eixo de expansão na direção oeste, atraindo para as suas proximidades 
hotéis e restaurantes. Pela sua formação, os arruamentos não perfeitos, 
mas notadamente geometrizados com vias ortogonais, guardando 
relação com a concepção retilínea do urbanismo barroco (DELSON, 

8  Visando identificar a origem dos imigrantes estrangeiros que residiam em São José 
do Rio Pardo, Del Guerra (2000) realizou estudos em anúncios de jornais, registros 
da delegacia de polícia, certidões de nascimento, casamento e óbito da Igreja Matriz 
desta cidade.

9  Depoimento de João Batista Blandim sobre a paisagem que encontrou quando 
chegou às terras rio-pardenses em 1866 (DEL GUERRA, 2001).
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1997), estavam definidos e completos, e novas ruas foram abertas 
baseadas em princípios ordenadores, e outras tiveram seus nomes 
alterados para homenagear personagens e símbolos republicanos. 
O retalhamento do terreno em quadrícula, fácil, rápido e flexível às 
mudanças, atendia à acelerada ocupação urbana alavancada pela 
produção cafeeira e conduzida pelos trilhos da ferrovia. As ruas e 
ladeiras foram surgindo de forma análoga, acompanhando o traçado 
viário estabelecido e a topografia local. O núcleo urbano se expandiu 
principalmente na direção sul onde a topografia, sem tantos declives 
e aclives, favorecia a implantação de edificações; e na direção leste, 
limitando-se ao córrego Macaúbas, onde sua transposição conferia 
um obstáculo, mas, ao mesmo tempo, a proximidade ao curso d’água 
era satisfatória e eficiente em um momento de quase inexistência de 
instalações hidráulicas. A oeste do núcleo urbano, o rio Pardo era 
o limite físico que foi rompido após a implantação da ferrovia no 
fundo do vale do rio Pardo, onde o terreno plano evitava os desvios, 
a construção de pontes e os problemas de desníveis da topografia 
acidentada (FIGURA 01). E aos poucos foram aparecendo edificações 
nas proximidades da linha férrea que margeou de norte a sul o núcleo, 
como pode ser observado na figura 02.
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Figura 01: Conformação do núcleo urbano rio-pardense em 1887 após a 
implantação do sistema ferroviário.

Fonte: Rezende, N. C. (2017).

Depois da Estação e dos trilhos da Mogyana, na baixada do rio 
Pardo, havia o antigo Matadouro, que foi removido a pedido do engenheiro 
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Euclides da Cunha10 para abrir caminho para a construção do pátio de 
obras da notória ponte metálica11 que foi fruto da conjuntura econômica 
e da facilidade advinda com a ferrovia (DEL GUERRA, 2010). Mais 
do que isso, a construção dessa ponte evidenciou a condição estratégica 
de passagem de mercadorias entre o sul de Minas e o estado de São 
Paulo através de São José do Rio Pardo, que revelava, naquele momento, 
a reputação econômica de sua produção cafeeira justificada pela iniciativa 
do capital empregado na construção de um ramal férreo. Cabe salientar 
que a transferência do Matadouro certamente estava atrelada à noção 
simbólica de feiura e insalubridade pouco desejosa de estar associada às 
proximidades da Estação, que por vezes assumiu o papel de porta da 
cidade, e justamente por este motivo deveria se apresentar ao visitante 
como um espaço agradável, perfumado e embelezado. Para atender 
aos fatores desejados, obras de infraestrutura e embelezamento foram 
executadas, como: a drenagem do terreno; construção de muros de 
arrimo em pedra, encimados por parapeitos em ferro fundido; abertura 

10  Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (1866-1909) nasceu em Cantagalo no 
Rio de Janeiro. Formado pela Escola Superior de Guerra em Engenharia Militar e 
Ciências Naturais, Euclides se desligou da carreira militar por divergências políticas 
e passou a atuar como superintendente de obras do Estado de São Paulo e escritor 
e jornalista do jornal “O Estado de São Paulo”. Como jornalista, ele foi enviado 
como correspondente para cobrir a Guerra de Canudos, e ao regressar foi para 
a cidade de São José do Rio Pardo -SP administrar a reconstrução de uma ponte 
metálica sobre o rio Pardo. Foi durante os momentos livres de supervisão desta 
ponte que Euclides escreveu o livro “Os Sertões”. Nessa obra, ele retratou o que foi 
a Guerra de Canudos e a realidade regionalista do nordeste brasileiro. Informações 
sobre o período em que Euclides da Cunha residiu em São José do Rio Pardo, assim 
como os trabalhos que foram desenvolvidos por ele podem ser encontradas em Del 
Guerra (1998), Trevisan (1980) e Maschietto (2002).

11  A ponte metálica importada da Alemanha foi construída sob a 
responsabilidade de Arthur Pio Deschamps de Montmorency sendo 
inaugurada em 03 de dezembro de 1897. No entanto, no dia 23 de janeiro 
de 1898 ela desabou após escavações em um dos pilares. Diante do fato, 
Euclides da Cunha – funcionário da Superintendência – se encarregou da 
reconstrução, reinaugurando-a em 18 de maio de 1901.
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e arborização da avenida Euclides da Cunha; e a construção de uma 
escadaria ligando o Largo da Estação à rua posteriormente acima.

Figura 02: Expansão da malha urbana em direção à Estação Ferroviária, e a 
construção de edificações margeando a linha do trem.

Fonte: Fotografia da década de 1920 pertencente ao acervo do Centro da 
Memória Rio-pardense Rodolpho José Del Guerra (2014).

A expansão da malha urbana foi inevitável e exigiu uma série 
de melhoramentos em obras de infraestrutura, serviços e construções 
considerados necessários para um funcionamento satisfatório da cidade, 
atingindo de alguma maneira a vida pública e privada. As intervenções 
urbanas pautadas na criação de uma nova imagem pretendiam 
se distanciar do arcaísmo dos períodos anteriores. A partir desse 
momento, o núcleo urbano representaria o desenvolvimento material 
através de símbolos que distinguiriam os grupos sociais, principalmente 
a elite cafeeira que elegeu a cidade para aplicar e investir o seu capital 
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econômico através de obras de infraestrutura, da ação política e do 
exercício da civilidade, como bem observou Martins (1994).

A efetivação de melhorias em infraestrutura foi posta em 
prática, a começar pela inauguração do sistema de iluminação 
elétrica em 1897 (MASCHIETTO, 1979, p. 26-32) e da canalização 
de água e coleta de esgoto em 190312 (ROSA, 1900) que acabou por 
alterar substancialmente a ordem urbana no que tange a salubridade, 
circulação, habitação, costumes e hábitos. Essas ações foram decisivas 
na redefinição de espaços e usos do ambiente da casa, alterando os 
modos de morar com a aproximação de atividades antes realizadas 
externamente, e incutindo novas noções de conforto e novos modos 
de se relacionar com o urbano. As obras tinham como objetivo dotar 
a cidade de melhoramentos associados à ideia de modernidade e à 
absorção de símbolos tradutores de progresso e civilidade.

Houve intensificação da vida urbana com atividades comerciais 
e industriais que gradativamente se diversificaram impulsionadas, 
principalmente pelos imigrantes atraídos para o exercício de ofícios 
(pedreiros, carroceiros, ferreiros, marceneiros etc.) antes desenvolvidos 
pelo polivalente trabalho escravo. E, outras atividades que surgiram 
(jornaleiros, sapateiros, alfaiates, seleiros, barbeiros, pintores, camareira, 
cozinheiros etc.) em decorrência da necessidade de abastecer e suprir 
o aumento populacional, que agora, dependia dos produtos urbanos. 
A chegada de profissionais da construção civil como os italianos Luigi 
Prezzia, Giovanni Delucca, Giuseppe Quercia e Paschoal Artese; a 
importação de materiais construtivos e de técnicas como a utilização 

12  A construção do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto foi 
finalizada em 1903 sob a coordenação do engenheiro civil Timotheo Pereira da 
Rosa.
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da alvenaria de tijolos, da telha francesa, elementos de captação e 
condução da água pluvial; os conceitos de higiene e salubridade; e a 
construção de edifícios oficiais, atraíram os fazendeiros a construir suas 
residências na área urbana. Neste momento, a cidade adquiriu papel mais 
relevante como centro comercial, político, cultural e econômico o que 
consequentemente acarretou em um maior número de edificações mais 
requintadas e identificadas com a arquitetura dos materiais importados, 
de um novo modo de construir e morar, que desejava se distanciar 
da persistência de vínculos com o passado, contribuindo para tornar 
São José do Rio Pardo menos modorrenta. Como bem sintetizou Reis 
Filho (2011) ao enfatizar as mudanças que ocorriam no espaço urbano 
precedidas, sobretudo pelas alterações socioeconômicas e tecnológicas 
durante a segunda metade do século XIX que implicaram,

no Brasil, em profundas transformações nos modos 
de habitar e construir (...) As ferrovias traziam, 
portanto, sobre os seus trilhos, novos recursos 
de construção, mas sobretudo uma nova maneira 
de construir. De fato, os edifícios das estações de 
estrada de ferro, fossem importados ou construídos 
no local, correspondiam sempre a novos modelos 
e apresentavam um acabamento mais perfeito, que 
dependia do emprego de oficiais mecânicos com 
preparo sistemático. Novas soluções arquitetônicas 
e construtivas eram assim difundidas pelo interior, 
influindo sob vários aspectos na arquitetura. (REIS 
FILHO, 2011, p. 156).

Simultaneamente, outras obras foram realizadas, como a 
construção da primeira Igreja Matriz (1898) com projeto assinado pelo 
Ramos de Azevedo, e o Palácio do Tribunal da Justiça (1902) que ficou 
sob a responsabilidade de execução de Carlos Ekman (MENECHINO, 
1986). Outras construções que representaram o poder econômico 
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local e a busca pela modernização do espaço urbano foram o teatro 
São José (1905) e o Pavilhão XV de Novembro (1910) que agitavam 
a vida noturna, e grupos escolares com destaque para o “Cândido 
Rodrigues”13 (1908).

Uma nova paisagem urbano-rural se descortinou “com a 
adoção de uma nova linguagem arquitetônica e mais que isto, na 
verdade, um novo modo de construir, mercê de novas técnicas e novos 
programas” alterando principalmente a paisagem em um momento 
fundamentado em um ambiente republicano sob o ideário positivista 
(BORTOLUCCI, 1991, p.01). Foi assim que a paisagem rio-pardense 
se estruturou, tomando a Estação Central como símbolo e referencial, 
pelo significado de sua construção, pela grandeza de sua dimensão, pelo 
que representou no desenvolvimento urbano e no quadro econômico, 
social e cultural da cidade. Juntos, linha férrea e estação tornaram-se 
documento desse processo de formação, crescimento e consolidação 
do núcleo urbano.

Os trilhos da ferrovia seguiram avançando de acordo com a 
topografia do terreno e com a extensão da plantação de café, onde 
o volume produzido garantia o frete, valorizava as terras, favorecia o 
aumento do poder dos cafeicultores e mantinha a crença no progresso 
das atividades econômicas. Seguramente estas foram as causas da 
construção de outras estações que também se tornaram elementos de 

13  Segundo o jornal Gazeta do Rio Pardo (25/12/1965), a construção deste 
grupo escolar se deveu aos esforços de Antônio Cândido Rodrigues que na época era 
Secretário da Agricultura, e integrante do diretório republicano perante o governo 
do estado. Ele que teve uma vida política bastante agitada, foi deputado, senador, 
secretário e ministro dos governos de São Paulo e da União, e vice-presidente do 
Estado, possuía laços familiares em São José do Rio Pardo, já que uma das suas 
filhas se casou com um munícipe (Vicente Dias Júnior), e era ainda proprietário da 
fazenda Santa Martha, inclusive chegando a residir por algum tempo nela.
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destaque na paisagem, apresentando-se ao público como representação 
de progresso e modernidade.

3 AS ESTAÇÕES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A 
PROBLEMÁTICA DA PRESERVAÇÃO

Kühl (1998) aponta para a busca da opulência das estações 
condizente com a importância da companhia ferroviária e da própria 
cidade. Isso se explica porque muitas vezes a estação era a principal 
porta de entrada do núcleo urbano que aspirava se ver associada a uma 
imagem de prosperidade e civilidade.

Em São José do Rio Pardo foram construídas sete estações: 
Central (1887); Vila Costina (1889); Engenheiro Gomide (1889); 
Ribeiro do Valle (1890); Dr. José Eugênio (1906); Venerando (1909); e 
Paula Lima (1914). Nossa análise se detém na Estação Central por ser 
a principal deste ramal e pela sua inserção na área urbana. No entanto, 
compreendemos que as demais estações fazem parte de um conjunto 
representativo do patrimônio ferroviário do estado de São Paulo, e mais 
precisamente de São José do Rio Pardo, desse modo, considerações 
sobre elas também são apresentadas.

A primeira estação de São José do Rio Pardo, construída às margens 
do rio Pardo em um terreno plano no denominado Largo da Estação, 
quando da inauguração em 1887, era um edifício modesto de alvenaria. 
Com planta retangular e dois pavimentos, sua composição arquitetônica 
muito se assemelhava à estação da São Paulo Railway construída em 1867 
(KÜHL, 1998). Ambos os prédios possuíam linhas classicizantes, mas o 
que os diferia é que na Estação Central de São José do Rio Pardo ocorria 
a inexistência de um corpo central reentrante, presente na São Paulo 
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Railway. Aquela estação era uma singela construção retangular, disposta 
paralelamente aos trilhos do trem, e por isso chamada de lateral (KÜHL, 
1998)14. O térreo abrigava o pátio para embarque e desembarque, a ala de 
passageiros e os serviços necessários. As fachadas com aberturas regulares 
obedeciam à mesma modenatura sendo reforçadas por relevos verticais 
que indicavam a composição estrutural. A ornamentação fundamentada 
em frisos horizontais marcava a divisão dos pavimentos e da platibanda. 
A plataforma de embarque e desembarque era coberta de telhas metálicas 
e sua estrutura de madeira compunha um simples abrigo. A tipologia e a 
tecnologia construtiva empregada estavam de acordo com a arquitetura 
ferroviária da região, especialmente no uso do tijolinho à vista.

É certo afirmar que o edifício passou por inúmeras intervenções 
em decorrência do aumento da produção de café e do transporte de 
mercadorias e pessoas. Segundo consta no relatório da empresa, em 
1913 foi construído um novo edifício para abrigar restaurante, cozinha, 
copa, sala reservada, sala de espera, W.C, além de um armazém maior, 
casa de máquinas, casa de bombas d’água e oficinas, porém manteve-se 
o primeiro edifício com remanejamento das funções. Prolongou-se a 
plataforma para 58 metros, revestida com pedras artificiais de concreto. 
Em toda a frente da estação foi instalada uma marquise coberta por 
folhas de zinco e sustentado por armação de ferro (RELATÓRIO..., 
1913, p. 327). As aberturas seguiram a regularidade assim como a 
cobertura da plataforma de embarque e desembarque de passageiros 
mostravam ao público a audaciosa tecnologia e estética representativas 
da modernidade trazida pela ferrovia.

