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PREFÁCIO

PATRIMÔNIO CULTURAL:  
da visão Normativa à diversidade cultural

Lúcio Menezes Ferreira
(Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFPel;  

bolsista de produtividade-CNPq)

Patrimônio cultural tornou-se categoria central da hipermoder-
nidade. Confunde-se, hoje, com vínculo social. É uma espécie 
de metonímia da identidade cultural: o monumento como con-

tiguidade material do território; os fragmentos de um sítio como parte de 
um todo maior, da coletividade, do gueto ou da “comunidade imaginada”. 
Devemos perguntar, como os autores deste segundo volume de Patrimônio 
Cultural, Direito e Meio Ambiente, sobre a genealogia desse processo que 
fez do patrimônio cultural significante da autorrepresentação. 

Os estudos sobre patrimônio cultural, realizados pelas mais diver-
sas áreas, cresceram exponencialmente desde 1990. Numa perspectiva ex-
ternalista, isso se deve, sem dúvidas, aos eventos posteriores a 1989, com 
a Queda do Muro de Berlim e a Guerra Civil na Iugoslávia (1991-2001). 
Nessa linha, devem-se considerar, também, os diversos conflitos nas áreas 
“descolonizadas” da África e da Ásia e a abertura democrática na América 
do Sul. Em primeiro lugar, todos esses eventos evidenciaram, para o mun-
do, o ressurgimento dos espectros que levaram à eclosão das duas Guerras 
Mundiais: o nacionalismo e o colonialismo. 

Assistimos à formação, no Leste Europeu e na África, de organiza-
ções paramilitares e novas “limpezas étnicas”, com suas correlatas práticas 
nacionalistas e cortejos triunfantes de símbolos de coesão e homogenei-
zação social, de aglutinação de alteridades em favor do estabelecimento 
de novas hierarquias e reconfiguração dos poderes dos Estados nacionais. 
Assistimos, ainda, ao afrontamento aos significantes do colonialismo – 
num processo que remonta a 1947, com as políticas anticoloniais da Índia 
e do Paquistão, corolário da “independência” dos dois países –, ao ques-
tionamento radical dos signos que lidimaram a “inferioridade” dos povos 
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colonizados. Escutamos assim, mais do que assistimos, ecos das palavras 
de Frantz Fanon em Os Condenados da Terra: as políticas nacionalistas dos 
povos do Terceiro Mundo significam uma estratégia para rasgar as últimas 
bandeiras europeias e demais artefatos de dominação no mundo colonizado. 

Na América Latina, com a abertura democrática, e o mesmo se aplica 
às demais regiões do mundo, assistimos à emergência das minorias silen-
ciadas, aos seus enfrentamentos às cacofonias das Histórias oficiais, com 
suas notas dissonantes à pauta que os condenou ao quase mutismo nos 
espaços públicos; ouvimos suas vozes ressignificando o elenco patrimonial 
que no-los sotopôs na subalternidade, quando não os levou aos espaços 
fechados da tortura. Em suma, vimos, em diferentes contextos mundiais, os 
movimentos sociais em prol da diversidade cultural acionando-se contra 
as operações homogeneizantes ativadas pelas visões normativas do patri-
mônio cultural.

A visão normativa de patrimônio é, hoje, confrontada pela noção de 
que o passado, nas palavras de David Lowenthal, é um “país estrangeiro”, 
um lugar heterotópico onde dificilmente vicejará o consenso sobre os pro-
cessos de representação cultural. Chega-se mesmo a afirmar, como o faz 
Cornelius Holtorf, que destruição não é antítese de patrimônio cultural. 
O patrimônio cultural, permanentemente exposto às diversas concepções 
nativas, molda-se na fôrma da autoidentificação cultural. Ele não é ativado 
somente como sinal diacrítico a diferenciar nações e grupos étnicos, mas, 
sobretudo, é usado para agir, para interferir nas redes e circuitos de poder. 
Por isso, o patrimônio cultural nunca se dissocia das políticas de represen-
tação e dos debates sobre diversidade cultural.

O mérito deste segundo volume de Patrimônio Cultural, Direito e 
Meio Ambiente é exatamente o de ilustrar os meandros desses debates. 
Os diversos autores do livro congregam reflexões críticas sobre as tramas 
e mecanismos que fizeram do patrimônio cultural categoria central do 
mundo globalizado. Leitores e leitoras, desse modo, poderão refletir sobre 
como visões normativas do patrimônio cultural deram lugar à diversidade 
cultural, valor ainda a ser conquistado na hipermodernidade.  



APRESENTAÇÃO

Era 2012, quando o Grupo de Pesquisa Arqueologia e Gestão In-
tegrada do Território, da Unesc, foi criado, os desejos eram mui-
tos, os sonhos enormes, as expectativas não deixavam a desejar, 

a curiosidade incontrolável... No entanto, existiam as dúvidas, os obstáculos. 
Queríamos ser “grande”; grande no sentido mais humilde que essa palavra 
pode ter. Na verdade, queríamos mesmo era poder estar contribuindo com 
as pesquisas em arqueologia na nossa região. Hoje, com um projeto em fase 
de plena consolidação, chamado “Arqueologia Entre Rios: do Urussanga ao 
Mampituba”, vemos nosso grupo crescer, no sentido intelectual e físico. Nos-
sa teia de relacionamentos, além das honrosas parcerias no Brasil, ultrapas-
sou o Atlântico. Esta obra, “Patrimônio Cultural, Direito e Meio Ambiente: 
Perspectivas sobre Diversidades, Cultura e Memória”, que apresentamos é 
mais uma das materializações de nossa “adubada” rede de relacionamen-
tos, e neste caso consolida a parceria com pesquisadores da área do Direito, 
aqui representados pelo Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito 
(NUPED/UNESC), fortalecendo de vez as pesquisas interdisciplinares. No-
mes importantes do Brasil e do exterior, que de forma abnegada aceitaram 
o convite para fazer parte das discussões desta obra, mostram que de fato 
as parcerias são importantes. Poderíamos falar de cada autor, poderíamos 
falar de cada texto, de cada pesquisa, mas deixaremos que os textos falem 
por si, e seus autores, cultivadores e amantes da ciência, se apresentem nas 
entrelinhas de suas obras e conquistem o leitor. Temos certeza de que uma 
gama de autores e textos tão qualificados quanto os que compõem esta 
obra, trarão ou trouxeram até nós as mais atualizadas discussões e provo-
cações referente ao tema deste livro, perseverantes pelos seus objetos de 
pesquisa, intrigados com a problemática que os move, apetentes por avan-
ços em suas linhas de investigação..., enfim, das diversidades, cultura e me-
mória; do turismo ao patrimônio arqueológico, do direito à arte, aqui estão, 
pesquisadores e pesquisas, arrebatados pelo entusiasmo que dá sentido às 
nossas vidas e credibilidade às nossas investigações. 

Boa Leitura!!!
Criciúma, abril, de 2016.

Dr. Juliano Bitencourt Campos
Ms. Daniel Ribeiro Préve

Ms. Ismael Francisco de Souza
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(RE)CONECTANDO O PATRIMÔNIO AO 
SEU MEIO: INTERAÇÕES ENTRE CULTURA, 

NATUREZA E TURISMO

Isabela Barbosa Frederico
Mestre em Geografia pela Unicamp. Doutoranda em Ambiente e 

Sociedade do Programa de Pós-graduação em Ambiente e Sociedade, 
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sob a 

orientação do Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari. Bolsista Capes. 
Turismóloga.

Pedro Paulo A. Funari
Professor titular do Departamento de História. Coordenador do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, da Unicamp. Bolsista de 
produtividade em pesquisa do CNPq.

Resumo: O presente capítulo está inserido na discussão acerca da inclusão da 
cultura como quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Nesse âmbito, o 
patrimônio assume papel relevante e ultrapassa os valores puramente estéti-
cos e de monumentalidade, revelando-se elemento-chave nos debates sobre o 
presente e o futuro dos contextos no qual está inserido. No intermédio dessa 
relação, emerge o turismo como atividade potencial para projetos de desenvol-
vimento na integração do patrimônio e das questões ambientais. Essas questões 
são esclarecidas à luz de um estudo de caso mineiro, chamado Santuário do 
Caraça. Esse sítio histórico-cultural apresenta uma biodiversidade expressiva e 
uma atividade turística qualificada no âmbito da conservação do seu patrimô-
nio. Para tanto, os autores propõem reflexões em torno da interdisciplinaridade 
e da inclusão dos saberes locais em projetos que envolvam o patrimônio e a 
perspectiva do desenvolvimento em consonância ao debate ambiental do pre-
sente século XXI.

1 INTRODUÇÃO

As ciências ambientais e a temática do patrimônio trazem para o sé-
culo XXI desafios convergentes na busca por uma realidade mais equitativa 
e sustentável. Vistas como áreas específicas do viés biológico e social, am-
bos os temas demonstram que uma discussão mais integrada pode contri-
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buir com respostas às demandas atuais da sociedade global. Sendo assim, 
o debate contemporâneo convoca e traz indícios de que a integração do 
patrimônio à luz do seu contexto ambiental pode resultar em estratégias 
de desenvolvimento em uma perspectiva local. 

Essa realidade tampouco está desacoplada de uma das atividades 
com maior expressividade no presente momento, o turismo. Ao atingir a 
marca aproximada de 1 bilhão e 135 milhões de turistas internacionais, 
com um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior (2013), a atividade 
desponta como uma das grandes frentes econômicas do presente século 
(UNWTO, 2015). Para além desse pilar, o turismo infere de forma direta 
em outros dois que compõem a esfera do desenvolvimento sustentável, o 
social e o ambiental. Para tanto, não há como discutir patrimônio e meio 
ambiente, sem fazer referências a essa atividade. 

Em um cenário emblemático de possibilidades, o turismo acarreta 
impactos amplos e complexos nos espaços visitados. A geração de empre-
gos, a conservação do patrimônio cultural e natural, bem como a interação 
respeitosa entre comunidade receptora e visitantes são alguns dos cená-
rios prováveis de serem alcançados. No entanto, a realidade demonstra que 
as dificuldades para tal são bastante presentes e inerentes ao processo. Ao 
considerar a complexidade dessa relação, o presente capítulo se propõe a 
discutir esses desafios para além das bipolaridades entre o bem e o mal. 
A conexão entre os elementos natureza, cultura e turismo será evidencia-
da a partir do debate e do olhar empírico baseado em um estudo de caso 
dos autores aqui presentes, a Reserva Particular de Patrimônio Natural 
Santuário do Caraça/MG.

2 A QUESTÃO AMBIENTAL E A INTERDISCIPLINARIDADE:  
DEBATES NECESSÁRIOS AO PATRIMÔNIO

A interdisciplinaridade vem se consolidando como prática cada vez 
mais presente e desafiadora em debates e construções científicas na con-
temporaneidade. Concebida em um contexto ambíguo, esta abordagem se 
depara por um lado com disciplinas fortalecidas e reluzentes em seus cam-
pos de pesquisa. No entanto, por outro lado, um cenário de crise invoca 
processos de reinvenção e questionamentos em prol da sociedade global, 
nos quais as disciplinas científicas encontram limitações em criar respos-
tas apenas no interior de suas fronteiras.
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A crise da qual falamos, entendida por muitos como ambiental, é 
analisada e justificada por vários enfoques. Entre eles, o ambientalista 
mexicano Enrique Leff (2001) coloca o pensamento ocidental, acompa-
nhado de uma ótica mecanicista e fragmentada de análise do planeta, 
como um dos elementos-chave ao se pensar nas causas da problemática 
referida. Em diálogo com a historicidade e complexidade da crítica am-
bientalista, Leis (1998) estabelece uma linha de interpretações ao longo 
do tempo. 

Para o autor, na década de 1960, o debate se concentrou em uma 
problemática de participação/exclusão, exaurida por grupos da sociedade 
que desejavam um acesso mais equitativo aos recursos naturais. Em 1970, 
também pautada pelos Relatórios de Roma e da Conferência de Estocolmo 
em 1972, a crítica se sustentou na ideia de sobrevivência, isto é, para além 
da exclusão social estavam os limites ecológicos confrontando o cresci-
mento contínuo. 

Na passagem para a década seguinte (1980), sem eliminar as cri-
ses anteriores, houve uma ênfase no viés cultural com debates relaciona-
dos ao poder destrutivo oriundo nas concepções de progresso e valores 
materialistas dominantes (LEIS, 1998). Diegues (2004) complementa ao 
evidenciar o ambientalismo nesse período bastante vinculado às questões 
sociais. No âmbito brasileiro, segundo o autor, esse movimento nasce no 
berço da redemocratização, invocando uma crítica direta ao modelo de de-
senvolvimento econômico concentrador de renda e altamente impactante 
ao meio ambiente, vivenciado ao longo da ditadura militar (1964-1985).

Nesse momento, a crise ambiental é associada a uma herança de 
ideias, valores, crenças e conhecimentos, elementos inerentes à ação so-
cial. Jacobi (2006) oferece considerações importantes a essa discussão já 
na década de 1990. Entre eles, ressalta a inferência da crise em uma escala 
interna aos seres humanos (como condutas autodestrutivas), assim como 
em espectro externo, observado na degradação da natureza e da qualidade 
de vida das pessoas. Respaldados por esse cenário, são observados fenô-
menos relevantes também no presente século XXI, como a aceleração da 
história, no interior dos processos sociais e dos cenários físicos do plane-
ta, a exemplo das mudanças climáticas (VIOLA; FRANCHINI, 2012). Esses 
acontecimentos são reforçados pela degradação ambiental, pelo excesso 
e pelo desperdício, oriundos do capitalismo que domina o cenário global 
(BAUMAN, 2008). 
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Ao lado desse debate são feitas proposições no âmbito da ciência, 
buscando possíveis respostas e ações que amenizem esses efeitos de crise 
em escala global. Os questionamentos sobre como soluções poderiam ser 
propostas vêm acompanhados da necessidade de integração entre os sabe-
res, entre eles os sociais e os físico-biológicos. 

Moran (2010) exemplifica esse fato a partir da perspectiva das di-
mensões humanas da biodiversidade. A questão ambiental identificou a 
necessidade do debate científico e da compreensão dos processos de to-
mada de decisão; da avaliação dos impactos, da vulnerabilidade a da adap-
tação às mudanças globais, assim como o entendimento das interações ho-
mem-ambiente, no cerne da temática em questão.

Em convergência, Ferreira (2005) enfatiza a interdisciplinaridade 
como possível meio para o alcance de avanços no campo científico ambien-
tal, considerando a demanda de interação de áreas resultantes da comple-
xidade do momento e dos fenômenos vividos. A incorporação de outros 
saberes que compõem a realidade, na construção do conhecimento, desde 
uma perspectiva mais ampla, também é defendida por Leff (2006), como o 
chamado saber ambiental.

Alternativas a esse cenário também são inferidas no campo da de-
mocracia participativa. Para Jacobi (2006), o envolvimento da população 
na criação de alternativas e dinâmicas na gestão dos ambientes poderia di-
minuir o aspecto de desresponsabilização da população frente à problemá-
tica. Nesse sentido, observamos uma ampliação do debate, considerando 
também outras esferas para além das ciências, como a política, a sociedade 
civil, o conhecimento local, entre outros. No interior das expectativas futu-
ras e mais atuais da questão ambiental e da sustentabilidade, esse efeito 
se dá também na proposta de criação da Plataforma Global “Future Earth”, 
em 2012. 

Esta, ao propor o entendimento e a busca de soluções de ordem 
científica e social para as mudanças ambientais globais, enfatiza o anseio 
de integrar (em formato de co-design-production) os diferentes atores en-
volvidos na complexidade do tema em questão. Consolidada com a Rio + 
20, esta plataforma traz o envolvimento de importantes comissões como o 
Conselho Internacional para a Ciência (ICSU), o Conselho Internacional de 
Ciências Sociais (ISSC), o Fórum Belmont de Agências de Financiamento, 
a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP), 
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a Universidade das Nações Unidas (UNU) e a Organização Mundial de 
Meteorologia (FUTURE EARTH, 2013). Vivenciamos, portanto, uma ten-
dência em construir caminhos que integrem os saberes e os conhecimen-
tos na busca de alternativas à crise ambiental exposta de forma breve neste 
texto.

3 E O PATRIMÔNIO?

O que teria o patrimônio a ver com tudo isso? Como nosso objeto de 
estudo se insere no debate mais amplo envolvendo a questão ambiental? 
Seria possível estabelecer pontes? Como pesquisadores e profissionais que 
lidam em seu cotidiano com os diferentes desafios envolvendo o patrimô-
nio, deparamo-nos sempre com cenários nos quais a materialidade ou a 
intangibilidade se veem confrontadas com algum ou até mesmo com vários 
elementos externos que de uma forma ou de outra mantêm relações e im-
pactos sobre estes. 

Em recente publicação, Bocardi e Duvelle (2013) enfatizam a inser-
ção do eixo cultural no âmago das discussões ambientais. Durante a Rio 
+ 20 e o debate do desenvolvimento sustentável, foi discutido o papel da 
cultura na construção de estratégias socioambientais. Em um nível mais 
fundamental, o patrimônio cultural passa a ser também reconhecido por 
suas evidências sobre a adaptação mútua ao longo da história entre os gru-
pos humanos e o ambiente biofísico. Além disso, reflete a subjetividade 
individual e coletiva e a interação desses grupos humanos com o seu pró-
prio contexto. De forma bastante clara, o patrimônio resguarda o laço in-
dissociável entre a diversidade cultural e biológica, ao longo dos processos 
coevolutivos complexos (BOCCARDI; DUVELLE, 2013).

Entretanto, essa complexidade nem sempre esteve diretamente rela-
cionada ao bem patrimonial, como demonstra o seu histórico. Dominguez 
e Funari (2009) esclarecem que o conceito original está associado, nas lín-
guas românicas, aos derivados de patrimonium, compreendendo o fator 
herança, enquanto propriedade herdada dos pais e/ou dos antepassados. 
Em alemão é utilizado o termo de Denkmalplege, indicando o cuidado que 
se deve ter com os monumentos que nos fazem pensar; bem como no in-
glês o uso da palavra heritage, também entendido como aquilo que foi ou 
pode ser herdado. 
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Em todas essas definições, existe uma ideia de recordação subjetiva e 
afetiva, assim como de propriedade cultural, indicando também uma cate-
goria política. Em consequência disso, temos a problemática das escolhas 
de quais patrimônios merecem preocupações de tombamento e preserva-
ção, além do debate da sua significação no mundo atual e no interior das 
comunidades que desenvolvem seus modos de vida, dada a complexidade 
inerente aos cenários existentes (DOMINGUEZ; FUNARI, 2009).

O viés estético também constitui um dos grandes elementos deter-
minantes dessa valorização do patrimônio. O ideal de monumentalidade 
é inerente a esse debate, e conflui tanto no patrimônio cultural como no 
natural. Contudo, esse aspecto já vem sendo alvo de críticas e de revisões 
a partir das comunidades que estão em suas cercanias e constituem a sua 
paisagem. No âmbito do patrimônio natural, os questionamentos inferem 
no ideal de preservação estético da paisagem natural, assim como da into-
cabilidade, ou seja, a percepção de “grandes testemunhos da natureza que 
foram poupados da intervenção humana” (SCIFONI, 2006, p. 58).

Esses dois aspectos, ou seja, a ideia de propriedade cultural e a va-
lorização da monumentalidade (dentro de uma perspectiva da exclusão de 
pessoas), providenciam elementos importantes para se pensar no debate 
ambiental discutido neste capítulo. Ambos convergem para a necessidade 
de processos participativos em torno de seus objetos, dada a necessidade 
de conservação e usos contemporâneos desses recursos, naturais e cultu-
rais.

No contexto brasileiro de patrimônio natural, a ausência de partici-
pação dos distintos atores existentes influiu em uma realidade excludente. 
O tombamento do patrimônio cultural no País está vinculado às elites na-
cionais, no qual as pessoas comuns escapam do debate e aprendem a ter 
desprezo pelas raízes que compõem nosso território antes e depois de sua 
colonização, como os indígenas, negros, pobres e mestiços (DOMINGUEZ; 
FUNARI, 2009). Essa compreensão sobre o patrimônio indica uma postura 
de escolha política, refutando a incontestabilidade da escolha, e a centrali-
dade em um modelo identitário homogêneo e construído de forma hierár-
quica e elitista (CARVALHO; FUNARI, 2012).

A crítica envolvendo o patrimônio natural também se alia as essas 
perspectivas. Acompanhando a crítica ambiental, observamos que os an-
seios de conservação não são atendidos apenas pelos valores paisagísticos. 
Esses novos olhares indicam a necessidade dos processos participativos e 
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do diálogo entre cultura e natureza. Há, portanto, um avanço no discurso 
da monumentalidade para o do cotidiano, no qual valores culturais são re-
conhecidos perante os reflexos da diversidade de naturezas e sociedades 
existentes, e que de forma mútua se constroem em processos lapidados 
pela memória individual e coletiva (SCIFONE, 2006).

Desta forma, a representação do patrimônio enquanto símbolo de 
significado e identidade ainda segue como laço das discussões do tema no 
passado, presente e futuro. No entanto, o debate contemporâneo centra-se 
nas significações como campo complexo de análise. Há um crescente reco-
nhecimento de que a importância de um determinando sítio já não pode 
ser vista como um feito isolado do meio no qual está circunscrito, mas em 
relação a um contexto de equilíbrio delicado entre fatores sociais, econô-
micos e ecológicos (BOCCARDI; DUVELLE, 2013; TAHA, 2014). 

4 A DIVERSIDADE DE VOZES ENVOLVIDAS E O 
DESENVOLVIMENTO

As recentes discussões sobre o patrimônio, portanto, trazem pontos 
vinculados à perspectiva mais ampla do debate ambiental: a interdiscipli-
naridade e a participação das comunidades locais na construção e escolha 
dos bens a serem valorizados e geridos. Sendo assim, os parâmetros técni-
co-científicos que definem o patrimônio a ser resguardado ganham novas 
reflexões a partir da pluralidade dos discursos que envolvem as práticas 
sociais e o meio ambiente. 

Reflexões contemporâneas passam a reconhecer as identidades indi-
viduais e coletivas a elas associadas, viabilizando a proteção de bens vincu-
lados ao cotidiano das pessoas e às produções de natureza intangível, como 
os saberes, as expressões, as práticas e as representações. Nesse âmbito, a 
noção de conjunto envolvendo os bens naturais, os histórico-culturais e 
arqueológicos ganha relevância e se contrapõe às visões fragmentadas e 
autônomas do patrimônio (FUNARI; PELEGRINI; RAMBELLI, 2009). 

Contudo, é importante ressaltar que esses processos não são au-
sentes de conflitos. Considerar o patrimônio a partir do contexto no qual 
está inserido, bem como construir debates em conjunto aos demais atores 
envolvidos, implica também reconhecer e aprender a estabelecer diálogos 
entre as diferentes perspectivas que compõem dada realidade cultural e 
natural. Ao sugerir a multivocalidade como prática necessária no debate 
contemporâneo, Silberman (2007) indica a provável emergência dos con-
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flitos, entretanto estes constituem cenários enriquecedores quando se pre-
tende olhar para o patrimônio não apenas com as lentes do passado, mas 
sim como possibilidade para se discutir o presente e se pensar o futuro. 

Como esclarece Holtorf (2012) no âmbito dos trabalhos arqueológi-
cos, de forma frequente vamos a campo com os anseios na compreensão 
pelo passado; contudo, a possibilidade existente de se debater as reali-
dades constitui importante prática social. Em convergência, Taha (2014) 
elenca uma série de aspectos que condicionam a conservação do patrimô-
nio, como a herança, a manutenção de um sentimento de lugar, a identida-
de cultural, bem como a vivência de uma continuidade histórica do espaço 
e de suas práticas culturais. 

Sendo assim, a inserção da cultura no âmbito do desenvolvimento 
sustentável demonstra estar relacionada à recuperação dos laços de as-
sociativismo e ação coletiva. Invocando processos de valorização da auto-
estima de grupos marginalizados e/ou excluídos das políticas culturais e 
gestão do patrimônio, a cultura desponta como elemento fundamental na 
sustentabilidade do presente e do futuro (KLIKSBERG, 2010).

É nesse âmbito que as estratégias de planejamento e gestão de sí-
tios de relevância cultural e natural incitam processos participativos que 
repercutam também em iniciativas de desenvolvimento e conservação de 
seus patrimônios. A relação entre os processos identitários e os usos que 
esses espaços desempenham, tanto no presente como no futuro, provoca 
repercussões em outros campos e fenômenos que envolvem o contempo-
râneo. Entre eles, o turismo emerge como forte aliado (ou não!) da con-
servação de modos de vida e da valorização das conexões entre cultura 
e natureza. 

5 O TURISMO COMO POSSIBILIDADE ESTRATÉGIA  
DE DESENVOLVIMENTO 

Como pudemos observar no início deste texto, as estatísticas da 
Organização Mundial do Turismo (UNWTO, 2015) demonstram um cres-
cente número de pessoas se deslocando ao redor do planeta. Para além das 
questões subjetivas que provocam esse movimento, não podemos negar 
que o encontro entre culturas diferentes, assim como os novos usos que o 
turismo provoca em lugares, conferem desenhos e cenários desafiadores 
para aqueles que se dedicam às questões ambientais e patrimoniais. 
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Confrontados por uma realidade que incita à reflexão do patrimô-
nio como um bem dinâmico e já não mais engessado nos imaginários da-
queles que a priori concebiam a sua preservação, observamos que os usos 
presentes e futuros representam possibilidades de conservação e também 
de modificações em processos identitários das comunidades com os seus 
bens. O turismo provoca perturbações nesse âmbito, à medida que, de for-
ma contundente, propõe novos usos e confronta o tradicional com o novo, 
advindo tanto de suas tendências mercadológicas como também as subje-
tivas de seus visitantes. Os resultados são imprevisíveis e destituídos de 
modelos homogêneos, à medida que cada realidade e contexto possuem 
suas particularidades. 

A relação entre a atividade de conservação do patrimônio cultu-
ral e natural é bastante emblemática. Essas questões já se iniciam no ca-
ráter estratificado assumido pela viagem na contemporaneidade. Como 
esclarece Bruhns (2009), o deslocamento assume um valor desejado no 
interior de uma sociedade globalizada e, portanto, um serviço (enquan-
to bem econômico) nem sempre ao alcance de todos. Da mesma forma, 
Luchiari (2002, p. 27) estabelece a crítica indicando que o tempo livre, no 
interior da ideologia do trabalho no sistema capitalista, foi incorporado 
à “técnica, à especialização e à normatização das práticas sociais”. Isto 
contribui para um rearranjo do território segundo os valores simbólicos 
de mercado. 

Os destinos turísticos permeiam as lógicas do mercado e nem sem-
pre revelam aquilo que os identifica como símbolos culturais e elementos 
naturais. Em equilíbrio delicado entre a autenticidade e os valores momen-
tâneos provenientes da moda, as localidades podem desencadear reflexões 
importantes sobre as potencialidades reais de conservação por meio do 
turismo. No entanto, por outro lado, o turismo pode representar uma gran-
de oportunidade de simbiose entre o desenvolvimento e a conservação 
(PIRES, 1998; IRVING, 2008).

Essa relação pode se efetivar se substancialmente estiver protagoni-
zada pela comunidade local receptora. É nesse sentido que Irving (2008) 
reflete como o turismo pode se tornar uma importante prática social, 
quando o turista for reconhecido para além dos olhares de marionetes de 
viagem, observados no interior da ótica das agências de viagem com pers-
pectivas unicamente mercadológicas. 

Esse processo qualitativo de mudança sociocultural também é des-
tacado por Luchiari (2002). Para a autora, a possibilidade de uma expe-
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riência turística mais saudável está associada a processos coletivos, que 
descartam a individualidade e proclamam a inclusão das populações sob 
uma ótica horizontal. Em estudos sobre o compartilhamento do patrimô-
nio arqueológico por meio do turismo em iniciativas nacionais e interna-
cionais, Manzato e Funari (2011) identificaram benefícios resultantes da 
atividade. Estes não estavam condicionados às regras definidas, contudo 
o grau de inclusão da comunidade na gestão estava relacionado aos ele-
mentos fundamentais para uma aproximação de culturas (entre visitante e 
visitado) mais equilibrada.

É nesse contexto de inclusão participativa que o turismo pode 
despontar como uma importante ferramenta para a conservação do pa-
trimônio cultural e natural desde uma perspectiva do desenvolvimento. 
Enquanto elemento presente no contexto social e econômico, a atividade 
propõe e desafia reflexões no interior da materialidade e da subjetividade 
que compõem os sítios aos quais nos dedicamos em nossas pesquisas e 
trabalho. A práxis da interdisciplinaridade e a capacidade de diálogo com 
os outros saberes externos aos muros científicos propõem caminhos espe-
rançosos para um futuro mais sustentável e equitativo no encontro entre 
o novo e o antigo.

6 DEBATES À LUZ DO SANTUÁRIO DO CARAÇA/MG

O turismo pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de 
uma região e promover a educação e a governança local (UWNTO, 2015). 
Este na verdade é o grande anseio daqueles que se debruçam a investigar a 
atividade na atualidade. Para tanto, Irving (2008) faz importante ressalva 
no âmbito das áreas naturais, que também caberia ao patrimônio de forma 
geral, isto é, a busca por casos empíricos que demonstrem a possibilidade 
de transformar utopia em realidade.

É nesse anseio que trazemos a debate um estudo de caso empíri-
co para nos debruçarmos nas questões até então expostas neste capítulo. 
Para além dos desejos de qualificar em sustentável ou não, o destino aqui 
evidenciado nos possibilitará o debate sobre como o patrimônio se relacio-
na com o seu contexto (ambiental, econômico, social), como também qual 
o papel desempenhado pelo turismo face à necessidade de conservação 
do bem existente. E por fim, concluiremos com os desafios observados no 
cenário em questão. O objetivo aqui será ampliar as reflexões ao redor do 
tema, e jamais enclausurá-las em um único enfoque.
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7 O SANTUÁRIO DO CARAÇA E SEU PATRIMÔNIO

A Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) “Santuário do 
Caraça” constitui um importante patrimônio natural e cultural do estado 
de Minas Gerais e do Brasil. Com um histórico que remonta do final do sé-
culo XVIII, a área teve ocupação com um ermitão chamado Irmão Lourenço, 
no ano de 1774. Segundo relatos, este senhor, encantado pela região, fundou 
uma capela barroca dedicada à Nossa Senhora Mãe dos Homens, receben-
do visitantes peregrinos e paulistas que passavam pela região. Ocupando 
uma área pertencente aos municípios de Santa Bárbara e Catas Altas, apro-
ximadamente 120 quilômetros de Belo Horizonte, a região está inserida 
em um contexto econômico, social e ambiental de grande relevância. 

Próximo às cidades de projeção turística internacional, como Ouro 
Preto e Mariana, a reserva do Caraça também congrega uma biodiversida-
de bastante expressiva, materializada no encontro dos biomas cerrado e 
mata atlântica e na expressividade dos campos rupestres tão característi-
cos da Serra do Espinhaço. Nesse cenário único, o santuário é parte inte-
grante das Reservas da Biosfera da Mata Atlântica e também da Serra do 
Espinhaço (categorias de tombamento da Unesco). O Caraça também faz 
parte da Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

Ainda no cerne dos recursos naturais, observamos uma realidade 
bastante delicada entre seus recursos e a exploração econômica. Com uma 
presença abundante de minérios, a região foi alvo de forte exploração, ini-
ciada pelo ouro no período colonial e fortalecida até os dias atuais com o 
minério de ferro (MOTA, 2012). Nos estudos de Frederico (2013), obser-
vamos alguns relatos da relação emblemática entre a presença de mine-
radoras estrangeiras e a população local, caracterizando também a forte 
pressão sobre os recursos naturais nas intermediações da área. 

A antiga hospedaria fundada pelo Irmão Lourenço perdurou até iní-
cio do século XIX, quando, após o seu falecimento, chegam à região padres 
da Congregação da Missão (ordem vicentina) com a fundação do antigo 
Colégio do Caraça. Nesse momento, o espaço de peregrinação vivenciaria 
uma ampliação e ganharia função educativa de grande relevância no espec-
tro nacional. Por lá passaram cerca de 11 mil alunos, com destaque para 
os ex-presidentes Afonso Pena e Arthur Bernardes (AFONSO, 2012). Neste 
mesmo momento, a antiga capela barroca também ganharia novos dese-
nhos e ampliações, transformando-se em catedral neogótica.



Isabela Barbosa Frederico
& Pedro Paulo A. Funari24

Esse conjunto histórico-arquitetônico foi tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no ano de 1954. 
Contudo, esta materialidade presente, bem como os valores subjetivos re-
ligiosos e culturais, sofreram grande ameaça no ano de 1968, quando, após 
um incêndio acidental, se instaurou no Caraça um período de incertezas e 
de questionamentos em como seguir adiante com aquele patrimônio cul-
tural e natural.

8 O TURISMO: O DESCONHECIDO COMO CAMINHO

O início da década de 1970 marcou um processo de reinvenção da 
materialidade e dos valores intangíveis existentes no santuário. Com a in-
terrupção das atividades educativas, o Caraça e a comunidade vicentina 
foram instigados a pensar em novas possibilidades para a continuidade 
daquele seu território. Nesse momento, foram surpreendidos por um mo-
vimento de curiosos, a princípio da região, que vinham visitar aquele que 
era o antigo colégio. Nessa ocasião, a visitação turística fazia surgir uma 
nova faceta, invocando novos olhares dos atores locais. Nas palavras de 
Frederico (2013, p. 73):

Lentamente a congregação foi se abrindo e recebendo novos perso-
nagens que passaram também a ditar outras formas de uso daquele 
lugar. Iniciaram-se as visitações de um público híbrido, cujas moti-
vações não se limitavam apenas aos aspectos religiosos enraizados 
no santuário.