14  De acordo com Kühl (1998, p.140), “o edifício para passageiros podia 
apresentar, basicamente, a forma de um retângulo, de um U ou de um L. Se 
retangular e disposto paralelamente ao trilho, a estação é chamada lateral e foi a 
forma, por excelência, das estações de passagem ao redor do mundo”.
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Em 1927 uma nova estação (FIGURA 03) foi construída no 
mesmo local da anterior (RELATÓRIO..., 1927, p. 18). A partir de 
então, mantém as características principais que conserva na atualidade 
(DEL GUERRA, 2002). O prédio possui linhas geométricas, planta 
retangular, paredes em alvenaria rebocadas e pintadas, e em parte 
revestida externamente com argamassa marcada por bossagens 
sugerindo cantaria de pedra aparelhada. No entremeio do bloco que 
cobre toda a extensão, há o módulo central que se destaca pela sua 
escala diferenciada e pelo uso, local de espera, enquanto os blocos 
laterais, mais baixos e recuados, atendiam aos serviços administrativos, 
chefia, bilheteria, bagagem e licenciamento dos trens. Com exceção 
das aberturas retangulares encimadas por uma ampla abertura de arco 
tripartido que marcam a entrada e saída da sala de espera, as demais 
se diferenciam por possuir abertura em arco arrematado por bandeira 
de vidro colorido. O acesso é possível por três portões com folhas 
duplas executadas em ferro trabalhado e com bandeiras retangulares de 
vidro. Internamente, no piso é usado o ladrilho hidráulico. A cobertura 
de quatro águas e telha francesa do bloco central é elevada com o 
fechamento lateral em vidro transparente.

Figura 03: Primeira estação inaugurada em setembro de 1887, e que após ser 
adquirida pela Companhia Mogyana em 1888, passou por diversas reformas 

até ser demolida e construída uma nova estação em 1927 mantendo na 
atualidade as suas características iniciais.

Fonte: As duas primeiras fotografias pertencem ao acervo do Centro da 
Memória Rio-pardense Rodolpho José Del Guerra (2014), e a terceira faz 
parte do acervo pessoal de Rezende, N. C. (2015).



570

A cobertura da plataforma é em telha metálica sustentada pela 
estrutura em ferro fundido. O telhado de todo o edifício é ocultado 
pela platibanda dotada de cimalha e pilastras. Além disso, estão também 
presentes, formas possivelmente derivadas da industrialização, como 
os painéis que lembram chapas metálicas que se estendem do térreo 
à platibanda, representando um vocabulário inovador, inventivo e 
moderno. Há também a presença de régulas que ajudam a acentuar a 
horizontalidade do edifício.

Ao lado da Estação Central há um extenso galpão que servia 
de armazém. De solução espacial harmoniosa com o conjunto 
(FIGURA 04), este prédio se diferencia do central por apresentar 
soluções simplificadas que se resumem a placas caneladas em relevo 
feito na argamassa lembrando estamparia industrial, e molduras que 
remetem a tríglifos ao redor das aberturas. Este edifício apresenta 
aberturas retangulares e portas em madeira de folha dupla. Tais portas 
são protegidas por cobertura de telhas metálicas e sustentadas por 
braçadeira de ferro fundido.

No geral, é um conjunto bastante imponente e notável 
na paisagem urbana, representando inovação e modernização, 
características que conferem um ritmo plástico, e simbolizam a riqueza 
proveniente da produção cafeeira.

Diferentemente da Estação Central, as demais estações foram 
construídas nas proximidades das terras produtoras de café e todas 
com características muito semelhantes entre si, como veremos a 
seguir e como pode ser observado na Figura 05 com suas respectivas 
localizações.
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04: Conjunto formado pela Estação Central e galpão construído para servir 
de armazém

.
Fonte: Acervo pessoal de Rezende, N. C. (2015).

Figura 05: Estações localizadas no município de São José do Rio Pardo.

Fonte: Acervo pessoal de Rezende, N. C. (2015) e Google Maps (2017).

A estação da Vila Costina foi construída na fazenda de mesmo 
nome em 1889 para substituir outras duas estações que existiam 
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nas proximidades (RELATÓRIO..., 1889). O edifício é modesto, de 
alvenaria com uma composição arquitetônica simples e uma planta 
retangular edificada paralelamente aos trilhos. Toda a fachada do prédio 
voltada para a estrada de ferro é protegia pelo prolongamento do 
telhado de duas águas. A estação Engenheiro Gomide foi inaugurada 
em 1889 nas terras da fazenda Pinheiro e, de acordo com o Relatório 
da Companhia Mogyana (1889), tal denominação foi uma homenagem 
ao primeiro engenheiro responsável pela obra, Cândido Gonçalves 
Gomide. Já a denominação da estação Ribeiro do Valle, que foi 
inaugurada em 1890 nas terras na fazenda Tubaca, deveu-se ao Conde 
Ribeiro do Valle que foi presidente da Companhia Ramal Férreo do Rio 
Pardo e pertencia a uma família com muitas propriedades e influência 
política considerável na região. Essas duas estações, que muito se 
assemelhavam entre si, foram construídas em alvenaria de tijolo 
aparente, planta retangular e cobertura de telha cerâmica com estrutura 
de madeira prolongada do telhado de duas águas. A estação Dr. José 
Eugênio, também localizada nas terras da fazenda Tubaca, distinguiu-
se das anteriores pela dupla cobertura de ambos os lados do edifício, 
assim como a estação Venerando, inaugurada em 1909. Já a estação de 
Paula Lima, inaugurada em 1914, apesar de manter as características 
formais e técnico-construtivas das anteriores, se destacou pelo maior 
rebuscamento em seus elementos ornamentais.

Concordamos com Kühl (1998, p. 322) ao enfatizar que “as 
estações ferroviárias são testemunhos de uma fase da história de 
nossa arquitetura marcada pela importação de estilos e de materiais”. 
Representativas da arquitetura do ferro, mesmo que singelas, as estações 
rio-pardenses são dignas de preservação pela sua importância para a 
história da arquitetura e da cidade, para a constituição da paisagem, 
do hibridismo social, da economia, da técnica, etc. Com a ampliação 
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do que é considerado valoroso para ser reconhecido como patrimônio 
(CHOAY, 2006), as estações ferroviárias passaram a ser enquadradas 

nos atuais debates internacionais sobre 
preservação, nos quais a atenção passou a se 
voltar não apenas para obras de excepcional valor, 
mas também para a arquitetura dita “menor”, 
testemunho importante do modo de construir e de 
vida de uma época, da estrutura de uma sociedade 
passada. (KÜHL, 1998, p. 322).

Em âmbito nacional, a partir da publicação da Lei n° 11.483, de 
31 de maio de 2007, a preservação e difusão da memória ferroviária - 
que inclui todo o acervo material móvel, imóvel e imaterial - passou a 
ser de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

Art. 9º Caberá ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN receber 
e administrar os bens móveis e imóveis de valor 
artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta 
RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e 
manutenção.

§ 1 º Caso o bem seja classificado como operacional, 
o IPHAN deverá garantir seu compartilhamento 
para uso ferroviário.

§ 2º A preservação e a difusão da Memória 
Ferroviária constituída pelo patrimônio artístico, 
cultural e histórico do setor ferroviário serão 
promovidas mediante:

I - construção, formação, organização, manutenção, 
ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, 
arquivos e outras organizações culturais, bem 
como de suas coleções e acervos;
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II - conservação e restauração de prédios, 
monumentos, logradouros, sítios e demais espaços 
oriundos da extinta RFFSA.

§ 3º As atividades previstas no § 2º deste 
CAPÍTULO serão financiadas, dentre outras 
formas, por meio de recursos captados e 
canalizados pelo Programa Nacional de Apoio à 
Cultura - PRONAC, instituído pela Lei nº 8.31 3, 
de 23 de dezembro de 1991. (LEI Nº 11.483, DE 
31 DE MAIO DE 2007).

Contudo, desde a publicação desta lei, o acervo ferroviário rio-
pardense foi deixado à própria sorte, sem que tenha havido qualquer 
ação por parte do IPHAN na preservação e difusão do mesmo. Além 
disso, apesar de existir em São José do Rio Pardo um conselho que tem 
como objetivo o estudo e a defesa do patrimônio histórico, artístico 
e cultural local15, o conjunto das estações ferroviárias não possui um 
plano de preservação. Com exceção da Estação Central que é tombada 
por decreto municipal (n°3869, de 03 de maio de 2010), as demais estão 
subjugadas aos interesses de seus proprietários e às ameaças do setor 
imobiliário.

4. PAISAGEM COMO PALIMPSESTO

Nos interessa ressaltar que nossa argumentação se assenta no 
que Santos (2012) compreende por paisagem, sendo aquela que

15 A primeira legislação a tratar da necessidade da criação de uma comissão para 
defesa e estudos do patrimônio histórico, artístico e cultural de São José do Rio 
Pardo data de 1983. No entanto, um conselho com estas finalidades somente foi 
criado em 1994 quando foi regulamentado o tombamento. Todavia, o Conselho foi 
instituído e regulamente somente em 2008 através da Lei n°3029.
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nada tem de fixo, imóvel. Cada vez que a sociedade 
passa por um processo de mudança, a economia, 
as relações sociais e políticas também mudam, 
em ritmos e intensidades variados, a mesma coisa 
acontece em relação ao espaço e à paisagem que se 
transforma para se adaptar às novas necessidades 
da sociedade. (SANTOS, 2012, p. 54).

Complementando, Ribeiro (2007) aponta a imprescindibilidade 
de compreender a paisagem como um sistema interconexo e orgânico 
que engloba as relações espacial, histórica, estética, funcional, simbólica 
e ambiental, e não como uma somatória de elementos e lugares. Sendo 
assim, o espaço, entendido como um “testemunho, uma forma durável, 
que não se desfaz paralelamente à mudança de processos; ao contrário, 
alguns processos se adaptam às formas preexistentes enquanto que 
outros criam novas formas para se inserir dentro delas” (SANTOS, 
2008, p. 138), as marcas são inscritas, as quais Santos denominou de 
“rugosidades”. Para este autor (2008, p. 138), as

’rugosidades’ são o espaço construído, o tempo 
histórico que se transformou em paisagem, 
incorporado ao espaço, logo o espaço-paisagem é 
o testemunho de um momento de um modo de 
produção nestas suas manifestações concretas, o 
testemunho de um momento do mundo,

as quais possibilitam o entendimento do passado, de uma 
técnica e de uma condição social.

Dentro desta análise, compreendemos a singularidade da 
Estação Central como uma rugosidade materializada no espaço, sendo 
ao mesmo tempo passado, e tempo presente, já que participa da vida 
e é indispensável ao entendimento histórico de formação da paisagem 
urbana rio-pardense, sobretudo da passagem do século XIX para o século 
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XX (SANTOS, 2008; FONSECA, 2005). E a exemplo das sucessivas 
transformações que ocorreram nesse edifício, a paisagem urbana 
rio-pardense enquanto sistema orgânico foi continuamente alterada, 
marcada após a implantação da estrada de trem pelo crescimento da 
produção cafeeira engendrada pela política de exportação, que ao mesmo 
tempo incentivava a entrada de imigrantes estrangeiros tendo em vista 
o trabalho livre, e a integração brasileira ao capitalismo internacional, 
o que acabou resultando na formação de uma sociedade híbrida com 
imigrantes nacionais e estrangeiros de diferentes localidades. O aumento 
populacional foi inevitável, o que contribuiu no desenvolvimento da 
malha urbana e de atividades de caráter exclusivamente citadina como 
teatros, bancos, hotéis, barbearias, lojas de Capítulos diversos, entre 
outras. Além disso, o sistema ferroviário possibilitou a integração da 
cidade a uma rede urbana em formação, e permitiu um maior contato 
com os grandes centros urbanos do país e também com a sociedade 
industrial europeia. Essa conjuntura fatalmente acabou por refletir em 
avanços técnicos na arquitetura, que para Reis Filho (2011), era parte 
das transformações em curso no país, e

nessas condições, as novas formas de habitar e 
construir não devem ser consideradas apenas 
como consequências das mudanças vividas pelos 
vários grupos sociais, mas vistas como parcelas 
importantes dessa renovação. (REIS FILHO, 
2011, p. 146).

Nesse sentido, o autor acrescenta que localidades afastadas do 
litoral, passaram a receber

novos tipos de mercadorias, como máquinas 
e materiais de construção mais pesados, cuja 
condução seria impossível com o transporte em 
lombo de burro, passariam a chegar, com toda 
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facilidade e pela vigésima parte do preço, a essas 
regiões. (REIS FILHO, 2011, p. 148).

Agora as “novas técnicas e recursos construtivos, como 
materiais de todos os tipos, desde vigas e colunas de metal, até 
elementos de acabamento, mobiliário e decoração” faziam parte das 
edificações (REIS FILHO, 2011, p. 148). O esforço das construções 
para se adequarem a um ideal de conforto, salubridade, higiene e 
embelezamento contou com o aperfeiçoamento técnico e incorporação 
dos benefícios mais recentes da sociedade industrial, e gradativamente 
as técnicas construtivas primitivas, como a taipa de mão, foram sendo 
superadas pelo uso do tijolo assentado com areia e cal, e alinhadas 
ao estilo eclético. Obras de infraestrutura foram decisivas para a 
afirmação da cidade burguesa a partir da implementação das redes 
de abastecimento de água e coleta de esgoto, a iluminação pública, 
arborização, calçamento e abaulamento de ruas, o que contribuiu na 
modificação das dinâmicas urbanas e no modo de se relacionar com o 
espaço. Desse modo, constatamos que no

espaço construído, a passagem do tempo altera 
as formas, seja pela destruição das mais antigas, 
entendidas como superadas, anacrônicas, não 
funcionais ou suficientemente desgastadas 
para serem substituídas, seja pela adaptação e 
composição com novas formas, onde fachadas 
modernas ocultam velhas estruturas, seja ainda 
pela atividade, regeneradora ou destrutiva [...]. 
(PESAVENTO, 2004, p. 27).

Assim sendo, a paisagem rio-pardense do final do século XIX 
e início do século XX, “enquanto materialidade é um palimpsesto 
de formas [...] na qual se superpõem várias camadas, mais ou menos 
aparentes, se não invisíveis de todo” (PESAVENTO, 2004, p. 27). 
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Logo, procuramos analisar e dar visibilidade ao que foi e ao que se 
tornou a Estação Central de São José do Rio Pardo.

É preciso ressuscitar o implícito e o invisível à 
superfície, desenterrando aquilo que não mais 
se vê: o sugerido, o intuído e pressuposto, o 
transformado, o desaparecido e o lacunar, o 
ausente. (PESAVENTO, 2004, p. 27).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das diferentes possibilidades de leitura e análise da 
paisagem, procuramos indagar a importância das estações, com destaque 
para a Central de São José do Rio Pardo como elemento constituinte 
de uma estrutura orgânica em constante alteração. Ressaltando as 
propriedades do conjunto ferroviário no que diz respeito a materialidade, 
linguagem arquitetônica e técnica construtiva empregada, atrelamos as 
transformações mais significativas na área urbana rio-pardense do fim 
do século XIX e início do XX. Desse modo, compreendemos que as 
ações em São José do Rio Pardo acabaram por marcar a ambiência em 
um tempo que foi preponderantemente influenciado pela economia 
cafeeira e acentuado pela chegada da estrada de ferro, tendo nas 
estações a representação material deste processo.
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Capítulo 29

o luGAr MArGinAl nAS ruínAS do coMPlexo ferroviÁrio de 
BiriGui – SP: Por uMA cArActerizAção dAS intrínSecAS relAçõeS 

Sócio-eSPAciAiS1

Ananda Soares Rosa2; 
Evandro Fiorin3

1 Introdução – A DIMENSÃO SIMBÓLICA DA PAISAGEM

Paisagem – é nisto que a cidade verdadeiramente se 
transforma para o flâneur. Ou mais precisamente: 
para ele, a cidade cinde-se em seus polos dialéticos. 
Abre-se para ele como paisagem e fecha-se em 
torno dele como quarto. (BENJAMIN, 2006, p. 
462).

A paisagem urbana é constituída por um considerável conjunto 
de signos e significações que, condensados, intuem o passado dos 

1 Parte deste trabalho faz alusão a uma pesquisa de Iniciação Científica financiada pela 
FAPESP (processo 2014/2015) com o título “O desafio de radical experimentação 
em áreas urbanas de cidades do interior paulista / Levantamento e Análise das 
estruturas abandonadas ou ocupadas por usos marginais ao longo da linha férrea 
de Birigui – SP”. Tal pesquisa se deu sob a orientação do Prof. Dr. Evandro Fiorin 
e foi ampliada como Trabalho Final de Graduação sob o título “A Nova Estação 
Ferroviária de Birigui – por um raciocínio projetual em devir”, apresentado na 
Universidade Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente em outubro de 
2016. Além disso, este trabalho busca um aprofundamento de outro já apresentado 
no I Simpósio Internacional Patrimônios - Cultura e Sociedade no século XXI.

2  Arquiteta e Urbanista graduada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP 
– Campus Presidente Prudente; e-mail: anandasrosa@hotmail.com

3  Arquiteto e Urbanista; Professor Assistente Doutor da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, UNESP - Campus Presidente Prudente; Departamento de 
Planejamento, Urbanismo e Ambiente; e-mail: evandrofiorin@fct.unesp.br
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espaços e da arquitetura que restou como fragmento do tempo. A 
concepção fragmentária da paisagem vai ao encontro do pensamento 
de Walter Benjamin (1994), que, elaborado em forma de metáforas 
urbanas remontadas sobre a figura do flâneur4, oferece a cidade como 
espaço de percepção multissensorial da modernidade.

Em consonância com o trabalho de Benjamin, Nelson Brissac 
Peixoto, em Paisagens Urbanas (1996), enuncia como possibilidade de 
resgate da cidade a sua percepção como paisagem em movimento. Para 
ele, a urbe é encarada como uma sucessão rápida de acontecimentos 
e ações, sendo necessário um novo olhar sobre o espaço – olhar que 
o flâneur, como um espectador ambulante, domina. O constante e 
acelerado deslocar do passante não permite uma visão integralizada da 
paisagem, a qual é percebida agora por diferentes perspectivas, signos e 
linguagens sobrepostas. Dessa maneira, para Peixoto, a paisagem urbana 
está a todo tempo em transformação, sua modernidade aponta para sua 
ruína ao passo que a cidade é autofágica. Para o autor, “o cruzamento 
entre diferentes espaços e tempos, entre diversos suportes e tipos de 
imagem, é que constitui a paisagem das cidades”. (PEIXOTO, 1996, 
p. 10).

As próprias práticas sociais e o cotidiano se revelam como 
um conjunto de fragmentos urbanos. Assim, para os autores Josep 
Muntañola Thornberg (2010) e Amos Rapoport (2008), os quais 
colocam a sociedade como principal agente atuante no meio, a paisagem 
construída sofre as consequências de uma ordem cronotópica. No 

4  “Flâneur” vem do Francês e significa “errante”, “aquele que caminha”. Walter Benjamin 
foi pioneiro ao tratar a cidade como uma experiência urbana. Em seus trabalhos, 
ainda no século XIX, sobre Paris e sobre Baudelaire, inaugurou abordagens 
interdisciplinares sobre a cidade e sua cultura. (BENJAMIN, 2006).
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seguinte trecho, Muntañola (2010, p. 8-9), destaca o conceito de 
cronotopo5:

[...] estructura entre voces y puntos de vista, una 
forma original de analizar el significado de las obras 
de arte como “dialogías” espacio-temporales, 
buscando um equilibrio entre geografía e historia 
de enorme trascendencia teórica y práctica.

Para Muntañola (2010) e Rapoport (2008), a presença de 
signos que estruturam a paisagem é pautada no sujeito que vivencia o 
espaço-tempo (através do deslocar por entre ele6) e reflete um arranjo 
mental o qual é consequência de uma seleção plena de subjetividade a 
partir da informação transmitida pela paisagem. Daí, para os autores, 
o conceito de Paisagem Cultural ser um conjunto de relações entre o 
meio ambiente – o território – e o comportamento social.

Una correcta relación entre voces (sujetos dentro 
de un tiempo social) y puntos de vista (espacio 
tiempo cósmico) permite analizar y comprender 
la inteligibilidad de las configuraciones culturales 
(libros, objetos, música, etc.), puestas en relación las 
unas con las otras. (MUNTAÑOLA, 2010, p. 9).

Essa concepção está de acordo com o pensamento de Lucrécia 
Ferrara (1988), no qual a leitura da cidade, assentada na percepção 
ambiental, pressupõe que toda prática humana se insere por meio 
de signos na paisagem. A autora defende a ideia de que a imagem da 

5  Cronotopo, do grego cronos: tempo e topo: lugar, refere-se à teoria de Muntañola (2010) 
e Rapoport (2008), quando tratam da relação espaço-temporal aplicada à paisagem. 
Há um grande vínculo destes autores com a teoria dialógica de Mikhail Bakhtin, 
na qual o cronotopo forma o todo – “território”, e não pode ser desassociado do 
homem.

6  Deslocar sobre o qual nos fala Nelson Brissac Peixoto. (PEIXOTO, 1996).
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cidade, composta por fragmentos, não pode ser separada dos usos, 
apropriações e consequentes transformações do ambiente urbano por 
seus usuários. Para ela, em “Leitura sem Palavras” (2002), o espaço deve 
ser lido por meio de diversos signos, tais como: sons, traços, palavras, 
texturas, cores, cheiros, formas, etc., no entanto, sem um protocolo que 
os relacione. A cidade constitui-se, assim, como um texto por ser lido, 
e a paisagem urbana é percebida e registrada por meio da experiência, 
da utilização dos espaços – que os qualifica –, caracterizando lugares e 
estratificando uma memória urbana.

“Imaginários Urbanos” (2001), de Armando Silva, lança 
questões fundamentais no que se refere às relações com a cidade: nela, 
as identidades são construídas ao longo do espaço-tempo, promovidas 
pelo usuário no ambiente urbano. Dessa maneira, a identidade liga-se 
à cultura e, preenchidas de imagens, sentidos e memórias, formam um 
sistema de representação mental e sociocultural.

As paisagens culturais, carregadas de símbolos e memórias, estão 
atreladas às representatividades que, abastecidas de valores identitários 
e culturais, são expressões das ações das pessoas no espaço urbano. 
Assim, o pensamento de Silva (2001) comunga com o de Ferrara, no 
tocante à identidade da cidade surgir a partir de seu uso; à leitura da 
cidade ser a leitura do uso que o usuário traçou no espaço.

Entender a paisagem enquanto memória é, por sua vez, buscar 
a identificação do sujeito com essa paisagem, uma relação cognitiva 
mediatizada por práticas sociais representadas pelas atividades 
cotidianas nas quais se produzem formas de espaço culturalmente 
construídas. Essas práticas sociais contêm a dimensão simbólica da 
paisagem, caracterizada por realidades materiais ou imateriais, onde 
o patrimônio, em suas mais diversas expressões, é identificado por 
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costumes, imagens, memórias, etc. Assim, a paisagem cultural atesta 
o vínculo que o espectador que perambula mantém com o lugar, 
revelando a formação dessa paisagem e expressando sua continuidade, 
mantida por intermédio das experiências sociais representadas, por 
exemplo, nos patrimônios industriais ferroviários, como é o caso do 
presente estudo.

Nessa paisagem em movimento tem-se agora uma associação 
indivíduo-patrimônio-paisagem, relação permeada por símbolos, 
memórias e vivências, construídos através de referências pelos 
usuários do espaço em seus convívios com o meio. Os registros desse 
cotidiano podem e devem ser reputados como imaginários urbanos, 
representações imbuídas de memória e que configuram paisagens 
simbólicas. Uma fusão entre a memória e o lugar.

Assim a discussão acerca da questão do patrimônio industrial 
ferroviário da área da Estação de 1970 de Birigui – SP deve ser 
aqui entendida como somatória de índices presentes na paisagem, 
caracterizando-a sócio-espacialmente. Patrimônio tratado aqui, não 
apenas por um sentido estandardizado, ou seja, reconhecido por seu 
valor arquitetônico ou histórico, mas também um patrimônio que 
reflete a memória do lugar, que representa as paisagens excluídas, os 
espaços residuais, os ‘entre-lugares’7 que são plenos de significado e de 
experiências sociais.

7  ‘Entre-lugar’ como uma alusão ao debate de Francesco Careri em Walkscapes – el 
andar como práctica estética (2009), quando o autor se remete aos “meio-lugares” – que 
não se tratam de lugares propriamente, mas a apropriação de espaços, as ações que 
neles ocorrem e, também, seus usos.
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2 METODOLOGIA – DEAMBULAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA 
DE PERCEPÇÃO DA PAISAGEM

Deambular, de acordo com o dicionário Michaelis, significa 
‘caminhar sem destino, passear, vaguear’. Dessa maneira, como 
resultado de deambulações pelos ‘entre-lugares’ da paisagem urbana 
contemporânea da área da Estação Ferroviária de Birigui, esta pesquisa 
se deu como um exercício crítico do olhar na tentativa de se apreender 
os usos, as apropriações e representações dessa espacialidade. Essa 
compreensão decorre por meio de um percurso peatonal, onde o 
pesquisador se deixa levar à deriva8, caminhando de modo a se perder 
no espaço.

Como um convite ao caminhar à toa pelo lugar, “Walkscapes: el 
andar como práctica estética” (2009), de Francesco Careri, serve como 
parâmetro para o início de uma leitura da paisagem. São escolhidos, 
inadvertidamente, alguns dias da semana e diferentes horários do dia 
para se realizarem as andanças pelo local. No decorrer dos dias, os 
caminhos devem ser percorridos aleatoriamente, mas de modo que, 
ao final da caminhada, o espaço tenha sido reconhecido. Enquanto o 
pesquisador/errante se perde pela paisagem, deve desenhar em sua 
prancheta os percursos que vão sendo realizados. Ao término das 
visitações, os rabiscos – que devem ser feitos in loco –, como alguns 
croquis, formam desenhos interessantes no papel e atestam todo o 
deslocamento que foi realizado.

Com esse deambular vão sendo descobertos, aos poucos, os 
signos do lugar. O caminhar pelo espaço “vazio”, como um tipo de 

8  A Teoria da Deriva é de autoria do pensador situacionista Guy-Ernest Debord 
(1989) e liga-se à psicogeografia, na qual o caminhante, ao observar a paisagem, é 
influenciado por suas emoções e sentimentos, ou seja, seu estado psíquico.
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exploração, permite ver que, ao se adentrar no território, o vazio urbano 
se constitui pleno de possibilidades. À medida que se realizam os 
percursos, podem ser realizadas algumas cartografias das subjetividades 
e das estruturas encontradas abandonadas pelo local. Dessa maneira, 
realiza-se, também, um levantamento do patrimônio arquitetônico, 
galpões e obras de caráter relevante para o espaço. Essas singularidades 
devem ser, ao mesmo tempo, percebidas e registradas por meios 
multimediáticos, fotografias e croquis. O pesquisador/caminhante, 
através das deambulações, da experiência dos espaços feita pelo ato de 
caminhar, deparar-se-á, também, com os tipos citadinos do lugar e suas 
práticas sócio-culturais-espaciais.

Nessa proposição seria possível redescobrir espaços, usos, 
tipos e situações não institucionalizados. Nesse direcionamento, o 
perambular pelo espaço permite o entendimento da formação das 
paisagens socialmente representadas, paisagens onde podem ser 
identificados, através de diversos signos, trajetórias de vida e marcos 
expressivos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES – FRAGMENTOS URBANOS

Birigui originou-se em Dezembro de 1908, no quilômetro 
261 da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (CEFNOB), 
onde foi implantada uma chave para parada de locomotivas (RAMOS; 
MARTINS, 1961, p. 38). No ano de 1912 foi instalada, na Chave de 
Birigui (SERRA, 2006, p. 25), a “The San Paulo Land, Lumber & 
Colonization Company”, uma companhia loteadora, que, atuando em 
conjunto com a CEFNOB, foi a principal responsável pelo povoamento 
do local (ROSA; FIORIN, 2014, p. 288). Em 1917, no núcleo inicial 
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do povoamento, construiu-se a primeira Estação Ferroviária de Birigui 
(GHIRARDELLO, 2002, p. 100), em alvenaria.

Inegavelmente a ferrovia estruturou o crescimento urbano de 
Birigui. No entanto, a partir do governo de Juscelino Kubitschek se deu 
um acelerado incentivo ao transporte rodoviário seguido da implantação 
da indústria automobilística no país, o que fez surgir os primeiros 
questionamentos sobre o futuro dos trilhos que cortavam o centro da 
cidade. Desta maneira, a primeira Estação foi demolida em 1969, os 
trilhos foram retirados do centro e uma nova foi implantada no ano 
de 1970, na época, fora dos limites da malha urbana (ROSA; FIORIN, 
2014, p. 287-292). Essa ‘nova’ Estação esteve em funcionamento até os 
anos 1990, quando um depósito de cimento e cal passou a funcionar 
no local. No início dos anos 2000, o estabelecimento encerrou suas 
atividades e o complexo ferroviário entrou em definitiva decadência 
(ROSA; FIORIN, 2015, p. 79-97).