A princípio, esse turismo, como todo elemento surpresa, não tinha 
seus parâmetros previamente determinados pela gestão religiosa. Com 
isso, alguns impactos negativos no patrimônio arquitetônico e na natureza 
circundante foram observados (PEREIRA; CARRIERI, 2005). Esses acon-
tecimentos deram margem a uma iniciativa, na qual são invocados outros 
atores, como a antiga Fundação Brasileira para a Proteção da Natureza 
(FBCN), pesquisadores, membros da sociedade e do governo de Minas 
Gerais, para discutir o futuro do Caraça. Nesse ano (1973), fundam então a 
chamada “Comissão Pró-Caraça”, que, buscando a conservação do patrimô-
nio cultural e natural do santuário, define três grandes pilares norteadores 
para as atividades presentes e futuras.
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São eles, o de Centro de Irradiação Espiritual, no qual o Caraça consti-
tuiria um espaço de “encontros religiosos e retiros espirituais”; o de Centro 
de Cultura, o qual abarcaria duas grandes funções, como incitar a pesquisa 
e a divulgação científica da flora, fauna e história, assim como restabelecer 
(agora em novo formato) o “berço da cultura mineira”, por intermédio de 
um centro de estudos. Já o terceiro grande objetivo do Caraça estaria em 
atuar como um centro de repouso e turismo, considerando-se o volume 
crescente de visitantes que chegavam no espaço (ZICO, 1982, p. 131). Estas 
definições compuseram a tríade que hoje sustenta o Caraça: peregrinação, 
cultura e turismo.

No entanto, cabe ressaltar que o processo do turismo na unidade não 
foi e nem é ausente de conflitos. Pereira e Carrieri (2005), ao comporem 
suas análises no espaço do Caraça como religioso e em seguida turístico, 
enfatizam a constante renovação do santuário na relação de ambos e des-
tacam também o desafio encontrado pela congregação em gerir uma ativi-
dade com viés econômico que ultrapassou os limiares religiosos e educati-
vos já conhecidos.

Frederico (2013) propõe uma análise desse processo mediante o 
conceito mais amplo de subjetividade na fronteira criado por Boaventura 
de Sousa Santos. Nele, a partir das novas formas de sociabilidade e da me-
mória e experiência que cada grupo ou pessoa traz, são invocados pro-
cessos de invenção. Nesse mesmo âmbito, o próprio aspecto religioso do 
Caraça foi ampliado para uma espiritualidade mais híbrida e fluida no en-
contro com o novo, advindo dos novos atores que chegavam com outros 
interesses, ou seja, os turistas. 

Na relação com a discussão inicial deste capítulo, não podemos dei-
xar de citar também o novo papel assumido pelo Caraça em total cone-
xão com a realidade exógena ao seu espaço, o de unidade de conservação. 
Em consonância às ameaças externas, a congregação já invocava o anseio 
de tornar o santuário uma área protegida. Conforme vimos, a participa-
ção da FBCN já se deu na Comissão Pró-Caraça. No entanto, o tombamento 
oficial ocorreu só em 1994, através da categoria de Reserva Particular de 
Patrimônio Privado (RPPN), em resposta ao anseio do uso sustentável de 
um território de aproximadamente 11 mil hectares. 

Nesse âmbito, o santuário atravessava a subjetividade existente no 
seu cerne religioso e educativo, confluindo também em novos papéis, entre 
eles o turístico e o ambiental. A materialidade existente demonstra lograr o 
seu anseio principal de conservação, contudo, novos valores vão compon-
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do a dinâmica do local. O cenário demonstra as conexões entre o sítio e o 
meio no qual está inserido, evidenciando não apenas a complexidade desse 
processo, mas, sobretudo, as potencialidades que o turismo pode apresen-
tar, bem como os desafios inerentes à sua implantação e gestão cotidiana.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conexão do patrimônio ao seu meio parece ser elementar para as 
discussões envolvendo a conservação na atualidade. Esse caminho infe-
re na capacidade de estabelecer diálogos com outras disciplinas e atores 
externos ao universo acadêmico. Envolve também olhares críticos para 
o passado na busca pelo fortalecimento das identidades culturais e pelas 
memórias esquecidas ou marginalizadas no processo de valorização de de-
terminados sítios e lugares (DOMINGUEZ; FUNARI, 2009). O patrimônio 
exerce um papel elementar para o vislumbre das relações humanas com o 
meio físico-biológico no qual estão inseridas. 

Nesse âmbito, a inserção da cultura nos debates sobre sustentabili-
dade e desenvolvimento se fortalece, propondo a integração de enfoques e 
já não mais reflexões que dilaceram o conhecimento, fragmentando-o em 
partes que recortam uma realidade impossível de ser repartida. O futuro e 
a crise ambiental reclamam por estratégias conjuntas, nas quais enfoques 
se relacionem e olhem para os conflitos como oportunidades e não mais 
como problemas.

O turismo nesse âmbito já não pode ser visto com lentes rígidas, as 
quais competem ora por desqualificar a atividade, ora por considerá-la 
a salvação de todos os problemas. É preciso problematizar, analisar e se 
dispor a dialogar com aqueles que vivenciam a prática no cotidiano e que 
contribuam no debate de suas reais potencialidades. 

O Santuário do Caraça traz um cenário que abraça essas questões 
e evidencia de forma empírica como o patrimônio, seja ele cultural e/ou 
natural, está relacionado entre si em um sistema aberto para o cenário ex-
terno, no qual interesses, políticas e tendências lapidam o seu presente e 
o seu futuro. O processo de transição entre o colégio e o atrativo turísti-
co, desenhado pela chamada Comissão Pró-Caraça evidencia importantes 
elementos que a literatura sobre o tema apresentou, como os aspectos da 
ação coletiva e do diálogo com os outros saberes. 
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Nessa Comissão, distintos atores estiveram presente para redese-
nhar os usos futuros que a unidade deveria ter, baseados naquela que seria 
a identidade cultural do local. Esse feito parece elementar quando Taha 
(2014) indica que a continuidade histórica do espaço e das práticas exis-
tentes é elementar para a conservação. No entanto, os visitantes trazem o 
novo, redesenhando não apenas as subjetividades existentes, mas também 
ampliando os usos da materialidade arquitetônica e natural. Um processo 
não ausente de conflitos, mas que invoca os processos de invenção e adap-
tação.

O turismo exerce papel fundamental para a unidade, mas igualmente 
implica cenários de incertezas. Contudo, esse parece ser o contexto que 
Leff (2006) propõe ao discorrer sobre o saber ambiental. O conhecimen-
to já não pode anular o caos e o risco. É desse mesmo risco que Giddens 
(2005) trata quando discute a pós-modernidade e a questão ambiental. A 
abertura ao novo e o vínculo com o sentimento de lugar são dois elementos 
apresentados no caso do Caraça que indicam um caminho para a conserva-
ção. E, para tanto, a conexão ao seu meio e aos desafios e particularidades 
inerentes a ele é fundamental nessa relação. 
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Resumo: Pelo Decreto-lei 7.320/11, as embarcações denominadas “tototós”, 
desde 20/12/2011, são Patrimônio Cultural e Imemorial do Estado de Sergipe. 
O presente texto é fruto de estudos desenvolvidos sobre esse transporte fluvial, 
como medida compensatória exigida pelo IPHAN pelos impactos causados aos 
sítios arqueológicos na construção de empreendimentos residenciais Alphaville. 
A partir da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, tendo como base 
o INRC, o presente estudo se deteve em mostrar as tototós, no que pese a sua 
contextualização histórica, social e econômica, contexto ambiental no qual es-
tão inseridas e delimitação da abrangência geográfica do ofício de canoeiro. 

Palavras-chave: Patrimônio cultural naval. INRC. Tototó.



Gabriela Nicolau dos Santos; Ivan Rêgo Aragão
&  Acacia Maria Barros Souza32

1 INTRODUÇÃO

O presente texto faz parte da experiência de trabalho ao longo do 
ano de 2014 para a elaboração de um plano de salvaguarda para as embar-
cações tototós e o ofício de canoeiro, como medida compensatória pelos 
impactos aos sítios arqueológicos Alphaville I e II, empreendimentos loca-
lizados no município de Barra dos Coqueiros (SE). Tendo em vista este ce-
nário, o objetivo deste artigo é mostrar a abrangência do estudo realizado 
no estuário do rio Sergipe por uma equipe multidisciplinar. 

Segundo consta do Projeto Básico produzido pela Superintendência 
do IPHAN em Sergipe, a pesquisa sobre as embarcações tradicionais denomi-
nadas tototós visa produzir e sistematizar conhecimento acerca desse bem 
cultural, portador de valores culturais para os municípios da grande Aracaju, 
vinculados pela região da foz do rio Sergipe: Aracaju, Barra dos Coqueiros, 
Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas e Laranjeiras.

O estudo, que é parte das obrigações do Termo de Compromisso en-
tre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com a Fundação 
Alphaville, foi executado mediante a elaboração da pesquisa bibliográfi-
ca, documental, de campo com entrevistas e aplicação de questionários. 
A fase de identificação do bem seguiu a proposta do Inventário Nacional 
de Referências Culturais – INRC (BRASIL, 2000), como forma de entender 
as referências, sentidos e significados que o patrimônio cultural naval em 
questão possui para a população do entorno.

Em campo foram aplicadas fichas de embarcações do Sistema 
Integrado de Conhecimento e Gestão – SICG. Com a utilização do software 
livre Quantum GIS1, partiu-se para elaboração dos mapas temáticos que 
contemplam o universo da pesquisa. Como base cartográfica, foi utilizado 
o Atlas Digital de Sergipe2. Sendo ela: localização da bacia hidrográfica e da 
foz do rio Sergipe; municípios sergipanos com presença de tototós e rotei-
ro de navegação das tototós pelo baixo rio Sergipe.

1 O software está disponível para Windows, MacOS X, Linux e Android. Pode ser baixado 
livremente pelo link <http://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html> 

2 De propriedade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – 
SEMARH, o Atlas Digital de Recursos Hídricos de Sergipe tem mais de 100 mil informações 
digitais, que auxiliam a gestão dos recursos hídricos no Estado. Disposto em formato shape-
file, o Atlas traz informações relativas à infraestrutura hídrica (poços tubulares, barragens, 
adutora), hidrografia, uso da terra, águas subterrâneas, rodovias, limites municipais, ba-
cias hidrográficas, relevo, geologia dentre outras. No ano de 2012, concorrendo com uma 
média de 400 projetos de vários Estados do Brasil, foi o vencedor do Prêmio da Agência 
Nacional das Águas – ANA, na categoria Governo.
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2 PATRIMÔNIO CULTURAL NAVAL BRASILEIRO

A Constituição brasileira de 19883 espraiou a noção de patrimônio 
brasileiro, indo do aspeto histórico relacionado à ideia de passado para 
o cultural, em que pese as manifestações do presente, vivas e pulsantes. 
Nesse contexto, buscou-se a partir daí, fomentar a cultura do País por meio 
de leis de incentivo, marcando uma nova concepção em termos de salva-
guarda dos bens materiais e imateriais vinculados aos mestres de ofício, 
detentores do saber e técnicas.

Segundo Pereira (2008), é a partir dessa Constituição que a noção de 
cultura aparece homologada à noção de patrimônio. Nessa quebra de para-
digma, dando uma nova percepção sobre o patrimônio brasileiro, verifica-
-se uma amplitude no que ser refere ao conjunto de “saberes e fazeres” que 
torna a cultura brasileira singular. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, 
viu-se o descortinar do patrimônio cultural como elemento vinculado à 
paisagem e ao lugar e imbrincado aos aspectos da memória, afetividade, 
costume e sustentabilidade ambiental, social e humana. 

Durante a década de 90 do século passado, viu-se por todo o País as 
primeiras ações para a valorização do patrimônio cultural para além da 
pedra e do cal. Nessa progressão, desde o início do século XXI, a cultura 
popular, artes e ofícios advindos das populações tradicionais, passou a 
ser vista como elemento identitário e exaltada como patrimônio cultural 
brasileiro.

O longo processo de reconhecimento da produção material e ima-
terial originada do povo sempre foi esbarrado pelas dimensões territo-
riais do País, por políticas públicas que privilegiavam o patrimônio ar-
quitetônico relacionado ao período colonial e imperial brasileiro e, por 
fim, na busca de uma cultura que, embora com uma identidade própria, 
estava vinculada ao erudito contrapondo e negando a produção cultural 
advinda do povo. 

3 “A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de pa-
trimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e 
imaterial e, também, ao estabelecer outras formas de preservação – como o Registro e 
o Inventário – além do tombamento, instituído pelo Decreto-lei 25, de 30/11/1937, que 
é adequado, principalmente, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos 
urbanos. Os Bens Culturais de Natureza Imaterial dizem respeito àquelas práticas e domí-
nios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; 
formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como merca-
dos, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas)”. Disponível em: <http://
portal.iphan.gov.br>.
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Em mais de um século, o discurso e as políticas públicas para sal-
vaguarda da cultura popular passaram por mudanças na visão de órgãos 
de preservação e instituições de apoio à cultura e memória brasileira. 
Corroborando esse pensamento, Funari e Pelegrini (2006) informam que 
nos últimos anos do século XX caiu por terra a noção considerada redu-
cionista de patrimônio histórico, passando por novas centralidades e am-
pliando o conceito para patrimônio cultural.

Essa nova percepção, para além da arte dos monumentos e grandes 
feitos artísticos, agora perpassa por memórias coletivas, ofícios e saberes 
que conferem identidade ao País. Ainda de acordo com os autores anterior-
mente citados (2006, p. 36), “na década de 1980 foi consolidada entre os 
especialistas uma acepção ampliada do conceito de patrimônio, compre-
endido não só por produções de artistas ou intelectuais reconhecidos, mas 
estendido a criações anônimas, oriundas da alma popular”. Nesse contexto, 
a salvaguarda dos bens culturais já é considerada como um dos pilares do 
desenvolvimento humano, sendo, pois, indicadora de educação, sustenta-
bilidade e reconhecimento de si e do grupo (BRASIL, 2005).

Da ampliação do conceito de patrimônio, o IPHAN coordenou os es-
tudos que resultaram na edição do Decreto 3.551, de 04/08/2000, que ins-
tituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, criou o Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) e consolidou o Inventário 
Nacional de Referências Culturais (INCR). Segundo o IPHAN, o PNPI,

[...] viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda 
e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural. É um pro-
grama de apoio e fomento que busca estabelecer parcerias com insti-
tuições dos governos federal, estaduais e municipais, universidades, 
organizações não governamentais, agências de desenvolvimento e 
organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa.4

Por patrimônio cultural de natureza imaterial entendem-se “os sa-
beres, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas, 
que, integrados à vida dos diferentes grupos sociais, configuram-se como 
referências identitárias na visão dos próprios grupos que as praticam” 
(CASTRO; FONSECA, 2008, p. 12). Pode-se evocar aqui o entendimento da 
Unesco sobre patrimônio imaterial para entender que, além de mutável, 

4 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em: 21 jan. 2014. 



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 35

é relevante que ele esteja conectado com o meio ambiente, visto que esse 
tipo de patrimônio 

[...] se transmite de geração em geração, é constantemente recriado 
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 
interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento 
de identidade e continuidade e contribuindo assim, para promover 
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. (IPHAN, 
2003, apud BRANCO, 2006, p. 2)

Em 2008, o IPHAN lançou o projeto “Barcos do Brasil”, cujo objeti-
vo central se pautava na preservação e valorização do patrimônio naval 
brasileiro por meio de ações de proteção e diagnóstico de embarcações, 
paisagens culturais e acervos históricos, e fomento às atividades relacio-
nadas com os barcos tradicionais – pesca, culinária, artesanato, festejos, 
transporte de pessoas e mercadorias e outras manifestações. Essa nova 
percepção a respeito dos meios fluviais e marítimos denota a relevância 
vinculada à cultura, história e identidade (PERALTA, 2003).

É oportuno trazer à discussão o que seja paisagem cultural, visto que 
a lei que confere as “tototós” como patrimônio cultural sergipano vai além 
das 23 embarcações em funcionamento no estuário do rio Sergipe. Diz res-
peito a todo contexto que envolve as embarcações, como os costumes, me-
mórias coletivas, modo de sobrevivência e estilo de vida. No tripé cultura, 
memória e identidade, vislumbram-se os aspectos da paisagem cultural, 
exaltada como elemento do patrimônio de uma localidade e oficializada 
pela Portaria IPHAN número 127, de 30 de abril de 2009, que possui reba-
timento nos elementos cotidianos de uma comunidade. 

Entende-se por “Paisagem Cultural Brasileira 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” (BRASIL, 2009, p. 35). A vida simples relacionada à 
cotidianidade dos fazeres local influencia os costumes singulares dos am-
bientes aquáticos, tais como rio, lago, lagoa e mar, enaltecendo a produção 
dos bens tangíveis e intangíveis das comunidades. 

Na busca pelos diversos saberes oriundos das comunidades autóc-
tones, como as ribeirinhas, catadoras e pescadoras, a arte da construção 
de canoas e barcos, perpassa a valorização da tecnologia de construção, 
estética e beleza cênica compondo o patrimônio cultural brasileiro vincu-
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lado à paisagem marítimo-fluvial. Nesse contexto, órgãos de preservação 
(IPHAN), autarquias federais (IBAMA) e organizações não governamentais 
(Instituto Chico Mendes), além de ministérios da cultura, turismo, educa-
ção, pesca e aquicultura, ciência e tecnologia, cidades, assim como secreta-
rias estaduais, municipais e empresas privadas, têm trabalhado em ações 
que visem à valorização e preservação dos saberes relativos ao transporte, 
pesca e lazer das embarcações dos ambientes aquíferos.

O processo de salvaguarda foi iniciado com a canoa de tolda Luzitânia, 
em Brejo Grande (SE), e o Saveiro de Vela de Içar Sombra da Lua (BA), que 
já possuem Tombamento Federal (BRASIL, 2013). Outras embarcações en-
contram-se inventariadas e diagnosticadas nas regiões Nordeste e Sul do 
País, como o cúter, em São Luís (MA); bote bastardo, em Camocim (CE); 
saveiro de vela de içar, em Maragogipe (BA); saveiro de vela de pena, em 
Itaparica (BA); canoa da Praia Vermelha, em Salvador (BA); canoa pernam-
bucana, em Itapissuma (PE); bote de São Cristóvão (SE); canoa do Rio Real, 
em Indiaroba (SE); baleeira de Armação do Pântano do Sul (SC); canoa bor-
dada, em Florianópolis (SC) (BRASIL, 2008). 

Além disso, governos e prefeituras, por intermédio do Poder Legis- 
lativo, têm buscado a valorização e o reconhecimento dos saberes, ofícios 
e técnicas locais, chancelando-os mediante a criação de leis e decretos. Os 
projetos pleiteados abarcam os bens móveis, festas, celebrações religiosas, 
culinária, naval, entre outros, se alinhando às políticas de preservação e 
salvaguarda da instância federal. Ao detectar no arcabouço de produção 
tangível e intangível proteção dos bens culturais marítimos, fluviais e la-
custres, põem-se em evidência os saberes da localidade e, estes passam 
a ser entendidos como essenciais à diversidade cultural e reveladores da 
identidade local.

Em Sergipe, as embarcações de madeira movidas a motor – as “to-
totós” (Figura 1) – desde a publicação da Lei 7.320, no Diário Oficial da 
União do dia 30 de dezembro de 2011, passaram a ser Patrimônio Cultural 
e Imemorial sergipano, de fato e de direito. 
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Figura 1 – Tototós na Foz do Rio Sergipe

Foto: Ivan Rêgo Aragão/Rosa dos Ventos Consultoria e Pesquisa.

3 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA, SOCIAL  
E ECONÔMICA DAS TOTOTÓS 

Em terras do interior da capitania em que se localiza hoje o esta-
do de Sergipe (Figura 2), foram se desenvolvendo cidades basicamente às 
margens dos rios, cujas principais, à época, eram São Cristóvão, Maruim, 
Laranjeiras.

Após a emancipação política da província, em 1820, a região que 
hoje diz respeito ao estado de Sergipe se desenvolveu a partir das cidades 
do interior, com vistas à economia açucareira. De acordo com Andrade 
(2013),

A emancipação política de Sergipe fez nascer e crescer vilas e ci-
dades, ocupando estrategicamente o território, como suporte das 
atividades econômicas. A crescente produção açucareira nas terras 
pretas e gordas do massapé fez de Laranjeiras e de Maruim dois 
centros urbanos destacados na Província, para onde convergiam as 
atenções.

Para Freire (1977), a decisão do então Governador da Capitania de 
Sergipe, Joaquim Inácio Barbosa, de transferir a capital de São Cristóvão 
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para Santo Antônio do Aracaju5, teve como principal justificativa a neces-
sidade de um porto marítimo para escoamento da produção de açúcar do 
Vale do Cotinguiba pelo estuário do rio Sergipe.

Figura 2 – Mapa da Capitânia de Sirirí [s/d]

Fonte: Documento-base de candidatura da Praça São Francisco a Patrimônio da Humanidade (2010).

Neste contexto, a então capital da Província, São Cristóvão, assim 
como Maruim e Laranjeiras, embora perímetros urbanos sociocultural-
mente mais desenvolvidos, possuíam portos exclusivamente fluviais, visto 
que estavam localizados no interior do estado. Realidade geográfica dife-
rente de Santo Antônio do Aracaju, que mesmo estando situada à margem 
do rio Sergipe, tinha ligação direta com o mar pela barra da Cotinguiba 
(região de sua foz).

Para Azevedo (2009, p. 156), “a mudança da capital da província de 
Sergipe foi um projeto arquitetado por João Gomes de Mello, o Barão de 
Maruim, como principal maneira de concretizar seus objetivos econômicos 
e políticos [...]”. Se durante o processo de ocupação das terras brasileiras a 
localização geográfica no coração das províncias se dava a partir de uma 
estratégia militar, naquele momento a escolha passava a ser guiada por 
regiões de maior prosperidade econômica.

Por estar situado às margens do oceano Atlântico, o estado de 
Sergipe passou pela diretriz básica da ocupação geopolítica portuguesa, 

5 Elevado à categoria de município e capital do estado de Sergipe, pela Lei provincial 473, de 
17/03/1855.
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baseada nos núcleos costeiros, que buscou uma expansão territorial a par-
tir da faixa de terra litorânea (FONSECA; VILAR; SANTOS, 2010). Dessa for-
ma, a transferência da capital respaldava-se também por uma justificativa 
geopolítica, que procurou coincidir os eixos político e econômico. 

A partir da transferência da capital, em 1855, a cidade de Aracaju 
passou de colônia de pescadores para uma “cidade moderna, de edifica-
ções sem pompa, mas graciosas, de ruas largas e bem traçadas, de escolas, 
fábricas e oficinas, centros culturais e sociais, tudo atestando o surto de 
seu progresso e o grau de cultura da sua gente” (SAMPAIO, 1954, p. 123, 
apud SANTOS, 2012, p. 190).

Por iniciativa do empresário Jardelino Porto, no início do século XX, 
foi inaugurada na Barra dos Coqueiros a primeira fábrica de beneficia-
mento de coco, com atividades iniciadas no ano de 1916, tornando-se uma 
das mais importantes atividades econômicas daquela cidade. O município 
em questão alcançou ampla modernização com a construção da primei-
ra indústria de coco do Brasil: a Vieira Sampaio Ind. e Com. S/A (COSTA; 
GEBARA, 1995), bem como a fábrica de coco Serigy, forçando naturalmente 
trabalhadores a se deslocarem de Aracaju para a península. O crescimento 
da produção levou o estado de Sergipe à condição de exportador da fibra 
do coco, operação realizada principalmente pela empresa Porto & Irmãos, 
dirigida por Euclides e Irineu Porto. 

Apesar da modernização e urbanização da região, as tototós se cons-
tituíram o único meio de travessia para os moradores da capital e da penín-
sula por quase todo o século XX. A história das tototós permeia a história 
das duas cidades às quais permite ligação ao ofício dos canoeiros: Aracaju 
e Barra dos Coqueiros.

Segundo dados levantados pelo INRC da Barra dos Coqueiros, sabe-
-se que a ocupação humana no território da Ilha de Santa Luzia remonta 
ao período pré-colonial, como constatado a partir da localização de sítios 
arqueológicos na região. Entretanto, as primeiras referências históricas 
positivadas da Boca da Barra se inserem no contexto da colonização de 
Sergipe. Por ter a sua localização litorânea, o território foi amplamente uti-
lizado pelos piratas franceses, a partir da segunda metade do século XVI, 
quando, à revelia dos descobridores, os piratas praticavam o escambo do 
pau-brasil, algo comum às costas brasileiras.

A população primitiva da Barra era constituída por índios sariema 
e capuã, do grupo étnico Tupi-guarani, cujos restos arqueológicos foram 
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encontrados nos Sítios Arqueológicos Dunas do Jatobá 1 e 2 e Pomonga. 
Assim como aconteceu em vários outros pontos do litoral, a população na-
tiva foi dizimada nas muitas lutas de resistência ou ainda pelo processo de 
miscigenação com europeus e africanos ao longo do período colonial. 

Teriam sido os portugueses os introdutores do Coqueiro na Ilha, 
quando, por uma necessidade de definir um ponto de referência para favo-
recer a navegação, plantaram alguns coqueiros na entrada da barra, uma 
vez que o movimento dos bancos de areia tornava irreconhecível o lugar. 
Aos poucos, a palmeira de origem asiática foi disseminada por toda a loca-
lidade, ocupando o espaço da vegetação de restinga, originária do ambien-
te local. 

Conhecida nos tempos coloniais como barra do Cotinguiba, teria 
abrigado temporariamente, segundo o relato de alguns historiadores, a 
primeira sede da Capitania de Sergipe del Rey, quando da chegada das tro-
pas de Cristóvão de Barros em 1589, instaladas na porção oeste da ilha, na 
mesma área onde atualmente está a sede do município. Teria o conquis-
tador partido deste ponto para as lutas de ocupação definitiva das terras 
sergipanas, servindo aos interesses da Coroa de Portugal e seus represen-
tantes na Colônia. 

Durante o século XVII, a ilha abrigava uma pequena concentração de 
pescadores devotos de Nossa Senhora dos Mares, e em sua homenagem foi 
erguida uma pequena capela, registrada nos escritos do historiador holan-
dês Barloeus, um dos responsáveis pelos primeiros registros do local. 

A Barra dos Coqueiros era administrativamente vinculada à 
Freguesia de Santo Amaro das Brotas, a mais rica de todas as Vilas da 
Capitania de Sergipe del Rey, cercada pelos canaviais e intenso comércio 
advindo da produção de açúcar. Esta era uma atividade presente também 
na Barra dos Coqueiros, que intermediava a entrada dos navios para os 
portos de Laranjeiras, Maruim e Santo Amaro, enquanto estes aguardavam 
a preamar, ou seja, a alta da maré. 

Em razão do movimento comercial, o governo da Província deter-
minou a instalação de uma Mesa de Rendas, responsável pela cobrança de 
impostos, e o indicativo de um professor de primeiras letras em meados 
do século XIX. Entretanto, vislumbrando a mudança da capital, o então 
Presidente da Província de Sergipe, Inácio Joaquim Barbosa, determinou, 
em 1854, ao Inspetor do Tesouro Provincial, a imediata transferência da 
Mesa de Rendas de Barra dos Coqueiros para a povoação de Santo Antônio 
do Aracaju, localizada na margem oriental do rio Sergipe. 
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A transferência da capital da Província da cidade de São Cristóvão 
para a então fundada Aracaju, alterou profundamente a situação econômi-
ca de Barra dos Coqueiros, cujo desenvolvimento ficou à margem da nova 
Capital. Somente na segunda metade do século XIX a povoação foi elevada à 
categoria de freguesia. O referido ato se deu por força da Resolução 1.028, 
de 10 de maio de 1875. Entretanto, a elevação aconteceu na perspectiva 
administrativa. Embora a antiga povoação tivesse a reconhecida condição 
de Freguesia de Nossa Senhora dos Mares da Barra dos Coqueiros, a nova 
posição não foi referendada pela Igreja Católica. 

Nova alteração foi implementada em 27 de janeiro de 1903, quan-
do foi criado o Distrito com a denominação de Barra dos Coqueiros, pela 
Lei municipal nº 84, subordinado ao município de Aracaju. A vinculação a 
Aracaju acabou por acomodar o desenvolvimento econômico da Barra dos 
Coqueiros, na medida em que a população buscava seu sustento na Capital. 
Contudo, a oferta de coco abriu uma perspectiva de instalação de indústria 
de beneficiamento do produto.

Com o desenvolvimento da nova capital, associado à dinamização eco-
nômica da Barra, os citadinos de ambas as margens do rio teriam passado 
a requerer um transporte mais ágil que os barcos à vela (ou a pano, como 
eram chamados) utilizados até então (MELINS, 2007). Segundo relato do Sr. 
José Bispo da Cruz, encontrado na publicação da Fundação Alphaville (SÃO 
PAULO, 2012, p. 11), “as canoas a motor começaram a rodar em 1948. Foi 
o Sr. Américo Corrêa, um cidadão de Laranjeiras, casado com uma senhora 
daqui, dona Graziela, que teve essa ideia de botar a canoa motorizada”.

Confirma esta informação o livro “Aracaju Romântica que Vi e Vivi”, 
de autoria de Melins (2007), ao mencionar que primeiro os barcos à vela 
depois a motor, denominados de tototós, faziam a travessia Aracaju – Barra 
dos Coqueiros, e Aracaju – Atalaia Nova, facilitando a vida dos habitantes 
dessas localidades, dentre eles trabalhadores e estudantes. 

Após a mudança da capital, com a entrada do século XX até os idos 
dos anos 30, a vila de pescadores se urbanizava promovendo uma cidade 
planejada e moderna a partir do “Quadrado de Pirro”6 (Figura 3). Segundo 

6 “O plano urbanístico de Aracaju desafiou a capacidade da engenharia da época. A cidade 
foi implantada em uma área de mangues, dunas, riachos, lagos, areais cobertos de cajuei-
ros, curicurizeiros e mangabeiras. As ruas de Aracaju foram traçadas em “xadrez”, forman-
do 32 quarteirões de 110 metros quadrados cada um. Para a realização do alinhamento das 
ruas foram necessários aterros gigantescos, e para isso Pirro elaborou um plano de alinha-
mento dentro de um quadrado de 540 braças (1.188 metros) traçando quarteirões iguais 
de forma quadrada com 55 braças de largura, separados por ruas de 60 palmos, contudo 
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Oliveira (2011, p. 1), essa denominação se deveu, “ao engenheiro Sebastião 
José Basílio Pirro, que desenvolveu para a nova capital de Sergipe um plano 
urbanístico moderno em formato de tabuleiro de xadrez, o que diferencia 
Aracaju das cidades brasileiras de influência portuguesa”. O local para se-
diar a nova capital ocupava uma área recoberta por terrenos alagadiços 
e manguezais, às margens dos riachos Aracaju, Olaria e Caborge, extintos 
afluentes do rio Sergipe (PORTO, 2003).

A partir da década de 30 do século passado, a cidade de Aracaju se 
modernizou com construções nos estilos art nuveau e eclética no centro da 
cidade e na avenida em frente ao rio Sergipe. Fixou as festas vinculadas ao 
Ciclo Junino e Natalino no calendário de eventos e passou a conviver com a 
paisagem fluvial, com o ir e vir das canoas de pano constantes no rio Sergipe.

Esse cotidiano vinculado às tototós é modificado devido o progresso 
das cidades localizadas à margem da foz do rio Sergipe, a partir de 1982, 
com a entrega do Terminal Hidroviário Jackson Figueiredo, que utilizava 
barcas também denominadas lanchas para transportar grande quantidade 
de passageiros e, mais recentemente, com a elevação da ponte Construtor 
João Alves, ligando o continente à península. 

Figura 3 – Planta do Quadrado de Pirro de Aracaju,  
tendo o rio Sergipe a sua frente, 1865

Fonte: Revista de Aracaju, n. 2, 1944 (http://aracajuantigga.blogspot.com.br/search?update-
d-max=2011-03-25T16:20:00-07:00&max-results=7&start=14&by-date=false)

esse projeto levou dezenas de anos para que o plano de Pirro se tornasse realidade”. Fonte: 
Grupo Minha Terra é Sergipe (2010).  
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4 CONTEXTO AMBIENTAL NO QUAL ESTÃO INSERIDAS 
AS TOTOTÓS E DELIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA DO OFÍCIO 

Foi verificado na pesquisa que as embarcações do tipo tototó encon-
tram-se presentes entre populações ribeirinhas de outros rios do estado, 
a exemplo do Poxim, Piauí e São Francisco, podendo, inclusive, terem sido 
trazidas destes lugares para a região da foz do rio Sergipe (ver Mapa 1).

A foz do rio Sergipe está contida na bacia hidrográfica que carre-
ga o mesmo nome do principal afluente. Apesar de seus recursos naturais 
(fauna, flora e solo) e grupos sociais possuírem diferentes características 
biológicas, sociais, econômicas e culturais, a unidade “bacia hidrográfica” 
permite individualizar e ordenar seu manejo em função de suas particula-
ridades e identidade. 