Essa ‘nova’ Estação Ferroviária construída na década de 1970 é 
o espaço por onde se procurou apreender esse território através do ato 
de caminhar. Uma paisagem representada não apenas pelo patrimônio 
arquitetônico remanescente, mas por uma confluência de sentidos, 
odores, recordações, sentimentos, e que se cristaliza num imaginário 
composto por fragmentos urbanos que vão além da aparência física 
decadente do local. Um lugar marginal – tanto no sentido delinquente, 
bandido, fora da lei, quanto pela essência do que está à margem da 
cidade – um território urbano com fronteiras indeterminadas, uma 
zona intersticial cheia de índices, em constante transformação.

Desta maneira, o contexto da Estação Ferroviária de Birigui, um 
grande vazio urbano de aproximadamente 200 mil metros quadrados, 
se engendra como um legado à espera. Nele, se esmaiam os resíduos 
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da falta de manutenção do sistema férreo: os trilhos, a plataforma da 
Estação, um vagão (contêiner) e um galpão – o “esqueleto principal” 
do complexo industrial ferroviário.

Figura 1 – Os trilhos, a plataforma, o vagão e o galpão: os primeiros signos 
que foram encontrados e que compõem a paisagem.

Fonte: Fotos tiradas pelos autores entre os anos de 2014 e 2016.

Os trilhos, quebrados e danificados se delineiam agora sem 
alguns dormentes. O edifício principal do conjunto, a antiga plataforma 
de embarque e desembarque de passageiros encontra-se abandonado e 
fechado. Suas portas e janelas foram vedadas com o decorrer do tempo, 
de modo a inutilizar entradas e evitar possíveis “invasões” de pessoas 
que ali se abrigavam durante a noite. O lixo é presente por todo o 
chão e suas paredes e pilares têm intervenções de grafites de diferentes 
autores e estilos.

O vagão, pertencente à América Latina Logística (ALL) 
localiza-se entre a plataforma e o galpão e, abandonado, deixa o 
mato invadir o local. O galpão, antigo almoxarifado ou depósito de 
distribuição da ferrovia, distando aproximadamente 160 metros da 
plataforma é o elemento mais pitoresco de todo o complexo: em suas 
ruínas somente as paredes resistem em meio à alta vegetação que o 
circunda e dificulta o seu acesso. É o reduto preferido de dependentes 
químicos que utilizam o local para uso de substâncias ilícitas, já que a 
edificação não possui portas ou janelas que impeçam sua entrada. Em 
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seu interior, um amplo espaço sem pilares é dominado pelo vazio, por 
vezes, encontramos resquícios do uso de entorpecentes e de práticas 
sexuais. Não há cobertura, embora se consiga imaginá-la devido às 
marcas deixadas nas paredes.

Figura 2 – A ‘nova’ Esplanada de Birigui: os quatro primeiros indícios que 
a formam (trilhos, plataforma, vagão e galpão) e sua localização na malha 

urbana.

Fonte: Imagem aérea do Google Earth (2016). Elaborado e modificado pelos 
autores (2016).

Além desses indícios de usos que organizam esse espaço em 
mutação, outros ainda compõem as imediações: a Vila Ferroviária, a 
Praça, a barraquinha do caldo de cana, plantações e criações de animais 
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com algumas cercas, caminhos de intenso fluxo marcados no chão9, um 
trailer de lanches, uma horta, uma pista de caminhada, além de diversos 
outros, dos citadinos que por ali circulam.

Figura 3 - A ‘nova’ Esplanada de Birigui: os demais signos que formam a 

paisagem.

Fonte: Imagem aérea do Google Earth (2016). Elaborado e modificado pelos 
autores (2016).

9  Também denominados “caminhos do desejos” ou “linhas dos desejos”. “Caminho do desejo” 
é um termo com o qual se faz ligação com a bibliografia de Kevin Lynch, a ‘Imagem 
da Cidade’ (1997). Essa expressão refere-se aos caminhos de intenso fluxo que 
ficam demarcados no chão como resultado dos desejos das pessoas de passarem 
por determinado local, embora nada no meio urbano as induza a trilharem aquele 
caminho, como pavimentação, calçadas, etc.
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Histórias vivas ainda podem ser contadas sobre o local pelas 
famílias dos antigos ferroviários, moradores das casas construídas pela 
Companhia para seus funcionários. As 11 casinhas, incluindo a do 
antigo chefe da Estação10, sofreram modificações em sua arquitetura, 
ao longo dos anos, no entanto, ainda não há asfalto, tampouco serviço 
de água e esgotos. Há uma horta em frente às casinhas da Vila onde 
são cultivados legumes e ervas para consumo próprio dos moradores 
do local, os quais se revezam para o cuidado dos cultivos.

Contígua à Vila e em frente à plataforma da Estação está a Praça 
Raul Cardoso, conhecida como “Praça da Bola”, devido ao seu formato 
ovalado. Como uma espécie de esplanada, semicircular, é um espaço 
ermo e subutilizado pelos moradores do entorno, embora possua forte 
potencial para desempenhar o papel de permanência e sociabilidade 
durante os dias da semana. No entanto, aos finais de semana, durante o 
começo da noite, carros, motocicletas e pedestres praticam uma espécie 
de footing ao redor da Praça – adolescentes e jovens utilizam-se do 
espaço para paqueras e fazem uso de bebidas alcoólicas, usufruindo da 
oferta de alimentos do seu redor. Desta maneira, à noite e aos finais de 
semana, a Praça se transforma em um reduto movimentado, de pessoas 
em busca de lazer, descanso, paquera e comida. Na própria Praça há 
um trailer de lanches onde o dono e um funcionário, ao abrirem o 
estabelecimento, erguem uma tenda amarrando-a ao poste de luz e a 
uma árvore próxima. Há, também, no local, uma academia específica 
para exercícios da terceira idade, embora os equipamentos estejam 
inutilizados até o momento.

10  A casa do antigo chefe da Estação era a primeira da Vila, voltada à Praça 
Raul Cardoso e com uma arquitetura diferenciada das demais, que são geminadas 
duas a duas.
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Avenidas importantes como a Euclides Miragaia e a Nove de 
Julho margeiam o complexo ferroviário. A Avenida São Francisco, 
grande concentradora de casas noturnas e academias, é um dos 
principais eixos até a Estação, sendo a Praça Raul Cardoso, uma espécie 
de rotatória para retorno. À nordeste da esplanada tem-se uma área 
mais verticalizada, com presença de comércio, serviços e uma gama 
considerável de restaurantes e etc., para uma população mais abastada; 
e à sudoeste, casario baixo tradicional.

Nesse contexto o vazio da ‘nova’ Estação Ferroviária pode 
ser compreendido como um oceano verde, com dificuldades de 
transposição, tanto ao nível do pedestre, quanto do motorista; mesmo 
assim, pessoas e motociclistas criam linhas do desejo por entre trilhos, 
ruínas e a vegetação. São motoboys que cortam o caminho por causa da 
dificuldade de se transpor o espaço com veículos e, assim, economizam 
o tempo da entrega; mães com carrinhos de bebês que passam em 
meio à vegetação para chegar ao outro lado; empregadas domésticas 
que cruzam o lugar para trabalhar; moradores de um bairro que visam 
chegar ao outro. Estes perpassam pelo local como passageiros de uma 
nau, às vezes sem deixar rastros.

Toda a margem do pátio da Estação próxima à Praça Raul 
Cardoso é constituída por cercas de chapas de aço vazadas e distribuídas 
ao longo de todo o espaço. Elas tinham a função de evitar a circulação 
de pessoas pela zona dos trens, embora, hoje, suas descontinuidades 
permitam que haja essa transição de um lado a outro da área.

No local, especificamente na margem oposta à Plataforma da 
Estação, foi instalada pelo poder público uma Pista de Caminhada. É 
o único lugar bem iluminado da esplanada durante a noite devido à 
instalação de postes de luz com fiação subterrânea. No entanto, não 
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há bancos, bebedouros e nem lixeiras em sua extensão, e a arborização 
não é suficiente. Sua utilização é maior no início da manhã e final da 
tarde, para fins de exercícios físicos, o que permite que o espaço adquira 
dinamicidade. Este fato não exclui a utilização da pista como passagem, 
visto a ausência de passeio público por toda a extensão da esplanada.

Num desenho abstrato, as cercas de madeira e arame farpado 
são cravadas por moradores do entorno que se apropriam do local para 
plantações de cana, banana e mamão, além de espaço para criação de 
animais: galinha, galinha d’angola, pato, cavalo, ganso.

Por entre as ruínas desse lugar marginal, misto de rural-
urbano, flagramos “cortadores de caminhos” colhendo frutos das 
árvores frutíferas, levando crianças para ver o ‘patinho’, tomando um 
sorvetinho, observando os grafites nas antigas paredes da Estação, 
ou mesmo saboreando o caldo de cana na barraca posicionada em 
localização estratégica. Curiosamente, a cana-de-açúcar é ali plantada, 
colhida, moída e tomada.

O “garapeiro”, irmão de um morador do entorno, segundo 
apuramos, é um sujeito interessante. Reflexo das peculiaridades desse 
lugar, convive com diversos tipos que perpassam por este espaço 
dicotômico. Figura entre o moderno e o arcaico, o rural e o urbano. 
Depende do fluxo de citadinos, mas também da perpetuação desse 
território sem dono para o sucesso de sua barraca. Sua mula fica presa 
próxima à plantação, força motriz que desempenha um papel importante 
nesse tipo negócio, tradicional nas cidades do interior paulista.

Entretanto, na expressão da cultura do local, composto por 
diversas subjetividades, também está aquele indivíduo que não encontra 
mais lugar para se assentar na sociedade. O território vago é um mar 
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de possibilidades. Assim, apenas em alguns momentos durante o dia, 
os marginais, delinquentes e beligerantes são dados à vista, enquanto à 
noite, em meio à escuridão, os usos transgressores são frequentes e lá 
alguns deles se escondem para usar drogas.

Emerge, também, neste lugar, a figura do grafiteiro, do artista 
de rua que se utiliza das paisagens da ferrovia como manifestação 
artística e como crítica social. Nesse contexto surgem práticas artísticas 
realizadas por pessoas cuja necessidade de se expressar busca chamar 
atenção dos passantes nas críticas desenhadas, que dão um enfoque 
ideológico, político e social aos aspectos da vida urbana desse local.

Em paralelo, há também o vândalo, o pichador, ou aquele que 
se manifesta pela apologia ao crime.

O dinamismo dos grafites e das pichações ocorre em 
sobreposições, em cronotopos: a cada visita uma nova paisagem, uma 
perspectiva diferente, pois novos desenhos são feitos em substituição 
aos antigos. Pichadores e grafiteiros criam uma linguagem própria, 
praticamente criptográfica. Empregam códigos, grafias e pseudônimos 
enigmáticos, incompreensíveis e anônimos para o cidadão comum, mas 
que entre eles tornam-se uma forma de identificação – sua origem, 
características ou ideais comuns – materializando símbolos de sua 
própria cultura.
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Figura 4 – Como um framing de filme surgem os demais signos (e com 
eles os tipos citadinos) que ajudam a compor a paisagem urbana da área da 

‘nova’ Estação Ferroviária de Birigui.

Fonte: Fotos tiradas pelos autores entre os anos de 2014 e 2016.

Em vista disso, a área do complexo ferroviário de Birigui é 
um lugar multifacetado, ambíguo, de grandes contrastes, abismos e 
antíteses. O espaço da ‘nova’ Estação se configura como um patrimônio 
material e imaterial, cuja paisagem urbana em trânsito, ainda tenta-se 
compreender. Suas grafias, de uma linguagem marginal – limítrofe, 
periférica e, também, criminosa, produzem “textos” (FERRARA, 2002) 
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a partir de seus próprios enraizamentos e realidades, dando origem a 
um espiral de intensa reconfiguração da cultura do espaço.

Um lugar de intensa mistura: o morador da Vila, o morador 
do entorno, o trabalhador, o grafiteiro, o artista de rua, o pichador, o 
motoqueiro, o vendedor, o usuário de drogas, o morador de rua, a mãe 
e o bebê, o avô e o netinho, o “ladrão” de frutas, o criador de animais, 
o pedestre, o pesquisador/investigador/errante.

No contexto urbano contemporâneo esses 
terrenos seriam redutos de identidade, de 
liberdade e de memória para seus habitantes. Os 
terrain vagues11 lidam com o tempo, ou melhor, 
com os tempos da cidade contemporânea. (...) 
Vagos, esses terrenos erram pelos tempos da 
cidade questionando prioridades de investimentos, 
identidades construídas e devires sonhados. 
(BORDE, 2003, p. 3).

Admite-se, então, que o espaço e seus frequentadores são 
parte de um mesmo todo que não pode ser subtraído ou mutilado, 
dividido ou fracionado: eles colaboram para a construção/formação 
da paisagem de um lugar marginal sob as ruínas do tempo e do espaço. 
Uma Paisagem em curso – aberta – que se forma e de forma, sempre 
como uma nova espacialidade, da qual surge, intrinsecamente e vai 
sendo forjada a sua própria imagem, um constructo sócio espacial de 
complexidades.

11 O termo “Terrain Vagues”, utilizado por Ignasi de Solà-Morales (2002), é 
aplicável a área da nova Estação de Birigui, um terreno possuidor de forte memória 
urbana, que surge a partir de mutações urbanas e imbuído de fortes expectativas e 
possibilidades.
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Figura 5 – “MONOCULTURA X CONTRACULTURA” é um dos grafites 
do Galpão. A palavra “Birigui”, na barriga do boneco, dá a impressão de ter 
sido escrita com o sangue (tinta vermelha) que escorre de seus olhos. É uma 

figura icônica, pois atesta sua origem.

Fonte: Autores (2016).

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Considerando os lugares à margem como ruína 
que acomoda o estranhamento, a resistência 
e o desejo, a Arquitetura produzirá ‘forma’ na 
aprendizagem com o outro; no desafio inesperado 
e na urgência; na respiração que terá por fundo 
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o atual conjunto de complexidades. (SANTOS; 
SALDANHA, 2004, p. 11).

Através dos signos observados nos traços do cotidiano da cidade 
e do real significado que esta atribui à vida das pessoas, entendemos 
que a multiplicidade de imagens e imaginários do complexo industrial 
ferroviário de Birigui – SP deva ser compreendida como camadas de 
um constructo de fragmentos do espaço-tempo. Nessa intelecção, a 
relação indivíduo-patrimônio-paisagem é dinâmica e mútua. Diante das 
inúmeras territorialidades, a diversidade de representações e práticas 
sociais na formação e transformação do fenômeno urbano, permite (re)
conhecer identidades e culturas diversas, manifestando uma paisagem 
ligada ao dia-a-dia dos indivíduos, enfatizando, por mais ambíguas que 
possam parecer, suas maneiras de pensar, de olhar, e de viver o lugar.
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Capítulo 30

conhecendo A PAuliStAnA ruA São joão: hoje, luGAr de MeMóriA

Regina Helena Vieira Santos1

1 Introdução

A pesquisa estuda a partir da arquitetura das edificações as 
transformações no tecido e na paisagem urbana do centro histórico 
da cidade de São Paulo. O fragmento físico é a Rua São João, no 
trecho entre o Largo do Rosário e a Rua Ypiranga, lindeira a várzea do 
Anhangabaú.