Portanto, a unidade de planejamento e gestão territorial de uma ba-
cia hidrográfica atua como referência espacial para subsidiar a produção 
de indicadores ambientais, socioeconômicos e político-institucionais de 
uma determinada área geográfica. 

Mapa 1 – Ocorrência das Tototós na Bacia Hidrográfica Sergipana

Fonte: Atlas Digital de Sergipe 2012. Adaptado por Acácia Souza/Rosa dos Ventos Consultoria e Pesquisa.
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No que concerne à área de atuação geográfica pesquisada, a ati-
vidade econômica das tototós está inserida na bacia hidrográfica do rio 
Sergipe, restrita aos municípios localizados próximos à foz: Laranjeiras e 
Nossa Senhora do Socorro, possuindo terras inseridas integralmente na 
área da bacia; além de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das 
Brotas, que se encontram parcialmente inseridos (ver Mapa 2).

A foz do rio Sergipe constitui uma feição geomorfológica do litoral, e, 
ao atingi-lo, o rio forma um estuário (ARAÚJO, 2010). Conforme definição 
clássica de Pritchard (1955), estuário é um corpo de água costeiro semi-
fechado, que tem conexão livre com o mar aberto e no interior do qual a 
água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce, proveniente da 
drenagem continental. 

Mapa 2 – Localização dos Municípios de Atuação das Tototós

Fonte: Atlas Digital de Sergipe 2013. Adaptado por Acácia Souza/Rosa dos Ventos Consultoria e Pesquisa.
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Para Araújo (2010), a importância ecológica dos estuários está no 
fato de que eles são utilizados como áreas para reprodução e desenvol-
vimento por muitas espécies marinhas. É importante destacar que várias 
espécies que geram interesse econômico (camarões e peixes) dependem 
do estuário para garantir o desenvolvimento do seu ciclo vital. 

O estuário do rio Sergipe adentra pelo interior até cerca de 20 
km e possui como principais afluentes os rios Poxim, Pomonga, do Sal, 
Parnamirim e Cotinguiba. Apesar da ocorrência intensificada da expansão 
urbana, em alguns trechos de suas margens persistem manguezais, praias 
fluviais e apicuns7.

Segundo Araújo (2010), os manguezais constituem um dos mais tí-
picos ecossistemas aquáticos tropicais, com grande importância ecológica 
e biológica nas regiões estuarinas. O autor anteriormente citado afirma 
ainda que na bacia costeira do rio Sergipe formam-se unidades faunísticas 
e florísticas de grande relevância, representadas por um grupo típico de 
animais que, por sua singularidade, têm sido objeto de extensos levanta-
mentos específicos acerca de sua biodiversidade. 

Na flora do estuário há predominância das seguintes espécies do 
ecossistema manguezal: Mangue-preto ou Siriubeira, Mangue-branco ou 
Tinteiro, Mangue Vermelho ou Mangueiro e Mangue-de-Botão, sendo en-
contradas, respectivamente, em domínios de maior salinidade, em setores 
de água doce, nos canais de maré inundados periodicamente e nas ilhotas 
localizadas nos rios Sergipe e Pomonga, e no bosque de mangue da praia 
13 de Julho (ARAÚJO, 2010).

Na Área de Preservação Ambiental (APA) Morro do Urubu, loca-
lizada próxima às margens do rio Sergipe, em Aracaju, conforme expõe 
Figueiredo (2011), há ocorrência de fragmento florestal urbano com as es-
pécies: Mutambo, Mutamba-preta, Angico-branco, Tamboril e Jacarandá-
do-mato. Além da abundância de espécies exóticas com potencial de in-
vasoras: Embaúba, Algarobeira, Maricá, Sansão-do-campo, Mangueira, 
Coqueiro, Mamona e Sombreiro.

Nas proximidades do rio Poxim, a vegetação natural restringe-se às 
Áreas de Preservação Permanente (APP) com altura média de seis metros, 

7 Os apicuns são ecossistemas costeiros caracterizados por área plana com elevada salini-
dade, desprovidos de vegetação, localizados geralmente entre manguezal e encosta, na 
região de supramaré e inundáveis apenas pelas marés de sizígias (marés altas que ocorrem 
nas luas nova e cheia).
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se apresentando com cobertura vegetal adensada em alguns pontos e mui-
tas vezes invadida por espécies exóticas. Segundo Figueiredo (2011), na 
foz do rio Sergipe observa-se presença de vegetação densa, com dominân-
cia de Tinteira, além de Jamelão ou Jambolão e Amendoeira da Praia.

Embora possua rica variedade de espécies florestais, o estuário vem 
sendo acometido pela supressão de sua vegetação. Alguns pontos da foz do 
rio Sergipe foram particularmente prejudicados: nos bairros 13 de Julho e 
Jardins, o manguezal perdeu lugar para a urbanização. Já no rio do Sal, em 
local próximo à confluência com o rio Sergipe, houve desmatamento de 
mangue para instalação de salinas e viveiros.

Segundo relatam Alves e Garcia (2006), o estuário recebe despejos 
das indústrias de plásticos, produtos têxteis, cerâmicos, metalúrgicos e de 
processamento de alimentos. Além disso, é bombardeado pelo efluente da 
estação de tratamento de esgoto da cidade de Aracaju; por parte de esgo-
to in natura dos municípios da Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do 
Socorro, e por vários conjuntos habitacionais de Aracaju. Esses efluentes 
lançados no estuário compreendem fontes de poluição, desrespeitando as 
condições exigidas pelo marco regulatório vigente8.

A ocorrência de excremento humano, somado ao grande número 
de produtos químicos e poluentes tóxicos lançados ao rio, podem causar 
alterações no sistema endócrino de vertebrados, inclusive peixes e aves 
(ALVES; GARCIA, 2006). Apesar desses impactos negativos, os manguezais 
de uma forma genérica possuem grande capacidade de regeneração. 

Como exemplo, é possível citar o canal artificial do rio Poxim, que “fe-
chou” graças ao crescimento da vegetação nativa de suas margens, tornan-
do a navegabilidade em alguns trechos impossível. No século XIX, o canal 
serviu como via de transporte para o escoamento da produção do açúcar, 
e para o transporte de produtos e passageiros entre os povoados Canal de 
São Sebastião e Touro (localizados no município de Barra dos Coqueiros) 
e a capital Aracaju. 

O manguezal consiste em um ecossistema diversificado que abriga 
fauna de grande valor proteico e econômico. Este ambiente serve de hábi-
tat para várias espécies de moluscos, crustáceos, aves e peixes, que passam 
toda ou pelo menos uma parte de suas vidas nesse ambiente, utilizando 
os diversos hábitats para alimentação, reprodução, desova, crescimento e 
proteção contra predadores. 

8 Ver a Resolução do Conama nº 357, de 17/03/2005.
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Conforme Araújo (2010), em relação à fauna bêntica do estuário, os 
bivalves9 comestíveis encontrados são: Ostra, Tarioba, Maçunim, Lambreta 
e Sururu. Outras espécies que foram encontradas nas partes elevadas dos 
troncos, galhos e raízes de árvores de mangue são os gastrópodes10, que 
não são utilizados para consumo humano e, apesar de serem pequenos, 
são extremamente abundantes. 

Representando os crustáceos, encontram-se o Caranguejo Uçá, o 
Aratu, Guaiamun, o Camarão Sete Barbas, espécies de camarão do gêne-
ro Farfantepenaeus, e uma infinidade de animais invertebrados (ARAÚJO, 
2006). Entretanto, podemos observar pela estatística pesqueira uma di-
minuição significativa, nos últimos anos, na produção, e uma instabilidade 
nos valores da pescaria, tanto do Caranguejo como do Camarão (LANDIM; 
GUIMARÃES, 2006).

No contexto das aves, há a presença da Saracura de Mangue, Socós, 
Socó-mirim e o Socó-boi que voam de uma margem a outra no transcorrer 
do dia. Além da Garça Branca pequena e da Garça Branca grande, que voam 
em bandos das margens dos rios Pomonga e do Sal para o estuário do rio 
Sergipe em busca de alimento, e ao cair da tarde retornam para os locais de 
onde partiram (ARAÚJO, 2010). 

Com relação aos peixes, Alcântara (2006) esclarece que o número 
total de espécies já registradas no estuário do rio Sergipe é de 136, agru-
padas em 50 famílias. O grupo dos cartilaginosos está representado por 
quatro espécies de raias, as demais, por ampla variedade de peixes ósseos. 
Comparado a outros estuários, o supracitado pode ser facilmente consi-
derado como possuidor de uma elevada riqueza de espécies, portanto, de 
extrema importância para atividade pesqueira da região.

Como exemplos de outras espécies podem ser citadas a corvina e a 
pescada, mais ricas em espécies no estuário; os xareus, que frequentam o 
estuário geralmente quando jovens; a pilombeta; o bagre do mangue, em 
nossa região, restrito aos estuários, e as carapebas e carapicuns, gerreidae, 
que preferem as zonas rasas das margens do canal principal do estuário e 
dos afluentes (ALCÂNTARA, 2006). 

9 São seres do ambiente marinho que possuem formato de concha com duas peças fechadas 
por fortes músculos, não possuem cabeça e nem rádula (são os únicos moluscos desprovi-
dos dessa espécie de língua), e são animais filtradores (que retiram o alimento da água).

10 Animais aquáticos ou terrestres de ambiente úmido, cuja característica típica é o formato 
de concha única, em espiral; entre eles estão o caracol e o caramujo; e a lesma, apesar de 
não apresentar concha ou apresentá-la muito reduzida.
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No tocante aos mamíferos, há ocorrência do boto-cinza ou golfinho, 
animal tipicamente sociável, habituado a viver em grupo e que realiza ati-
vidades aéreas11 que, quando visualizadas, causam admiração e encanta-
mento. No discurso dos guias, existe a possibilidade de esses mamíferos 
surgirem ao longo dos trajetos pela foz. Por conta disso, os golfinhos do rio 
Sergipe são um atrativo agregado aos passeios de catamarãs, uma vez que 
podem ser contemplados ou não por visitantes e residentes ao longo do 
roteiro turístico. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de salvaguarda do ofício dos canoeiros do estuá-
rio do rio Sergipe teve início com o Projeto de Lei 131/2011, de auto-
ria da deputada estadual Ana Lúcia, e sua aprovação sob a forma da  
Lei 7.320/1112, que reconheceu as embarcações tototós (Figura 5) como 
Patrimônio Cultural Imemorial do Estado de Sergipe.

Figura 5 – Transporte de Passageiros pela Tototó

Foto: Rosa dos Ventos Consultorias e Pesquisa.

11  Possui o hábito de darem saltos, cambalhotas e batidas de partes do corpo na água.
12  Publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de dezembro de 2011 (N. 26.390).
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Nesse estudo, foi possível realizar um levantamento das principais 
fragilidades e potencialidades ligadas ao ofício de canoeiro. Dentre as fra-
gilidades encontram-se: a falta de segurança apresentada pelas canoas, 
de mão de obra e qualificação profissional; a falta de infraestrutura dos 
atracadouros e a consequente dificuldade de acesso às canoas, sentida es-
pecialmente por idosos, pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes; 
a separação entre o ofício de canoeiro e o ofício do carpinteiro náutico, 
responsável pela construção e reparos nas canoas. 

No que diz respeito às potencialidades, destacam-se: a possibilidade 
de valorização e utilização das canoas como meio de transporte no atendi-
mento a outros roteiros além do atual Aracaju/Barra dos Coqueiros; elabo-
ração e execução de passeios pedagógicos e turísticos. Além da rica fauna 
e flora que caracterizam o mangue, o estuário do rio Sergipe contempla 
ainda a possibilidade de interpretação patrimonial em função do acervo 
edificado do centro antigo de Aracaju.

Seja pelo viés pedagógico onde, segundo Matos (2012), o turismo 
possui uma relação direta com o ensino-aprendizagem, pois as atividades 
realizadas fora da sala de aula se vinculam aos conteúdos programáticos 
disciplinares, cumprindo de forma lúdica e dinâmica os objetivos do pro-
cesso pedagógico, seja por meio da base local, a nova percepção da ativi-
dade turística já constata que a associação entre o turismo e os modos de 
vida tradicionais tem sido observada em diversos projetos, cujo interesse 
tem sido fortalecer o turismo de modo a produzir efeitos positivos para a 
comunidade local.

Este modelo, conhecido como Turismo de Base Comunitária – TBC, 
vem se constituindo uma tendência mundial de ressignificação de espaços 
até então isolados ou de exclusão, com protagonismo de gestão das pró-
prias comunidades (BRASIL, 2010). Na Barra dos Coqueiros, brincantes de 
grupos folclóricos, canoeiros, catadoras de mangaba e pescadores tradu-
zem um modo de vida ainda pouco conhecido. O pôr do sol da praça da 
matriz e a vista de Aracaju, do outro lado do rio, também são espetáculos 
para poucos. Não resta dúvida do potencial turístico-pedagógico de todos 
esses atrativos. 

Com este artigo, intencionamos colaborar de alguma maneira para 
que a realidade dos canoeiros do estuário do rio Sergipe se altere posi-
tivamente. Sendo desde 2011 um patrimônio cultural naval na região da 
foz do rio Sergipe, os direitos para uma melhor qualidade de vida das 
pessoas envolvidas nesse ofício devem ser assegurados. Que estes mes-
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mos canoeiros se interessem pelo que aqui foi apresentado. Se isso acon-
tecer, acreditamos que a mesma força que os impulsiona a seguir por tan-
tos anos no ofício os levará a encantar moradores de Aracaju e turistas 
nacionais e internacionais.

REFERÊNCIAS 

ALCÂNTARA, A. V. A ictiofauna do estuário do rio Sergipe. In: ALVES, J. P. H. (Org.). 
Rio Sergipe: importância, vulnerabilidade e preservação. São Cristóvão: UFS, 2006. 
p. 111-142.

ALVES, J. P. H.; GARCIA, C. A. B. O rio Sergipe no entorno de Aracaju: Qualidade da 
água e poluição orgânica. In: ALVES, J. do P. H. Rio Sergipe: importância, vulnerabi-
lidade e preservação. São Cristóvão: UFS, 2006. p. 87-109.

ANDRADE, Adailton. Estado do Sergipe. 2013. Disponível em: <http://fontes 
dahistoriadesergipe.blogspot.com.br/>. Acesso em: 23 abr. 2014.

ARAÚJO, Hélio Mário. P. Estuário do Rio Sergipe: importância e vulnerabilidade. 
In: ALVES, J. do P. H. Rio Sergipe: importância, vulnerabilidade e preservação. São 
Cristóvão: UFS, 2006. p. 65-86. 

______. O estuário e sua dinâmica na bacia inferior do rio Sergipe: considerações 
paleogeográficas e evolução geomorfológica. In: VILAR, J. W. C.; ARAÚJO, H. M. 
(Orgs.). Território, meio ambiente e turismo no litoral sergipano. São Cristóvão: 
EDUFS, 2010.

AZEVEDO, Denio Santos. O Barão de Maruim e o processo de mudança da capital. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, v. 38, p. 155-165, 2009. 

BRANCO, Patrícia M. C. Patrimônio: um diálogo entre história e turismo. In: XVIII 
ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA. Anais... São Paulo: ANPUH/ Assis: Unesp, 24 
a 28 de julho de 2006. p. 1-10. CD-ROM.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Presidência da 
República Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, 1988.

______. Década da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento 
Sustentável, 2005-2014: documento final do esquema internacional de implemen-
tação. Brasília: Unesco, 2005. 

______. Dinâmica e diversidade do turismo de base comunitária: desafio para a for-
mulação de política pública. Brasília: Ministério do Turismo, 2010. 

______. Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC. Brasília: IPHAN, 2000.

______. Lista dos bens culturais inscritos no Livro de Tombo. Brasília: IPHAN, 2013.

______. Paisagem cultural. Brasília: IPHAN, 2009.



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 51

BRASIL. Projeto barcos do Brasil. Brasília: IPHAN, 2008.

CASTRO, Maria Laura Viveiros de; FONSECA, Maria Cecília Londres. Patrimônio 
imaterial no Brasil. Brasília: Unesco, Educarte, 2008. 

COSTA, José E. da; GEBARA, José J. A Economia do Coco em Sergipe. In: SEMINÁRIO 
ANUAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA. Anais... Rio Claro: Unesp, 1995. v. 1.

FIGUEIREDO, A. V. A. Percepção Ambiental na Gestão da Bacia Hidrográfica: O 
Olhar do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. Dissertação (Mestrado 
em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Sergipe, São 
Cristóvão, 2011. 

FONSECA, Vânia; VILAR, José W. C; SANTOS, Max A. N. Reestruturação territorial 
do litoral de Sergipe. In: VILAR, J. W. C.; ARAÚJO, H. M. (Orgs.). Território, meio am-
biente e turismo no litoral sergipano. São Cristóvão: EDUFS, 2010. 

FREIRE, Felibello. História de Sergipe. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1977.

FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra C. A. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

LANDIM, M.; GUIMARÃES, C. P. Manguezais do Rio Sergipe. In: ALVES, J. P. H. (Org.). 
Rio Sergipe: importância, vulnerabilidade e preservação. São Cristóvão: UFS, 2006. 
p. 195-221.

MATOS, Francisco de C. Turismo Pedagógico: o estudo do meio como ferramenta 
fomentadora do currículo escolar. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO 
MERCOSUL – SEMINTUR, 7., 2012. Anais... Caxias do Sul, UCS, 16 e 17 de nov. de 
2012. p. 1-11. 

MELINS, Murillo. Aracaju romântica que vi e vivi: anos 40 e 50. Aracaju: Unit, 2007. 

NUNES, Maria Thetis. A cidade de São Cristóvão na formação da história sergipa-
na: da Colônia a nossos dias. In: Proposição de inscrição da Praça São Francisco em 
São Cristóvão/SE na lista do patrimônio mundial. Aracaju: Secretaria do Estado da 
Infraestrutura, IPHAN, Prefeitura Municipal de São Cristóvão, 2007. 

OLIVEIRA, Valéria Maria S. O discurso religioso como legitimação de práticas so-
ciais: uma leitura a partir de Pierre Bordieu. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA 
– ANPUH, 26., 2011. Anais... São Paulo, julho 2011. p. 1-10. 

PERALTA, Elsa. O mar por tradição: o património e a construção das imagens do 
turismo. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 9, n. 20, p. 83-96, out. 2003. 

PEREIRA, Júlio Cesar. O conceito de cultura na Constituição Federal de 1988. In: 
ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA – ENECULT, 4., 
2008. Anais... Faculdade de Comunicação/UFBA, Salvador-Bahia-Brasil, 28 a 30 de 
maio de 2008. p. 1-12. 



Gabriela Nicolau dos Santos; Ivan Rêgo Aragão
&  Acacia Maria Barros Souza52

PORTO, Fernando Figueiredo. Alguns nomes antigos de Aracaju. Aracaju: J. Andrade, 
2003. p. 95-97.

PRITCHARD, D. W. Estuarine circulation patterns. Proc. Am. Soc. Civ. Eng., v. 81, p. 
1-11, 1955.

SANTOS, Danielle Gomes Moreira. Avaliação Espaço-Temporal da Atividade 
Antrópica no Estuário do Rio Sergipe. Dissertação (Mestrado em Química) – 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2012.

SÃO PAULO. Tototó na travessia. Fundação Alphaville, Limage Digital, 2012.

SILVA, Clodomir de Souza e. Álbum de Sergipe (1820-1920). O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, Seção de obras de 1920. 



RESPONSABILIDADE E DIVERSIDADE 
AMBIENTAIS: O CASO DOS  

MUNICÍPIOS DE CAPÃO DA CANOA  
E DE XANGRI-LÁ – RS

Mariana Barbosa de Souza
Doutoranda em Desenvolvimento Regional. Mestra em 

Desenvolvimento Regional e bacharela em Direito, todos pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Pesquisadora-membro 

do OBSERVA-DR (Observatório do Desenvolvimento Regional). 
Pesquisadora-membro do GEPEUR (Grupo de Pesquisa em Estudos 

Urbanos e Regionais – CNPq). Advogada - OAB/RS 98.797. 
Contato: marisouza_10@hotmail.com.

Rogério Leandro Lima da Silveira
Mestre e Doutor em Geografia Humana pela Universidade Federal 

de Santa Catarina. Professor titular e pesquisador do Departamento 
de História e Geografia, e do Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional, da Universidade de Santa Cruz do Sul. 
Geógrafo. Contato: rls@unisc.br.

Resumo: A abordagem dialética que se utilizará no trabalho tem como pressu-
posto que os processos de urbanização e de desenvolvimento urbano dos mu-
nicípios da região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul/Brasil são resultado do 
processo histórico de formação e organização do território nessa região, bem 
como refletem as condições e contradições inerentes ao processo de reprodu-
ção do capital. O método de abordagem adotado está estruturado num sistema 
de conceitos articulados como o de espaço geográfico e território usado pro-
posto por Milton Santos (1996), o de espaço urbano como desenvolvido por 
Roberto Lobato Côrrea (1996) e Ana Fani Alesandri Carlos (1999), o de segrega-
ção urbana como abordado por Teresa Pires do Rio Caldeira (1984 e 2003) e o de 
novos produtos imobiliários como os representados pelos condomínios fecha-
dos, como desenvolvido por Maria Encarnação Beltrão Sposito (2004). O traba-
lho também abordará o tema da responsabilidade ambiental do empreendedor 
na incorporação imobiliária, bem como a diversidade ambiental da região como 
fator da construção identitária da região, mormente os municípios de Capão da 
Canoa e de Xangri-Lá. A partir da década de 1990, ambos os municípios sofre-
ram intenso processo de urbanização, bem como passaram e ainda passam pela 
incidência de novos produtos imobiliários: os condomínios horizontais fecha-
dos, os quais acabaram por modificar a paisagem urbana da região e, principal-
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mente, mudaram a forma como a população se relaciona com o meio ambiente 
regional, visto que tais empreendimentos estão se concentrando em beiras de 
lagoas e na beira-mar. Assim, por meio da análises de legislações, doutrinas e 
jurisprudências, buscar-se-á demonstrar tanto a possibilidade de agir que tem 
o cidadão ao deparar-se com o dano ambiental, quanto na forma preventiva, 
valendo-se dos princípios atinentes ao meio ambiente, contidos na Constituição 
da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. A 
abordagem será qualitativa, valendo-se da análise e interpretação do referencial 
teórico, dos dados obtidos com a pesquisa documental e com o levantamento 
de dados primários junto aos principais agentes sociais envolvidos no processo 
de constituição e expansão dos condomínios em Capão da Canoa e Xangri-Lá. 
Complementarmente, utilizar-se-ão dados secundários que auxiliem o entendi-
mento do processo de urbanização e de expansão dos condomínios fechados 
nas cidades selecionadas. Entendemos que a produção de condomínios resi-
denciais fechados revela uma importante característica presente na dinâmica 
de urbanização e de produção do espaço urbano das cidades médias brasileiras. 
Tal processo tem se caracterizado por uma dinâmica particular como tais pro-
dutos têm sido produzidos e comercializados nessas cidades, demandando uma 
importante e complexa articulação de diferentes agentes sociais, bem como re-
velando, muitas vezes, a ilegalidade com que tais produtos são produzidos e 
comercializados. A moradia assume caráter fundamental na boa qualidade de 
vida do homem. Abrigar-se bem, proteger-se contra as intempéries, buscar a 
privacidade íntima da família e com isso alargar os laços sociais familiares, re-
presenta ponto de equilíbrio para o desenvolvimento das potencialidades hu-
manas. Outrossim, é importante também mencionar que a temática do desen-
volvimento regional abrange diversas facetas que implicam o entendimento das 
dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais, entre outras. As relações 
existentes entre cultura e desenvolvimento, mormente a forma como a cultura 
se torna um elemento importante nas estratégias de desenvolvimento, demons-
tra, no global, uma condição de legitimação das esferas regional e local.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo busca compreender os processos de urbanização 
e de desenvolvimento dos municípios da região do Litoral Norte do Rio 
Grande do Sul/Brasil, afirmando que estes eventos são resultado do pro-
cesso histórico de formação e organização do território nessa região, bem 
como refletem as condições e contradições inerentes ao processo de repro-
dução do capital.

A partir de recortes bibliográficos, alguns conceitos, como o de terri-
tório, região e regionalização, serão explicitados de forma simples, a fim de 
que o conteúdo principal do trabalho seja exposto de forma clara.

Ainda, estudando-se as práticas ocorridas no Rio Grande do Sul/
Brasil, bem como o arcabouço histórico destas, objetiva-se tirar conclusões 
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acerca da implantação de novos produtos imobiliários na região, os quais 
vêm surgindo nessas localidades nos últimos 15 anos. Ainda, será tratada a 
responsabilidade ambiental do incorporador na incorporação imobiliária 
e a diversidade ambiental da região como fator da sua construção identitá-
ria, mormente nos municípios de Capão da Canoa e de Xangri-Lá.

É importante também mencionar que a temática do desenvolvimen-
to regional abrange diversas facetas que implicam o entendimento das 
dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais, entre outras. As rela-
ções existentes entre cultura e desenvolvimento, mormente a forma como 
a cultura se torna um elemento importante nas estratégias de desenvol-
vimento, demonstra, no global, uma condição de legitimação das esferas 
regional e local.

2 TERRITÓRIO

Durante o século XX, o conceito de território confundia-se com o 
conceito de espaço, este que era definido como palco em que ocorriam as 
ações humanas. Na medida em que se aprofundou o conhecimento acerca 
tema, evidenciou-se outro conceito.

Na virada do século XX para o XXI, passou-se a conceituar território, 
propriamente dito, como espaço apropriado, moldado, usado. Território 
não é mais um palco, mas sim o próprio espaço em que ocorrem as ações 
humanas. Ainda, esta nova conceituação passa a importar-se com susten-
tabilidade e qualidade de vida, atrelada ao conceito de desenvolvimento 
regional.

Desta forma, percebe-se que o território pode ser considerado como 
espaço onde ocorrem as relações sociais, com características de cada local. 

Santos (1996) afirma que território usado é tanto resultado do pro-
cesso histórico quanto a base material e social das novas ações humanas. 
Logo, território é um conjunto, no qual atores tentam resolver um proble-
ma comum em um determinado espaço.

3 ESPAÇO URBANO, SEGREGAÇÃO URBANA  
E PERIFERIA URBANA

É imperioso afirmar que o espaço urbano, nas últimas décadas, vem 
se caracterizando por impor diferenças sociais, determinando um movi-
mento paradoxal, conforme afirmado por Milton Santos (1996), o qual en-
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sina que o espaço que une é o mesmo que isola os homens. Na medida 
que as cidades aumentam, cresce também o distanciamento social, o qual 
reflete uma utópica unidade. Em que pese o tema ser atual e de extrema 
importância, pouco a doutrina brasileira tem-se ocupado dele. É importan-
te salientar que nos últimos anos houve um intenso processo de urbani-
zação no Brasil, o qual ocorreu de forma não planejada. A partir de então, 
pode-se perceber que a população urbana é consideravelmente maior em 
relação à população rural.

Criou-se a necessidade de estudar o urbano, a partir da sua diferen-
ciação do meio rural, partindo de suas relações e complementações. Assim, 
utilizam-se atributos que sempre foram relacionados à cidade, alguns in-
trínsecos desde o início das cidades, como, por exemplo, concentração de-
mográfica, diferenciação social e unidade espacial.

Vale também salientar que a concentração populacional urbana é 
distinta da concentração do meio rural, porquanto vai além da população. 
No confronto entre os meios rural e urbano, as diferenças entre espaços 
são o que os distinguem e os definem.

A partir da dicotomia cidade/campo houve uma diferenciação social 
e uma nova divisão territorial do trabalho sustentada pelo antagonismo 
de dois espaços diferentes (cidade e campo) com funções diferentes. A di-
ferenciação social não ocorre somente no meio urbano, mas, também, no 
meio rural.

O espaço urbano é marcado pelo tecido urbano contínuo e muitas 
vezes separado, de forma material, do rural. As cidades, no passado, res-
tringiam-se aos muros, sendo que, com o crescimento populacional, au-
mentava-se a altura das construções e diminuíam-se as áreas livres (cida-
de densa e compacta).

A tendência, a partir do século XX, na extensão territorial, alterou 
a morfologia urbana e acabou confundindo cidade e campo. Dessa forma, 
com a diminuição da área de transição entre cidade e campo, há maior ní-
vel de dificuldade de distinção. Importa mencionar que não se trata de su-
peração da diferença entre cidade e campo, mas sim da justaposição destes 
dois meios. Ambos são coexistentes.

Assim, tem-se que a urbanização brasileira ocorreu de forma difusa. 
Apesar das diferenças existentes entre Brasil e Europa, a tendência é próxi-
ma, qual seja, o de território urbano contínuo. Trata-se de uma morfologia 
difusa em que não se consegue distinguir rural e urbano.
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Após esta breve caracterização do espaço urbano, ressalta-se que, 
com o crescimento do meio urbano e com o surgimento dos novos produ-
tos imobiliários, houve a segregação social/espacial.

Para Caldeira (2003, p. 211),

A segregação – tanto social quanto espacial – é uma característi-
ca importante das cidades. As regras que organizam o espaço urbano 
são basicamente padrões de diferenciação social e de separação. Essas 
regras variam cultural e historicamente, revelam os princípios que es-
truturam a vida pública e indicam como os grupos sociais se inter-re-
lacionam no espaço da cidade.

Muitos teóricos estão se esforçando para conceituar a ideia de se-
gregação socioespacial. Alguns afirmam que ela ocorre devido à imposição 
do mercado imobiliário, outros, que ela é uma forma de impedir que haja a 
mobilidade social entre classes.

Mas, o certo é que ela está ocorrendo e de fato precisa ser discutida, 
a fim de que sejam analisados os seus reflexos sobre a sociedade.

O processo de urbanização não é um processo recente. Entretanto, 
tornou-se acentuado a partir de século XX. Nesse mesmo século acentuou-se 
o processo de suburbanização. A questão conceitual centro-periferia veio 
à tona e causa discussões ainda nos dias atuais.

Para Rolnik (2011), o conceito de periferia deu-se a partir de um 
desenvolvimento urbano forjado nos anos de 1980. Esse modelo de de-
senvolvimento impediu que as faixas de menor renda tivessem acesso a 
condições básicas de urbanidade. Atualmente, a periferia é marcada muito 
mais pelas condições precárias de infraestrutura do que pela sua localiza-
ção em si, porquanto existem periferias em áreas nobres de cidades, bem 
como existem condomínios em áreas periféricas.

Moura e Ultramari (1996, p. 11) definem periferia urbana como

Áreas de concentração de moradias de população de baixa renda, ca-
rentes dos serviços básicos essenciais e que sofrem os efeitos de lon-
gos deslocamentos para o trabalho, o consumo e o lazer. Reforçam 
um ciclo de pobreza cada vez mais difícil de romper. [...] Carentes, 
as áreas periféricas implicam, também, a deterioração progressiva 
da cidade e da vida urbana como um todo. Crescendo continuamen-
te, elevam as demandas nas áreas centrais, onde buscam os serviços 
que aí existem.
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Diante desta realidade, percebe-se que a produção do espaço urbano 
tem se dado em detrimento dos interesses dos agentes imobiliários. Na 
medida que os centros são melhor equipados, as periferias caracterizam-
-se, principalmente, pela precariedade dos serviços de infraestrutura.

Neste sentido, Sposito (2004, p. 125):

Os interesses fundiários e imobiliários são, sem dúvida, os motores 
principais da extensão da cidade. A lógica de produção do espaço 
urbano tem sido orientada pela implantação de novos loteamentos e 
pelo contínuo lançamento de novos produtos imobiliários de forma 
a se atingir novos consumidores e/ou se estimular novas demandas 
àqueles que já haviam consumido esses produtos imobiliários ante-
riormente. Essa lógica tem levado os espaços urbanos a crescerem 
mais territorialmente do que demograficamente ou economicamen-
te, como atesta o crescente número de lotes não edificados, em ci-
dades de diferentes portes. Nesses termos, a cidade é, mais do que 
nunca, um negócio, e, contrariamente às tendências anteriores, o que 
se tem na cidade atual é o espaço planejado, resultado da intenção e 
das estratégias de mercado e não da história.

Diante de tantos novos produtos imobiliários, percebe-se que estão 
sendo modificadas as formas de hábitat. Entretanto, é preciso pensar em 
planejamento, a fim de que seja propiciado o desenvolvimento sustentável.

4 NOVOS PRODUTOS IMOBILIÁRIOS

A moradia deveria contar com a disposição de serviços públicos 
mínimos, que teriam reflexos diretos na qualidade de vida das pessoas e, 
consequentemente, da sociedade como um todo. Esses serviços mínimos 
seriam a coleta dos resíduos orgânicos e inorgânicos, disponibilidade de 
água tratada, coleta e tratamento de esgoto doméstico sanitário, forneci-
mento de energia elétrica e acesso por vias pavimentadas. Tais serviços 
disponibilizados, permanecendo ao alcance da população, trariam contri-
buições significativas para a sociedade e a natureza agradeceria, pois gran-
de parte dos resíduos produzidos pelo homem tem origem doméstica.

Por outro lado, as condicionantes do capital fazem com que o homem 
deixe a casa utilitária, de moradia simples, e passe a utilizá-la como padrão 
de ostentação econômica, poder político, demonstração de superioridade 
social em relação aos demais seres humanos. A manutenção deste status 
econômico faz com que o homem, ao invés de uma moradia, tenha várias 
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casas e obtenha, com o resultado do seu arrendamento, o lucro desmesu-
rado, a renda monetária galopante que cada vez mais aumenta a diferença 
social – poucos têm muito e muitos têm pouco.