Foram investigadas as edificações que foram construídas, 
reformadas, inauguradas e reinauguradas antes, durante e depois do 
alargamento desta Rua em Avenida com 30 metros de largura a partir 
de 1912, quando foi promulgada a lei para este fim. O recorte temporal 
adotado, destaca-se pelas mudanças sociais, econômicas e físicas que 
a pequena e pacata vila de Piratininga vivenciava, trata-se da: Rua São 
João, o boulevard 2 paulistano na Primeira República (1889-1930).

Como as edificações estudadas em sua maioria não existem 
mais, a principal fonte de pesquisa é a fonte primária que pertence 
ao acervo do Arquivo Histórico São Paulo – AHSP3, compreende 

1  Arquiteta; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo 
(FAU – USP) / Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Firenze 
(DiDA – UniFI); e-mail: rhvs@usp.br

2  A palavra francesa boulevard, foi emprestada pois a própria tradução é a definição 
que melhor se adequa à obra feita no começo do século XX.

3  AHSP – Arquivo Histórico São Paulo. A partir deste ponto será sempre adotada 
esta sigla quando se refere a documentos consultados neste acervo. 
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os documentos e projetos de arquitetura pertencentes do final do 
século XIX e começo do XX, que se referem as solicitações feitas 
por cidadãos à municipalidade para a construção, reforma, ou ainda 
pedir alinhamento dos imóveis. A coleção de obras particulares4 possui 
desenhos técnicos como plantas, cortes e elevações que nos permitem 
conhecer os programas de necessidades dos edifícios e suas respectivas 
fachadas. O acervo das obras públicas também foi consultado. A 
pesquisa investigou também a iconografia da época e a cartografia 
histórica. Muito contribuiu a literatura da ocasião.

Nos desenhos estudados, muitas vezes constava apenas 
a reforma de uma janela, transformada em porta balcão com verga 
e sobre verga ornada, ou seja, detalhes que muitas vezes passam 
desapercebido, neste trabalho passou a ser relevante. De pequenos 
detalhes arquitetônicos foi feita a leitura urbana e vice-versa, e assim 
foi montado o quebra cabeça decorrente da documentação encontrada. 
Esse material elucida muitas vezes o porquê ou não de se preservar a 
arquitetura quando ainda existe alguma edificação.

4  Coleção das Obras Particulares, os documentos pertencentes a essa coleção a partir 
desta nota aparecem com a sigla: OPA.



605

2 AS EDIFICAÇÕES

A Igreja do Rosário demarcava o ponto inicial da rua em 
questão, local também conhecido como Largo do Rosário5. Teve início 
sua construção em taipa de pilão em 1725 e demorou trinta e dois 
anos para ser concluída. Foi demolida para a abertura da Praça Antônio 
Prado, inaugurada em 1906.

A segunda edificação mais antiga da via é o sobrado residencial 
da família Souza Barros6. Não foi encontrada a data exata de construção. 
Porém a busca da sua origem foi iniciada.

“Na Rua de São João, no grande prédio de sobrado n. 54, 
residiu o dignitário Luís Antonio de Sousa Barros, falecido a 9 de 
março de 1887, na idade de 78 anos”7 (MARTINS, 2003, p.168-169). 
O dignitário era filho do Brigadeiro Luís Antonio de Sousa e irmão 
do Coronel Francisco Antonio de Sousa Queiroz (Barão de Sousa 
Queiroz), que administrou como vice-presidente, a Província de São 
Paulo desde 1835; e do Comendador Vicente de Souza Queiroz (Barão 
de Limeira), que em 1864 recusou, por motivos de saúde, a nomeação 
para presidente de São Paulo pelo governo imperial.

5  Sobre a igreja e o Largo do Rosário ver o Capítulo: SANTOS, Largo do Rosário: 
parte del primo intervento urbano moderno della città di São Paulo. Itália/Pavia, 
Università degli studi di Pavia, 2016. PINTO, 1979, p.36-37, 258. AHSP, OPA 310, 
fls. 67-68, 1901.

6 AHSP_OPA 20, fl.134, 1880. 
7  O dignitário nasceu em 1809, teu pai já havia a casa à Rua São João, estima-se 

que esta foi construída no final do século XVIII. Nos registros iconográficos do 
primeiro quartel do século XIX, há presença do sobrado da família. MARTINS, 
2003, p. 168-169.
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Nascida em 1851, Maria Paes de Barros8, filha do Comendador 
Luiz Antônio de Souza Barros, no livro No tempo de dantes, assim 
descreve a vida na Vila de Piratininga:

A cidade, no entanto, conservava hábitos um tanto 
feudais e aparência medieval. Nas ruas tristes, com 
passeios tão estreitos que apenas davam para duas 
pessoas lado a lado, não se viam senão casas baixas 
e pequeninas, habitadas por profissionais de vários 
ofícios: sapateiros, latoeiros, caldeireiros. E, qual 
conta disjuntiva naquele sombrio rosário, aqui e ali 
um vasto casarão, grave e soturno, residência de 
família mais abastada, com suas janelas de rótulas, 
sempre cerradas... Talvez que, por trás dessas 
gelosias, espreitassem uns belos olhos negros, 
procurando divisar algum passeante... (BARROS, 
1998, p. 2).

Uma cidade sem atrativos culturais, transeuntes apenas 
circulavam para cumprir os afazeres, senhoras de mantilha retornando 
da missa, conta-nos Maria Paes de Barros que apenas três sages 
rodavam a cidade sendo uma do bispo, outra da Marquesa de Santos e 
a outra do Comendador Luiz Antônio Souza Barros, bem diferente das 
movimentadas cidades do Rio de Janeiro e Salvador.

8  Maria de Souza Barros, filha primogênita entre dez irmãos, do segundo casamento 
de Luís Antônio de Souza Barros com Felicíssima de Campos, era neta do Brigadeiro 
Luís Antônio. Seu pai era um prestigioso político, proprietário de terras, engenhos e 
cafezais no interior paulista. Recebeu uma rigorosa educação, com influência alemã. 
Casou-se com um primo, o coronel Antônio Paes de Barros. Assume o nome de 
Maria Paes de Barros, escreveu História do Brasil, que segundo uma neta talvez não 
tenha sido muito aceita por criticar os jesuítas. E No Tempo de Dantes, aos 94 anos, 
que reconstituí o modus vivendi de uma família de prestigio social. Segundo Miriam 
Lifchitz Moreira Leite, no prefácio feito para a publicação em Vida Cotidiana em São 
Paulo no Século XIX, Maria foi uma ativista política, não era propriamente socialista, 
e sim uma nacionalista que se norteou na União Soviética pós Primeira Guerra, 
com a possibilidade de a transformação melhorar a vida dos homens (MOURA, 
1998).  BARROS, 1998. p. 2.
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Um sobrado grande situado na época “um tanto fora da cidade” 
(BARROS, 1998, p. 9) na rua São João, era a casa do Comendador 
Luis Antônio de Souza Barros, no primeiro andar havia cômodo para 
os pais, e no superior sala de estudos, além de dormitórios para as 
crianças. Havia uma grande sala de estar, uma sala de costura, uma 
para as refeições, que de costume eram servidas cedo: almoço, às 9:00, 
às 14:00 o jantar e às 20:00 o chá à luz de velas. No quintal uma fonte 
abundante, cuja água servia um pequeno tanque de posse das lavadeiras. 
Sobre a rotina:

Levantavam-se muito cedo tanto a família 
como os escravos. Era numeroso o pessoal de 
serviço. Havia dez ou doze raparigas de quarto, 
mucamas, serventes, engomadeiras, costureiras. 
No pavimento térreo habitavam três ou quatro 
mulheres casadas, que se ocupavam da lavagem 
da roupa e outros serviços externos. Como todas 
as necessidades da família eram supridas em casa, 
os maridos destas trabalhavam em diferentes 
ofícios: um era sapateiro, fornecendo calçados 
para todos os domésticos..., outro era jardineiro, 
outro padeiro, dois eram cozinheiros – e havia o 
mulato Joaquim, cocheiro de confiança. Todos 
eles serviam excepcionalmente como pajens. 
(BARROS, 1998. p. 19).
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Figura 1 – A casa do Comendador Luís Antônio de Souza Barros na antiga 
Rua São João, construída em fins do século XVIII, foto feita em 1912

Fonte: BMA, álbum Washington Luiz, vol. 2, 1862-1900-16.

Dentre a documentação consultada existente sobre esse período 
do final do século XIX, foi localizada uma solicitação de 1880 sendo o 
requerente, Luís Antonio de Souza Barros, que assina9:

pleiteando pintar a frente de seu prédio sito a 
rua São João ... conceder a licença para colocar 
andaimes na frente do mesmo prédio pagando... 
as respectivas licenças. Nestes termos pede o 
deferimento. São Paulo 24 de abril de 1880.

Este é o único documento até a presente data que assevera a 
bibliografia estudada.

9  AHSP_OPA 20, fl.134, 1880.
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No levantamento da iconografia encontramos alguns registros 
que nos revelam na paisagem urbana da cidade de São Paulo, do outro 
lado do Ribeirão do Anhangabaú o sobrado da família Souza Barros 
em três datas diferentes: 1827, 1887, e 1890 respectivamente. Observa-
se o casarão da família Souza Barros que na ocasião das obras de 
alargamento foi demolido dando espaço a nova avenida e uma nova 
edificação. O que foi constatado através dos documentos consultados, 
para o endereço cujo qual foi feita a solicitação por Luís Antonio de 
Souza Barros, em 1880, coincide com a solicitação feita em Dr. José de 
Souza Queiroz em 1924 para um prédio10.

Na esquina com a Rua Ypiranga, endereçado na Rua São João 
n.139, foi construída a Escola Americana11, com o apoio da igreja 
Presbiteriana. Na base cartográfica publicada em 1877 aparecia indicado 
o prédio. Para o sobrescrito citado, no ano de 1898, o proprietário 
Manuel dos Reis Pinto da Rocha requer aumentar o prédio, apresenta 
desenho em escala 1:100, das plantas: rez-do-chão e do primeiro andar, 
um corte e fachada. O parecer do técnico municipal foi favorável com 
um adendo: 

Não há inconveniente em conceder-se a licença 
para augmto. do edificio da Escola Americana na 
Rua São João no 139, visto haver espaço.

O pavimento superior não satisfaz o que exige o 
padrão Municipal, quanto a altura do pé direito 
e janellas, mas visto o destino do mesmo para 

10 O prédio novo, é o Cinelândia Hotel, data a solicitação de 1924. Fonte: Inventário 
DPH/FAU-USP/2012. Ver subCapítulo 3.2.14 em SANTOS, 2017, p. 308.

11 AHSP_OPA 216, fls. 87-90, 1898. AHSP_OPA 424, fls. 20-21, 120-123, 1905. 
AHSP_OPA 73, fl. 108, 1894.
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rouparia de uma escola, sou de parecer que pode 
ser deferido.

S. Paulo 28-11-98. Carlos Milano (sic.)12.

Na planta do rez-do-chão lê-se o acesso independente à esquerda 
para o primeiro andar, a rouparia, um salão grande medindo toda a área 
do prédio com frente de 13.40m X 6.40m. No mais distribui-se uma 
cozinha medindo 4.00m X 6.40m com acesso para a despensa e um 
quarto independente medindo 2.00m X 3.10m na quina do prédio. A 
fachada é composta em ritmo de seis envasaduras alinhadas térreo com 
superior, todas arrematadas em arco com sobreverga decorativa. No 
primeiro andar todas as aberturas são de janelas, enquanto no térreo 
as envasaduras mantem o ritmo, porém a distribuição é: uma porta, 
uma janela, outra porta, outra janela e mais duas portas. O corte nos 
apresenta o telhado de duas águas com tesoura de madeira.

Antonio Egydio Martins nos conta que:

Fora das escolas era quase impossível que o 
saber se transmitisse, pois quase não havia livros, 
sobretudo no quinhentismo e no seiscentismo. Ao 
longo do setecentismo devem ter se formado e se 
enriquecido um pouco as ‘livrarias’ dos conventos, 
fundando-se apenas no fim do primeiro quartel 
oitocentista uma biblioteca pública. (MARTINS, 
2003, p. 255).

A biblioteca (1825) que o autor se refere era no convento dos 
capuchinos, onde foi instalada a Faculdade de Direito (1827). Nesta 
ocasião, foi estabelecida a primeira oficina tipográfica; e em 1827 surgiu 
o primeiro jornal impresso na cidade: O Farol Paulistano. A Escola 
Normal13 foi criada apenas em 1846. 

12 AHSP_OPA 216, fls. 87-90, 1898.
13 Lei provincial n. 34, de 1846. Sobre o ensino ler MARTINS, 2003, p.255 e 305.
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Jorge Americano escreveu sobre as escolas primárias:

Já me referi noutro ponto deste livro a Escola-
Modelo ‘Caetano de Campos’. A outra Escola-
Modelo era a ‘Prudente de Morais’, na Avenida 
Tiradentes. Além delas, o ensino primário 
ministrava-se nos diversos grupos escolares e na 
Escola Americana. (AMERICANO, 2004, p. 373).

Com intuito educacional, o casal de missionários George e 
Mary Chamberlain, norte-americano e protestante, veio para o Brasil 
em 1869. Residindo na Rua Visconde de Congonhas do Campo, 
começou a ensinar na sala de jantar de sua casa14. Com apoio da Igreja 
Presbiteriana, em 1872, as aulas mudaram para a Rua Nova de São José 
(atual Rua Líbero Badaró). Em busca de uma sede maior, a escola e 
igreja, em 1875, mudaram para a Rua São João na esquina com a Rua 
Ypiranga.

Foi encontrado desenho de 1905, para uma reforma no prédio 
assinado por Guilherme Krug & Filho15, Architectos e Construtores:

[...] vem pedir à V. Exa se digne mandar aprovar 
as plantas juntas, para a construção do accrescimo 
de um andar superior, sobre o pavimento térreo 
existente, no Edificio Eschola Americana, sita 
a Rua de São João, esquina da Rua Ypiranga, na 
parte que se acha no alinhamento da Rua de São 
João, e por ser de justiça.

E.R.D.

São Paulo, 4 de dezembro 1905. Gme Kruf  Fo. 
sic)16.

14 BRUNO, 1954, p.399; 410 e 1270. 

15 Wilhelm Gustav Heinrich [Guilherme] Krug e o filho Georg Krug. Ver FICHER, 2005, 
p.87-88.

16 AHSP_OPA 424, fls. 120-123, 1905.
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O desenho para: “Collegio Americano, sobrado na Rua S. 
João”. Apresenta a fachada em escala 1:50, e foi apresentado apenas a 
parte a ser construída, ou seja, o acréscimo com a reforma.

A Escola Americana, foi inovadora na sociedade católica que 
frequentava as escolas dos conventos, como dos jesuítas no Pátio do 
Colégio. Após um tempo passou a chamar-se “Mackenzie College”. Um 
novo e maior prédio foi construído para o curso de engenharia, no bairro 
de Higienópolis que estava sendo aberto. Encontramos para a rua D. 
Veridiana o Projecto para o edifício do Mackenzie College17, de 1894, que 
em 1896, deu início às aulas da Faculdade de Engenharia Mackenzie18.

Figura 2 – Vistas da Ladeira e Rua São João, na esquina com a Rua Líbero 
Badaró, c.1910-1911.

Fonte: BMA, álbum Washington Luiz, vol.1, 1862-1910-16.

17 AHSP_OPA 73, fl. 108, 1894. 
18 Sobre o Edifício Mackenzie, e sua restauração ver NUNES, 2005.
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Dando continuidade à cronologia da rua, o trecho entre a 
várzea do Anhangabaú e a rua São Bento era conhecido como Ladeira 
São João19. Anteriormente era conhecida como Ladeira do Acu. Nesse 
espaço íngreme, do lado de numeração par, foram constatadas algumas 
singelas edificações que nos esclarece que tipo de construções eram 
feitas no final do século XIX. Foi protocolado o processo20 com o 
projeto de alargamento da Ladeira São João em 1912, os desenhos 
apresentados mostram os imóveis que foram desapropriados, e 
posteriormente tiveram suas edificações demolidas.

Novas demandas sucediam na cidade de São Paulo. Para suprir 
o abastecimento de alimentos foi construído em estrutura metálica, 
de 1886 a 1890 o Mercado São João. Implantado à Rua São João, na 
planície do Anhangabaú, no sopé da Rua do Seminário conforme 
podemos visualizar na “Planta da Capital do Estado de São Paulo e 
seus arrabaldes”, desenhada e publicada por Jules Martin.

Segundo descrição de Antônio Egydio de Martins:

Próximo ao princípio da Rua Formosa está o 
Mercado São João, que foi construído no local 
em que, antes, existiram pequenos e antigos 
prédios térreos, situados na Rua do Seminário e 
pertencentes à Santa Casa de Misericórdia e que 
confinavam: de um lado com a Rua São João e, de 
outro lado, com o Beco do Sapo e, pelos fundos, 
com o Rio Anhangabaú, sendo esses pequenos 
prédios desapropriados, em fins de 1886, pela 
Câmara Municipal, pela quantia de 28 contos e 
mandados demolir para ser feito o atual Mercado 

19 AMERICANO, 2004, p.91. AHSP_OPA21 fl. 167, 1882. AHSP_OPA 56, fls. 163-
164, 1893. AHSP_OPA 70, fls. 125-127, 137-139, 1894.

20 Processo do Projecto de alargamento da Ladeira de São João, de 1912, pertence ao 
acervo da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB.
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de São João, cuja inauguração teve lugar em 30 de 
junho de 1890, importando as respectivas obras 
em cerca de 1000 contos de réis. (MARTINS, 
2003, p. 168-169).

Figura 3 – Vista do Mercado São João de quem vem pela Rua do Seminário. 
A Rua São João está aos fundos da edificação.

Fonte: BMA, coleção Cartões Postais, 1900-1940.

Observando as imagens pesquisadas do começo do século 
XX, vê-se uma edificação de um único pavimento, com diferença de 
duas alturas no pé direito. Nas fachadas observa-se que os vãos, as 
aberturas externas, são poucos e pequenos. Predominando os cheios 
sobre vazios. Construído em estrutura modular metálica importada. 
Não foi localizado no Arquivo Histórico de São Paulo registros 
gráficos desta edificação. Entretanto pelo desenho da implantação na 
cartografia observa-se que a planta do edifício é um quadrado, com 
cerca de 50 metros de lado, e um outro quadrado interno menor, ou 
seja, configurando um pátio interno. O acesso era feito por uma entrada 
central a cada fachada do edifício.
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Sobre os mercados escreveu Jorge Americano21: 

Quem saísse da Praça Antônio Prado descendo 
a Ladeira de São João, passava por uma fila de 
engraxates, à beira da calçada. Uma cadeira de 
braços, assento de palhinha, à qual ficava preso, 
aberto, o guarda-sol de lona. [...]

Vamos descendo a ladeira. No lugar que é hoje 
fronteiro ao Correio, a Rua São João (10 metros de 
largura) tinha, do lado esquerdo o Teatro Politeama 
(paredes e telhado de folhas de Flandres) e do lado 
direito o ‘Mercadinho’ (paredes e telhado de folhas 
de Flandres).

O mercadinho era quadrado, 50 metros por 50, 
uma entrada central em cada face.

Havia frutas, cereais, legumes, verduras, linguiças, 
frangos, toda pequena produção das chácaras dos 
arredores da cidade, e um setor de peixe, vindo 
de Santos. Nada de Capítulos que não fossem 
comestíveis, a não ser as cestinhas e peneiras 
tecidas em taquara e os potes e moringas de barro. 
Nos comestíveis, bacalhau seco, mas não produtos 
enlatados. (AMERICANO, 2004, p. 101-102).

Todavia, na investigação do acervo de Obras Públicas foram 
localizados os originais do projeto22 para um novo edifício do Mercado 
São João, datado novembro de 1898. O projeto está assinado por 
Dubugras23 & Heuszler architectos24. A área do prédio que seria 

21 Crônica escrita por Jorge Americano (1891-1969) das memórias de sua infância e juventude. 
Advogado e promotor público, foi professor e reitor da Universidade de São Paulo-USP. 

22 Coleção Obras Públicas, Mapoteca 5, gaveta 4, Mercado São João, 1898.
23 Victor Dubugras sobre este profissional ver: REIS FILHO, 2005; e FICHER, 

2005, p. 75-83.
24 O arquiteto alemão Heuszle. Ver mais FICHER, 2005, p. 170. 
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construído era maior, para isso foi feito um estudo de desapropriação 
de lotes na área do entorno do Mercado São João existente. Nas plantas, 
em escala 1:100, do edifício lê-se a distribuição dos espaços comerciais 
em torno de um pátio central quadrado, que resolve a circulação 
horizontal como em um claustro. Nos quatro cantos do quadrado 
há torres de distribuição e circulação vertical dos cinco pavimentos 
propostos. Na metade de cada lado do quadrado, encontram-se outras 
quatro torres secundárias de circulação vertical. A fachada é eclética, 
com influência neogótica, apresenta um ritmo horizontal em módulos. 
Esses módulos são divididos numa composição de três vãos, e nos 
andares superiores possuem colunas encimadas com três arcos plenos. 
As torres de circulação secundárias definem os eixos de simetria da 
fachada. E nos quatro cantos, as torres são destacadas da volumetria 
do edifício.

Sobre o neogótico, Reis Filho (2005, p. 19-20) fez a observação em relação 
aos projetos de Victor Dubugras:

No projeto de seus colegas, o neogótico era 
resolvido quase sempre como se fosse apenas um 
novo repertório de elementos decorativos. Para 
Dubugras, seguindo os preceitos do francês Viollet-
le-Duc, as soluções tinham caráter evidentemente 
construtivo [...] O Ecletismo em Dubugras 
correspondia a uma postura fundamentalmente 
experimental, voltada para a pesquisa da lógica dos 
processos construtivos e dos materiais, mais que 
a uma preocupação formal e decorativa. Em sua 
arquitetura, a forma decorria da construção.

Não será aprofundado aqui os projetos deste profissional, mas 
nos poucos desenhos do projeto para o novo mercado, foi observado a 
funcionalidade no projeto, que priorizava a circulação dentro do prédio 
de cinco pavimentos.
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Este projeto não foi executado apesar das casinhas terem sido 
todas demolidas. A edificação do “velho” Mercado São João também foi 
a baixo em 1914. A estrutura metálica, segundo os professores Lefèvre 
e Pinheiro25, era similar a estrutura da estação de trem da cidade 
de Bananal, poderia ter sido remontada em outro endereço e ainda 
hoje seria muito apreciada. A área aberta na várzea do Anhangabaú 
posteriormente foi tratada com paisagismo e neste local passou a ser a 
Praça do Correio. Espaço que abrigou a escultura de Giuseppe Verdi, 
de autoria de Amadeo Zani, oferecido pela colônia italiana. O novo 
Mercado Municipal foi construído de 1928 a 1933 à Rua da Cantareira, 
na várzea do Rio Tamanduateí, projetado por Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo.

Teatros na Rua São João, a cidade mesmo sendo retardatária 
na vida cultural, ainda no período colonial teve sua Casa de Ópera por 
volta de 1763, na Rua São Bento; posteriormente no Largo do Palácio 
funcionou a segunda Casa de Ópera26 por volta de 1795 (demolida em 
1870). Outros teatros como Teatro Batuíra, Teatro São José, Teatro 
Apollo, Teatro Minerva, funcionaram na cidade na ocasião da abertura 
do Polytheama27 Nacional, endereçado à Rua São João, 23. Consta na 
pesquisa de Elisabeth Azevedo para o endereço Rua de São João 67, 

25 LEFÈVRE; PINHEIRO, 2002, p. 4-6. Outro Capítulo sobre este assunto foi 
publicado LEFÈVRE, 2003. Sobre o transporte coletivo ver também a pesquisa do 
professor Lefèvre, 1985.

26 Sobre o tema teatro, ver o texto da historiadora Elisabeth R. Azevedo: O teatro em 
São Paulo (1554-1954), em PORTA, 2004, p. 523-583.

27Sobre a grafia constam nos documentos diversos modos de escrever: Polytheama, 
Politheama, Politeama. Foi adotada a mais frequente, ou seja, Polytheama; exceto 
em citações. O significado da palavra polytheama é um espaço com muitas funções 
como: teatro para vários gêneros de representação, salão dançante, cinema, na 
atualidade chamamos de um espaço multi-uso.
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o Cabaré do Sapo Morto, de 189728, mas deste bem não localizamos 
nenhuma informação gráfica ou iconográfica.

Jorge Americano em sua crônica sobre teatros resume:

Surgiram por esse tempo o Teatro Apolo, o 
Santana, na Rua Boa Vista. Também o Politeama, 
na Ladeira de São João e pegado o Cassino Paulista, 
onde foi depois o Bijou Théatre, o cinema Central, 
e em seguida a Delegacia Fiscal do Tesouro 
Federal. Demolida, ficou a Avenida Anhangabaú, 
e se fez aí a passagem inferior do cruzamento com 
a Avenida São João (AMERICANO, 2004, p. 216).

Figura 4 – Rua São João, com o edifício do Casino Paulista, na altura onde 
estão os bondes. 1902, foto de Guilherme Gaensly.

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo.

O terreno de propriedade da Companhia Antarctica Paulista, 
na várzea do Rio Anhangabaú, do lado oposto do Mercado São João, 
situava-se o Polytheama e o Salão Bijou. Estão desenhados claramente 
na base cartográfica atribuída a 1911, denominada “Planta cadastral 

28 AZEVEDO. Em: PORTA, 2004, p. 576.
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e comercial da cidade de São Paulo”29. O espaço do Polytheama é 
um grande barracão, construído em madeira e com telhas de zinco. 
Pela planta se faz a leitura clara da plateia distribuída no círculo e no 
retângulo o palco sem aparato cênico, com os camarins distribuídos em 
“L” atrás do palco. Não há espaço para orquestra, nem proscênio. Tais 
edificações podem ser vistas em registros iconográficos do começo do 
século XX.

Dentre os documentos localizados sobre esses prédios, constam 
alguns desenhos originais destes edifícios, que passaram a ser exigidos 
pela municipalidade a partir de 1893. Em julho de 1897, o Intendente de 
Polícia e Hygiene (sic.) em vistoria ao barracão observou que estavam 
“fazendo uma cochina, atraz de seu Botequim do Poletiama” (sic.) e 
exigiu “por de acordo com o padrão estabelecido”30 pela lei municipal 
vigente à ocasião. A “cochina” foi demolida. No ano seguinte31, em 
16 de maio, o escritório Fried & Ekman, apresentou desenhos para 
construir um Salão Provisório no terreno do Polytheama e pedia 
despacho para ali montar um boliche. Na prancha lê-se “Projeto para 
Salão Eldorado Paulista”, os desenhos apresentados estão em escala 
1:100. No dia 25 de maio de 1898, a obra foi embargada por falta de 
plantas. Apesar de já constarem desenhos anterior à data do embargo, 
o escritório contratado apresentou um novo desenho para a fachada 
contemplando a entrada do Polytheama no mesmo alinhamento.

29 Coleção Aguirra, Museu Paulista/USP, planta editada por Thomas & Cia. E 
Impressa no Estab. Graphico Weissflog Irmãos, adotada pela pesquisadora na 
dissertação de Mestrado.

30 O barracão foi interditado, para atender as demandas dos Códigos. AHSP_O.PA 
180, fl.44-45, 1897.

31 AHSP_O.PA 216, fl.99-153, 1898.
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A fachada da edificação térrea, possui composição simétrica. 
Ao centro possui três portas de acesso com vergas retas. E outras 
duas, uma a cada lateral, arrematadas em arco pleno. O acabamento 
é em argamassa raspada, com bossagem simulando pedras. Entre as 
envasaduras há pilastras, as duas centrais adornadas com capitéis, 
as duas laterais as envasaduras centrais, apoiam a arquitrave do 
entablamento. O coroamento possui um frontão central triangular, 
abrindo horizontalmente para os dois lados e arrematado com 
pináculos. O tímpano deste frontão há um ornato em arco abatido que 
se alinha à divisão tripartida das envasaduras centrais. Confrontando a 
fachada com imagens aéreas de outros ângulos vemos que o telhado 
possui duas águas.

Em junho de 1898, nova vistoria foi realizada no barracão 
em construção junto ao Polytheama. O proprietário do barracão e 
arrendatário do terreno Sr. Francisco de Salvo foi notificado, e teve 
o prazo de 15 dias para manifestação. Em outubro prossegue com a 
seguinte solicitação inicial e anexa desenho:

O abaixo assignado desejando construir um 
barracão de madeira junto ao botequim do 
Polytheama para bilhar, vem respeitosamente pedir 
a appração da planta que ajunta em duplicata, bem 
assim a respectiva licença. 

P. Deferimento.

São Paulo 13 de outubro de 1898. Ass: Francisco 
de Salvo32.