Havendo a necessidade da manutenção do poder constituído, alar-
gamento das potencialidades de consumo, somado a novos consumidores 
que necessitam de novos lares para residência, cada vez mais fica alicerça-
da, reforçada a indústria da construção civil.

Vários elementos contribuíram para que as cidades crescessem cada 
vez mais de forma desordenada: o êxodo rural, melhores condições de 
vida, melhores condições de estudo técnico e universitário, concentração 
das indústrias, em geral nas proximidades urbanas, fizeram e fazem com 
que os homens se concentrem nas periferias das grandes cidades – próxi-
mos das “oportunidades” oferecidas. Toda esta realidade contextualizada 
vem reforçar a indústria da construção civil, ou seja, a indústria das incor-
porações imobiliárias.

Caldeira (1984, p. 104) afirma que

A maneira como se dá a vida na cidade, as condições de vida de cada 
família estão na dependência da quantidade de rendimentos de cada 
uma delas. Embora as rendas familiares sejam o resultado de estraté-
gias diferentes e estejam relacionadas a variadas relações no merca-
do de trabalho, a verdade é que há um momento em que todas essas 
diferenças deixam de ser significativas: é o momento do consumo. A 
quantidade de rendimentos impõe limites, indo determinar não só 
o que pode ser comido ou vestido, mas também de que maneira a 
própria cidade pode ser apropriada; ou seja, é a renda que vai ditar, 
em boa medida, a maneira de viver.

Ainda, Hidalgo, Borsdorf e Sánchez (2006, p. 68) asseveram que

Os bairros fechados e especialmente os de maior tamanho são um 
verdadeiro símbolo das mudanças e das formas em que se desenvolve 
o espaço da habitação atualmente. Como apontamos, exemplos clás-
sicos dessas variações são as mudanças que acontecem nas grandes 
capitais do Cone Sul, como Buenos Aires e São Paulo, onde os espaços 
residenciais fechados se relacionam com as manifestações recentes 
das desigualdades socioeconômicas e possibilitam a expansão das 
fronteiras da cidade e a polarização dos setores sociais homogêneos 
– sejam ‘ghettos’ de ricos ou pobres – que se constituem em fatores da 
segregação social e da fragmentação física da metrópole.
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A indústria das incorporações imobiliárias desenvolve-se principal-
mente porque a construção das residências familiares não pode ser exe-
cutada por aquele que adquire, seja por questões técnicas que não possui, 
seja por tempo não disponível, pois está envolvido com outras atividades 
e pode ser também por questão monetária. Muitas vezes a incorporadora 
imobiliária é a agente financiadora da compra da residência.

Outra questão relevante que deve ser observada para o crescimento 
generalizado da indústria das incorporações imobiliárias é o pouco regra-
mento sobre a matéria. É lógico e racional que o desenvolvimento de uma 
cidade deva ocorrer de forma clara, objetiva, dentro dos padrões susten-
táveis e duradouros. A oferta de determinados serviços públicos mínimos 
para a real qualidade de vida, exercício pleno da cidadania e promoção da 
dignidade da pessoa humana jamais poderia ser saturada. Por exemplo: 
se a construção de redes de coleta de esgoto doméstico permite a conexão 
de um determinado número de residências, para um número estimado de 
pessoas, esta condição não poderia ser ultrapassada, mas isto não é o que 
ocorre.

Estabelecida a problemática ambiental, gerada com o reforço da in-
dústria da construção civil, coube aos legisladores a produção de normas 
legais que pudessem ser utilizadas pelo Poder Público, pelo cidadão, pela 
sociedade organizada, enfim, também pelo somatório de esforços com o 
intuito de estabelecer o equilíbrio ecológico.

A primeira tentativa de organização legal foi com o Decreto Federal 
5.481, de 25 de junho de 1928, que tentou disciplinar um tema ainda pou-
co suscitado na doutrina jurídica.

Mais adiante, por meio do Decreto Federal 5.234, de 1943, e com o 
advento da Lei Federal 285/48 foram feitas pequenas alterações para dis-
ciplinar a indústria da construção civil.

Foi mesmo com o surgimento da Lei Federal 4.591, de 16 de dezem-
bro de 1964, que ocorreu a primeira grande organização do setor, sendo 
inclusive copiada por outros países. Por meio dessa Lei define-se o que 
seja incorporação imobiliária, conceito de incorporador e quem pode sê-
-lo; buscou também clarear questões condominiais. Essa Lei (4.591/64) 
veio disciplinar um setor específico, ou seja, a indústria da construção civil.

Importa diferenciar condomínio de loteamento. A Lei 4.592/64 dis-
põe que os condôminos são coproprietários da coisa, sendo cada um dono 
de uma quota ideal sobre o terreno em sua totalidade. Nos condomínios há 
propriedade exclusiva e propriedade sobre as áreas em comum.
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Nos loteamentos não existem áreas comuns. Estas pertencem ao po-
der público.

Até o momento, pouco se tem discutido na área jurídica sobre a 
questão dos condomínios horizontais fechados.

Gomes (2011) afirma que um dos temas mais instigantes, atuais 
e pouco explorados pela doutrina brasileira é o tema da legalidade ou 
ilegalidade dos condomínios horizontais fechados, uma vez que, mes-
mo após o surgimento do Capítulo da Política Urbana na Constituição 
Federal de 1988 (arts. 182 e 183), de sua regulamentação pela Lei Federal 
10.257/01 (Estatuto da Cidade), e da proposta de revisão da Lei 6.766/79 
(Parcelamento do Solo Urbano) pelo Projeto de Lei 3.057/00 (Lei de 
Responsabilidade Territorial) pouco se tem investigado sobre o tema.

Projetos de lei estão tramitando no Congresso Nacional a fim de que 
seja regulamentada a questão conceitual dos condomínios fechados. Até 
que os projetos sejam aprovados outras leis, de forma errônea, estão sendo 
aplicadas nos casos concretos.

5 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO EMPREENDEDOR 
NA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

A cidade constitui-se como a forma que os seres humanos escolhe-
ram para viver em sociedade e prover suas necessidades. As agressões ao 
meio ambiente causadas pela ocupação humana desordenada sugerem a 
necessidade de se buscar alternativas que minimizem estas ações e pro-
movam a integração do ser humano com a natureza. Os processos naturais 
deveriam ser reconhecidos e aproveitados, assim representariam um po-
deroso recurso para a construção de um hábitat urbano benéfico, mas, se 
ignorados, ampliam os problemas que cada vez mais castigam as cidades. 
É necessário mudar a concepção das cidades em suas áreas de expansão, 
reconhecendo e aproveitando as potencialidades naturais. Pois é preciso 
acabar com a destruição dessa natureza, fato esse que pode acarretar vá-
rios problemas típicos das grandes cidades: enchentes, deslizamentos, po-
luição, etc.

Desta forma, a expansão urbana, principalmente nos grandes cen-
tros urbanos, passa a ser um fator impactante ao meio, visto que, na maio-
ria das vezes, o crescimento desordenado das cidades foge ao planejamen-
to dos órgãos competentes, tornando áreas impróprias para ocupação em 
áreas construídas.
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Já na Idade Média e na Moderna, especialmente no período da 
Revolução Industrial, começaram efetivamente as agressões à natu-
reza, cuja extensão, ainda hoje, em uma gradação quanto aos seus 
efeitos nocivos, é bastante variável, podendo atingir tão-só o meio lo-
cal, o regional ou até comprometer o equilíbrio biológico do Planeta. 
Estas agressões podem contribuir em simples emanações de fuma-
ças nauseabundas das fábricas de produtos químicos, ou das nuvens 
de pó produzidas numa fábrica de cimento [...], ou ainda, da difusão 
de substâncias radioativas lançadas tanto no oceano como na atmos-
fera. (SIRVINSKAS, 2006, p. 6)

O crescimento das cidades e dos aglomerados urbanos geralmente 
reforça problemas de ordem ambiental. As agressões ao meio ambiente 
ocorrem devido a um somatório de fatores, ligados basicamente ao uso e 
à ocupação desordenada do solo, ao crescimento da malha urbana sem o 
acompanhamento adequado de recursos de infraestrutura e à expansão 
imobiliária. Assim, áreas inadequadas são ocupadas pela população caren-
te, acarretando o comprometimento dos recursos ambientais, com prejuí-
zo para a sociedade como um todo, especialmente aos que são obrigados a 
conviver dia a dia em situação precária.

São necessários estudos da natureza da ocupação, sua finalidade, 
avaliação da geografia local, da capacidade de comportar essa utilização 
sem danos para o meio ambiente, de maneira a permitir boas condições de 
vida para as pessoas, permitindo o desenvolvimento econômico e social e 
harmonizando os interesses particulares.

[...], a crise ambiental configura-se num esgotamento dos modelos de 
desenvolvimento econômico e industrial experimentados. De fato, o 
modelo proveniente da revolução industrial, que prometia o bem-es-
tar para todos, não cumpriu aquilo que prometeu, pois, apesar dos 
benefícios tecnológicos, trouxe, principalmente, em seu bojo, a de-
vastação ambiental planetária e indiscriminada. (LEITE, 2003, p. 22)

Leite (2003, p. 23) afirma, então, que “a crise ambiental questiona a 
necessidade de introduzir reformas no Estado, incorporando normas no 
comportamento econômico e produzindo técnicas para controlar os efei-
tos contaminantes [...]”.

Há que se convir que o modelo atual de desenvolvimento, com base 
quase exclusivamente no consumismo desenfreado, não se mantém sob o 
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ponto de vista da sustentabilidade ambiental. A sociedade exige, para sa-
tisfação de seus prazeres, algo que a natureza não está capacitada para 
suprir, ou, quando muito, este abastecimento se daria numa velocidade 
menor do que a exigida.

5.1 a iNcorPoração imobiliária

Cambler (1993, p. 19) define incorporação imobiliária como: “Em 
sentido geral e amplo, a incorporação significa aquela atividade humana, 
exercida no sentido de incluir, unir, introduzir ou ligar uma coisa ao corpo 
de outra, a que ficará pertencendo, geralmente com a finalidade de obten-
ção de ganho econômico.”.

A Lei Federal 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no seu artigo 28, 
parágrafo único, define a incorporação imobiliária: “[...] considera-se in-
corporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover 
e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou 
conjunto de edificações compostas de unidades autônomas”.

A palavra incorporação, em seu sentido etimológico, é composta da 
união do prefixo “in” (utilizada na acepção de passagem para novo esta-
do ou nova forma) com a palavra corpo (no sentido de estrutura física), 
acrescida do sufixo ação (com a noção básica de ato). Literalmente, o ter-
mo significa o ato de transformação da estrutura física, e foi utilizado para 
a concepção do derivativo incorporador. Desta forma incorporação deriva 
do latim incorporatio, de incorporare (dar corpo, juntar, unir) (CAMBLER, 
1993, p. 17).

A incorporação lato sensu quer significar aquela atividade humana, 
exercida no sentido incluir, unir, introduzir ou ligar uma coisa ao corpo da 
outra, a que ficará pertencendo, geralmente com a finalidade de obtenção 
de ganho econômico (CAMBLER, 1993, p. 19).

O núcleo da atividade incorporativa resume-se, a partir disso, em 
um negócio jurídico, denominado “contrato de incorporação imobiliária” 
por intermédio do qual, basicamente, alguém (o incorporador) obriga-se 
a promover a construção do edifício e a transferir a propriedade das uni-
dades autônomas em que ele foi dividido, cabendo à outra parte (o candi-
dato a proprietário ou adquirente) pagar o preço previamente ajustado. A 
esse negócio jurídico denominamos incorporação imobiliária stricto sensu 
(CAMBLER, 1993, p. 30).
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5.2 o iNcorPorador

A incorporação imobiliária está dotada de preceitos legais na Lei 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, e outra figura importante desta relação 
é o incorporador imobiliário, que, segundo Pereira (1995, p. 231), “existiu 
antes de o direito ter cogitado ele”. Trata-se de questão, nitidamente, de 
afirmação primeira no cotidiano das pessoas, para após ser afirmado na 
esfera jurídica.

Em período anterior da diretiva legal, não havia enquadramento 
jurídico à atividade exercida pelo incorporador, esta estava associada ao 
corretor que encaminhava a negociação entre as partes; proprietário do 
terreno e comprador. Para Pereira (1995, p. 233): “O incorporador poderia 
ser um industrial da construção civil, um banqueiro, um comerciante. Um 
pouco de tudo”. A norma veio clarear o tema:

Segundo a Lei 4.591/64:

Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, co-
merciante ou não, que embora não efetuando a construção, compro-
misse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a 
vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a 
serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que 
meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coor-
denando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, 
conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas 
condições, das obras concluídas.
Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das 
frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada 
a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, 
já houver sido aprovado e estiver em vigor, ou pender de aprovação 
de autoridade administrativa, o respectivo projeto de construção, res-
pondendo o alienante como incorporador.

O incorporador assume papel de destaque na atividade incorporativa, 
pois está diretamente relacionado com a atividade econômica em si, com os 
fatores de produção e comercialização do empreendimento executado.

É o incorporador que “banca” a construção, dependendo das condi-
ções negociais e das suas possibilidades financeiras investirá no custeio, 
para após, com o recurso da comercialização, auferir seu lucro. Veja-se que 
sem esta combinação subjetiva – incorporador/incorporação – não haverá 



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 65

o lançamento da construção, e também não será possível a alienação de 
unidades autônomas.

Desta forma a incorporação imobiliária necessita de pessoa física ou 
jurídica, que ao menos eventualmente promova a construção, ou seja, o 
responsável pelo evento, dividindo em unidades autônomas, vinculadas, 
por sua vez, a frações ideais do terreno, destinadas à alienação para cons-
trução ou construídas sob o regime condominial.

A Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (Lei das Incorporações 
Imobiliárias) no seu artigo 31, determina quais pessoas têm qualidade 
para realizar a incorporação: a) O proprietário do terreno, promitente 
comprador ou, ainda, o cessionário de direitos contratuais; b) O constru-
tor; c) O corretor de imóveis.

6 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Partindo-se da premissa de que todos são iguais perante a lei 
(Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, art. 5º), 
também todos são responsáveis por seus atos e respondem pelas conse-
quências que deles resultarem. Das consequências que porventura preju-
diquem terceiros, existirá a necessidade de reparar ou ressarcir os danos 
causados. Para Sirvinskas (2006, p. 149), “A responsabilidade passou a ser 
um dever jurídico indispensável daquele que vier a causar danos a tercei-
ros. Trata-se de um princípio fundamental do direito. É o alicerce para se 
viver em harmonia em uma sociedade civilizada.”.

Há necessidade de abordagem da teoria da responsabilidade civil 
para ter-se a analogia da responsabilidade em relação ao dano ambiental. 
Ao posicionar-se sobre este tema, discorre Albergaria (2005, p. 127): “[...] 
a responsabilização dos atos humanos objetivam-se na garantia da vítima 
de ter a reparação integral dos prejuízos causados por terceiros. É direito 
da vítima ser ressarcida, impondo-se ao causador do dano a obrigação de 
repará-lo.”.

Sabe-se, portanto, que a pessoa lesada tem um crédito a receber da-
quele que causou o dano.

Nosso Código Civil de 2002, no artigo186, normatiza que “Aquele 
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 
ato ilícito.”.
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Maria Helena Diniz (2004, p. 196), ao comentar sobre ato ilícito, afir-
ma: “[...] é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito 
subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o 
dever de repará-lo. Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado 
pelo agente, mas imposto pela lei.”.

Quando se refere à responsabilidade civil ambiental, Milaré (2001, 
p. 420) doutrina: “A responsabilidade civil pressupõe prejuízo a terceiro, 
ensejando pedido de reparação do dano, consistente na recomposição do 
status quo ante ou numa importância em dinheiro (indenização).”.

Realizadas as considerações iniciais acerca de responsabilidade civil, 
em sentido lato, tratar-se-á da responsabilidade civil ambiental, que pela 
própria natureza do dano e sua extensão há dificuldade, pelas regras tradi-
cionais, em encontrar-se o causador do dano e resolver a questão de forma 
clara e consistente.

6.1 resPoNsabilidade ambieNtal PeNal

Com o advento da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, há 
perspectiva de que as condutas consideradas crimes contra o meio am-
biente possam enfim ser penalizadas, e àqueles que zelam pelo Judiciário, 
desenvolver o seu trabalho, contando com um instrumento, cuja robustez, 
senão supera as expectativas, ao menos sistematiza em um único diploma 
legal as possibilidades de penalizar aqueles que cometem crimes contra a 
flora, a fauna, contra o patrimônio cultural, contra o meio ambiente e tam-
bém contra o ordenamento urbano.

Nos crimes praticados de forma dolosa, é quando o agente comete 
o ato conscientemente e de livre vontade e/ou assume o risco de produzir 
o resultado. Há também a questão da culpa (não prever o que se devia e 
podia prever), que verifica se o agente agiu com imprudência, negligência 
ou imperícia.

O enquadramento dos crimes ambientais poderá ser feito levando- 
-se em conta o perigo, ou seja, para sua ocorrência é necessária a probabi-
lidade de dano, isto, já caracteriza a configuração da ocorrência do crime.

Outra questão importante é revelada nos crimes de mera conduta, 
nos quais se observa que, para sua consumação, é analisado se o agente 
participou de forma simples ou se foi omisso, podendo evitar a ocorrência 
do dano ambiental.
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A identificação dos sujeitos infratores do dano ambiental possibilita a 
aplicação da lei, na sua plenitude, enquadrando-os conforme os tipos penais 
disciplinados. Esses sujeitos podem ser pessoa física imputável que está sub-
missa ao cumprimento de uma pena que a lei lhe impõe, ou seja, a própria 
pessoa responde pelo dano que cometeu, ou sujeitos jurídicos, que são as 
pessoas que exercem atividades econômicas, e que também podem ser pe-
nalizadas, mas condicionadas a dois fatos fundamentais, quais sejam: 

a) aquele que pratica o ato infracional seja seu representante 
legal ou mantenha relação contratual ou ainda faça parte de 
órgão colegiado;

b) que o ato infracional tenha sido cometido no desempenho de 
função e para benefício da entidade jurídica.

O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, assegura: “As condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, indepen-
dentemente da obrigação de reparar os danos causados.”.

A apuração das consequências e a extensão do dano praticado por 
pessoa jurídica, por parte de autoridade competente, estão posicionadas 
no artigo 6º da Lei 9.605/98, e ainda deverá ser observada a gravidade do 
fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica, em caso de multa.

O Ministério Público, dada a prerrogativa constitucional abrigada no 
artigo 129, inciso III, CF/88, tem como função “promover o inquérito civil e 
a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Os interesses difusos são 
aqueles direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titula-
res pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Por sua vez, 
os direitos coletivos são aqueles transindividuais, de natureza indivisível, de 
que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si.

Segundo Sirvinskas (2006, p. 443),

O Ministério Público e os coligados (União, Estados, Municípios, 
Autarquias, Empresas Públicas, Fundações, sociedade de economia 
mista e associações) poderão agir para defesa dos seguintes interes-
ses transindividuais: a) do meio ambiente; b) do consumidor; c) da 
ordem urbanística; d) dos de valor artístico, estético, histórico, tu-
rístico e paisagístico (patrimônio cultural); e) da ordem econômica;  
f) de qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
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A ação civil pública em matéria ambiental está disciplinada pela Lei 
7.347/85, e invoca a proteção de direitos ou de interesses difusos ou cole-
tivos, abrangendo principalmente a proteção do meio ambiente. Na incor-
poração imobiliária, ocorrendo um dano ao ambiente, a responsabilidade 
em buscar os reparos é de todos.

Ao não zelar pelos ditames, assegurados em nossa Constituição 
Federal, fundamentalmente à questão ambiental, o Poder Público poderá 
ser interpelado judicialmente por ação popular, impetrada por cidadão do 
povo, visando evitar ou anular ato lesivo ao patrimônio público ou de enti-
dade da qual o Estado seja parte.

A ação popular está prevista na Constituição Federal de 1988, no ar-
tigo 5º, inciso LXXII.

Em complemento ao previsto na Constituição Federal sobre ação po-
pular, soma-se a Lei 4.717/65.

A legitimidade para propor ação popular é do cidadão e para pro-
var esta cidadania basta a apresentação do título de eleitor. Tem um va-
lor muito grande, pois possibilita o exercício da participação política na 
construção de uma sociedade mais justa e ambientalmente correta. A 
ação proposta pelo cidadão será acompanhada pelo Ministério Público, 
que poderá propor a produção de provas e promover a responsabilidade 
civil ou criminal dos que nela forem citados. Esse instrumento é pouco 
utilizado, visto que o cidadão tem que entrar com ação contra o Poder 
Público e isto pode acarretar retaliações, pois vivemos num Estado ex-
tremamente paternalista.

O respeito aos comandos constitucionais é fundamental para a cer-
teza da segurança jurídica vigente. Busquemos os preceitos fundamentais 
constitucionais, basilares para uma sociedade mais justa e harmoniosa, 
como pleito de um tempo bom e que as vontades humanas sejam vontades 
solidárias, de respeito ao próximo e de busca constante da consciência am-
biental universal.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os seres vivos se relacionam entre si e com o meio ambien-
te, mas apenas o homem atua conscientemente sobre ele. O homem tem 
sido o responsável por grandes e rápidas transformações dessa “morada”, 
principalmente a partir da crescente urbanização ocorrida após a Segunda 
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Guerra Mundial. Essa urbanização foi mais intensa quando a população ru-
ral deixou o campo para tentar a vida na cidade e exigiu um aumento no 
abastecimento de alimentos e bens de consumo. Isso foi possível devido 
aos avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial, a par-
tir do século XVIII.

É evidente a crise ambiental atual. Há um conflito muito grande, um 
esgotamento geral entre as formas de gestão econômica e industrial e as 
tecnologias postas na atualidade, o que gera um desequilíbrio enorme en-
tre desenvolvimento e meio ambiente. Os modelos econômicos produzi-
ram uma sociedade de risco e que está em fase de transição e as diretrizes 
que se apresentam são incompatíveis com as necessidades da coletividade.

É direito do cidadão de ter um ambiente sadio, e um dever de todos 
preservá-lo. É preciso garantir o direito de todos os seres vivos a um am-
biente saudável. O grande desafio da humanidade é promover o desenvol-
vimento sustentável – capaz de satisfazer as necessidades presentes sem 
comprometer as gerações futuras.

É fundamental para todo o Planeta que se evitem as degradações 
ambientais, e, para tanto, faz-se necessária a prevenção. Não foi à toa que 
os legisladores e os constituintes puseram nas leis o estudo prévio do im-
pacto ambiental no direito brasileiro (EIA). Ele tem como objetivo a pre-
venção da qualidade ambiental e da garantia da efetividade do direito de 
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Com as modernas técnicas e os equipamentos sofisticados disponí-
veis, não mais se justifica a degradação ambiental além dos limites neces-
sários ao funcionamento da atividade do empreendimento. Não se admite 
o crescimento econômico à custa de depredação desenfreada do meio am-
biente; também não se admite a atuação prepotente dos agentes públicos 
com abuso de poder e fora dos estreitos limites da legalidade.

É um dever do empreendedor de adequar-se à legislação e às nor-
mas ambientais vigentes; um direito de conduzir sua atividade, uma vez 
autorizado legalmente. Ao descumprir as normas, estará sujeito às sanções 
administrativas, penais e civis, obrigando-se a indenizar os prejuízos cau-
sados e a reparar o dano ambiental produzido.

Conforme os objetivos delineados na introdução, o presente artigo 
serviu para apresentar o recente fenômeno imobiliário surgido na região 
do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e como este fenômeno está influen-
ciando na realidade espacial e social de Capão da Canoa e de Xangri-Lá. 
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Serviu também para vislumbrar possibilidades de fundamentação jurídica 
para quando, ocorrendo o dano ambiental, buscar-se a possível sanção ao 
responsável e a reparação ambiental.

Pôde-se verificar também que a diversidade ambiental é um impor-
tante fator para a construção identitária da região e um dos principais fa-
tores que tem influenciado na localização e na valorização dos empreendi-
mentos de luxo, os quais estão localizados nos cenários de alta beleza do 
litoral, quais sejam, beira-mar e beiras de lagoas.

A inoperância e o descaso dos gestores públicos levam-nos a uma 
sensação de desesperança e que as soluções para chegar-se a um ambiente 
saudável e corretamente equilibrado, somente será possível com o envol-
vimento de todos.
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Resumo: Este artigo trata das normas relativas ao patrimônio arqueológico bra-
sileiro a partir dos dados contidos nos processos relativos ao licenciamento am-
biental de empreendimentos e atividades que tramitaram na Superintendência 
do IPHAN em Santa Catarina entre 2002 e 2007. Tendo como subsídios a pesqui-
sa nos processos jurídico-administrativos e relatórios técnico-científicos, entre 
outros arquivos da instituição, foi possível compor uma amostra da preservação 
do patrimônio arqueológico catarinense e brasileiro.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste artigo é apresentar os resultados obtidos 
na pesquisa da dissertação “Indicadores de preservação do patrimônio 
arqueológico: empreendimentos e atividades em Santa Catarina (2002-
2007)”, resultado de atividades realizadas no Mestrado Profissionalizante 
em Preservação do Patrimônio Cultural (PEP/IPHAN). Foram desenvolvi-
dos os estudos referentes à tutela jurídica do patrimônio arqueológico bra-
sileiro, tendo como subsídios o acompanhamento das atividades de rotina 
da Superintendência do IPHAN em Santa Catarina. Isso incluía pesquisa 
em processos administrativos e análises da legislação de proteção desse 
patrimônio. 

Desenvolver a pesquisa nesse local era estar num lócus privilegia-
do para estudos no âmbito dessa proteção jurídica, na medida em que é 
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lá que tramitam os projetos e relatórios de pesquisa apresentados pelos 
arqueólogos, bem como as recomendações e determinações a respeito do 
patrimônio arqueológico. Assim, delimitou-se a seguinte questão: em que 
medida as informações contidas nos processos administrativos relativos à 
arqueologia de contrato1, abertos na Superintendência do IPHAN em Santa 
Catarina, podem refletir a efetividade das normas jurídicas e a preservação 
do patrimônio arqueológico? 

Ao tratar das medidas jurídico-administrativas e técnico-científicas, 
com maior enfoque nas primeiras, a partir da imersão no conjunto de pro-
cessos que as continham, pudemos elaborar uma análise da legislação de 
proteção ao patrimônio arqueológico e também fornecer dados, até então 
inéditos, por meio de pesquisa quantitativa e amostral, definindo indica-
dores para avaliação do amplo arcabouço jurídico em questão, em especial 
da preservação do patrimônio arqueológico diante dos empreendimentos 
que estavam sendo instalados no estado.

2 APONTAMENTOS SOBRE O ARCABOUÇO LEGISLATIVO

Delimitado o universo da pesquisa e a questão norteadora, importa 
ressaltar que em matéria de direito, o conjunto de leis que regem a pro-
teção do patrimônio arqueológico é amplo e disperso, pois se tratam de 
artigos da Constituição Federal, de lei e decreto-lei, portarias no âmbito 
administrativo e outros, com uma cronologia que remete ao primeiro ins-
trumento legal de proteção ao patrimônio cultural, que foi o Decreto-lei 
25, de 30 de novembro de 1937, ainda vigente no País. Além dele, proje-
tos anteriores e posteriores já demonstravam uma preocupação específica 
com o patrimônio arqueológico, como, por exemplo, a denominada Lei de 
Arqueologia, promulgada em 26 de julho de 1961. Após esse marco, ou 
seja, durante os mais de 27 anos que se passaram até a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, muitos dispositivos legais perderam sua vi-
gência ou foram derrogados. Além disso, ressalta-se a introdução do com-
ponente arqueológico no licenciamento ambiental, através da Resolução 

1 Privilegiamos os dados dos processos de arqueologia de contrato. Em linhas gerais, a dife-
rença entre arqueologia acadêmica e arqueologia de contrato é que a primeira provém de 
uma demanda própria do campo científico, já a segunda pesquisa ocorre motivada como 
requisito prévio para a instalação de empreendimentos e atividades. Nosso foco foi nos 
projetos relacionados à arqueologia de contrato, como veremos adiante no artigo, por se 
tratar da maior demanda atual do IPHAN no que diz respeito à arqueologia, sendo assim 
um recorte consistente para a presente análise. 
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do Conama2, nº 001, de 23 de janeiro de 1986, responsável pelo aumento 
significativo da quantidade de projetos arqueológicos relacionados a em-
preendimentos e atividades. Esse conjunto normativo então vigente, até 
a expedição da Portaria IPHAN 230, de 2002, foi de particular interesse à 
presente pesquisa. No entanto, para este artigo, não será feita uma análise 
exaustiva dos dispositivos legais em questão. Falaremos brevemente da le-
gislação e da bibliografia que serviram de base para a pesquisa, para então 
nos voltarmos mais atentamente para os resultados obtidos. 

Identificada a complexidade de se instrumentalizar esse conjun-
to de leis nos dias de hoje, foi necessário ir em busca de um referencial 
teórico, mais especificamente de uma revisão bibliográfica acerca desse 
assunto, que desse conta do texto e do contexto em que essas normas 
foram produzidas. Assim, para o desenvolvimento da pesquisa, recupe-
raram-se as origens da intervenção estatal, focando particularmente nos 
instrumentos legais que dissessem respeito ao patrimônio cultural, em 
especial ao patrimônio arqueológico. Dessa forma, utilizamos para cons-
trução desse panorama a contextualização histórica contida num clássi-
co das publicações do MEC/IPHAN/Pró-Memória denominado Proteção 
e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória. Foi aquele 
“livrinho amarelo” da década de 1980, de quando Aluísio Magalhães era 
o então Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 
e Presidente da Fundação Nacional Pró-Memória, que nos trouxe os es-
clarecimentos iniciais, os quais foram tratados no decorrer do estudo, em 
especial os antecedentes da questão do patrimônio cultural no Brasil, in-
clusive com comentários a respeito do Anteprojeto do Decreto-lei 25/37, 
de autoria do intelectual modernista Mário de Andrade, que incluía na 
proteção conferida pelo Estado os bens de valor arqueológico e, inclusi-
ve, etnográfico.

Após 24 anos da assinatura do Decreto-lei 25/37 pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas, foi somente em 1961 que adveio uma Lei tra-
tando especificadamente do patrimônio arqueológico. Como no caso do 
Decreto-lei, a Lei de Arqueologia não foi promulgada da “noite para o 
dia”. O trabalho de Regina Coeli Pinheiro da Silva (2007) nos serviu de 

2 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Foi instituído pela Lei 6.938/81, que dis-
põe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90. 
Compete ao Conselho, entre outras atribuições, estabelecer normas e critérios para o licen-
ciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, 
pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios, e supervisionado pelo Ibama.
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base naquilo que ela denominou em seu artigo como uma arqueologia 
da Lei 3.924/61. A autora traz importantes considerações a respeito do 
contexto histórico em que a Lei foi expedida, em especial no que diz res-
peito à questão depredatória que nosso patrimônio arqueológico estava 
sofrendo, principalmente no tocante à exploração econômica mineral de 
jazidas de conchas que compunham os sítios do tipo sambaqui3, encon-
trados em longas extensões do território brasileiro. O texto Os desafios 
da proteção legal: uma arqueologia da Lei n.º 3.924/61 adentra nesses e 
outros subtextos que a lei por si não revelava e por isso a escolha desse 
importante referencial bibliográfico. 

Lidar com o patrimônio arqueológico, mesmo antes de ele ingres-
sar como componente do meio socioeconômico no diagnóstico do es-
tudo de impacto ambiental, por meio da Resolução Conama 001, de 23 
de janeiro de 1986, já trazia algumas dificuldades e problemáticas de-
correntes do próprio conjunto normativo existente. Diante disso, uma 
das principais questões apontadas pelo estudo da legislação surgiu da 
problematização dos dois principais instrumentos legais, o Decreto-lei 
25/37 e a Lei de Arqueologia. Pois, ao mesmo tempo que era necessário 
dar uma proteção mais efetiva aos sítios arqueológicos, o tombamento 
– principal instrumento jurídico de preservação do patrimônio cultural 
até então –, demonstrava-se de prática inviável quando se tratava de li-
dar com uma grande variedade e quantidade de sítios arqueológicos es-
timados e existentes no Brasil. Assim, novamente foi importante para a 
discussão aqui levantada o artigo da arqueóloga Regina Coeli Pinheiro da 
Silva (1996), do Departamento de Proteção do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Nacional, datado de meados da década de 1990, que conciliava 
essas normas e acertadamente denominava-se: Compatibilizando os ins-
trumentos legais de preservação arqueológica no Brasil: o Decreto-Lei nº 
25/37 e a Lei n.º 3.924/61. 