32 AHSP_1898_O.PA 216, fl.105.
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Foi feita vistoria pelo auxiliar técnico que informou haver 
espaço no terreno para a construção do barraco de madeira. Na 
sequência o técnico Carlos Milanese escreveu no parecer: “Visto ser 
construção não prevista do padrão municipal, sou de parecer que pode 
ser deferida”33. Logo em seguida o mesmo Sr. Francisco de Salvo requer 
alvará de licença para construir a parede externa dos camarotes para os 
artistas no Polytheama, junto apresenta plantas. Conforme parecer do 
técnico Pedro D. Santos: “[...] não haver inconveniente em conceder-se 
a licença [...]”34. 

A fachada teve duas alterações, uma é uma “falsa” porta na 
lateral esquerda de quem olha o prédio. E a outra é uma nova porta 
com verga reta de acesso ao Polytheama na lateral direita de quem olha 
o prédio. Enobrecendo este acesso, há um ornato como um pequeno 
frontão em arco abatido. Esta é a fachada do Casino Paulista, que em 
outra reforma passou a ser o Bijou Theatre. Neste prédio funcionou o 
Eldorado Paulista até dezembro de 1901, em janeiro de 1902 passou a 
ser o Casino Paulista. Elisabeth Azevedo comentou:

Parece não ter havido nenhuma reforma de 
monta ou mudança importante na propriedade 
e administração da nova casa. Como acontecia 
com o Eldorado Paulista, o Cassino era um 
desdobramento, um complemento, do Teatro 
Politeama seu vizinho, ambos de propriedade da 
Companhia Antarctica Paulista. (Apud. AMADO, 
2016, p. 172) 35.

33 AHSP_1898_O.PA 216, fl.106.
34 Idem.
35 Sobre os teatros em São Paulo ver a pesquisa de Marina R. Amado.
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O Casino foi vendido e fechado em 1904. Por um curto período 
após uma reforma, a qual não encontramos nenhum documento, 
funcionou no edifício uma pista de patinação: Art-Nouveau Rink. Após 
um ano fechado, em 1906, reabriu como Éden Teatro. Posteriormente, 
outra reforma e reinaugurado em 1907 com o nome de Bijou Theatre, 
foi o primeiro cinema com endereço fixo na capital. Mais tarde ao 
lado foi aberto outro cinema o Bijou Salão. Ambos os cinemas Bijou 
foram demolidos em 1914 em ocasião das obras de melhoramentos do 
Anhangabaú. Neste mesmo ano o vizinho, o Polytheama foi condenado 
por um incêndio36. Em suma, o edifício projetado por Fried & Ekman 
viveu 16 anos, no terreno além de novas obras urbanas, foi construído 
o novo prédio da Companhia Antarctica, entre 1914 e 1916, onde 
depois funcionou a Delegacia Fiscal.

Situado do lado ímpar da rua, em direção à rua Ypiranga, em 
1895 foi inaugurado prédio com dois pavimentos conhecido como o 
Salão Steinway37, para concertos. A edificação poucos anos depois foi 
reformada preservando a sala de concertos e ampliada como Hotel 
Panorama. Anos depois abrigou a sede do Conservatório Dramático e 
Musical da cidade de São Paulo. Esta é a única edificação que sobreviveu 
as constantes mudanças urbanas da cidade.

Não menos importante na mesma calçada, o Teatro Carlos 
Gomes38 foi inaugurado em 1906. Sua localização é incerta, entretanto 
era mais próximo do Largo Paissandú, local que foi contemplado com 
a nova Igreja do Rosário no mesmo ano.

36 AZEVEDO. Em: PORTA, 2004, p. 578.
37 Sobre este edifício ver o texto: O Conservatório Dramático e Musical da cidade de São 

Paulo. SANTOS, 2013. Um Capítulo em SANTOS, 2017.
38 AHSP, projeto sirca OP_001.496, 1906. AHSP_OPA cx 12, 1906. AHSP, OPA 

caixa S3, 1917. Elisabeth R. Azevedo em PORTA, 2004, p. 578.
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Paissandú [...] Efetivamente, quem conheceu São 
Paulo de há cinco lustros, observou que à porta do 
‘Moulin Rouge’, onde hoje está o Cine Avenida, 
quase à esquina, jazia estacionado, dia e noite, sob 
o sol e a chuva, o tílburi do Garibaldi, o velho 
italiano, alto, corado, chapéu de abas largas, [...]. 
(MOURA, 1943, p. 73-76).

Enquanto sucedia a abertura da Praça Antônio Prado, do outro 
lado do Vale do Anhangabaú, o Largo do Paissandú foi remodelado 
com novos jardins. Dentro da documentação consultada para o 
endereço Rua São João número 115 consta no desenho:

Modificação da Galeria do Theatro Carlos Gomes 
sito na Rua São João No. 115. Propriedade dos Srs. 
Nascimento de Pinto e Cia.

Conformamo-nos com o despacho do Exmo Sr. 
Dr. Prefeito mantendo em vez das galerias uma 
fila de cadeiras e pequenas mezas.

São Paulo, 23 de agosto de 1906. Nascimento 
Pinto39.

Esse teatro começou suas atividades com o nome de Carlos 
Gomes, posteriormente passou a ser chamado de Moulin Rouge, por 
volta de 1911 voltou ao primeiro nome. Depois conhecido como 
Teatro Variedades40. E após outra reforma foi reaberto em 1918 com a 
denominação de Theatro Avenida, conforme foi constado pelos anúncios 
feitos no jornal da época a sua localização não é muito precisa. Pela 
numeração encontra-se quase na esquina da Rua Conselheiro Crispiniano, 
assim como no desenho do corte do terreno que pertence ao acervo da 

39 AHSP: OP_001.496, 1906.
40 Segundo Elisabeth R. Azevedo. PORTA, 2004, p. 578.
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SIURB41. Entretanto em uma das solicitações de modificação, no desenho 
aparece um acesso secundário pela Rua 11 de Junho, que posteriormente 
foi denominada Rua Dom José. Pela publicidade encontra-se no Largo 
Paysandú. Na base cartográfica de 1911 que enfatiza edifícios culturais, 
religiosos, de uso coletivo, tem assinalado ilegível um imóvel quase na 
esquina com a Rua Dom José, recém prolongada até a Avenida São João.

No material localizado no acervo das Obras Particulares, na 
caixa42 encontramos bons desenhos. Na planta do térreo vê-se o foyer 
voltado para a Rua São João com as escadas de acesso para a sala de 
espetáculos. A plateia está distribuída em forma de ferradura centralizada 
com o palco. Os camarins estão situados à direita de quem olha o 
prédio, assim como um acesso secundário que leva direto aos camarins, 
e às escadas para a galeria no piso superior. Com certa dificuldade lê-
se que este acesso é para a Rua 11 de junho. Na planta do superior, 
denominada “dos camarotes”, esses estão distribuídos acompanhando a 
forma do piso inferior em ferradura, e sob o foyer há um salão. Na lateral 
da prancha aprecem dois cortes esquemáticos da edificação. A fachada 
do prédio, desenhada na escala 1:50, vê-se no térreo três portas balcão 
com vergas em arco pleno centralizadas no eixo da edificação. Pelo 
desenho apresenta um barrado com cerca de 1,00 metro de altura. No 
pavimento superior, há três janelas também com vergas em arco pleno, 
e guarda-corpos balaustrados, porém os vãos são mais estreitos que do 
piso inferior, todavia os respectivos eixos estão alinhados, determinando 
simetria. A edificação possui platibanda com um simples frontão central 
em arco pleno, e dois pequenos recortes um a cada lateral com balaústres. 

41 SIURB – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.
42 AHSP_OPA cx 12, 1906.
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Nas folhas da solicitação aparece o carimbo do engenheiro e empreiteiro 
Eduardo M. Gonçalves.

Nas mudanças de nome, também ocorreram mudanças de 
proprietários e administradores. Consequentemente sucederam algumas 
reformas. Foram localizados desenhos para a pesquisa sobre “Salas de 
cinemas em São Paulo” publicada na Revista do Arquivo Histórico – 
AHSP. Data de 1917 os desenhos em papel prussiato, para a fachada há 
intervenção no frontão da platibanda, além de alguma ornamentação. 
Nas plantas as alterações são pequenas. A grande reforma, está na criação 
de um bar e terraço na cobertura. Para isso foi apresentado desenhos de 
vigamento com cálculo, e consta para a cobertura desenho de tesouras.

Mais adiante, no Largo do Payssandú (antigo Tanque do Zuniga), 
no terreno cedido pela municipalidade à Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens Pretos, foi construída a nova igreja entre 
1904 e 1906. Edificação com grande visibilidade, isolada no centro do 
Largo. Construída em alvenaria de tijolos sobre alto porão, possui uma 
torre centralizada do campanário na frente. Com planta centralizada, o 
acesso é sob o coro à nave central, que possui dois púlpitos. O arco do 
cruzeiro separa o altar mor, e dois laterais. Nas laterais se encontram 
dois retábulos de madeira. Uma edificação nova, com algumas imagens 
da igreja velha, além da memória da irmandade.
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Figura 5 – Desenhos do teatro à Rua São João, 115.

Fonte: AHSP, OP cx 12, 1906.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi observado que das edificações aqui introduzidas apenas uma 
é residência, as demais possuem uso comercial, serviços, institucional 
ou cultural. Evidenciando que esta área era de grande circulação de 
pessoas e cultura. Nesta amostragem destacam-se dois teatros e a sala 
de concertos no entorno do teatro Municipal, além de uma escola. 
Foi apresentado um pouco sobre como se realizou a ocupação do 
território a partir da arquitetura das edificações. Sendo assim, uma 
pequena contribuição para a história urbana paulistana que da pequena 
vila se transformou em grande metrópole. O trabalho não visa avaliar 
o que ocorreu, mas registrar fatos. Mostrar os espaços físicos que não 
existem mais, que foram demolidos, seja por causa da obra urbana, 
ou por quaisquer outras razões, uma característica comum a capital. 
Enfim, hoje, esses espaços são lugares de memória.
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Capítulo 31

A ruA coMo eleMento hiStórico dA PAiSAGeM culturAl: uMA AnÁ-
liSe diAlóGicA

Pedro Paludetto Silveira1; 
Rosio Fernández Baca Salcedo2

1 Introdução

O surgimento das vilas ferroviárias se dá na primeira metade 
do século XIX, período em que a industrialização vive seu momento 
de auge e grande crescimento. A partir da segunda metade do século 
XIX começam a ser construídos no Brasil modelos de vilas ligadas 
aos ideais industriais, destinados a abrigar operários tanto das fábricas 
quanto das ferrovias.

A vila ferroviária vem da expressão “vilas operárias”, que traz 
um conceito inicial para discriminar construções de moradias populares 
como sendo um conjunto de edificações executadas por empresas 
para venda ou aluguel, no caso a empresa ferroviária, para os próprios 
funcionários. As vilas ferroviárias eram construídas bem próximas da 
estação ferroviária, algumas nos entroncamentos das estradas de ferro. 
O principal motivo disso se dá pelo fato da rapidez dos deslocamentos 
em casos de acidentes com os funcionários (FINGER, 2009).

1 Mestrando; Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAAC-
UNESP; e-mail: pedropaludetto@gmail.com

2 Docente; Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAAC-
UNESP; e-mail: rosiofbs@faac.unesp.br
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Pode-se observar a grande importância dessas vilas para a 
contínua manutenção que exigia todo o complexo ferroviário, que 
englobava as linhas férreas, as estações ferroviárias, os vagões de 
trens dentre outros. Importa salientar que no início da implantação 
das linhas férreas no Brasil, em meados do século XIX, a cada 20 km 
de linha férrea era necessário construir uma estação, devido ao fato 
da tecnologia empregada para a movimentação dos trens ser à vapor, 
o que pedia reabastecimentos contínuos de água e carvão (FINGER, 
2009).

Sabendo um pouco da história do surgimento das vilas 
ferroviárias, pode-se entender a mesma como paisagem cultural. 
Segundo Rapoport (2003, p. 44) o entorno pode ser considerado como 
paisagem cultural que contém:

A definição mais fundamental e abstrata (o entorno 
como organização do espaço, tempo, significado 
e comunicação) se expressa fisicamente como 
paisagens culturais a diferentes escalas, desde a 
escala regional, passando pela paisagem urbana, 
até a paisagem da habitação (RAPOPORT, 2003, 
p. 44).

O conceito de paisagem cultural vem da geografia 
cultural, refere-se aos resultados de interação 
entre ações humanas e paisagem primária que se 
desenvolve no tempo [...] quanto mais modificado 
está a paisagem pelos homes, tanto mais cultural 
é. As paisagens mais modificadas – povoados são 
culturais por excelência. Incluso os caçadores e 
recolhedores já modificavam consideravelmente 
a paisagem no processo de caça ou recoleta, ao 
acender o fogo, etc. (RAPOPORT, 2003, p. 53).
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Segundo Rossi (1964, p. 127-137), a tipologia construtiva e a 
morfologia urbana têm uma relação dialética, onde a forma urbana é 
interdependente da forma construtiva. A cidade é o princípio ordenador 
no qual se desenvolvem e estruturam os tipos construtivos que 
integrarão a forma urbana. Fazendo-se necessário, portanto, o estudo 
dos tipos construtivos e da morfologia urbana para o entendimento da 
paisagem cultural.

Nesta pesquisa foi escolhida como um elemento da paisagem 
cultural, a Rua, e consequentemente uma análise prévia dos tipos 
construtivos ao redor da mesma.

Entre os diversos conceitos de rua, segue um mais atualizado 
e que engloba os demais conceitos mais clássicos. Segundo Proença 
(2013) pode-se definir a rua como qualquer elemento do espaço 
público da cidade que constitua um canal ou corredor, que cumpra 
função de passagem e suporte de edificado, ou a rua como um elemento 
morfológico linear e continuo do espaço público da cidade.

Para o estudo da rua como elemento histórico cultural da vila 
ferroviária há de ser caracterizado através do urbanismo dialógico. 
Entende-se por dialogia como:

O pensamento arquitetônico está indissoluvelmente 
unido a contestabilidade (ansuwerability), ou seja, 
a capacidade de se dirigir a alguém ou algo desde 
outro alguém ou outro algo. Essa capacidade 
de dirigir-se à (to address) é essencial na teoria 
dialógica do conversar que pressupõe uma intenção 
de se dirigir, de comunicar, não individual, se não 
social. (HOLQUIST apud MUNTAÑOLA, 2006, 
p. 63-64).
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Entanto, que o urbanismo dialógico, segundo Zarate (2015, p. 
164) aborda os três ambientes: físico, social e simbólico.