3 “Sambaqui (do tupi tamba’kï; literalmente “monte de conchas”), também conhecidos 
como cascais, concheiros, casqueiros, berbigueiros ou até mesmo pelo termo em inglês 
shell-mounds, são depósitos construídos pelo homem constituídos por materiais orgâni-
cos, calcáreos e que, empilhados ao longo do tempo vem sofrendo a ação de intempérie; 
acabaram por sofrer uma fossilização química, já que a chuva deforma as estruturas dos 
moluscos e dos ossos enterrados, difundindo o cálcio em toda a estrutura e petrificando 
os detritos e ossadas porventura ali existentes. São comuns em todo o litoral do Atlântico, 
sendo mais raros no Pacífico, mas notando-se exemplares até no norte da Europa. O for-
mato varia do cônico ao semiesférico, a altura pode ser de menos de um metro ou até de 
15 metros, também podendo se estender por longas áreas em termos de comprimento.” 
(WIKIPÉDIA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sambaqui>). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
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Ainda sobre esse momento da pesquisa, destaca-se aquela que talvez 
tenha sido a contribuição mais importante para seu desenvolvimento, e 
que por sua atualidade e contundência trouxe para a discussão a aplicabili-
dade dos instrumentos normativos existentes até então, apontando inclu-
sive deficiências na própria Portaria 230/02, e indo mais a fundo no que 
diz respeito à perda da vigência de alguns artigos da Lei de Arqueologia 
com o advento da Constituição Federal de 1988. Foi a tese de doutoramen-
to de André Penin, denominada Arqueologia, Contrato e Academia: visões 
distintas da mesma disciplina, que apresentou metodologia própria do 
campo do Direito, da interpretação da lei, e que, além de tratar o campo 
da arqueologia a partir de sua heteronímia, ou seja, pela influência de di-
versos fatores pelos quais um campo científico é trespassado, dentre eles 
a legislação, analisa as normas legais em si e, utilizando os métodos de in-
terpretação da norma jurídica, disseca os instrumentos normativos à luz 
do texto constitucional.

A Portaria IPHAN 230/02 é responsável por regular os procedimen-
tos a serem adotados pelos arqueólogos e empreendedores encarregados 
pelos estudos arqueológicos provenientes da arqueologia de contrato, e 
tenta assim, compatibilizar suas etapas com as fases próprias do licencia-
mento ambiental, ou seja, com a emissão das licenças: Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Assim, estudos e trabalhos 
próprios do campo da arqueologia, como os levantamentos arqueológicos, 
os salvamentos arqueológicos, os resgates arqueológicos, os projetos de 
educação patrimonial, a guarda e curadoria de material arqueológico e 
etc., consubstanciados em relatórios parciais e finais, configuram-se como 
obrigações ao empreendedor, o qual deve submeter esses resultados à ava-
liação do Setor de Arqueologia do IPHAN para obtenção ou renovação das 
respectivas licenças. Sem dúvida, trata-se de um importante marco regula-
tório para a preservação do patrimônio arqueológico.

No entanto, é importante frisar que salvamentos arqueológicos já ha-
viam sido realizados mesmo antes das obrigações previstas na Resolução 
Conama, como no caso da construção das grandes hidrelétricas nos anos 
70 e 80 do século XX. A exemplo disso, temos os relatos de Solange Bezerra 
Caldarelli, consultora científica de arqueologia, que já vinha trabalhando 
nesses projetos, em parceria com Maria do Carmo Mattos Monteiro dos 
Santos, também arqueóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo (USP), e juntas publicaram o artigo denomina-
do Arqueologia de Contrato no Brasil, referência em matéria dos primei-
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ros estudos acerca do que hoje conhecemos como arqueologia de contrato 
(CALDARELLI; SANTOS, 2005). 

As autoras enfatizam questões como a própria utilização do termo 
arqueologia de contrato, que foi justificada em virtude da demanda mer-
cadológica de trabalhos de arqueologia, apontando ainda o crescimento da 
quantidade de pesquisas arqueológicas desenvolvidas até então, sobretu-
do por se tratar de um trabalho realizado sob contrato, diferentemente das 
pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico, sendo a Resolução Conama 
001/86 um divisor de águas, responsável pelo aumento da quantidade de 
empresas especializadas no ramo4. 

Assim, depois de pesquisarmos os principais instrumentos legais 
existentes relativos ao patrimônio arqueológico e refletirmos sobre a dis-
cussão de como a arqueologia foi incorporada ao licenciamento ambiental 
e quais repercussões advieram disso, estávamos prontos para ir atrás do 
objetivo principal do trabalho, que era apresentar, a partir da imersão no 
conjunto de processos e projetos que tramitaram na Superintendência do 
IPHAN em Santa Catarina, um grupo de indicadores que dissessem respei-
to à efetividade ou ao cumprimento das exigências legais. 

A pesquisa partiu, então, do método quantitativo, ou seja, de quan-
tificar e apresentar números relativos aos dados coletados nesses proces-
sos. No entanto, percebemos que analisar um conjunto de processos exis-
tentes em uma única Superintendência do IPHAN, relativos às atividades 
desenvolvidas apenas no estado de Santa Catarina, também demonstraria 
o seu caráter amostral. Assim, ficou-se definido que o que justificaria o re-
corte temporal e especial da pesquisa seria o seu ineditismo quantitativo e 
amostral. Inicialmente a pesquisa pretendia abranger no tempo dados dos 
processos a partir do ano da expedição do marco legal que foi a Portaria 
IPHAN 230/02 até a data do desenvolvimento da pesquisa. Mas, em vir-
tude do volume de processos e dados, que multiplicados representariam 
um trabalho que dificilmente poderia ser realizado durante o tempo que 
se dispunha para a pesquisa, foi necessário estabelecer uma diminuição 
desse recorte temporal. 

Decidimos então restringir o recorte para ao intervalo entre os anos 
de 2002 e 2007. A escolha da data de 2007 obedeceu a dois critérios: pri-

4 Embora a Lei de Arqueologia (Lei 3.924/1961) já houvesse implicado uma conformação do 
campo, “já que a pesquisa prévia era condição para liberação das áreas arqueológicas para 
fins econômicos”. 
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meiramente, para que os dados fornecessem uma amostra representativa, 
era importante tratar de processos que estivessem finalizados, e acreditá-
vamos que retroagir a essa data facilitaria esse intuito. No entanto, mesmo 
assim, muitos dos processos aqui pesquisados e analisados não foram fi-
nalizados até a apresentação da dissertação em março de 2013, ora porque 
não apresentaram parecer técnico conclusivo analisando a finalização dos 
trabalhos arqueológicos desenvolvidos pela pesquisa, ora porque as fases 
seguintes do licenciamento foram desenvolvidas em anos posteriores ao 
recorte temporal proposto, o que representou um fator limitador para a 
presente análise, e também o indício de uma problemática maior: a disjun-
ção dos processos relacionados aos mesmos empreendimentos e a ausên-
cia de uma listagem integrada de empreendimentos e licenciamentos. O 
segundo critério que justificou a escolha do ano de 2007 foram mudanças 
no Setor de Arqueologia, que se iniciaram no ano de 2008, o que repre-
sentava uma verdadeira troca de gestão. Além disso, com certo distancia-
mento, também se pôde trabalhar sem que fosse necessário perscrutar os 
trabalhos desenvolvidos pelos então técnicos responsáveis pelo setor. 

Assim, os dados coletados e sistematizados revelaram-se importan-
tes amostras do que vinha acontecendo com a prática da arqueologia de 
contrato no Brasil, em especial em Santa Catarina. Mesmo que num pri-
meiro momento a construção desses indicadores possa parecer um tanto 
nebulosa, um panorama da aplicação dessas normas é possível, e demons-
tra-se importante, a partir da análise da condução dos processos, da sua 
gestão, e principalmente a partir daquilo que eles evidenciam. 

3 DA COLETA DE DADOS

Antes de entrarmos nos gráficos que facilitam a visualização, e, por-
tanto, a análise dos dados coletados para esta pesquisa, convém explici-
tar como foi feita a consulta aos processos. Inicialmente, o trabalho para a 
construção de indicadores foi concebido para conter a maior quantidade 
possível de informações sobre os processos correntes a partir do ano de 
expedição da portaria até o ano de 2011, data em que a coleta de dados 
se iniciou (posteriormente, como dissemos, mudou-se a data limite para 
2007). De plano, apontamos três grandes dificuldades que contribuíram 
para a morosidade do levantamento realizado. 

A primeira delas foi a falta de um banco de dados eficiente que 
contivesse ao menos uma listagem dos processos de arqueologia na 
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Superintendência do IPHAN em Santa Catarina. Com isso, a busca dos 
processos foi manual, o que reforça o caráter amostral da pesquisa, já 
que muitos dos processos consultados compõem o arquivo corrente da 
instituição e ora ou outra um processo outrora consultado não pôde ser 
encontrado em nova busca. Ou seja, os números aqui apresentados têm 
uma margem de erro, pela própria característica desse trabalho manual 
e também pelo problema acima citado. Uma segunda dificuldade foi que 
os documentos que compõem os processos de arqueologia não se en-
contravam todos em um único processo, já que, como dissemos, muitos 
relatórios com os procedimentos técnico-científicos adotados, por conta 
da falta de espaço de armazenamento, estavam concentrados em outra 
estante, o que sobrecarregou o trabalho de consulta. A terceira dificulda-
de e, a nosso ver, a mais grave delas, é que diferentes fases dos projetos 
de arqueologia referentes ao mesmo empreendimento encontravam-se 
com mais de uma numeração, o que quer dizer que, levando-se em con-
sideração as três etapas do licenciamento ambiental, um levantamento 
de 2002 está separado do salvamento que ocorreu em 2005, que por sua 
vez também está separado do projeto de monitoramento que ocorreu em 
2007. Diante disso, uma importante observação deve ser feita. Como não 
foram consultados processos além dessa data, pode ser que algum dos 
processos sem manifestação ou com manifestação parcial tenham tido 
prosseguimento nos anos seguintes (posteriores a 2007). Tal trabalho 
tornou-se de difícil finalização em virtude do pouco tempo para integra-
lizar os dados e saber quais deles deveriam ser procurados no arquivo 
para descobrirmos se foram, enfim, finalizados. 

No que se refere à contagem do número de empreendimentos, esta 
se deu da seguinte forma: foi organizado um gráfico para cada ano dos pro-
cessos que se iniciaram nesse mesmo ano, ainda que novas etapas do licen-
ciamento tenham se desenvolvido em fases posteriores. Aqui é necessário 
explicitar uma nova dificuldade encontrada para a realização do levanta-
mento. Foi necessária a coleta integral de todos os processos para, enfim, 
sabermos quais seriam aqueles que se referiam ao mesmo empreendi-
mento, já que, como frisamos, a disjunção das fases do licenciamento em 
processos distintos foi um fator complicador, haja vista que foi necessário 
associar quais eram os processos que se referiam ao mesmo empreendi-
mento para, enfim, realizar uma quantificação mais precisa ano a ano. Para 
fins deste artigo, juntamos os dados dos seis anos relativos a cada entrada, 
ao invés de apresentar a análise ano a ano realizada na dissertação, o que 
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nos dará uma dimensão geral do que foi a tramitação desses processos no 
recorte espaço-temporal proposto. Pontuaremos, quando relevante, algu-
mas questões relativas a anos específicos. 

4 DOS DADOS

A pesquisa se propôs a fazer inferências a partir da quantificação 
dos dados coletados nos processos de arqueologia de contrato existentes 
na Superintendência do IPHAN em Santa Catarina. Assim, ela contempla 
dados que foram exaustivamente tabelados (quantidade de empreendi-
mentos, relação de arqueólogos participantes, quantidade de municípios 
afetados, endossos institucionais concedidos e processos que tiveram ou 
não uma finalização adequada), mas também se pautou pela coleta de da-
dos auxiliares que, apesar de não terem sido coletados como os anteriores 
devido à sua difícil aferição ou por serem pertinentes mais ao campo da 
Arqueologia que do Direito, foram informações complementares para a 
composição do panorama que aqui propomos5. Ressalvadas essas dificul-
dades, vamos aos dados:

4.1  tiPologia do emPreeNdimeNto

Neste item, podemos quantificar quais foram os empreendimentos/
atividades que demandaram a atuação do IPHAN (Gráfico 1). 

Algumas concentrações de tipos de empreendimentos em algumas 
regiões são facilmente explicáveis, como a grande quantidade de empreen-
dimentos e atividades relacionadas à carcinicultura (cultivo de camarões) 
na região Lagunar, região Sul do Litoral de Santa Catarina, que compreende 
os municípios de Laguna, Tubarão e outros. Tal empreendimento predomi-
nou na região até 2005, ano em que houve uma queda nessa produção de-
vido à chegada de uma praga trazida por intermédio de matrizes vindas do 
Nordeste brasileiro, fora do que previa o projeto original da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Outra pontuação aferível por essa coleta 
de dados específica diz respeito ao crescimento do número de empreen-

5 Inicialmente o levantamento foi realizado a partir da coleta de 19 itens/informações cons-
tantes dos documentos que integram cada um dos 335 processos analisados. A título de 
ilustração, os dados que foram difíceis de aferir na totalidade do processo foram: 1. Data 
de abertura e fechamento do processo; 2. Empreendedor; 3. Interessado; 4. Tipo e fase do 
licenciamento; 5. Medidas de proteção e preservação adotadas; 6. Localização dos sítios; 7. 
Existência de tipologia dos sítios encontrados.
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dimentos imobiliários no decorrer dos anos, os quais estão entre os cinco 
que mais demandam a avaliação arqueológica prévia no período abrangido 
pela pesquisa. Já especificamente nos anos de 2005 e 2006, ressalta-se o 
maior número de projetos de mineração. Nesse último ano, de um total de 
73 processos, 24 referia-se a esse tipo de atividade. 

Gráfico 1 – Empreendimentos/atividades que demandaram a atuação do IPHAN6

Fonte: Dados da pesquisa.

4.2 muNicíPios

Esse item indicou tanto a quantidade de municípios que tiveram ati-
vidades ou empreendimentos licenciados em seu território, como também 
possibilitou determinar a frequência da tipologia do empreendimento em 
determinado município. 

6 No caso dos gráficos cuja caixa de legendas tem duas ou mais colunas, a ordem de leitura 
da legenda é pela linha e não pela coluna. Assim, correspondendo à primeira barra no grá-
fico, está a primeira legenda da coluna da esquerda; correspondendo à segunda barra está 
a segunda legenda da coluna da direita, e assim sucessivamente.
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Gráfico 2 – Municípios que tiveram atividades ou empreendimentos  
licenciados em seu território

Fonte: Dados da pesquisa. 

É comum um mesmo empreendimento afetar diversos municípios, 
e os exemplos coletados são vários: Construção do GAS-BOL gasoduto 
Bolívia-Brasil (binacional), Duplicação da BR 101 (interestadual), Rota 
Alternativa de Transmissão de Energia Elétrica na Região Metropolitana 
de Florianópolis (intermunicipal). De diferentes dimensões, abrangên-
cias e impactos, os referidos empreendimentos exemplificam com clareza 
como obras de caráter emergencial, ou consideradas como de infraestrutu-
ra indispensável para o crescimento econômico do País, causam profundas 
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modificações sobre o conhecimento e a preservação do patrimônio cultu-
ral brasileiro. Considerando o desenvolvimento do PAC7 (2007-2011) e da 
sua segunda fase, o PAC 2, esses dados, coletados apenas até o ano de 2007 
e basicamente restritos à preservação do patrimônio arqueológico, de cer-
ta forma antecipam o que pode ser considerado como a ponta do iceberg 
no que diz respeito às consequências que serão sentidas pelo patrimônio 
cultural brasileiro como um todo. Anuncia-se desde já que novos estudos 
serão necessários para compreender os direitos envolvidos e seu real alcan-
ce na busca pela preservação do patrimônio cultural. 

4.3  arqueólogos

A partir deste item, foi possível mensurar a quantidade de partici-
pações dos arqueólogos que trabalham na região e que são responsáveis 
pelos relatórios enviados ao IPHAN em projetos de pesquisa envolvidos 
em licenciamento, sendo também corresponsáveis pela proteção do patri-
mônio arqueológico brasileiro. Essa entrada, que em princípio revelaria 
dados quantitativos, constituiu-se um dos índices mais importantes desta 
pesquisa, uma vez que, cruzado com os dados sobre o endosso, forneceu 
informações consistentes sobre a gestão dos processos e a preservação do 
patrimônio arqueológico em Santa Catarina, como veremos. 

Gráfico 3 – Arqueólogos responsáveis pelos relatórios enviados ao IPHAN

Fonte: Dados da pesquisa.

7 Programa de Aceleração de Crescimento desenvolvido no Governo Lula, cujo objetivo foi 
promover a “retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura 
social, urbana, logística e energética do País, contribuindo para o seu desenvolvimento ace-
lerado e sustentável”.
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4.4  eNdosso

Os processos de arqueologia devem conter necessariamente duas 
declarações de endosso: uma institucional e outra de endosso financeiro8. 
Pelo levantamento específico dessa entrada, foi possível saber quais foram 
as instituições científicas que conferiram o endosso institucional e tam-
bém a frequência com que elas apoiaram os projetos de arqueologia de 
contrato. 

Geralmente a instituição que concede o endosso institucional tem em 
seu quadro funcional uma equipe e um mesmo arqueólogo que é responsá-
vel pela coordenação dos projetos. Os dados sugerem de forma mais clara 
que há uma associação das instituições que concedem o endosso em vir-
tude da localização de sua sede. Assim, projetos de avaliação arqueológica 
realizados em Florianópolis, via de regra, são respaldados cientificamente 
pela UFSC; os projetos da região Lagunar são respaldados pela UNISUL, ou 
pela UNESC; e os projetos da região da Baia da Babitonga geralmente são 
apoiados cientificamente pelo Museu do Homem do Sambaqui de Joinville, 
denominado MASJ. 

Gráfico 4 – Arqueólogo responsável pela coordenação dos projetos

Fonte: Dados da pesquisa.

8 A Portaria IPHAN 07/88 lista, em seu artigo 5º, que os pedidos de permissão e autorização 
de pesquisa, dirigidos ao IPHAN, devem vir acompanhados também de uma declaração que 
prove a idoneidade financeira do projeto. No entanto, com exceção de apenas um projeto, 
não foram verificados problemas decorrentes da falta de endosso financeiro no levanta-
mento realizado. 
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A alta concentração de projetos por um mesmo arqueólogo é sinto-
ma percebível desde a análise isolada dos dados quantificados no primeiro 
ano do recorte temporal. Assim, por exemplo, dos 32 projetos que deram 
entrada na Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, em 2002, 16 
ficaram ao encargo do mesmo arqueólogo. Número que se reflete na quan-
tidade de processos em que não foi encontrado endosso institucional, suge-
rindo a facilidade de o arqueólogo apresentar o projeto e licenciar o empre-
endimento sem o respaldo institucional, ainda que a regulamentação que 
determinasse a obrigatoriedade date de 1988.

4.5  Processos fiNalizados e Processos Não fiNalizados

Houve várias tentativas de sistematizar a duração dos processos. 
Colher a data de abertura e fechamento deles se mostrou inviável na me-
dida em que era uma informação não facilmente aferível, principalmente 
porque muitos dos processos, ainda que de cinco anos anteriores à coleta 
de dados, não haviam terminado, ou, caso mais comum, não foi possível 
aferir se houve finalização. Então consideramos essa categorização como 
suficiente para dar conta da pesquisa, visto que recortava quais processos 
poderiam ser estudados mais a fundo (os já finalizados) e como estava sen-
do conduzida a sua tramitação em geral pela Instituição. Assim, diante da 
ausência de manifestação final com o respectivo parecer técnico conclusi-
vo na maioria dos processos que foram analisados, resolvemos quantificar 
não o tempo de duração do processo, mas sim quais foram aqueles que 
apresentaram a manifestação final, ou seja, o parecer técnico conclusivo; 
quais foram aqueles em que a última manifestação é parcial, ou seja, não 
conclusiva; e também aqueles em que não foi sequer encontrada manifes-
tação da instituição. 

Gráfico 5 – Parecer técnico conclusivo

Fonte: Dados da pesquisa.
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Na ausência do termo de finalização do processo, dependendo do 
estágio do licenciamento, ficamos impedidos de saber – e aqui é uma im-
portante informação sobre o próprio patrimônio arqueológico brasileiro 
que também se perde –, por exemplo, se foi o empreendedor quem desistiu 
do empreendimento ou, havendo necessidade de cumprimento e adoção 
de medidas de proteção em alguma atividade licenciada, se elas foram ou 
não cumpridas, ou mesmo se o empreendimento foi preterido em função 
da preservação do patrimônio ali encontrado. 

Como se pode depreender da tabela acima, a maioria dos proces-
sos foi categorizada como manifestação parcial. Os motivos são diversos, 
mas parcial é qualquer manifestação final não conclusiva no processo, seja 
pela ausência de parecer técnico avaliando relatório científico, seja devido 
a comunicado ou parecer solicitando acréscimo de informações, como a 
exigência de um novo trabalho de campo, mas, dessa vez, com programa 
de prospecção intensivo. Já os processos que foram categorizados como 
aqueles em que esteve ausente a manifestação do IPHAN, é porque sequer 
foi encontrado no processo pronunciamento desse instituto em relação às 
etapas dos trabalhos de arqueologia, ou mesmo não apresentaram qual-
quer tipo de manifestação, apenas a expedição da portaria de pesquisa, 
sem nenhum documento posterior, como, por exemplo, ofício, comunicado 
interno, memorando ou parecer técnico, referindo-se ao projeto após a ex-
pedição da portaria de pesquisa. 

5 CONCLUSÕES PRÉVIAS

Diante dos dados apresentados dentro do recorte espaço-temporal, 
algumas considerações devem ser tecidas, ou seja, importa relatar algumas 
conclusões, para além das breves observações a partir dos gráficos acima 
expostos. São questões de relevância no que diz respeito à tutela jurídica 
do patrimônio arqueológico e também à preservação do patrimônio ar-
queológico de uma forma geral. As informações extraídas e analisadas na 
coleta de dados são verdadeiros indícios do que foi a gestão do patrimô-
nio arqueológico no âmbito da administração pública federal no estado de 
Santa Catarina. Destacamos assim: 

1. Alta concentração de tipos de empreendimentos: Projetos 
relativos a usinas hidrelétricas e de atividades de mineração, so-
mados aos empreendimentos de carcinicultura, que foram licen-
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ciados nos anos iniciais da presente pesquisa, representam cerca 
de 60% dos processos que tramitaram no período abrangido pelo 
estudo. 

2. Alta concentração de processos para um mesmo arqueólogo: 
Esse dado revela-se um item de extrema importância, na medi-
da que reflete um descompasso com o número de profissionais 
atuantes em projetos de arqueologia de contrato. Dos 22 arque-
ólogos que atuaram nos processos referentes à avaliação arque-
ológica, aproximadamente 35% foram de projetos apresentados 
pelo mesmo profissional. Esse índice sobe para aproximadamen-
te 60% se for incluído na conta o segundo profissional que mais 
apresentou projetos nesse período. Além do número reduzido de 
profissionais que atuaram em projetos de arqueologia de contra-
to, a concentração de tantos projetos para poucos profissionais 
sugere uma má distribuição das pesquisas que são realizadas de-
correntes de empreendimentos e/ou atividades. 

3. Número elevado de processos sem endosso institucional: 
Esse índice é o que diz respeito mais flagrantemente ao descum-
primento de instrumento normativo. A grande quantidade de 
processos em que não foram encontrados os endossos institucio-
nais assinados torna-se um importante indicador de cumprimen-
to da tutela jurídica do patrimônio arqueológico, tendo em vista 
o descumprimento do inciso VII do artigo 5° da Portaria IPHAN 
07/88. 

4. Concentração de projetos em algumas regiões, em especial na 
região sede do IPHAN em Florianópolis, que abrange toda a re-
gião metropolitana ou naquelas em que são mantidos escritórios 
técnicos, como a região Lagunar e a da Baia da Babitonga. Esse 
dado sugere que a gestão do patrimônio arqueológico em proje-
tos decorrentes de licenciamento ocorre mais nas localidades em 
que a instituição mantém suas sedes. 

5. Falta de uma correta tramitação dos processos. O alto índice 
de processos em que foram apresentadas manifestações parciais 
ou mesmo a ausência de manifestação em boa parte dos proces-
sos constatada em alguns dos anos pesquisados representam uma 
problemática na gestão dos processos ligados ao licenciamento 
ambiental. A dificuldade de se obter informações a respeito dos 
processos e projetos apresentados está diretamente ligada a uma 
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ineficiência relativa à preservação do patrimônio cultural, na me-
dida em que o acesso à informação é de alguma forma obstada. 
Os dados levantados relativos a esse item sugerem uma atuação 
“defeituosa” e lacunar por parte da Instituição. 

6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A partir das contagens realizadas, pode-se aferir um conjunto de 
ações que dizem respeito direta ou indiretamente ao cumprimento do 
arcabouço legislativo. Como já dissemos, uma das questões que mais res-
tou evidenciada é o grande número de projetos que foram apresentados à 
instituição sem o acompanhamento do endosso institucional assinado, ou 
seja, o descumprimento do inciso VII do artigo 5° da Portaria IPHAN 07/88. 
Em muitos desses casos foi concedida a liberação da área no que dizia 
respeito ao patrimônio arqueológico, mesmo sem que a pesquisa estives-
se assegurada por instituição científica reconhecida. Ainda nesse sentido, 
percebemos também que o artigo 5° dessa mesma Portaria assim como 
outros, serviram de guia que orientava a atuação do Setor de Arqueologia 
da Instituição, que vez ou outra condicionava a expedição da licença às 
complementações nos projetos. 

A pesquisa permitida pelo levantamento e pela análise dos dados co-
letados também apontou para o descumprimento da legislação no que diz 
respeito a uma correta gestão dos processos no âmbito da administração 
pública. Isso porque o conjunto de informações desses processos não só 
diz respeito à gestão de trâmites e de procedimentos administrativos, mas 
se trata de documentos a respeito dos quais foram produzidas informações 
sobre o patrimônio arqueológico brasileiro. Na medida em que essa infor-
mação está, de alguma forma, precária ou de difícil acesso, deixa de ser 
cumprido um aspecto relevante da preservação do patrimônio arqueoló-
gico: o acesso ao conhecimento produzido. E aqui estamos falando apenas 
em acesso no que diz respeito às informações contidas nos processos. A so-
cialização desse conhecimento e o modo como ele é conduzido no âmbito 
do licenciamento ambiental é outro aspecto também obrigatório9 do ponto 
vista normativo, e merece uma análise mais detida. 

9 A Portaria IPHAN número 230/02 vincula, além da realização de estudos arqueológi-
cos e trabalhos de laboratório e gabinete, a obrigatoriedade do Programa de Educação 
Patrimonial nos contratos entre empreendedores e os arqueólogos responsáveis pelos es-
tudos, podendo ser considerada uma das formas em que se dá a socialização do conheci-
mento produzido. 
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O fato de haver muitos processos não finalizados deixa abertas as 
informações que nele foram e/ou deviam ter sido produzidas, mas, além 
disso, pode ser o reflexo de alguns problemas em relação, por exemplo, à 
quantidade de demanda de processos e o número de funcionários dentro 
da instituição. Aqui queremos fazer referência expressa aos casos em que 
foram recomendadas e/ou determinadas medidas de proteção aos sítios 
ou mesmo um acautelamento via monitoramento antes de impacto defi-
nitivo a áreas com potencial arqueológico, mas que por conta da estrutura 
da instituição não foram devidamente fiscalizados. O número de embargos 
extrajudiciais emitidos também se constitui numa informação precária, na 
medida em que não foi possível verificar o cumprimento ou não da para-
lisação da obra/atividade em questão. E esses são dados que não quanti-
ficamos justamente pela dificuldade intrínseca a essa pesquisa, a que já 
fizemos alusão. 

A dificuldade de se fiscalizar todas as obras e atividades no estado 
de Santa Catarina não se resolve apenas com um corpo reduzido de funcio-
nários e assim, infelizmente, não sabemos se muitas das medidas de pro-
teção, bem como solicitações de monitoramento foram ou não cumpridas. 
Só a falta de uma finalização dos processos já é um fator agravante, pois 
é nela, num parecer técnico conclusivo, por exemplo, que devem constar 
se as medidas recomendadas pelo arqueólogo e/ou determinadas pelo 
IPHAN foram ou não cumpridas adequadamente, e se não foram, quais 
motivos impediram essa aferição. Sem a manifestação final do IPHAN, fica 
difícil até de saber se o empreendimento seguiu adiante. 

Os dados apresentados também refletem sobre outras questões, 
como, por exemplo, a distribuição geográfica do número de empreendi-
mentos. Os dados levantados sugerem que a demanda é maior nos muni-
cípios-sede de escritórios técnicos ou em regiões aproximadas. Há que se 
perguntar assim se licenciamentos que foram realizados no âmbito muni-
cipal ou mesmo no âmbito estadual estão sendo devidamente encaminha-
dos ao IPHAN, quando assim é necessário. Um maior diálogo entre os entes 
administrativos facilitaria a resolução de questões como essa. 

Outro ponto a ser considerado é que a tipologia dos empreendimen-
tos e/ou atividades potencialmente lesivas ao patrimônio arqueológico 
que foram constadas nesse período é variada, assim como são e devem 
ser também variados os procedimentos técnico-científicos para a correta 
avaliação arqueológica da área de implantação. Diante de empreendimen-
tos de infraestrutura considerados como importantes ou fundamentais de 
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uma maneira geral, como os projetos de usinas geradoras de energia elé-
trica e as atividades mineração, estas consideradas como de utilidade pú-
blica, o conjunto normativo de que hoje dispomos ainda é um importante 
instrumento a pôr em prática a preservação do patrimônio arqueológico, 
por exigir um conteúdo mínimo de requisitos a serem cumpridos para a 
liberação das áreas onde os empreendimentos serão instalados ou as ativi-
dades serão iniciadas. 

Diante do exposto, além da ineficácia social do conjunto normativo 
constatada, por exemplo, pela ausência de endossos institucionais para as 
pesquisas arqueológicas e também na atuação lacunar da Instituição no 
que diz respeito à finalização dos processos, constata-se igualmente uma 
deficiência legislativa ao se considerar o patrimônio arqueológico como 
isolado de suas inter-relações com o local, como é o caso da paisagem cul-
tural e de sítios integrados a patrimônio histórico. Cabe assim ressaltar 
a atuação da instituição, conforme se verificou em análise amostral, que 
extrapolou a questão legal ao se exigir do empreendedor ações de proteção 
que a lei não contempla, como, por exemplo, a gestão integrada do patri-
mônio arqueológico. 

Novos horizontes, inclusive decorrentes de lei, se despontam na atu-
alidade como forma de se tentar dar uma proteção mais efetiva e integrada 
do patrimônio cultural, incluídos aí obviamente o patrimônio arqueológi-
co. É o que tenta fazer a Portaria interministerial 419, de 26 de outubro de 
2011, que deixa explícito aquilo que já era praticado rotineiramente pela 
instituição ao determinar que a atuação do IPHAN, no que tange ao licen-
ciamento ambiental, deve se estender aos bens acautelados considerados 
como tais, pelo instrumento normativo em questão, não só os bens cultu-
rais protegidos pela Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, como também os 
bens tombados nos termos do Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 1937, 
e os bens registrados nos termos do Decreto 3.55110, de 04 de agosto de 
2000. Apesar de essa portaria incluir expressamente os bens tombados e 
os bens registrados, sabemos que o patrimônio cultural não se restringe a 
essas formas, daí a importância da atuação do IPHAN principalmente no 
que diz respeito a novos olhares e visões para aquilo que abrange o patri-
mônio cultural brasileiro em sua diversidade. 

10 Decreto que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
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7 CONCLUSÃO 

A dificuldade no tratamento de documentos ocorrida nas etapas pe-
las quais a pesquisa se processou reflete um panorama, ainda que amos-
tral, do que foi a gestão dos processos no âmbito jurídico-administrativo 
da administração pública federal. Como a presente pesquisa foi realizada 
no âmbito de apenas uma das Superintendências do IPHAN, durante um 
período bem delimitado, indicando dados referentes à gestão de processos 
igualmente delimitada no espaço-tempo, podemos afirmar que a criação 
de indicadores de cumprimento da legislação é também variável no espa-
ço-tempo. Alterando alguma dessas variáveis, é possível que se alterem 
também a expressividade dos indicadores, o que não lhes retira totalmente 
sua validade. 

As informações produzidas pela dissertação, cujo presente artigo se 
baseia, é fruto do levantamento quantitativo e qualitativo de dados e do 
panorama sobre legislação e gestão que traçam, os quais se constituem um 
importante histórico que veio à tona a partir da imersão nos arquivos da 
instituição. E foi a partir dessa imersão e dessa visão de dentro que tam-
bém se tornou possível avaliar o conjunto jurídico-administrativo de que é 
dotado o Estado para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. 
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Resumo: Este artigo reflete sobre o potencial patrimonial, dialogando com os 
caminhos dos tropeiros no extremo sul-catarinense, por meio da pesquisa reali-
zada em municípios do extremo do estado, a fim de identificar os remanescen-
tes materiais do processo histórico do estabelecimento e desenvolvimento do 
tropeirismo na região. Visando inserir esse fenômeno e seus desdobramentos 
dentro da formação do patrimônio cultural local, foram manejados conceitos 
tais como: processo civilizador (civilização), território, colonização, identidade e 
patrimônio cultural. Em um segundo momento, faz-se uma revisão bibliográfica 
acerca do tropeirismo no Brasil e em Santa Catarina; dialoga-se com a política 
de colonização numa perspectiva econômica, onde se buscou ampliar a com-
preensão da ocupação do território interiorano e da formação das cidades. Por 
fim, o texto traz um panorama contextualizado sua relação com a história local 
e os caminhos dos tropeiros referentes aos remanescentes materiais desta ati-
vidade nos munícipios inseridos dentro da problemática estudada no projeto 
Arqueologia Entre Rios: do Urussanga ao Mampituba, coordenado pelo grupo 
de pesquisa Arqueologia e Gestão Integrada do Território da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC).

1 INTRODUÇÃO

As discussões referentes a temas que abordam os mais variados 
campos de estudos compondo histórias locais e regionais são frequentes 

1  Parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de História do primeiro autor.
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em trabalhos acadêmicos, inclusive no âmbito da História como disciplina 
que estuda o homem no tempo. É a partir deste viés que passamos a obser-
var um pouco mais nossa região e dar ênfase aos trabalhos realizados num 
espaço geográfico, que corresponde aos municípios da fronteira sul-catari-
nense. Assim, delimitou-se um polígono de estudos que localiza o objeto de 
estudo na região sul, sintetizado num projeto amplo e interdisciplinar inti-
tulado “Arqueologia Entre Rios: do Urussanga ao Mampituba” (CAMPOS et 
al., 2013) (Figura 1).

Figura 1 – Localização do polígono de estudo –  
Projeto Arqueologia Entre Rios: do Urussanga ao Mampituba

Fonte: Do autor. 



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 97

Constatou-se já no início da pesquisa uma incipiente bibliografia 
relacionada com o tema Tropeirismo e Caminhos das Tropas referentes ao 
extremo sul-catarinense, cuja escolha se justifica pela carência literária de 
pesquisas e pela importância que a questão representa para a história do 
sul-catarinense e do Brasil. 

Observou-se que havia uma lacuna que precisaria ser preenchida 
por pesquisas históricas no extremo sul de Santa Catarina, referentes a 
questões que abrangessem essa região com o tema em debate. Para tan-
to, estabeleceu-se uma problemática sobre estudos referentes ao caminho 
das tropas e do movimento que o tropeirismo deixou como herança mate-
rial, e, dentro das atuais perspectivas que damos aos vestígios históricos, 
estarmos falando de patrimônio cultural, um direito de todos, um bem de 
toda a sociedade e um compromisso governamental e científico em salva-
guardar para as próximas gerações a possiblidade de estudar e conhecer 
sua história. Esta problemática de estudos proporcionou pensarmos de 
que forma o caminho das tropas se materializou e influenciou a formação 
dos municípios do extremo sul-catarinense, bem como o que ficou mate-
rializado durante esse ciclo do tropeirismo. Muitos bens que antes passa-
vam despercebidos na paisagem pelos moradores, poder público e pelo 
próprio núcleo acadêmico poderiam ser reconhecidos e, assim, proporcio-
nar novos estudos e pesquisas a partir desses achados, ampliando o en-
tendimento e o envolvimento da população para pensar, discutir, perceber 
e entender, por meio da história, sua identidade, memória e os aspectos 
culturais relacionados. A preocupação maior com os bens materiais surge 
dentro de uma tendência nacional/regional do crescimento acelerado de 
cidades de pequeno e médio porte nos dias atuais. Assim também acontece 
nos municípios que abrangem o extremo sul-catarinense.

Portanto, o tema desta pesquisa está centrado no tropeirismo, abor-
dando como objeto de pesquisa a importância dos registros materiais dei-
xados por esse movimento nos municípios do extremo sul-catarinense, 
percebendo sua relação com a identidade local. Buscar-se-á dar visibili-
dade a um passado “que vive” nas memórias de alguns moradores desses 
municípios, sempre fazendo uma relação histórica com os tropeiros. 

Nesse processo de identificação do passado, as discussões se limi-
taram à história local e regional, e o contexto da investigação teve como 
objetivo central retratar e dar visibilidade à importância que os caminhos 
utilizados pelos tropeiros representaram, tanto na formação da história e 
da identidade dos municípios quanto aos bens materiais remanescentes 
que esses agentes sociais desenvolveram. 
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Destarte, o objeto de estudo se insere numa perspectiva de discus-
são da cultura material, visto que 

A arqueologia cada vez mais deve voltar-se para as disciplinas que 
refletem sobre o destino da cultura material que ela estuda, e o ca-
minho que se tem proposto é a colaboração da população em geral 
de maneira que esta possa ajudar a definir os usos desse material e 
mesmo sua interpretação. (FUNARI, 2003, p. 98)

No campo historiográfico, o passado pré-histórico está diretamente 
ligado às fontes da cultura material, e esta nos possibilita inúmeras manei-
ras de interpretar a vida humana na Terra. Este processo se dá por meio de 
coleta de dados e vestígios materiais que o homem produziu e que a arque-
ologia se encarrega de transformá-los em conhecimento histórico.

Santos (2013, p. 30) nos diz:

Surgiu ou ressurgiu com força um conceito interpretativo que abran-
gia um campo quase que infindável de fontes, fontes essas que exem-
plificavam os significados da realidade vivida que a humanidade 
construiu durante seu desenvolvimento, a História Cultural, ou a 
Nova História Cultural. Essa corrente histórica procura a visão do 
passado a partir da cultura.

Por intermédio do estudo da cultura material, vê-se que o historia-
dor amplia sua noção sobre as fontes, logo as possibilidades para a refle-
xão histórica se encaminham por rumos que antes não eram possíveis no 
campo da história, entendendo que ela nada mais é do que toda ação que o 
homem faz na terra e toda essa ação agora pode ser estudada e analisada. 

Barros (2009), corroborando esta ideia, destaca que “os materiais 
constituem o alicerce da vida em sociedade”. Portanto, a História da Cultura 
Material, quando analisada a partir das fontes materiais, acaba por esclare-
cer diferentes aspectos da vida humana. Neste sentido, a cultura material 
se coloca como uma ferramenta tanto no campo da história quanto na área 
da arqueologia, possibilitando outras leituras e compreensão do momento 
histórico. 

Esta pesquisa traz alguns conceitos, como território, processo civi-
lizador e colonização. Ao abordar diferentes manifestações representadas 
pelo tropeirismo, podemos identificar como esses conceitos estão inseri-
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dos no contexto de criação de elementos da cultura material e como toma 
lugar na representação do passado. 

2 SOBRE OS CONCEITOS QUE EMBASARAM A PESQUISA 

Alguns conceitos foram fundamentais para nortear a pesquisa sobre 
tropeirismo, entre eles destacamos os de processo civilizador (civilização), 
território, colonização, identidade e patrimônio cultural.

Sobre civilização e processo civilizador, Norbert Elias (1994, p. 53) 
apresenta o conceito de civilização como uma cadeia de lentas transfor-
mações dos padrões sociais de autorregulação. Trata-se, essencialmente, 
de um processo de longa duração. Já o processo civilizador é aquele que 
caminha “rumo a uma direção muito específica” (ELIAS, 1994, p. 193), não 
de forma linear e evolutiva, mas de modo contínuo, com impulsos e con-
traimpulsos alternados. 

Quanto ao conceito de território, Raffestin (2004, p. 144) afirma que a 
produção do território se dá pelas relações de produção, consequentemente 
as relações de poder do Estado junto ao indivíduo, através de malhas, nós e 
redes, como podemos ver na seguinte passagem de sua obra:

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e infor-
mação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo po-
der. [...] o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma 
produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as 
relações que envolvem, se inscreve num campo de poder [...].

No trabalho apresentado por Tiago Roberto Alves Teixeira (2009) “O 
Conceito de Território como Categoria de Análise”, é ressaltado que muitos 
autores têm perdido o foco do estudo conceitual de território. Alguns o 
analisam como não sendo o espaço em si, mas sim as relações de poder que 
o configuram, pois são as relações de poder que vão territorializar os es-
paços, imprimindo-lhe características e objetivos; portanto, a análise deve 
estar centrada nos fatores locais e suas relações.

Saquet (2007) aponta que o território é uma abordagem simbólico-
-cultural e histórica, constituído pela relação estabelecida entre a econo-
mia, a política, a cultura e a natureza, sem contudo deixar de lado a dimen-
são natural no processo de apropriação do espaço por meio das relações 
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de poder necessárias para a sobrevivência – sendo por intermédio dessas 
dimensões que o território é produzido. Reforçando que,

Por essa abordagem e concepção material, uma dimensão funda-
mental e quase negligenciada em estudos territoriais ou tratada co-
mumente como base física, é a natureza exterior ao homem. Assim 
merece atenção sem a pretensão, evidente, de esgotar a temática. 
Nos processos territoriais, as dimensões da E-P-C-N estão sempre 
presentes, de uma forma ou outra. Talvez, possamos avançar a partir 
do exposto, sobretudo a partir da possibilidade de se considerar, na 
natureza do território, a natureza. (SAQUET, 2007, p. 172)

Nas diversas leituras que abordam histórias do nosso país, de modo 
geral, no período colonial, geralmente está inserido o conceito de coloni-
zação, embora algumas considerações apareçam em análises setoriais da 
vida econômica do país. Esse sistema colonizador implica os elementos 
formadores do Brasil moderno.

O resultado obtido na discussão conceitual apontada por Novais 
(1969, p. 254) explicita que

Colonização significa, no plano mais genérico, alargamento do espa-
ço humanizado, envolvendo ocupação, povoamento e valorização de 
novas áreas [...], mais estritamente, como processo criador de colô-
nias, essas novas regiões configuram, entidades políticas específicas 
(colônias), que se definem na relação bilateral metrópole-colônia.

Entretanto, Novais (1969) ressalta para dois sentidos básicos que 
movimenta o processo europeu no mundo, delimitando estas duas cate-
gorias como fundamentais para o surgimento das colônias: exploração e 
povoamento.

Tudo que o homem produz culmina, de certa forma, por tornar-se 
cultura. Consequentemente, toda essa cultura, então, transforma-se em pa-
trimônio. Um patrimônio porque foi uma criação humana. Acontece que 
esse patrimônio cultural acaba sendo passado, ou não, para as novas ge-
rações, por meio de várias formas e meios. Nos tempos antigos, em que a 
escrita ainda não se fazia presente, a cultura era transmitida pela oralida-
de, pelos contos, pelos mitos, pelas músicas, nos rituais, e também pelas 
pinturas rupestres. Posteriormente, passou a ser caracterizada por meio 
das construções, como as da Roma Antiga, Grécia, Egito, entre outros. O 
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desenvolvimento da escrita possibilitou ‘gravar’ os “patrimônios” em do-
cumentos e relatos. Sendo assim, todos esses meios dão continuidade à 
cultura, enfatizando a necessidade da identidade como formadora do sen-
timento de pertencimento do indivíduo a uma determinada sociedade na 
qual está inserido.

A memória nos permite absorver e armazenar muitas informações, 
e por meio dela pode-se inserir uma compreensão sobre identidade, já que 
os sentimentos de pertencimento e de continuidade caracterizam e identi-
ficam o indivíduo tanto na sua memória individual quanto na comunidade, 
mediante suas memórias coletivas e também aquela que é transmitida de 
geração a geração, fazendo com que essa identidade permaneça viva a par-
tir da lembrança dos seus lugares ou restos (NORA, 1993).

Quanto à identidade, ela pode nos fazer únicos como indivíduos, as-
sim como também acaba nos inserindo em grupos.

Enquanto representação social, a identidade é uma representação 
simbólica de sentido, que organiza um sistema compreensivo a 
partir da ideia de pertencimento. A identidade é uma construção 
imaginária que produz a coesão social, permitindo a identificação 
da parte com o todo, do indivíduo frente a uma coletividade, e es-
tabelece a diferença. A identidade é relacional, pois ela se constitui 
a partir da identificação de uma alteridade. (PESAVENTO, 2005,  
p. 89-90)

A identidade cultural também é retratada como sendo uma forma de 
identidade coletiva, cujas características atribuídas por meio da memória 
nos identificam e nos inserem em um determinado grupo, às relações so-
ciais existentes e aos mais variados valores simbólicos, os quais acabam 
por estabelecer uma espécie de comunhão entre os indivíduos de uma co-
munidade. 

Dizendo em outras palavras, o patrimônio histórico-cultural, toma-
do como um dos suportes da memória coletiva, produz identidades 
sociais que são determinantes nos modos como os homens se apro-
priam da realidade que os cerca, apresenta e luta por suas ideias, 
identificam-se com certas propostas, recusam outras. (SALVADORI, 
2008, p. 31)
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Dessa forma, é possível pensarmos que a memória e a identidade 
são construídas também pelos relacionamentos sociais que utilizam mani-
festações artísticas, festivas e na própria identificação com as edificações 
históricas ou vestígios da cultura material que, de certa forma, caracteriza 
o espaço físico das comunidades.

Considerando o patrimônio cultural presente na herança material 
e imaterial deixada pelas populações históricas do passado, percebe-se 
um crescente número de cidades que buscam sua identidade e repertório 
patrimonial. Para tanto, queremos demonstrar que as diferentes mani-
festações em que o tropeirismo está representado nos espaços dessas 
cidades localizadas no extremo sul-catarinense vê neste fato histórico a 
potencial manifestação patrimonial. São manifestações que pautam as 
construções, vias de locomoção, atribuições de significados e a divulga-
ção do que essa influência do tropeirismo transformou em âmbito regio-
nal. Nesse contexto, a criação de elementos da cultura material contem-
porânea toma lugar na cena dessa construção, como representação do 
passado idealizado. 

3 TROPEIRISMO NO BRASIL

Faz-se necessário, neste momento, uma breve contextualização so-
bre como irá se desenvolver um dos mais importantes ciclos da história do 
Brasil, como também o surgimento desse elemento integrador de culturas 
e de regiões, o tropeiro. Neste sentido, nos apropriamos dos conceitos in-
seridos na própria essência da história, fazendo ligação direta com o objeto 
de pesquisa.

Limitado ao litoral brasileiro, durante o século XVI a colonização 
portuguesa via a necessidade de iniciar um processo de expansão territo-
rial, que de fato era de seu direito devido ao tratado de Tordesilhas. Vários 
fatores foram determinantes para o aumento da economia colonial nes-
se período, cuja base era a exploração do pau-brasil, o recurso econômico 
mais importante e a primeira grande riqueza explorada em solo brasileiro.

No século XVII houve a continuidade desse processo de expansão 
territorial, e como o interior da Colônia era pouco conhecido, a sua ocu-
pação seria um fator importante para as atividades de integração eco-
nômica, possibilitando interligar as diversas regiões. A cana-de-açúcar 
transformou o litoral do nordeste na mais importante região econômica da 
Colônia. O processo de interiorização teve como fator principal a economia 
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canavieira, e logo foi preciso realizar a expansão da pecuária, responsável 
à época pelo povoamento do sertão nordestino. Mais tarde, as tropas de 
muares e gados foram fundamentais para o povoamento do sul e ao mesmo 
tempo das regiões que tiveram suas atividades voltadas para a mineração. 
Em função dessa atividade, várias vilas e cidades foram fundadas, possibi-
litando assim as posses territoriais da Coroa portuguesa, que no processo 
de interiorização se apropriou de terras pertencentes à Espanha.

Vários fatores determinaram esta dispersão do povoamento; o pri-
meiro é a extensão da costa que coube a Portugal na partilha de 
Tordesilhas [...] em seguida, para a expansão interior, dois fatores es-
senciais: o bandeirantismo predador de índios e prospector de me-
tais e pedras preciosas, que abriu caminho, explorou a terra e repetiu 
as vanguardas da colonização espanhola concorrente; mais tarde, a 
exploração das minas, descobertas sucessivamente a partir dos últi-
mos anos do século XVII, que fixou núcleos estáveis e definitivos no 
coração do continente. (PRADO JR., 2006, p. 37)

A pecuária desenvolveu e favoreceu a ocupação da região sul da 
Colônia. Do Rio Grande do Sul, o gado era levado para seu principal mer-
cado, a região mineradora, além de abastecer outras regiões. Portanto, a 
pecuária destaca-se como um dos importantes eixos de integração econô-
mica ao ligar diversas regiões, assim como a sua ocupação.

A mineração, fator que proporcionou a ocupação do interior do 
Brasil, também contribuiu para que ocorresse o surgimento de novas 
ideias pelas quais ocasionariam algumas transformações nos setores eco-
nômicos e sociais, além do próprio desenvolvimento dessas regiões, que a 
partir desse momento histórico passam a ter maior importância devido às 
novas economias por elas geradas, proporcionando resultados dos investi-
mentos e das explorações realizadas pelos colonizadores.

Portanto, podemos dizer que a mineração marcou a economia bra-
sileira do século XVIII, sendo que as primeiras jazidas foram encontradas 
em Minas Gerais. Esta atividade, conhecida como o “Ciclo do Ouro”, trou-
xe vários aspectos importantes para o desenvolvimento do País, trans-
ferindo assim o eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. Com a 
exploração de jazidas, a região Sul passou a interessar ainda mais aos 
portugueses. Os sulistas criavam gado bovino para produção de carne e 
couro e animais utilizados para tração ou transporte, que iriam abastecer 
a região mineradora.
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Foram abertos caminhos pelo interior ligando o Sul até São Paulo, 
e por esses caminhos foram nascendo vilas e cidades onde o gado era co-
mercializado. Foi assim que surgiu o tropeiro, indivíduo responsável pelo 
transporte do gado que abastecia as ricas Minas Gerais.

O movimento tropeirista, cujo termo deriva de tropa, além de ser 
uma atividade desenvolvida basicamente por grupos de homens, tam-
bém ficou caracterizado como um ciclo econômico de longa duração, que 
abrangeu um período que se estendeu desde o fim do século XVII, quando 
não havia estradas, apenas trilhas ou caminhos abertos pelos nativos, até 
as primeiras décadas do século XX, quando teve início a implantação dos 
meios de transportes mais modernos, como, por exemplo, a ferrovia. 

Segundo Aluísio de Almeida (1971), a palavra tropa define um re-
banho ou multidão, portanto, animais ou humanos, embora a denomina-
ção tropa passasse a se restringir, com o tempo, no Brasil, aos rebanhos de 
equinos, muares e asininos.

Os tropeiros conduziam o gado do Rio Grande do Sul para o Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e, ao mesmo tempo, levavam con-
sigo bens essenciais para o interior. Ao longo do caminho das tropas, do Sul 
até São Paulo, surgiram vários povoados. Além disso, o pouso de tropas e 
a busca de novas pastagens deram origem a vilas, que com o tempo foram 
transformando-se em cidades. 

Devido às transações comerciais realizadas nos centros urbanos que 
estavam em crescente formação e por compreender grande movimentação 
no deslocamento desses rebanhos de regiões distantes, esse movimento 
tornou-se um importante fator de formação sociopolítico e econômico das 
regiões que abrangeu, como também intensificou os meios de comunica-
ções e ampliou as diversidades socioculturais quando integrou regiões. Por 
essas razões, é considerado uma das atividades mais relevantes da nossa 
história. 

É aqui que se introduz o elemento “tropeirismo”, que foi um sistema 
social de extrema importância para a expansão e ocupação do território 
brasileiro. Podemos dialogar sobre algumas definições que ampliarão nos-
sos horizontes sobre esse movimento. Segundo Straforini (2001, p. 21),

Homens cruzavam o interior do Brasil, estabelecendo rotas, trilhas, 
na busca dos muares (burros, mulas) e na utilização destes como 
meio de transporte. Nos seus lombos foram transportados de tudo 
um pouco. Uma complexa divisão social e territorial do trabalho se 
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formou comandada pelos interesses de criar, vender, negociar e tan-
ger esses animais, proporcionando assim, o surgimento de inúmeras 
vilas que, mais tarde, se tornariam cidades. 

O tropeiro, segundo Almeida (1971), seria aquele que com alguma 
tropa carregava gêneros da terra, fazendo suas jornadas de cidade à vila, 
de povoado a povoado, transportando também cavalos, bois, muares ou 
até porcos, acrescentando a tudo isso a ideia de rebanhos em marcha para 
a feira ou matadouro. Flores (1998) também comenta sobre o tropeiro, a 
dificuldade em precisar o significado do termo, pois foi empregado tanto 
para atividades com animais de cavalgadura como bovinos. Em seu dicio-
nário, na edição de 1861, Eduardo de Farias define tropeiro como sendo 
aquele homem que viaja com cavalgadura de carga.

Nesse sentido, o tropeirismo de fato foi um sistema racionalmente 
organizado para fazer chegar os produtos aos portos, como o ouro de 
Minas Gerais, o açúcar do interior paulista e, posteriormente, o café. O 
tropeirismo organizava-se de forma singular, pois envolvia uma vasta 
porção do território brasileiro, numa nítida divisão territorial e social do 
trabalho.

Quanto ao espaço catarinense, este teve um processo de ocupação 
lento e diversificado. Fatores geográficos, políticos e econômicos contribu-
íram para que o processo colonizador durasse três séculos. 

O litoral teve as primeiras povoações permanentes no século XVII, 
fundadas pelos vicentistas. Açorianos e madeirenses vieram no século se-
guinte, reforçando o escasso contingente. 

No planalto, no século XVIII, paulistas fundaram fazendas e a vila de 
Lages, trilhando o Caminho das Tropas, estabelecendo um baluarte contra 
o avanço espanhol. No século XIX, imigrantes europeus ocupavam o vale 
do rio Tijucas, do Tubarão, do Itajaí, da Cachoeira e outros. No século XX, 
com a definitiva incorporação do Oeste ao nosso estado, procedeu-se a sua 
ocupação por populações vindas principalmente do Rio Grande do Sul.

A ligação entre a serra e o mar vem, certamente, de tempos imemo-
riais. Em um tempo sem estradas, carros e caminhões, o tropeirismo foi de 
grande importância para a integração regional. Ruschel (2004) esclarece 
que, entre o litoral e a serra dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, a figura do tropeiro foi de fundamental importância para a integração 
no Sul do Brasil.
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No rastro dos tropeiros surgiram fortes centros comerciais, cente-
nas de atalhos, trilhas e estradas que certamente originaram muitas vilas 
ou cidades. Portanto, para uma aproximação e incursão nesse universo 
vivenciado. 

Em Santa Catarina, o tropeirismo tem sido fomentado, cultuado e 
cultivado como uma das mais ricas tradições quase que só nas áreas dos 
campos de cima da serra, como Lages, Curitibanos, Campos Novos, esque-
cendo-se que, mais ao norte, a mesma estrada das tropas que cortava esse 
trecho de campos alcançava a Serra do Espigão e atravessava igualmente 
o Planalto Norte pelos Campos da Estiva, assim cortando o espaço livre do 
Contestado, fenômeno que se verificou também com os caminhos alterna-
tivos e as veredas das Missões, a ocidente, até o Extremo Oeste, e a oriente, 
alcançando o litoral.

Entre outros registros sobre a abertura dos “caminhos” no sul e ex-
tremo sul do Brasil, objetivando sua ligação com São Paulo e demais cen-
tros comerciais, havia rotas já usadas na antiga picada aberta pelos ban-
deirantes, entretanto, os tropeiros também transportavam rebanhos pelo 
litoral catarinense.

Na tese de Herberts (2009), encontramos relatos desses caminhos 
no extremo sul de Santa Catarina:

A abertura dos primeiros caminhos no sul do Brasil remonta ao 
final do século XVII e início do século XVIII. O primeiro caminho 
utilizado para o comércio de animais foi o chamado de Caminho da 
Praia, aberto no século XVII. Este seguia pela costa marítima, ligan-
do a colônia de Sacramento, no Uruguai, até Laguna e, deste porto, 
até as capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo por via marítima. 
Seguindo pelo litoral, o traçado era realizado cruzando o Chuí, o 
canal do Rio Grande e atravessando os rios Tramandaí, Mampituba, 
Araranguá e Tubarão. Em outra versão do roteiro, o caminho da 
praia ia até São Francisco do Sul e, deste ponto, a tropa seguia para 
os campos de Curitiba pelo caminho dos Ambrósios. De Curitiba 
até Sorocaba, continuava pelo caminho já existente desde pelo me-
nos 1704, conhecido como Estrada de Sorocaba. (JACOBUS, apud 
HERBERTS, 2009, p. 123)

Vindos do sul, desde Laguna, alcançavam São Francisco pelo 
“Caminho da Praia” (aproximadamente no atual traçado da BR 101). Daí 
prosseguiam a viagem pelo Porto de Saí ou pelas Três Barras, no fundo 
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da Baía da Babitonga, em direção aos Campos dos Ambrósios (via Campo 
Alegre). Destes campos, o gado era encaminhado em direção Oeste por 
uma trilha que seguia os rios da Vargem e Iguaçu e, após atravessá-los, 
seguia para Pinhais e Campos Gerais. 

O transporte dos rebanhos pelo litoral, entre os morros e as praias, 
era penoso e quase impraticável de ser percorrido desde Laguna até a 
Babitonga, o que ensejou aos exploradores a abertura de um novo trecho 
entre Laguna e os Campos de Lages pelo Araranguá, este que veio a ser 
conhecido como “caminhos dos conventos” e, de Lages até os mesmos 
Campos Gerais (no Paraná), pelo Planalto Catarinense. Antes dessa nova 
via de acesso o comércio já era frequente, como podemos ver:

O comércio do gado já existia na Colônia do Sacramento, de onde os 
portugueses se aproveitavam para roubar reses, colocadas pelos caste-
lhanos nas campanhas vizinhas; tirando o couro e peles, exportavam-
-nos para os mercados de São Vicente [...] esse foi chamado o ciclo do 
couro, que depois foi substituído pelo do gado, foi o transporte desse 
gado que levou os portugueses a construírem a primeira estrada entre 
a Colônia do Sacramento e a vila de Laguna, de onde era embarcado e 
levado por mar até aqueles portos. (LEMOS, apud THOMÉ, 2012, p. 25)

Sobre o caminho dos conventos, Herberts (2009, p. 123) aponta que 
essa rota teria sido uma das primeiras a ser aberta fazendo essa ligação 
entre litoral e planalto:

O primeiro traçado foi o caminho dos conventos, aberto em 1728, 
pelo sargento-Mor Francisco de Souza e Faria, que ligou o litoral aos 
Campos de Cima da Serra, impulsionando as incursões exploratórias 
na região serrana de Santa Catarina que na época pertencia à capita-
nia de São Paulo. Pelo vale do rio Araranguá, o caminho dos conven-
tos partia da Vila de Laguna e ultrapassava a Serra Geral, penetrava 
nos Campos de Cima da Serra e seguia em direção aos campos na-
turais que se abriam até a vila de Curitiba, continuando no trecho já 
existente até Sorocaba.

A vida do tropeiro não era fácil, viajavam grandes distâncias, durante 
semanas seguidas, conduzindo gigantescas tropas de gado como também 
diversas mercadorias. Os veículos não eram mecanizados e nem traciona-
dos por animais, mas apenas por pequenas mulas, que cumpriam com va-
lentia o trabalho.
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A saudade da casa, a falta de notícias da família, o sofrimento físico 
no caminho, os penosos trajetos, tudo fez parte da vida dos tropeiros, ho-
mens que arriscavam suas vidas para impulsionar o desenvolvimento do 
Brasil.

Por meio do tropeirismo, não só mercadorias foram transportadas, 
mas também pessoas, ideias e culturas. Além disso, nas rotas dos tropeiros, 
cidades foram criadas, organizou-se o comércio e foi facilitada a comuni-
cação entre vários pontos do Brasil, estabelecendo uma forte integração 
regional entre serra e mar, o que influiu significativamente na formação 
dos municípios do extremo sul-catarinense. 

4 O TROPEIRISMO NO POLÍGONO ENTRE RIOS

Ainda em fase de revisitação e registros dos caminhos dos tropeiros 
no extremo sul-catarinense, dentro do Projeto Arqueologia Entre Rios, ve-
mos um grande potencial a ser explorado e estudado pelos historiadores, 
arqueólogos e a comunidade científica. Hoje não se ignora mais a grande 
contribuição encontrada em patrimônio cultural, material e imaterial dei-
xados por nossos iguais na formação da identidade de nossas cidades. O 
Projeto vem, por meio de suas pesquisas, buscando demonstrar desde a 
pré-história o legado deixado por povos pretéritos, vistos hoje em nossas 
cidades, desde hábitos cotidianos até rituais mais sofisticados, caminhos 
dos tropeiros e ruínas históricas. O patrimônio aqui investigado, o cami-
nho das tropas, é um desses patrimônios que sempre nos guardam gran-
des surpresas quando estudados e revisitados por novos pesquisadores 
indagando-os com novas perspectivas.

Uma vez que o patrimônio cultural pode ser entendido como toda 
a produção do homem nos seus aspectos emocional, intelectual, 
material e, ainda, todas as coisas que existem na natureza, podem 
ser agrupados nas categorias de bens naturais, bens de ordem ma-
terial, bens de ordem intelectual e emocional, podendo-se perceber 
que a educação, a cultura e o patrimônio cultural estão intimamen-
te associados. (PRÉVE; ENGELMAN FILHO; CAMPOS, 2013; PRÉVE; 
MATIAS, 2014)

No Entre Rios são desenvolvidas pesquisas no campo da Arqueologia, 
que nos últimos quatro anos vêm ganhando visibilidade na academia e en-
tre as escolas da região numa dinâmica interdisciplinar e multidisciplinar. 
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Dar visibilidade aos caminhos dos tropeiros por meio de seus vestígios e 
compreendê-la na perspectiva do patrimônio é, para nós, um compromisso 
com a história que por muito tempo permaneceu silenciada. E mais que 
isso, quando num universo de vinte e cinco municípios2 onde as pesquisas 
são realizadas, há um considerável número de escolas, instituições de en-
sino e associações da sociedade civil organizada, que de forma direta ou 
indireta entram em contato com essas pesquisas, percebe-se a necessidade 
teorizarmos sobre as práticas pedagógicas, assim como as intervenções de 
socialização do conhecimento científico, junto à sociedade, escolas, asso-
ciações e moradores, pois assim acredita-se que nosso trabalho de cien-
tista, e o trabalho das escolas e das instituições educadoras, não sejam, ou 
não acabe sendo, uma prática com ações não planejadas, desconectadas 
com a realidade, os desejos e os desafios da contemporaneidade. Buscando 
satisfazer os desejos das escolas em educar, e dos cientistas em divulgar 
suas pesquisas, provoca-se uma aproximação com os projetos político-pe-
dagógicos junto às instituições de educação do extremo sul-catarinense 
(CAMPOS et al., 2013).

Ao investigar os espaços relacionados aos caminhos das tropas e 
seus bens materiais remanescentes nos municípios do extremo sul-cata-
rinense, foi possível, mediante as coletas de dados em campo, realizar um 
estudo parcial que contribuiu para a análise dos resultados obtidos, cons-
truindo assim novos conhecimentos. 

A maioria dos dados em relação ao tropeirismo foi encontrada no 
município de Jacinto Machado. Foram registradas antigas casas comerciais 
que identificam os pontos de passagem das tropas, além dos acessos que 
ligam o litoral às duas serras existentes nesse município.

O município de Praia Grande possui grande influência tropeira na 
sua história; é um dos municípios onde encontramos grande número de 
vestígios remanescentes do período dos tropeiros. Houve pontos de para-
da que acabaram por influenciar no desenvolvimento de alguns dos muni-
cípios que abrangem o extremo sul do estado.

2 Atualmente, os municípios do estado de Santa Catarina estão divididos por setores homo-
gêneos, constituídos por 18 Associações Municipais, para fins administrativos e de plane-
jamento, além de 29 Secretarias Administrativas e 36 Secretarias (AMESC, 2014). A área 
de abrangência do Projeto Entre Rios compreende 25 municípios, os quais integram duas 
associações municipais, a saber a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense 
(AMESC) e a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC). As duas associa-
ções em conjunto abrangem a região sul catarinense (AMREC, 2014). 
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Outros municípios em que foi possível realizar pesquisa de campo 
aparecem como principais rotas de passagem, e nas suas localidades vizi-
nhas são encontrados vestígios remanescentes sobre o tropeirismo. Morro 
Grande é apontado como uma destas rotas, possuindo uma via de acesso 
aos campos de cima da serra, que possivelmente era muito utilizada com 
o intuito de desviar das fiscalizações, além dos municípios São José dos 
Ausentes, Morrinhos do Sul e Nova Veneza, referenciados como rotas de 
passagem tropeira pela região.

5 CONSIDERAÇÕES 

Educa-se e se é educado quando falamos em patrimônio. Percebe-se 
nas tantas histórias que os caminhos das tropas nos contam. Cada município 
tem a sua particularidade para preservar e dialogar com esses caminhos. O 
que não se pode negar é que fazem parte da paisagem, da vida das pessoas, 
da história de vida das pessoas e são parte do nosso patrimônio. O projeto 
Arqueologia Entre Rios continuará, dentro das tantas vertentes que aborda 
em suas pesquisas, não deixar de dar visibilidade ao grande potencial que 
tem o patrimônio dos municípios do extremo sul-catarinense. 

Mais do que um desenho no território, ele torna-se pontos que, postos 
em relação, encontrarão novas trajetórias e nelas iniciarão um deslocamento 
de fluxos viários (pessoas, animais e mercadorias), e este caminho acaba por 
se estabelecer não só no espaço, mas também num tempo pretérito que é 
reencontrado e ressignificado hoje por meio de nossas pesquisas. 

O caminho das tropas teve papel importante na história do Brasil, 
principalmente na região Sul, portanto, a decisão de investigar esse tema 
ainda pouco estudado na região do extremo sul-catarinense foi importante 
para a história local e regional.
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Resumo: Este artigo evidencia a trajetória de patrimonialização dos bens e áreas 
antigas da cidade de São Luís - MA, de forma a possibilitar a compreensão dos 
valores atribuídos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN, órgão federal de preservação do patrimônio cultural, inicialmente, aos 
bens isolados e, posteriormente, ao Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 
cidade, e relacionando-os, simultaneamente, à evolução dos conceitos aí envol-
vidos e aos aspectos ligados à expansão urbana da cidade.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo foi elaborado a partir da dissertação de mestrado inti-
tulada “O papel das normativas na preservação e ocupação do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico de São Luís – MA”1, na qual foram analisados 
os elementos a serem considerados para a elaboração de novas diretrizes 
de intervenção no centro antigo de São Luís, a partir das características 
que justificaram o tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, 
no âmbito federal.