Zarate (2015) define as dimensões também como ambientes. 
Ambiente físico ou espacial seria a dimensão material (natural e 
construído) das manifestações do ambiente sociocultural em seu 
processo de apropriação e transformação do território. O ambiente 
social seria uma organização funcional das práticas sociais, no qual 
as pessoas desenvolvem da forma com que se relacionam com o 
meio físico. O ambiente simbólico consistir nas expressões verbais e 
escritas, seguidas do gestual e comportamento das pessoas, a expressão 
de valores, significados, representações sociais, imaginários sociais 
construídos (ZARATE, 2015, p. 163).

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar a rua como elemento histórico da paisagem cultural, através 
de estudo de caso na Vila Ferroviária da cidade de Birigui, interior do 
estado de São Paulo.

2 MÉTODO DIALÓGICO

O método Urbanismo Dialógico tem como base a 
fundamentação teórica e filosófica de Bakhtin, Muntañola e Zarate, na 
relação de texto ou rua com seu contexto, nas dimensões: física, social 
e simbólica.
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2.1 Contexto: Complexo da estação ferroviária de Birigui

No contexto do Complexo da estação ferroviária de Birigui 
serão abordados os aspectos históricos, urbanos, políticos, sociais, 
econômicos e ambientais.

2.2 Texto: A rua da vila ferroviária de Birigui. Nas dimensões: 
física e social, segundo suas categorias e variáveis

• Física: serão analisadas/ as seguintes categorias 
e suas variáveis:

• Vias: texturas, sentidos, sinalização, 
Dimensionamento, tipologia, topografia, funções, encontro de 
ruas, perfis (residencial, comercial), traçados.

• Social: serão analisadas/ as seguintes categorias 
e suas variáveis:

• Atividades (usos), Permanência, fluxos 
(passagens), percepção.

Para esta pesquisa, foi escolhida como estudo de caso a vila 
ferroviária da cidade de Birigui, interior de São Paulo, a novidade 
da pesquisa não está no objeto como estudo de caso e sim a forma 
de como analisar um estudo de caso, sendo assim, a pesquisa pode 
ser realizada em outras cidades ou bairros, sendo que a importância 
está em entender como a rua se configura como elemento histórico e 
cultural do local.
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3 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BIRIGUI

No contexto do Complexo da estação ferroviária de Birigui 
serão abordados os aspectos históricos, urbanos, políticos, sociais, 
econômicos e ambientais.

O abandono da estação ferroviária precisa ser entendido através 
de seu histórico de abertura até como está atualmente.

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, tem sua 
estaca zero na cidade de Bauru, onde se entroncam 
a ‘Paulista’ e a ‘Sorocabana’, a primeira ligando-a 
a São Paulo através da ‘Santos-Jundiaí’ [...] e a 
segunda a Santos. (FIGUEIRÊDO, 1950, p. 5-6).

Segundo a Prefeitura de Birigui (2009) complementa que a 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil foi inaugurada em 1906, seguindo a 
partir de Bauru até Presidente Alves, em setembro de 1906. Em janeiro 
de 1907 chegava Lauro Müller, em 1908 Araçatuba e em 1910 atingia as 
margens do rio Paraná, em Jupiá. O trecho entre Araçatuba e Jupiá, que 
até 1937 costeava o rio Tietê, foi substituído nesse ano por uma variante 
que passou a ser parte do tronco principal, enquanto a linha velha se 
tornava o ramal de Lussanvira. Em 1957, a Noroeste passou a fazer 
parte da RFFSA e a partir dos anos 60, passa a mostrar-se a estação e 
o pátio ferroviário entra em um processo de abandono e degradação. 
Neste tempo a antiga estação foi demolida em 1969 e uma nova foi 
criada no ano de 1970, aproximadamente seis quilômetros da primeira, 
na então Vila Real, hoje Vila Isabel Marin. Transportou passageiros 
até cerca de 1995, quando esse transporte foi suprimido. Em 1996, 
a RFFSA deu a concessão da linha para a Novoeste (EFNOB), que 
transporta cargas até hoje.
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Existe total negligencia do governo federal, da FNOB, e do 
município com relação a vila ferroviária.

Esse local é tratado com descaso pelos gestores 
urbanos e frequentado por moradores de rua 
e delinquentes. Alguns moradores do entorno 
também se apropriam do local para fazer plantações 
de algumas culturas, como cana-de-açúcar, banana 
e mamão, tanto para comercialização quanto para 
uso próprio, além de espaço para a criação de 
animais. (ROSA. S. A; FIORIN E. 2014, p. 09).

Apesar de que em 2014, a câmara municipal mostra como 
notícia a assinatura de concessão do espaço da antiga estação ferroviária 
e atualmente (conforme site da prefeitura de Birigui) a Prefeitura 
reformou prédio da antiga estação ferroviária que abriga a Secretaria de 
Cultura e Turismo, mesmo com estas ações a vila ferroviária continua 
em total descaso.

4 A RUA COMO ELEMENTO HISTÓRICO CULTURAL DA 
VILA FERROVIÁRIA

A rua da Vila ferroviária de Birigui. Nas dimensões: física, 
social e simbólica na sua fase de Configuração (construído), segundo 
suas categorias e variáveis. Será mostrado a seguir este levantamento 
e descrições do estudo de caso, para depois fazer uma análise da rua 
como elemento histórico cultural e por fim chegar na conclusão como 
entendimento das relações e razões da rua ser como ela é hoje.
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4.1 Dimensão física da rua

A Estação Ferroviária de Birigui da EFNOB está localizada 
entre as Avenidas 09 de Julho e Euclides Miragaia, entorno dos bairros 
Jardim Estoril, Vila Cortellazi, Jardim Jussara Maria, Vila Izabel Marin, 
pode-se notar que todo o complexo da estação ferroviária ocupa grande 
parte da cidade como se fosse um carimbo, visto na figura 1, contendo 
entre a estação ferroviária e a vila dos operários uma praça denominada 
Raul Cardozo como na figura 1.

Figura 1 - Localização da Estação Ferroviária de Birigui (a) e a Vila dos 
operários (b).

Fonte: Google Earth Pro (2016)

A rua, objeto desta pesquisa, não tem nome e não há asfalto na 
frente dos lotes, apenas estrada de terra com topografia irregular, seu 
traçado é linear e tortuoso, nota-se um descaso total com a vila e com 
os moradores da região. Uma informação interessante sobre a origem 
de seu traçado é relatada no livro “À Beira da linha” pelo prof. Nilson 
Ghirardello:

Também em Birigui, assim como em General 
Glicério, o traçado tomou por base os limites da 
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esplanada da ferrovia, e não seus trilhos. A localização 
dessa área se dava às margens de um curso d’água, 
estando sua estação locada à cota 383,19 m acima 
do nível do mar. (GHIRARDELLO, 2002, p. 211).

Assim como a forma que foi projetada e desenhada os traçados 
urbanos:

Outro ponto que se coloca diz respeito à 
dependência absoluta desses profissionais dos 
instrumentos de desenho: régua “T”, esquadros e 
compasso, para a elaboração dos traçados urbanos. 
Muitas vezes o instrumental parece determinar 
os ângulos e disposições de desenho por seu uso 
ser mais simples e prático. É o que ocorre com 
a segunda etapa do traçado de Birigui, disposta 
exatamente a 45º da retícula frontal à estação. 
(GHIRARDELLO, 2002, p. 212).

Estas fontes relatam a formação da primeira estação ferroviária 
de Birigui e pode-se tirar por base sendo que a criação das novas 
ramificações acontece dentro de um percurso muito próximo dos seus 
anos, entre 1917 a 1937, como veremos ainda neste Capítulo.

Verifica-se, conforme figura 02, que as tipologias de muitas das 
casas na rua estão preservadas, alterando-se apenas as cores e a parte 
dos muros, pode-se analisar também as árvores existentes, algumas 
foram plantadas de forma inadequadas e prejudicam o calçamento, que 
já é precário. O calçamento é totalmente desigual em sua trajetória, 
uns com calçamento todo deteriorado, outros até mesmo sem nenhum 
calçamento.
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Figura 2 – Tipologias Arquitetônicas (a), Arborização e calçamentos (b).

Fonte: Próprio Autor (2016)

Figura 3

Fonte: Google Earth Pro (2016)

4.2 Dimensão social da rua

São dez casas geminadas e uma casa de esquina com lote maior, 
que era a antiga casa do Chefe da Estação de Birigui, todas de uso 
residencial. A arquitetura é simples, com lajes sustentadas por pilares nas 
varandas, cobertura em telha francesa e paredes e muros de alvenarias.
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Na figura 2 podemos perceber também o início e o fim da rua, 
com a parada do asfalto de forma como se tivesse colocado uma linha 
de limite. Também se percebe alguns caminhos criados pela população 
como rotas de atalhos, sendo que grande parte da gleba é inutilizada 
pelo município, gerando também muitos locais como becos com falta 
de iluminação pública, problemas de deposito inapropriado de lixos de 
todos os tipos e falta de manutenções básicas como a poda das árvores 
e gramados do local.

De acordo com as visitas feitas no local, foi realizado um 
levantamento das atividades e usos realizadas pelos moradores na rua, 
seguindo o critério de observação.

Gráfico 1 - Atividades e usos da rua

Fonte: Próprio Autor (2016)

Podemos verificar, segundo o gráfico 1, que a rua é 
predominantemente usada como passagem, de forma obrigatória como 
atividade necessária para os moradores chegarem a suas residências, 
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o restante das atividades é praticamente nula, existe um pouco de 
conversa entre os moradores mais idosos em seus bancos nas frentes 
das casas, mas uma minoria.

Gehl (2017, p. 17-22) afirma que o entorno físico influência nas 
diversas atividades realizadas em ambientes externos. Estas atividades 
realizadas em espaços públicos podem se dividir em três categorias: 
1- Atividades Necessárias: ações que são obrigatórias, como ir à escola 
ou ao trabalho, são atividades que o ambiente externo não influencia 
tanto, pelo fato das pessoas não terem muitas opções. 2- Atividades 
Opcionais: a ações como passear para tomar um ar fresco, dependendo 
muito dos fatores externos, ou seja, a configuração física influencia 
muito no poder de decisão, são condições favoráveis quando o tempo 
e o lugar são convidativos. 3- Atividades Sociais: acontecem quando 
as condições físicas dos espaços públicos propiciam a realização de 
atividades entre duas ou mais pessoas, como uma conversa num 
banco de praça, encontros entre amigos, etc. Podemos ressaltar que 
as atividades nos espaços públicos, mais especificamente no lugar 
correspondem a cultura.

De acordo com a reportagem da Câmara Municipal, Reis 
(2014), a Vila ferroviária de Birigui abriga onze casas ocupadas por 
herdeiros dos antigos ferroviários que estão sem registro, sendo certo 
que a Prefeitura deverá realizar levantamento topográfico e memorial 
descritivo para proceder à regularização. 

Na figura 3 temos um mapa elaborado prefeitura municipal de 
birigui, feito de CAD, no qual mostra a proposta de regularização dos 
lotes e das edificações, assim como o possível reconhecimento da rua 
que, no mapa, tem o nome de “abertura de rua” e tendo a medida padrão 
de rua classificada no bairro (12 metros).
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Figura 3 - Regularização dos Terrenos e Residências Existentes.

Fonte: Prefeitura Municipal de Birigui.

Mediante a todo este levantamento físico do local e histórico 
cultural da região pode-se chegar a algumas considerações finais 
baseada na análise entre estes aspectos e verificar a dialogia do seu 
estado físico com seu contexto histórico.

4 RESULTADOS

Baseado em todos os levantamentos acima será feita uma tabela 
citando os elementos da rua como a paisagem cultural e forma urbana 
estudada e sua relação dialógica com o contexto analisado.
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Tabela 1 - Resultados

ELEMENTOS DIMENSÃO FÍSICA CONSEQUÊNCIAS
Texturas Rua sem asfalto, textura variável 

dependendo do clima (chuva e sol), 
parte das calçadas com textura áspera 

em concreto aparente.

Sem acessibilidade, difícil 
acesso, descaso público. 

Sentidos (fluxos) Fluxos em diversos sentidos e 
direções.

Desordenado, confuso, 
descaso público.

Sinalização Não existem sinalizações, nem 
placas, nem pinturas no solo, apenas 
um orelhão como telefone público. 

Sem acessibilidade, 
desordenado, confuso, 

descaso público.
Dimensionamento Sem dimensionamento específico, 

aproximadamente 12 metros.
Sem acessibilidade, 
desordenado, confuso, 

descaso público.
Tipologia Rua de acesso, padrão típico de 

loteamento com quadras formato 
xadrez. 

Sem acessibilidade, 
desordenado, confuso, 

descaso público.
Topografia Irregular, com buracos e calombos 

em diversos pontos variados.
Sem acessibilidade, 
Insegurança, descaso 

público.
Funções Apenas como acesso dos moradores 

da vila ferroviária.
Sem acessibilidade, 
Insegurança, descaso 

público.
Encontro de ruas Rua com becos, rotas de atalhos 

criada pelos moradores locais.
Insegurança, descaso 

público.
Perfis (residencial, 

comercial)
Perfil 100% residencial. Casas irregulares perante 

a prefeitura 
Traçados Traçado linear (irregular) e ao mesmo 

tempo tortuoso.
Estranheza, Insegurança, 

descaso público.

Mobiliário Somente em algumas casas, bancos 
de concreto com madeira feito por 

moradores

Insuficiente, nulo pelo 
setor público

Iluminação Poucas unidades nas ruas e precários. Insuficiente, descaso 
público,

Fonte: Próprio Autor (2016)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como diversas estações ferroviárias espalhadas pelo 
Brasil, a de Birigui encontra-se com um grande descaso, não em toda 
a estação, mas no caso as vilas ferroviárias, já que devemos considerar 
o complexo e não apenas a estação. Analisando os levantamentos, a 
parte histórica cultural e a tabela resultante, podemos considerar que 
a paisagem cultural da rua da vila ferroviária se configura devido ao 
conjunto de fatores: o principal fator se deve a um crescimento rápido 
e desordenado junto ao fato histórico do declínio de todo o complexo 
ferroviário, gerando o descaso, degradação e problemas sociais (drogas). 
Seguido da mistura do descaso público municipal com a negligência 
da EFNOB com relação ao complexo ferroviário por completo. 
Projeto de urbanismo realizado de forma técnica limitada “régua T” 
desenhando apenas como condicionante a topográfica e equipamentos 
de desenhos. Sendo assim pode-se classificar a rua da via ferroviária 
como uma relação não dialógica, pois percebe-se que esta configuração 
não atende as necessidades mínimas de qualidade da rua como deve 
existir em uma cidade sustentável. 

[...] reconhece que a cidade precisa atender aos 
nossos objetivos sociais, ambientais, políticos e 
culturais, bem como aos objetivos econômicos e 
físicos. É um organismo dinâmico tão complexo 
quanto à própria sociedade e suficientemente 
ágil para reagir rapidamente às suas mudanças. 
(ROGERS; GUMUCHDJAN, 2001, p. 167).
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