1 Dissertação defendida em 11 de dezembro de 2014, como pré-requisito para obtenção do 
título de Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural, do IPHAN.
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2 BREVE RELATO DA FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO URBANA 
DA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA

São Luís, durante a sua formação e consolidação como cidade, pas-
sou por dois períodos claros de planejamento do território. Primeiro pe-
los franceses (século XVII), com uma breve ocupação, e logo em seguida 
pelos portugueses, que permaneceram no domínio por um longo período. 
Dessas ocupações resultaram as configurações espaciais de ruas, quadras, 
a implantação das edificações nos lotes e atribuição de usos que se altera-
ram com o tempo, com os interesses econômicos, com os modos de ocupa-
ção da região e de apropriação das edificações, resultando na conformação 
e aparência urbanas atuais.

Capital do estado do Maranhão, São Luís foi fundada em 1612, pelos 
franceses, e tomada pelos portugueses após três anos de dominação. No iní-
cio, a cidade ocupava apenas a extremidade da chapada, no encontro dos 
rios Bacanga e Anil, sendo seu modelo de ocupação definido pela geografia 
e morfologia do sítio (Figura 1). Formou-se procurando se desviar das bar-
reiras naturais do terreno, sendo, por isso, as demais áreas – formadas por 
declives, elevações, mangues ou alagadiços –, ocupadas somente no decor-
rer dos anos seguintes (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 15)

Figura 1 – Representação da “Cidade Fortaleza”, 1612-1626

Fonte: A cultura urbanística e a formação de cidades:  
estudo comparativo entre São Luís, Belém e Damão, p. 6.

Legenda: 1) Grande Fortaleza de São Luís (MA) - 1612; 2) Forte Artilhado - 1612/1615; 3) Antigo Porto da 
Cidade/Cais da Sagração - 1612; 4) Praça - grande espaço vazio - 1612; 5) Convento São Francisco (atu-
al Santo Antônio) - 1613; 6) Fonte das Pedras - 1615; 7) Primeiros caminhos (forma linear) - 1612/1615;  
8) Palácio - 1616; 9) Câmara - 1619.
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Em 1615, com a retirada das tropas francesas pelos portugueses, foi 
estipulado novo modelo de urbanização da cidade, a partir de um plano de 
arruamento, concebido pelo engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita, 
para garantir e formalizar o domínio do território. O plano, que “refletia as 
noções renascentistas de beleza de simetria e ordenação dos espaços” (SÃO 
LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 14), deveria orientar o crescimento da futura cida-
de. Através desse plano, Frias de Mesquita buscou adaptar o núcleo urbano 
existente aos padrões estabelecidos pelas ‘Leis das Índias’26, o que significou 
“absorver o grande largo composto pela fortificação francesa e adequar o 
traçado ortogonal dos arruamentos, a largura constante das ruas, sem dis-
tinção de categoria principal e secundária e a orientação de acordo com os 
pontos cardeais” (BURNETT, 2008, p. 109).

A aplicação do plano de Frias de Mesquita permitiu a ocupação de 
outras áreas, principalmente ao sul e a leste do território (Figura 2). A 
leste, o crescimento foi iniciado com a construção do Convento do Carmo 
(1627), o qual acompanha a mesma simetria aplicada nas quadras desse 
novo traçado. 

Figura 2 – Representação “Cidade em Damero”, 1627-1644

Fonte: A cultura urbanística e a formação de cidades:  
estudo comparativo entre São Luís, Belém e Damão, p. 9.

Legenda: 1) Grande Fortaleza de São Luís - 1612; 2) Forte artilhado -1612/1615; 3) Antigo Porto da Cidade/
Cais da Sagração - 1612; 4) Praça - grande espaço vazio - 1612; 5) Convento São Francisco (atual Santo 
Antônio) - 1613; 6) Fonte das Pedras -1615; 7) Primeiro caminhos (forma linear) - 1612/1615; 8) Palácio 
- 1616; 9) Câmara-1619; 10) Malha em xadrez - traça de 1616; 11) Igreja Nossa Senhora da Vitória (atual 
Sé) - 1627; 12) Convento do Carmo - 1627; 13) Igreja do Desterro - anterior a 1641; 14) Rua do Sol - depois 
de  1627; 15) Rua Grande - depois de 1627; 16) Rua Jacinto Maia - depois de 1627; 17) Rua dos Afogados - 
depois de 1627; 18) Rua da Cruz - depois de 1627; 19) Rua Godofredo Viana - depois de 1627; 20) Quadras 
maiores - depois de 1627. 2

2 “O domínio da Espanha sobre Portugal, através da União Ibérica, parece explicar o critério 
adotado no traçado de São Luís, distinto da malha concêntrica tradicional da colonização 
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Até aproximadamente 1700, a cidade ficou estabelecida no traça-
do ortogonal desenhado por Frias de Mesquita, respeitando a divisão de 
lotes e a implantação das edificações, porém, a partir de 1750, é inicia-
do o processo de consolidação da ocupação da cidade de São Luís, pri-
meiramente motivado pelo controle de acesso à região – sendo, por isso, 
transformada em acampamento militar –, se tornando, então, entreposto 
comercial. Esta mudança suscitou duas grandes consequências na urba-
nização: elevou o número de habitantes – provocado pela migração das 
famílias vindas do arquipélago dos Açores e, sobretudo, pelos escravos 
africanos – e diversificou as funções ali realizadas, concentrando ativi-
dades e provocando a valorização do solo urbano nas áreas ligadas ao 
porto. Possibilitou, ainda, a ampliação das dimensões dos lotes na cidade 
para abrigar edificações de maior porte para atender às novas atividades 
e aos ricos proprietários que ansiavam por ostentar sua riqueza por meio 
das exuberantes edificações.

Durante o período de 1808 a 1856, o número de casas na cidade au-
mentou, estimulando a elaboração de normas para a construção dessas 
edificações. Por esse motivo, é possível perceber certa uniformidade entre 
elas, evidenciando as características oitocentistas de São Luís: aplicação de 
azulejos portugueses nas fachadas a partir do final do século; equilíbrio e 
simetria das fachadas; leveza nas fachadas posteriores, devido à utilização 
das esquadrias de madeira, tipo veneziana, assimétricas, abertas e despo-
jadas, contrapondo-se à rigidez das frontarias.

Durante os anos de 1860 e 1870, embora os movimentos de deslo-
camento da população para outras áreas da cidade estivessem acontecen-
do – e com eles a transferência de investimentos para melhoramentos e 
estímulos para que essas áreas do subúrbio fossem ocupadas –, o centro 
originário de São Luís não perdeu algumas funções natas, o que pode ser 
observado através da especialização funcional da área, assim como con-
tinuou recebendo, mesmo que timidamente, obras para a qualificação do 
espaço urbano (Figura 3).

lusitana, substituída pelo padrão regular, levando alguns autores a discordar desta adequa-
ção à topografia do sítio. Quando a Coroa portuguesa ficou sob domínio de Felipe II, o urba-
nismo passou a ser orientado pelas normas de regularidade formal contidas na Legislação 
Filipina para as colônias. Isto explica o fato de cidades como João Pessoa e São Luís do 
Maranhão apresentarem traços muito formais, semelhantes a um tabuleiro de xadrez.” 
(REIS FILHO, Quadro da arquitetura no Brasil, 2001, p. 58-61, apud BURNETT, Frederico 
Lago. Urbanização e desenvolvimento sustentável: a sustentabilidade dos tipos de urbani-
zação em São Luís do Maranhão. São Luís: Uema, 2008. p. 111)
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Figura 3 – Exemplos das características urbanas e  
das obras ocorridas no início do século XX

 

 

Ainda durante esse período, o bairro da Praia Grande recebeu gran-
de parte dos investimentos públicos, além das melhorias na infraestrutura, 
contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento das atividades comer-
ciais, passando a ser considerada a melhor área da cidade. Esses investimen-
tos fizeram com que as novas edificações – os lotes adquiridos por meio das 
doações, compras, etc. possibilitaram a construção de nobres solares – con-
vivessem com simples edificações de porta e janela (Figura 4), além de pro-
mover a convivência de diferentes segmentos sociais.

Rua do Sol, ano 1908

Fonte: Álbum Maranhão - 1908, p. 114.

Rua Grande em uma das reformas de pavimentação, 
por volta de 1950

Fonte: Rua Grande, um passeio no tempo.

O conjunto frente à Igreja do Carmo

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 168.

E em meados do século XX, com o abrigo público
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Figura 4 – Convivência de tipologia arquitetônica – Rua Grande – 1908

Fonte: Academia Maranhense de Letras. Livro do Centenário.

Apesar dessa nova configuração tipológica arquitetônica que foi sur-
gindo na cidade, ela ainda revelava um compromisso rigoroso com a ambi-
ência urbana, por meio de alguns elementos como a simetria nas fachadas 
e a implantação das edificações nos limites frontal e lateral dos terrenos, 
passíveis de serem percebidos até os dias atuais:

As dimensões de Centro Histórico de São Luís, que pode ser facil-
mente percorrido a pé, o traçado ortogonal das vias estreitas deter-
minando a formação de quadras reduzidas, bem como a altura das 
edificações de baixo gabarito, contribuem para dotar a área de uma 
escala humana e íntima, onde o ritmo estabelecido pelas alturas dos 
telhados, pela topografia e pela simetria das fachadas oferece um re-
sultado de grande harmonia. (ANDRÈS, 1998, p. 40) 

Contudo, no século XX, uma lei municipal passa a exigir a construção 
de platibandas nas edificações existentes, a fim de adequar os prédios de 
arquiteturas remanescentes às novas posturas de saneamento exigidas nas 
cidades modernas e ao estilo arquitetônico que estava surgindo, resultan-
do em modificações no ambiente colonial. É durante esse período que se 
intensifica o processo de esvaziamento da área central de São Luís, devido 
à migração da população para outros bairros da cidade, evidenciado pelo 
abandono de edificações remanescentes. 

Simultaneamente, em algumas áreas, as edificações passaram a ser 
ocupadas por pequenos comércios e serviços, principalmente no pavi-
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mento térreo, ocasionando, na sua maioria, descaracterizações tanto nas 
fachadas, quanto no seu interior, resultantes da adaptação aos novos usos 
(Figura 5). Além disso, alguns prédios continuaram ocupados pela popula-
ção de baixa renda, devido à necessidade da população de morar em uma 
área que possibilitasse acesso facilitado às redes de infraestrutura da ci-
dade e aos serviços de primeira necessidade, como farmácia, mercado e 
hospital.

Figura 5 – Ilustrações das características urbanas, dos usos e suas influências na 
arquitetura no período correspondente ao final do século XX e início do XXI

Bar no centro de São Luís – intervenções internas para adaptação a novos usos

 
Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 39.

Rua do Giz ou 28 de julho, entre a Praia Grande e Desterro

 
Fonte: São Luís, ilha bela por natureza, p. 64.
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Com a chegada tardia do ecletismo na cidade, ocorreu o processo de 
adaptação das fachadas dos prédios existentes e a construção de prédios 
públicos e privados nos estilos neoclássicos, neocolonial, art noveau e art 
déco, que passaram a coexistir com o conjunto colonial. Nas novas áreas 
de expansão da cidade, houve o rompimento dos padrões das edificações 
geminadas sem que isso, no entanto, comprometesse a conformação da 
rua-corredor, através dos recuos frontal e lateral (Figura 6) (Cf. SÃO LUÍS – 
SEVILLA, 2008, p. 83).

Figura 6 – Exemplos da nova arquitetura (chalés) executada durante  
a ocupação de novas áreas da cidade - Rua Grande 

Chalé nos arredores de São Luís. Gaudêncio Cunha

 
Fonte: Álbum de 1908, p. 137.

Edifício Emílio Murad, Rua do Egito nº 292

 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 143.
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As alterações na arquitetura também se refletiram nas estruturas 
internas para facilitar o funcionamento dos novos usos, como lojas, geral-
mente instaladas no térreo das edificações de antigas residências, repercu-
tindo em alterações dos elementos das fachadas, resultado do processo de 
adaptação para os novos usos (Figura 7). 

Figura 7 – Exemplos das intervenções realizadas nas edificações  
para adaptação aos novos usos da época

Interior da Mercearia Luzitana

 
Fonte: Rua Grande, um passeio no tempo

Alargamento das esquadrias do pavimento inferior

No centro originário, reforçando o movimento de modernização da 
cidade, novas ocupações e construções foram executadas, muitas delas 
substituindo antigas edificações do século XVII e XVIII, por meio de ações 
conjuntas entre o poder público e as iniciativas das associações privadas, 
representadas pelos parques fabris. Durante os anos de 1891 e 1899, essas 
intervenções promoveram a descentralização dos serviços e a expansão 
da malha viária, confirmando a participação das companhias privadas na 
conformação espacial da cidade de São Luís.
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O século XX se inicia com o desenvolvimento econômico concentra-
do na região Sudeste do País, provocando na cidade, como em inúmeras 
outras do Nordeste, uma estagnação econômica. Como resultado dessa de-
saceleração, o centro histórico de São Luís passa por um intenso proces-
so de abandono, que afeta o estado de conservação das suas edificações e 
espaços públicos, reforçado pela expansão da cidade para novos bairros, 
criados a partir de planos de desenvolvimento desconectados com a área 
antiga. Esses fatores contribuíram para a perda das referências culturais e 
a desvinculação da população residente e usuária com o centro histórico 
da cidade e, consequentemente, para o seu esvaziamento, devido à busca 
pelo novo modelo de ocupação e consumo de novos espaços urbanos.

3 PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO DA CIDADE

Uma das causas da permanência do conjunto arquitetônico e da con-
formação urbana do centro antigo de São Luís pode ser atribuída ao de-
clínio econômico pelo qual a cidade passou durante as primeiras décadas 
do século XX, provocando, por outro lado, a deterioração das construções 
antigas, em virtude do abandono pelos seus proprietários, e também das 
políticas de desenvolvimento implementadas pelo poder público que iden-
tificavam as antigas edificações como atraso econômico, social e cultural. 
Essas ideias contribuíram para a perda de prestígio que a área represen-
tara outrora, quando era considerada símbolo de notoriedade e riqueza. 

Em meio aos processos de abandono e de renovação urbana que 
resultaram na sobreposição da nova arquitetura e modelos urbanos às 
estruturas já existentes nessa área da cidade, surgiram as primeiras ma-
nifestações preservacionistas que partiram dos intelectuais de São Luís, 
interessados na conservação dos vestígios da sua história, “que ganhou um 
novo status, uma nova identidade, a ser defendida e preservada, São Luís: 
Cidade Colonial” (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 45).

No Estado do Maranhão e na cidade de São Luís, o processo de reconhe-
cimento dos remanescentes arquitetônicos e urbanísticos como referências 
patrimoniais se inicia nas décadas de 1920, com a atuação de Antônio Lopes 
da Cunha, ao qual “deve-se a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do 
Maranhão (1925), a conservação da Igreja da Matriz de Alcântara (1927)”3.

3 A Antônio Lopes da Cunha também é atribuída a articulação entre o Museu Nacional e o 
então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – atual IPHAN –, para 
discutir a proposição de instrumentos legais de preservação para o município (1936) e 
orientações para os primeiros tombamentos federais na cidade, iniciados na década de 
1940 (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p.45-46).



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 123

No âmbito federal, as ações para construção de instrumentos que 
promovessem a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional ini-
ciam-se em 1923 (SPHAN, 1980, p. 10), mediante o projeto apresentado 
por Luiz Cedro que visava “organizar a defesa dos monumentos históri-
cos e artísticos do país”. Posteriormente, em 1924, quando as ações para a 
proteção do patrimônio, introduzidas pelo estado de Minas Gerais, foram 
reconhecidas como insuficientes para alcançar resultados mais eficientes 
nesse sentido, foi elaborado, pelo então presidente estadual, Mello Vianna, 
um anteprojeto de lei federal, em julho de 1925, com o objetivo de criar 
uma comissão para estudar o assunto e sugerir medidas para impedir que 
o patrimônio histórico e artístico das velhas cidades mineiras se consu-
misse pelo efeito do comércio de antiguidades que já principiava a reduzir 
aquele acervo (SPHAN, 1980, p. 10). 

Internacionalmente, na década de 1930, a partir da reunião do 
Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações, foi publicado 
o documento conhecido como Carta de Atenas (1931), do qual podemos 
destacar os critérios gerais para a conservação dos monumentos, levando 
em consideração o estilo de cada época que compõem o bem, a aceitação 
do emprego adequado de materiais modernos para a consolidação dos edi-
fícios, desde que dissimulados, entre outras recomendações.

É também na década de 1930 que, no Brasil, é publicado o Decreto-lei 
25, de 30 de novembro de 19374, que organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional. Esse instrumento fundamentou a elaboração 
de várias legislações de proteção nos âmbitos estaduais e municipais.

O artigo 1º do Decreto supracitado estabelece:

Constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. (BRASIL, 1937).

Esta definição é complementada, pelo § 2º que determina: 

4 Em 13 de janeiro de 1937, foi criado no âmbito do então Ministério da Educação e Saúde/
MES, por meio da Lei 378, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-SPHAN, 
atual IPHAN, com as funções descritas no Capítulo III, artigo 46: “Fica criado o Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a finalidade de promover, em todo país e de 
modo permanente, o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 
patrimônio histórico e artístico nacional.” (SPHAN, 1980, p. 14).
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Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são tam-
bém sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os 
sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notá-
vel com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela 
indústria humana. (BRASIL, 1937)

Essas definições guiaram as ações de seleção dos bens a serem pro-
tegidos em todo o território nacional, a princípio, conferindo maior impor-
tância aos bens arquitetônicos, aos quais foram atribuídos valores artísti-
cos e históricos, prática que corresponde, consequentemente, aos tomba-
mentos iniciais na cidade de São Luís.

Em 1939, são abertos os primeiros processos de tombamento de 
bens a serem protegidos na capital maranhense, pelo então Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SPHAN, atual IPHAN, relativos 
ao Portão Armoriado e à Capela de São José5, ambos localizados na Quinta 
das Laranjeiras (Figura 8), inscritos no Livro do Tombo das Belas Artes30.

Figura 8 – Tombamentos realizados na década de 1940 em São Luís/MA

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 248 e 249.6

5 As inscrições correspondem, respectivamente, aos números 281 e 282, em 16/04/1940, no 
mencionado Livro do Tombo. O tombamento da capela inclui todo o seu acervo, de acordo 
com a Resolução do Conselho Consultivo, de 13.08.1985, referente ao Processo administra-
tivo nº 13/85/SPHAN.

6 Conforme o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-lei 25/37: “Os bens a que se refere o 
presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artís-
tico nacional depois de inscritos separadamente ou agrupadamente num dos quatro li-
vros do Tombo, de que trata o Art. 4 desta lei”. Conforme o artigo 4º, os Livros do Tombo, 

Portão armoriado da Quinta das Laranjeiras  Capela das Laranjeiras
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Na década de 1940, quando a cidade de São Luís é marcada pelo 
início do modelo de urbanização e expansão que privilegia o uso do au-
tomóvel, representando um modelo de modernização das cidades, José 
Luso Torres – intendente em São Luís, entre 1919-1921 – em “Passadismo” 
(1943), já indicava a necessidade de documentar e preservar o patrimônio 
cultural em toda a ilha, chamando atenção para a importância da estrada 
do Anil e sua ambiência: “Só essa estrada do Anil é qual livro aberto, que 
muitas lições já guardou e ainda guarda, como lembrou um versejador su-
burbano” (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 265).

É nesse período, também, que os intelectuais da cidade participam 
desse processo,

[...] organizando a primeira instituição local de defesa do patrimô-
nio cultural, a Comissão de Patrimônio Artístico Tradicional de São 
Luís, e criando o Decreto n. 476 (1943), que proibia a demolição de 
sobrados e casas com mirantes ou azulejos nas fachadas. (SÃO LUÍS 
– SEVILLA, 2008, p. 45-46)

Posteriormente, na década de 1950, são abertos os processos de 
tombamento relativos ao Retábulo do Altar-mor da Igreja Catedral de 
Nossa Senhora da Vitória, à Fonte do Ribeirão (Figura 9), aos conjuntos 
arquitetônicos e paisagísticos das praças Benedito Leite, João Francisco 
Lisboa, Gonçalves Dias e do largo fronteiriço à Igreja de Nossa Senhora 
do Desterro (Largo do Desterro) – com a justificativa de que o bairro do 
Desterro “se apresenta como uma síntese da evolução arquitetônica da ci-
dade de São Luís” (PESTANA, 2007) – e às Casas à Avenida Pedro II, nºs 199 
a 205 e à Fonte das Pedras, todos os bens inscritos no Livro do Tombo das 
Belas Artes, respectivamente em 23.12.1955 e 17.08.1961.

Na década seguinte, foi aberto o processo de tombamento da 
Academia Maranhense de Letras, também inscrita no Livro do Tombo das 
Belas Artes, em 12.07.1963, completando essa fase de tombamentos pelo 
IPHAN na cidade, efetuados com a finalidade de proteger esses bens pelos 
seus valores artísticos.

nos quais serão inscritos os bens considerados patrimônio nacional, são: Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo de Belas 
Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas.
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Figura 9 – Primeiros tombamentos da década de 1950 em São Luís/MA

Em 1955, o deputado Cunha Machado apresentou o Projeto 88/55, 
que visava “preservar os logradouros tradicionais e os conjuntos arqui-
tetônicos característicos que subsistem da antiga cidade de São Luís do 
Maranhão”7. Porém, as considerações feitas pelo analista (não identificado) 
do referido Projeto faziam objeção à proposta afirmando que “o zelo pelos 
valores históricos e artísticos situados num conjunto urbano não deve im-
portar em impedir ou prejudicar gravemente o surto de desenvolvimento 
natural da cidade interessada”8, acrescentando que acreditava na possibili-
dade de se conciliar o objetivo expresso na proposta com as “legítimas aspi-
rações de desenvolvimento e modernização da cidade”9.

Apesar de outros conjuntos arquitetônicos e urbanísticos de cida-
des10 já usufruírem dos tombamentos feitos pelo IPHAN, São Luís inicia 
esse movimento – pela preservação da área urbana antiga – a partir da dé-

7 Cf. Processo de tombamento nº 454-T-51, relativo ao Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 
de São Luís - MA, fl. 13.

8 Idem.
9 Idem.
10 Em 1938, seis cidades mineiras já haviam sido tombadas: Ouro Preto, São João del Rei, 

Diamantina, Mariana, Serro e Tiradentes; em 1941, Congonhas do Campo-MG e em 1942, 
Goiás-GO. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=3263>. 
Acesso em: 08 nov. 2014.

Retábulo do altar-mor da Igreja  
Catedral de Nossa senhora da Vitória.

Fonte do Ribeirão

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 158.
Fonte: Edgar Rocha.
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cada de 1950, quando a percepção dos valores a serem preservados se am-
pliou para os agentes promotores dessas ações. Dessa forma, os bens que 
antes eram percebidos individualmente passam a serem vistos em conjun-
to (Figura 10), compreendendo a unidade arquitetônica e a sua inserção no 
contexto urbano. Como resultado desse alargamento conceitual, as noções 
de ambiência e perspectivas visuais tornam-se fatores relevantes para a 
leitura e compreensão desses espaços.

Figura 10 – Ilustração dos primeiros conjuntos arquitetônicos tombados

Praça Benedito Leite – 1908

Fonte: Álbum Maranhão 1908.

Praça João Francisco Lisboa

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008.

Igreja N. S. do Desterro

 Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 179.

Praça Gonçalves Dias

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008
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Na seleção dos bens supramencionados para inscrição no referido 
Livro do Tombo das Belas Artes, foram consideradas as seguintes caracte-
rísticas: o número significativo e a feição típica das edificações revestidas 
de azulejos, em grande parte, assobradadas, o detalhamento das constru-
ções evidenciado pela elegância das proporções de certos sobrados, pela 
utilização das esquadrias das fachadas posteriores, pelos cancelões de 
madeira que separam o vestíbulo da varanda, pelas grades de ferro, pelos 
mirantes, pelos forros em réguas de madeira alternadas com vazios favo-
ráveis à ventilação. Além disso, foram consideradas as diversas praças, os 
trechos de ruas e becos com disposição inusitada e peculiar11.

Durante a década de 1960, a região Nordeste, especialmente as áreas 
litorâneas, iniciou um processo de incremento populacional e do turismo, 
devido à industrialização e à abertura de estradas, que facilitaram o acesso 
às regiões mais afastadas dos centros urbanizados. Porém, a combinação 
desses processos representava também uma ameaça ao patrimônio edifica-
do, caso não fossem gerenciados adequadamente.

Preocupado com o desenvolvimento urbano decorrente do modelo 
industrial, em 1966, o Governo do Estado do Maranhão solicitou a con-
tribuição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO), para elaboração de orientações para preservação 
do Centro Histórico de São Luís. Para esta missão foi enviado à cidade 
o inspetor Michel Parent, técnico do Serviço Principal de Inspeção dos 
Monumentos e de Inspeção de Sítios na França (LEAL, 2009, p. 1) 

Na década seguinte, confirmando a preocupação do Estado12 com 
os bens patrimoniais existentes na cidade, é criado, em julho de 1973, 
por meio do Decreto 5.069/73, o Departamento de Patrimônio Histórico, 
Artístico e Paisagístico do Estado do Maranhão (DPHAP-MA). No artigo 2º 
do mencionado decreto13 são estabelecidos os critérios que passariam a 

11 Cf. Processo de tombamento nº 454-T-51, fls. 22 e 89.
12 Após a realização de uma reunião, em abril de 1970, com os governadores, secretários da 

área de cultura, presidentes e representantes de instituições culturais e prefeitos, resul-
tou o documento conhecido como “Compromisso de Brasília”, cujas recomendações foram 
complementadas, no ano seguinte, pelo “Compromisso de Salvador”.

13 É possível perceber a que o Decreto-lei 25/37 serviu de modelo deste texto legal. O arti-
go 2º estabelece: “Constituem patrimônio histórico, artístico e paisagístico: construções 
e obras de arte de notável qualidade estética e particularmente e representativas de 
determinada época ou estilo; os prédios, monumentos e documentos intimamente vin-
culados a fatos memoráveis da história local e a peças de excepcional notoriedade, além 
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nortear a seleção dos bens para constituir o patrimônio cultural do esta-
do, que demonstram a influência das definições presentes no Decreto-lei 
25/37, no seu artigo 1º, confirmando a continuidade de pensamento nas 
premissas que guiaram, no princípio da atuação do IPHAN, a seleção de 
bens para tombamento isolados.

Nesse mesmo ano (1973), a Unesco enviou ao Maranhão, também 
por solicitação do Estado, o consultor Viana de Lima, que elaborou um le-
vantamento sobre as características das cidades de São Luís e Alcântara e, 
posteriormente, recomendou uma série de diretrizes para a preservação 
destas cidades.

As recomendações de Viana de Lima foram utilizadas para elaborar 
o sistema de preservação estadual, organizado pelo DPHAP-MA e um capí-
tulo exclusivo do Plano Diretor da Cidade (1977). Nesse capítulo, consta a 
delimitação do Centro Histórico de São Luís, subdividido

[...] em áreas diferenciadas de proteção, com índices especiais e nor-
mas para ocupação, usos e gabaritos, que deveriam ser analisados 
pelo DPHAP-MA, incluindo formalmente a participação da instância 
estadual nos processos de análise e aprovação de obras novas e re-
formas na área de preservação, agora já tombada pelo órgão federal. 
(SANTOS, 2006, p.72)

Viana de Lima afirma que “A cidade de São Luís do Maranhão re-
presenta papel importante no estudo da formação de cidades no Brasil 
colonial” (BRASIL, 1973, p. 39). Como resultado dessa percepção, apre-
sentou ao Estado uma proposta de poligonal de tombamento do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís. Esta delimitação servi-
ria de base para a definição da área que foi inscrita nos Livros do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro de Belas Artes, em 
1974, pelo IPHAN (Figura 11).

dos monumentos, sítios e paisagens, inclusive as agenciadas pela indústria humana, que 
possuem especial atrativo ou sirva de “habitat” a espécies interessantes da flora ou da 
fauna local.”.
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Figura 11 – Mapas de delimitação de proteção do Centro Histórico de São Luís, 
propostos por Viana de Lima e pelo IPHAN

Viana de Lima 
Centro Urbano – 
Áreas propostas para Tombamento – 
Relatório 1974

Poligonal de Tombamento 
desenhada pelo IPHAN.

Fonte: BRASIL, 1973

Fonte: base aerofoto de 2009.
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Fator relevante para a delimitação da poligonal de tombamento pelo 
IPHAN, além do traçado urbano, foi a permanência do acervo arquitetôni-
co, constituído por edificações do último quartel do século XVIII, com seus 
detalhes construtivos aprimorados e adaptados ao clima tropical úmido: 
as varandas posteriores em madeira guarnecidas por rótulas móveis, o for-
ro em espinha de peixe (Figura 12) e o pé direito elevado deixando passar 
a ventilação (SILVA FILHO, 2010, p. 48).

Figura 12 – Representação das características arquitetônicas de adaptação  
das edificações para o clima tropical úmido

 

 

Observa-se que a ampliação dos limites para proteção do patrimônio 
edificado em São Luís resultou, consequentemente, na inclusão de edifi-
cações consideradas, até anteriormente, de menor importância estética e 

Varanda do Museu Histórico do 
Maranhão, Rua do Sol, 743.

Fonte: SILVA FILHO, 2010.

Venezianas da circulação lateral. 
Sobrado da Rua da Estrela, 124

Fonte: SILVA FILHO, 2010.
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histórica, mas que contribuem de forma significativa para a compreensão 
do conjunto urbano da cidade. Conforme mencionado pelo Manifesto de 
Amsterdã (1975):

O patrimônio arquitetônico europeu (e também o de qualquer ou-
tro território) é constituído não somente por nossos monumentos 
mais importantes, mas também pelos conjuntos que constituem nos-
sas antigas cidades e povoações tradicionais e seu ambiente natural 
ou construído. (grifo nosso)

Em São Luís, o momento da preservação se confirma em 1986, com a 
ação de delimitação e tombamento do Centro Histórico da cidade pelo Estado 
do Maranhão, através do DPHAP-MA, a partir de uma poligonal que abraça a 
anteriormente desenhada no âmbito da instância federal (Figura 13).

Figura 13 – Mapa de delimitação da área tombada nos âmbitos estadual e federal 
(sem rerratificação)

 
Fonte: Base aerofoto 2009.

Dez anos depois, em maio de 1996, o Governo do Estado enviou à 
Unesco a proposta de inclusão do Centro Histórico de São Luís na Lista do 
Patrimônio Mundial, na qual foram destacados os valores urbanos e arqui-
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tetônicos. Fazendo parte da equipe que elaborou o relatório que funda-
mentou a proposta, o professor Rafael Moreira listou uma série de carac-
terísticas do conjunto que deveriam ser reconhecidas: a homogeneidade 
dos sobrados – construídos entre 1808 e 1856 –, a autenticidade, a predo-
minância da arquitetura civil (palácios), religiosa e militar, e a presença da 
criatividade artística e cultural.

Em 6 de dezembro de 1997, considerando a proposta feita pelo 
Governo brasileiro, e com base em outros parâmetros, o Centro Histórico 
de São Luís foi inscrito na Lista do Patrimônio Mundial, conforme os se-
guintes critérios adotados pela Unesco: iii) O Centro Histórico de São Luís 
é um exemplo excepcional de cidade colonial portuguesa adaptada às con-
dições climáticas da América do Sul equatorial e que tem conservado den-
tro de notáveis proporções o tecido urbano harmoniosamente integrado 
ao ambiente que o cerca; iv) O conjunto arquitetônico juntamente com o 
seu traçado urbano original e as referências culturais resultantes da mis-
cigenação entre europeus, africanos e índios são testemunhos intangíveis 
da riqueza e da diversidade das criações culturais; v) Este patrimônio cul-
tural retrata a permanência de vínculos indissociáveis entre elementos 
materiais e imateriais, através da preservação das técnicas construtivas, 
dos padrões de habitação, assentamento e uso do solo, permeado com as 
referências culturais da comunidade, revelando o seu significado através 
do tempo e conferindo-lhe autenticidade.

Essa inscrição motivou a rerratificação14 do tombamento do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís, pelo IPHAN, em 2007, 
em nome do compromisso assumido pelo Estado brasileiro de zelar por 
esse patrimônio como um todo, resultando em uma nova delimitação da 
área tombada, que passou a coincidir com a poligonal inscrita na Lista de 
Patrimônio Mundial. (Figura 15) 

Por meio da trajetória da proteção do centro histórico da cidade de 
São Luís-MA pretendemos demonstrar que é possível perceber evolução 
dos conceitos de monumento e da percepção sobre o patrimônio urbano15 

14 Processo de alteração do traçado da poligonal de tombamento, neste caso, ampliando a 
proposta pelo IPHAN, confirmando a importância do traçado apresentado pela Unesco.

15 Françoise Choay (2006), em A Alegoria do Patrimônio, define que a noção de patrimônio 
urbano está fundamentada sob três abordagens: a figura memorial, a figura histórica e a 
figura historial. Para a primeira figura toma como base as ideias de Ruskin (1819-1900), que 
tem a malha urbana como a essência da cidade, e é levado a essa tomada de posição pelo 
valor e pelo papel que atribui à arquitetura doméstica, que considera constitutiva da malha 
urbana; a segunda figura, norteada pelos conceitos de Camillo Sitte (1843-1903) e, por fim, 
a figura historial, tratada pelo italiano Giovannoni (1843-1903), que relaciona a organização 
do território e o patrimônio urbano.
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em suas diferentes escalas – cidades e fragmentos urbanos (áreas centrais, 
bairros, ruas e praças) (CHOAY, 2006, p. 180; 200).

Figura 14 – Mapa de representação das delimitações da área tombada  
nos âmbitos estadual e federal antes rerratificação

 
Fonte: Base aerocarta 2009.

Figura 15 – Mapa de representação das delimitações da área tombada  
nos âmbitos estaduais e federal pós-rerratificação

 
Fonte: Base aerocarta 2009.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do panorama apresentado, pretendemos demonstrar que o 
conceito de patrimônio urbano evoluiu por meio da ampliação do olhar 
sobre o patrimônio arquitetônico, estendendo-se além dos seus limites fí-
sicos do edifício e, aos poucos, revelando os diversos desdobramentos da 
relação entre o patrimônio arquitetônico e o ambiente em que se insere.

Nas últimas décadas, desenvolveu-se, na compreensão do conjunto 
histórico, uma leitura específica para esse patrimônio, sendo abordados, 
entre outros aspectos, a integração com o território, a conformação do tra-
çado urbano, a relação com a paisagem natural, as formas de apropriação 
dos espaços ao longo da história, a convivência entre o antigo e o moderno, 
os laços de vizinhança e o sentindo de pertencimento da população resi-
dente.

A evolução da noção e da percepção sobre o patrimônio urbano em 
suas diferentes escalas – cidades e fragmentos urbanos (áreas centrais, 
bairros, ruas e praças) – resultou em grande parte da análise dos resulta-
dos de experiências na proteção, valorização, revitalização e reabilitação 
nessas áreas. A perspectiva integradora e global do patrimônio urbano foi 
também resultado da superação da visão isolada do bem imóvel, do repú-
dio à prática de renovação urbana alicerçada no pensamento modernista 
(LYRA, 2005, p. 75).

Com base na sequência de tombamentos dos bens culturais da cida-
de de São Luís, que se diferenciam pelos tipos de bens e suas escalas, per-
cebe-se a incorporação do conceito de patrimônio urbano, que se verifica, 
também, pela inclusão desses bens nas propostas de gestão do município, 
mesmo que de forma ainda pouco eficaz.

Por intermédio da trajetória de proteção dos bens culturais da cida-
de de São Luís, percebe-se que critérios, motivação e justificativas se mo-
dificaram, resultando na diversidade dos tipos de bens que passaram a ser 
considerados patrimônio: 

A partir dessa dinâmica, pode-se admitir que essas ações são tempo-
rais – pertencem a um determinado momento, correspondem a um 
determinado modo de entender o bem cultural, e por essas razões 
são, também, históricas. (SILVA FILHO, 1998, p. 166)
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A prática preservacionista, no entanto, requer que os bens patrimo-
nializados, além de serem objetos de preservação e conservação, se tor-
nem objetos de permanente estudo e avaliação, principalmente no que 
se refere às questões de apropriação desses patrimônios pela população. 
Além disso, também devem ser levados em conta em projetos de gestão 
das cidades, de forma a assegurar a promoção do patrimônio cultural atra-
vés de sua integração na vivência contemporânea, de forma a estimular a 
apropriação desses bens. Para isso, torna-se necessária a compreensão dos 
diversos fatores a serem considerados, como as características arquitetô-
nicas, a forma urbana e a relação dos espaços – livres e/ou construídos –, 
essenciais para a elaboração de orientações que garantam sua permanên-
cia, à medida que esses bens são contextualizados e integrados aos modos 
de vida atuais.
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Resumo: Este artigo pretende demonstrar, por meio da exposição do procedi-
mento administrativo do tombamento da Ponte Internacional Barão de Mauá, 
primeiro bem fronteiriço proposto para tombamento, que liga a cidade de 
Jaguarão/RS, no Brasil, a Rio Branco no Uruguai, aspectos relevantes do tom-
bamento, tais como efeitos e vantagens. A partir do momento que um bem cul-
tural passa a ser tombado, passam a ser ampliadas as formas de protegê-lo. 
Um bem tombado, como a Ponte Barão de Mauá, atualmente, é detentor de 
um plano de gestão para a obtenção de recursos financeiros para a sua restau-
ração e conservação. Muitas vezes, proprietários de bens tombados repudiam 
esse instrumento de proteção pelo desconhecimento das vantagens que podem 
obter quando carecedores de recursos para as obras necessárias, assim como 
também podem ser obrigados judicialmente a preservá-los, tendo em vista que 
o tombamento limita o direito de propriedade e traz restrições à alienabilidade 
e à modificabilidade, possibilitando a intervenção para a fiscalização e vistoria e 
sujeitando a propriedade vizinha da coisa tombada a restrições especiais. Desse 
modo, este estudo pretende esclarecer o instituto do tombamento, a partir do 
caso da Ponte Barão de Mauá.

1 INTRODUÇÃO

A proteção do patrimônio cultural material tem sido tema de diver-
sos debates na atualidade, sendo a finalidade primordial dessas discussões 
encontrar formas concretas e eficazes nessa área. O tombamento, como 
instrumento de proteção, é objeto de articulações acerca da sua efetivi-
dade, tendo em vista que seus efeitos podem ser positivos ou não, para 
que um bem seja preservado. Isso porque o próprio Decreto 25/37 impõe 
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restrições que obrigam o proprietário de um bem tombado a mantê-lo, ou 
também pelo fato de que é possível obter recursos do governo, quando o 
proprietário não dispuser destes para executar as obras necessárias.

A Ponte Internacional Barão de Mauá é um bem binacional e patri-
mônio cultural do Mercosul, tendo sido tombada, no intuito de ser preser-
vada, assim como para a obtenção de recursos e planos de gestão para sua 
restauração e conservação. Por meio desse exemplo, é possível compreen-
der as vantagens e desvantagens ocasionadas pelo tombamento.

Neste estudo, pretende-se demonstrar os aspectos de divergências e 
conflitos sobre o tombamento a partir de valores e interesses diferencia-
dos dos atores sociais envolvidos, tendo como análise de caso o processo 
de tombamento da Ponte Barão de Mauá realizado pelo IPHAN.

Na primeira etapa deste trabalho apresentam-se os conceitos e de-
finições sobre patrimônio cultural e tombamento, passando-se para uma 
abordagem acerca dos efeitos dos tombamentos, finalizando com uma aná-
lise do procedimento administrativo referente à Ponte Barão de Mauá.

Para uma melhor compreensão acerca do tema, também se faz ne-
cessária a exposição de alguns aspectos sobre a Declaração de Monumento 
Histórico, instrumento utilizado no Uruguai para proteger o patrimônio 
cultural. 

2 PATRIMÔNIO CULTURAL 

O conceito de patrimônio cultural é introduzido pelo Decreto-lei 
25/37 – ao determinar constituir o patrimônio histórico e artístico nacio-
nal o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conser-
vação seja do interesse público, quer por sua vinculação a fatos memorá-
veis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Já a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, declara que 
“constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira.”.

A preocupação com a preservação do patrimônio cultural é uma 
questão em contínuo debate, tendo em vista o avanço das discussões sobre 
a inserção do patrimônio como objeto de preservação. Os bens patrimo-
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niais são considerados coisas acrescidas de um valor especial. Ou seja, para 
que um bem seja caracterizado como patrimônio cultural deve ser avaliada 
toda sua história e que sejam reconhecidos pelos cidadãos como parte da 
cultura local.

Para que um bem seja reconhecido como patrimônio cultural, pri-
meiramente, este reconhecimento é feito pela população, que conhece a 
cultura e a relevância de determinado bem dentro da comunidade. Nesse 
aspecto, observa-se que:

A constituição de patrimônios históricos e artísticos nacionais é 
uma prática característica dos Estados modernos que, através de 
determinados agentes, recrutados entre os intelectuais, e com base 
em instrumentos jurídicos específicos, delimitam um conjunto de 
bens no espaço público. Pelo valor que lhes é atribuído, enquanto 
símbolos da nação, esses bens passam a ser merecedores de prote-
ção, visando à sua transmissão para as gerações futuras. Nesse sen-
tido, as políticas de preservação se propõem a atuar, basicamente, 
no nível simbólico, tendo como objetivo reforçar uma identidade 
coletiva, a educação e a formação de cidadãos. Esse é, pelo menos, 
o discurso que costuma justificar a constituição desses patrimô-
nios e o desenvolvimento de políticas públicas de preservação. 
(FONSECA, 2005, p. 21)

Um dos constantes desafios quando o assunto é a preservação pa-
trimonial também é a pluralidade cultural, que é imensa, ou seja, cada lu-
gar possui um povo com sentimentos de pertencimento variados, pois em 
algumas localidades a vontade de proteger o patrimônio cultural é mais 
intensa do que em outras. Essa situação foi percebida quando analisada a 
Ponte Barão de Mauá, onde há a presença de culturas distintas, ou seja, de 
brasileiros e uruguaios.

Se o objetivo é tentar obter soluções nas questões de preservação 
do patrimônio, deve ser buscado, inicialmente, um diálogo com os grupos 
de poder, já que para estes os interesses coletivos devem prevalecer em 
prol dos individuais. A atuação de diversos atores sociais nas articulações 
acerca do patrimônio cultural influencia e acrescenta um valor benéfico 
nas discussões, tendo em vista que “todos” os envolvidos possuem papéis 
essenciais.

Na medida que crescem as discussões sobre o que proteger e para 
que proteger, surge concomitantemente uma imensa desarmonia entre o 
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poder público e o privado e, com isso, a necessidade da constituição de 
um estatuto jurídico próprio e a institucionalização do patrimônio como 
objeto de uma política pública.

Embora inúmeras formas de atuação em busca da preservação patri-
monial sempre estivessem presentes, o grande desafio, até hoje, é o desen-
volvimento de políticas públicas efetivas, tendo em vista que a sociedade 
brasileira possui uma pluralidade de contextos sociais e de desigualdades 
econômico-sociais, dando ensejo aos conflitos, marcados, efetivamente, 
pelo descaso de alguns grupos da sociedade.

A legislação brasileira protege os bens culturais desde 1937, porém 
a possibilidade de os cidadãos buscarem esta proteção em juízo é mais re-
cente, ou seja, foi com a Lei 6.513/77 que deu nova redação à Lei 4.717/65 
que regula a Ação Popular.

É imprescindível que, além da legislação para a conceituação e pro-
teção dos bens culturais, sejam também questionados os critérios que se-
lecionam tais bens, assim como deve ser feita a identificação dos grupos 
sociais envolvidos, bem como analisado o grau de envolvimento da socie-
dade. Pesquisadores de diversas áreas são necessários para atuar e se ob-
ter um resultado efetivo e promissor nessas questões.

O Decreto-lei 25/37 regulamenta a proteção dos bens culturais no 
Brasil, resolve as questões de propriedade, bem como determina os valo-
res justificativos da proteção desses bens pelo Estado, uniformizando as 
discussões estabelecidas sobre o assunto. 

3 TOMBAMENTO

Tombamento é “o ato administrativo pelo qual o Poder Público de-
clara o valor cultural de coisas móveis ou imóveis, inscrevendo-as no res-
pectivo livro do Tombo, sujeitando-as a um regime especial que impõe li-
mitações ao exercício da propriedade, com a finalidade de preservá-las” 
(RODRIGUES, 1993, p. 181).

Para uma efetiva compreensão acerca do tombamento, é necessá-
rio descrever os seus requisitos: a) parecer do órgão técnico sobre o valor 
cultural do bem; b) notificação do proprietário; c) deliberação coletiva do 
Conselho Consultivo da entidade incumbida do tombamento; d) homolo-
gação do órgão político a que esta afeta a entidade incumbida do tomba-
mento; inscrição no Livro do Tombo; e) transcrição em registro público 
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(móveis no Registro de Títulos e Documentos – imóveis no Cartório do 
Registro de Imóveis), para que produza efeitos em relação a terceiros. 

O instituto do tombamento é um exemplo de efetiva proteção dos 
bens culturais, uma vez que limita o direito de propriedade trazendo res-
trições à alienabilidade, à modificabilidade, possibilitando a intervenção 
para a fiscalização e vistoria e sujeitando a propriedade vizinha da coisa 
tombada a restrições especiais. O tombamento afeta o caráter absoluto do 
direito de propriedade e impõem restrições gerais que incidem sobre um 
bem determinado.

É por meio do tombamento que o Estado declara o valor cultural de 
coisas móveis e imóveis, sujeitando-as a um regime especial que impõe 
limitações ao exercício de propriedade e com a finalidade de preservá-las. 
De acordo com Miranda (2006, p. 109), o processo de tombamento, que 
pode ser de iniciativa de qualquer cidadão, associação, entidade repre-
sentativa ou autoridade, é ato administrativo que declara um bem como 
de valor cultural e constitui, para ele, um novo regime jurídico; depois do 
devido processo, ele implica o registro de um bem (móvel ou imóvel) no 
respectivo Livro do Tombo (que, no âmbito federal se dividem em qua-
tro livros: Livro do Tombo Arqueológico/Etnográfico/Paisagístico, Livro 
do Tombo Histórico, Livro do Tombo das Belas Artes, Livro do Tombo das 
Artes Aplicadas), alterando seu regime jurídico, de um bem meramente 
privado, para um bem cultural de interesse público; em tal processo cons-
tam documentos e estudos técnicos que atestam a relevância do bem, para 
fins de conservação, e chama-se o proprietário para contestar ou aquies-
cer ao tombamento; durante este processamento, o bem se encontra em 
tombamento provisório (por até 60 dias, findo o qual, sem decisão ainda, 
cessa-se a restrição); sendo positivo o parecer, o IPHAN (em processos âm-
bito federal), após deferimento, o Conselho Consultivo (colegiado de corpo 
técnico de notória reputação em questões de patrimônio cultural) assinará 
o ato de tombamento e o submeterá à homologação do Ministro da Cultura; 
em seguida, sendo inscrito, de forma definitiva, no livro do tombo fede-
ral respectivo, e, após, averbado nos registros do bem imóvel (ALBERNAZ; 
PERES, 2013).

O valor considerado nos bens tombados são os culturais, pois o obje-
to de tutela desses bens são referências da nacionalidade, ou seja, os valo-
res culturais de interesse público, conforme ratifica o artigo 1º do Decreto- 
-lei 25/37.
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Considerando-se que o Poder Público é o detentor da tutela de prote-
ção, suas políticas de preservação devem garantir os valores que demons-
tram e reconhecem fatos memoráveis da história da nação, assim como 
deve buscar a construção de políticas públicas associadas a programas 
para se ter acesso ao patrimônio destinado. 

Os conflitos entre os interesses públicos e os privados, no que tan-
ge à preservação, poderão ser amenizados por meio das normas jurídicas, 
uma vez que estas delimitam as desavenças e disputas políticas, bem como 
se voltam tanto para interesses individuais quanto da sociedade.

Em relação às vantagens oferecidas pelo tombamento, temos que “O 
proprietário da coisa tombada que não dispuser de recursos para proce-
der às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao 
conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a 
necessidade das mencionadas obras...” (Decreto-lei 25/37, art. 19). Assim 
como, quando “Recebida a comunicação e consideradas necessárias as 
obras, o Diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
mandará executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser inicia-
das dentro do prazo de seis meses...” (Decreto-lei 25/37, art. 19, § 1º).

Outro aspecto a ser abordado em relação ao tombamento é o fato 
de que, segundo o Decreto-lei 25/37, existem quatro diferentes tipos de 
tombamento, ou seja, o tombamento de bens públicos, o tombamento vo-
luntário, o tombamento compulsório e o tombamento provisório.

O tombamento de bens públicos será de ofício, e a entidade a quem 
eles pertencerem será apenas notificada, para que esse ato produza seus 
efeitos, estando isso previsto no artigo 5º do Decreto-lei 25/37, embora 
na legislação de muitos estados não esteja repetido. Neste tipo de tom-
bamento não há nenhuma contestação do proprietário, havendo apenas a 
deliberação coletiva do órgão preservacionista.

O tombamento voluntário, conforme previsão do artigo 6º do 
Decreto-lei 25/37, ocorre quando o bem for de propriedade particular, ou 
seja, sempre que o proprietário solicitar e o bem for considerado de valor 
cultural, bem como quando o proprietário concordar, por escrito, com a 
notificação que se lhe fizer sobre a abertura de processo de tombamen-
to. No que tange ao tombamento compulsório, este se dá quando houver 
resistência por parte do proprietário em anuir à inscrição da coisa, sendo 
esta a regra geral no caso de bens particulares, tendo em vista que a deci-
são acarretará restrições à propriedade.
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Já em relação ao tombamento provisório, conforme o artigo 10 do 
Decreto-lei 25/37, este diz respeito à eficácia do ato, ou seja, os bens ficam 
protegidos como se tombados estivessem, mesmo que o respectivo proces-
so tenha apenas se iniciado pela notificação, equiparando-se, para todos os 
efeitos, ao tombamento definitivo. 

As normas jurídicas devem servir como instrumentos de equilíbrio 
diante dos conflitos incessantes nas questões sobre a preservação do pa-
trimônio cultural, a fim de que sejam mantidos os debates sobre a proteção 
dos bens culturais, de forma que os prejuízos possam ser reduzidos, assim 
como as disputas judiciais se tornem mais justas e coerentes.

4 O PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TOMBAMENTO DA 
PONTE INTERNACIONAL BARÃO DE MAUÁ PELO IPHAN

A Ponte Internacional Barão de Mauá foi o primeiro bem fronteiriço 
proposto para tombamento e os valores atribuídos à ponte influenciam na 
cultura platina sobre essa parte do território brasileiro. A cidade uruguaia 
de Rio Branco fica localizada no Departamento de Cerro Largo, ao noroeste 
do país, limitando-se a oeste com o Departamento de Durazno; a norte com 
os departamentos de Rivera e Tacuarembó; a sul com o Departamento de 
Treinta y Tres; e a leste com o Brasil (Estado do Rio Grande do Sul). Rio 
Branco está localizada a 76 km a leste da capital departamental, a cida-
de de Melo. Jaguarão, no Brasil, encontra-se no Rio Grande do Sul, no sul 
do País, limitando-se a oeste com a Argentina; a norte com o Estado de 
Santa Catarina; a leste com o Oceano Atlântico; e, ao sul, com o Uruguai 
(Departamento de Cerro Largo). Jaguarão está localizada a 349 km ao sul 
da capital estadual, Porto Alegre (IPHAN, 2015, p. 17). 

A Ponte Mauá está inserida na paisagem urbana de Jaguarão e de Rio 
Branco. A delimitação de uma poligonal de atuação se baseou na neces-
sidade de aplicar uma estratégia territorial que transcendesse a escala e 
os limites do bem, e que contemplasse uma visão integral, considerando-o 
em toda sua dimensão, expressão e contexto. Em consequência, a área de 
amortecimento, ou buffer zone definida, pretende preservar as caracterís-
ticas diretamente relacionadas aos valores atribuídos ao bem, assim como 
garantir a qualidade de um espaço adequado para o monumento, resguar-
dando seu entorno e assegurando a conservação das condições culturais, 
ambientais e paisagísticas que permitem sua interpretação e contempla-
ção (PLANO DE GESTÃO IPHAN, 2015).
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Os proprietários/responsáveis pela ponte são o Governo Federal 
do Brasil: Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte, e no Estado da República Oriental do 
Uruguai: Ministério de Transportes e Obras Públicas, Direção Nacional de 
Estradas.

Com o intuito de uma melhor compreensão acerca do tombamento 
da Ponte, foi feita uma análise de todo o processo de tombamento, proces-
so nº 1.570-T-09, denominado “Ponte Mauá, Município de Jaguarão, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 

A Ponte Internacional Barão de Mauá foi tombada pelo IPHAN no 
Processo de Tombamento nº 1.571-T-09, tendo sido inscrita em 20 de se-
tembro de 2012, no Livro do Tombo Histórico (v. 3, fls. 41-43, inscrição 607), 
Livro do Tombo Arqueológico Etnográfico e Paisagístico (v. 2, fls. 72-73, ins-
crição 157) e Livro do Tombo das Artes Aplicadas (v. 1, fls. 2-5, inscrição 005). 

No âmbito municipal, a Ponte Barão de Mauá é protegida pela Lei 
4.682, de 19 de dezembro de 2007, denominada Lei de Preservação do 
Patrimônio Histórico Arquitetônico e Turístico de Jaguarão, parte inte-
grante do Plano Diretor Participativo de Jaguarão (PDPJ). 

O processo de tombamento é composto por dois volumes e dois ane-
xos, contendo no volume I: 1) pedido de tombamento da Ponte, assinado 
pelo Prefeito Municipal de Jaguarão, em 31/10/2007; 2) artigo “A ponte” 
do prof. Andrey Rosenthal Schlee, que analisa a história da construção da 
ponte; 3) texto do mesmo autor intitulado “Quando volto a Jaguarão”, que 
aborda aspectos simbólicos da obra; 4) documentação relativa à abertu-
ra do processo administrativo no âmbito da superintendência do IPHAN 
para reunir os documentos sobre a ponte, visando seu tombamento, assi-
nado pelo chefe da área técnica Eduardo Hahn, em 29/02/2008; 5) cópia 
do livro de Eduardo Soares, Ponte de Mauá – uma história; 6) memoran-
do da superintendente do IPHAN no RS, Ana Meira, ao Diretor do DEPAM, 
Dalmo Vieira Filho, encaminhando o material acima mencionado e soli-
citando a abertura do Processo de Tombamento, datado de 23/09/2008, 
tramitado para a arquiteta Anna Finger para providências; 7) memorando 
de Anna Finger ao Diretor do Depam solicitando a abertura de dois pro-
cessos de tombamento: a) conjunto histórico e paisagístico de Jaguarão; 
b) Ponte Mauá, Jaguarão, conforme pedido da Superintendente, datado 
de 23/09/2008; 8) memorando do Diretor do Depam à gerente de docu-
mentação arquivística e bibliográfica, Francisca Helena B. Lima, solicitan-
do a abertura de processo de tombamento da Ponte Mauá, em Jaguarão; 
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9) memorando da gerente de documentação arquivística e bibliográfica, 
Francisca Helena B. Lima ao Diretor do Depam, Dalmo Vieira Filho, infor-
mando o atendimento ao pedido.

No anexo I estão contidos: 1) três folders de divulgação do municí-
pio, que abordam a história, a localização e a arquitetura (ecletismo), des-
tacando os principais bens que compõem o conjunto: a) Jaguarão – cidade 
heroica; b) arquitetura da costa doce – Jaguarão; c) Jaguarão – governo de 
um novo tempo.

Passando ao volume II, este contém: 1) ata da III Reunião da 
Comissão de Patrimônio Cultural do Mercosul Cultural, realizada em 
Buenos Aires, em 22 e 23 de junho de 2010, onde a Ponte Internacional 
Mauá é aceita como projeto-piloto para o processo de reconhecimento de 
bens culturais regionais; 2) cópia da Resolução 929/77, do Uruguai, sobre 
os monumentos históricos e onde “Se declaran Diversos Bienes Culturales 
en el departamento de Cerro Largo”, dentre os quais está incluída a “Punte 
Internacional sobre el río Yaguarón, construído em ejecución del Tratado ce-
lebrado entre nuestro país y los Estados Unidos del Brasil em julio de 1918”. 
3) Parecer técnico nº 002/11, de 11/02/2011, assinado pela técnica Anna 
Finger e direcionado à Coordenadora Geral de Bens Imóveis, Érica Diogo, 
analisando o processo de tombamento; 4) Parecer técnico nº 30/2011-
PF/IPHAN/SEDE/GM, de 08 de abril de 2011, assinado pela Procuradora 
Federal Dra. Genésia Mart Alves Camelo e aprovado pelo Procurador-
Geral, Dr. Antônio Fernando Alves Leal Neri, em 12 de abril de 2011; 5) 
Minuta de edital: “Edital de comunicação a respeito do tombamento da 
Ponte Internacional Mauá, entre Jaguarão/RS, no Brasil, e Rio Branco, no 
Uruguai, assinado pelo Presidente do IPHAN; 6) cópia do DOU, Seção 3, p. 
11-12, de 25 de abril, onde foi publicado comunicado sobre o tombamen-
to da ponte; 7) solicitação ao Coordenador-geral de logística da publica-
ção em jornal de grande circulação do “aviso de comunicação” do tomba-
mento da ponte; 8) segunda via de todas as notificações, conforme minu-
tas fornecidas pela PROFER, todas assinadas pelo presidente do IPHAN; 
9) notificação nº 33/2011-PRESI/IPHAN, para Paula Maria Motta Lara, 
Secretária do Patrimônio da União, datada de 27 de abril de 2011; 10) me-
morando nº 51-PRESI, para Ana Lucia Goelzer Meira, Superintendente do 
IPHAN no Rio Grande do Sul, datado de 27 de abril de 2011; 11) ofício nº 
241/2011-PRESI/IPHAN, para Rose Carla Silva Correia, Superintendente 
da SPU no Estado do Rio Grande do Sul, datado de 27 de abril de 2011; 12) 
ofício nº 242/2011-PRESI/IPHAN, para Sr. Tarso Fernando Herz Genro, 
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Governador do Estado do Rio Grande do Sul, datado de 27 de abril de 2011; 
13) ofício nº 243/2011-PRESI/IPHAN, para José Cláudio Ferreira Martins, 
Prefeito Municipal de Jaguarão/RS, datado de 27 de abril de 2011.

Finalizando a composição do processo de tombamento, o ane-
xo II, contendo o “Dôssie de Tombamento da Ponte Internacional Mauá-
Jaguarão-Rio Branco – Brasil-Uruguai”, elaborado pelo IPHAN em fevereiro 
de 2011.

Para compor o processo de tombamento, foi contratada uma equi-
pe para o desenvolvimento de pesquisa sobre a ocupação do território e 
a definição das fronteiras meridionais do Brasil, a fim de que auxiliasse 
na instrução do processo de tombamento. Tal trabalho foi realizado entre 
janeiro e dezembro de 2009, sendo finalizado o dossiê do tombamento em 
fevereiro de 2011.

O Uruguai se antecipou ao Brasil e declarou a Ponte Internacional 
Mauá, construída de acordo com o Tratado celebrado entre o Uruguai 
e o Brasil, em julho de 1918, como “Monumento Nacional”, através da 
Resolução 929/1977, publicada no Diário Oficial em 07 de julho de 1977, 
motivo pelo qual o reconhecimento pelo Brasil veio a somar-se a essa ini-
ciativa, não gerando nenhum conflito entre os países.

Foi emitido, em fevereiro de 2011, um parecer técnico pela coorde-
nadora do IPHAN, Anna Finger, favorável ao tombamento da Ponte, con-
siderando que o bem conta com valores paisagísticos, históricos e artísti-
cos suficientes para fazê-lo figurar entre os bens considerados Patrimônio 
Nacional. Assim, menciona-se um trecho do parecer:

E consideramos que a Ponte Internacional Mauá é detentora de valo-
res artísticos intrinsecamente relacionados ao seu projeto e às técni-
cas e materiais utilizados, sendo autêntica em relação ao seu tempo 
e à linguagem estética da época. Seu projeto busca uma linguagem 
arrojada e compatível com a utilização do concreto armado – repre-
sentada pelos arcos vazados – mas é limitada pela própria evolução 
técnica no uso do material, ainda não de amplo domínio, e que por 
esse motivo não permitia uma audácia maior que a ali apresentada. 
Ao mesmo tempo essa busca por uma linguagem característica ao 
novo material é contrabalançada por características arquitetônicas 
que a relacionam à produção local, percebida nas torres da alfânde-
ga, de características neocoloniais. Ambas as influências foram mes-
cladas de forma a construírem um projeto equilibrado, onde a arte 
e a técnica convivem em harmonia e se complementam. (PROCESSO 
TOMBAMENTO IPHAN, p. 218)
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Posteriormente ao parecer da coordenadora do IPHAN, o processo 
foi encaminhado à Procuradora Federal, Dra. Genésia Marta Alves Camelo, 
para análise e manifestação jurídica, tendo esta, inicialmente, explicitado o 
conceito jurídico tradicional de soberania, em razão de a ponte encontrar-se 
localizada no território de dois Estados soberanos, ou seja, “é um poder exer-
cido por uma entidade estatal qualificada pela autonomia e independência” 
(PROCESSO DE TOMBAMENTO IPHAN, p. 235). Por conseguinte, manifes-
tou-se acerca da não aplicação dos efeitos jurídicos do instituto do tomba-
mento no território do Uruguai, motivo pelo qual o IPHAN deverá buscar 
propor que o Brasil celebre tratados de cooperação com o Uruguai, visando 
à efetiva proteção da Ponte, devido o caráter transfronteiriço do bem.

Desse modo, segue a conclusão da Procuradora Genésia:

Ante o exposto, parece-me estar a matéria contida no processo 
nº 1.570-T-09, em condições de ser submetida à elevada aprecia-
ção do Egrégio Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que 
em nível federal deverá decidir acerca do tombamento da Ponte 
Internacional Mauá, situada entre Jaguarão, no Brasil, e Rio Branco, 
no Uruguai, tudo em conformidade com os dados contidos nos au-
tos em comento. (PROCESSO DO TOMBAMENTO IPHAN, p. 243)

Dando seguimento aos trâmites legais, o parecer acima mencionado 
foi submetido ao Procurador-Geral da União, que aprovou e encaminhou 
ao presidente do IPHAN para as providências necessárias.

Foram expedidas notificações para dar ciência do tombamento 
da Ponte para a Secretária da Secretaria do Patrimônio da União, para o 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, para o Prefeito do Município de 
Jaguarão/RS, para a Superintendente do IPHAN e para a Superintendente 
da SPU do Estado do Rio Grande do Sul.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
publicou no Diário Oficial da União, em 25 de abril de 2011, edital de co-
municação a respeito do tombamento da ponte internacional Mauá, para 
comunicar a todos os interessados que estaria promovendo o tombamento 
de ofício da ponte por meio do Processo nº 1.570-T-09, em razão do seu 
elevado valor paisagístico, histórico e artístico, a ser inscrita no Livro do 
Tombo Histórico e no Livro do Tombo das Artes Aplicadas.

Seguiu assim parecer emitido pelo Conselheiro do Conselho 
Consultivo do IPHAN, Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrés, a ser sub-
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metido ao Pleno do Conselho. Foi afirmado no parecer que, embora a Ponte 
já seja tombada no conjunto de bens incluídos na poligonal “A” de tom-
bamento e também classificada na relação dos monumentos sujeitos ao 
regime de preservação rigorosa, merece também ser objeto de um outro 
processo de tombamento individual que foi iniciado, simultaneamente, em 
virtude de seu forte simbolismo que representa para a população da fron-
teira. O parecer foi favorável ao tombamento da Ponte Mauá, Município de 
Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul.

Na ata da 67ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 
realizada no dia 03 de maio de 2011, na cidade de Brasília, ficou registrado 
o parecer do Conselheiro Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrés favorável 
ao tombamento, tendo sido a proposta aprovada por aclamação, ficando 
tombada, por unanimidade, a Ponte Mauá, no Município de Jaguarão.

Em 17 de maio de 2012, foi encaminhado despacho da Coordenadora 
do Conselho Consultivo (IPHAN) – Ministério da Cultura, Anna Maria Serpa 
Barroso, para o chefe de gabinete da Presidência do IPHAN, Weber Sutti, 
enviando o processo referente ao tombamento da Ponte Mauá para que 
fossem adotadas as providências cabíveis, tendo este submetido o proces-
so, para análise e manifestação quanto à elaboração de minuta de ofício ao 
Procurador-Chefe da PROFER, Ministério da Cultura – IPHAN.

Ao ser distribuído o processo do tombamento para a Procura- 
dora Federal, Genésia Marta Alves Camelo, esta se manifestou da seguin-
te forma:

Assim, tendo em vista que o Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural, na sua 67ª Reunião, realizada em 03 de maio de 2011, de-
cidiu por unanimidade recomendar o tombamento da Ponte Mauá, 
Município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, foram elabo-
radas as seguintes minutas: a) portaria de homologação do tomba-
mento pela Ministra de Estado da Cultura, a ser publicado no DOU; 
b) ofício do Presidente do IPHAN encaminhando o presente processo 
para a devida homologação da Ministra de Estado da Cultura, nos 
termos da Lei 6.292, de 15 de dezembro de 1975. (PROCESSO DE 
TOMBAMENTO, p. 349)

Em solicitação feita à Ministra da Cultura Ana de Holanda, pelo 
Presidente do IPHAN, Luiz Fernando de Almeida, esta homologou o tomba-
mento da Ponte Mauá, dando-se por finalizado o processo de tombamento 
da Ponte.
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A Ponte Internacional Mauá é um bem transfronteiriço, situado em 
território brasileiro e uruguaio, devendo ser sempre analisada em toda a 
sua extensão, embora exista uma separação política entre os dois países. 
O tombamento foi efetivado em toda a sua extensão, porém não é possível 
que o instituto do tombamento produza efeitos jurídicos no território do 
Uruguai.

Figura 1 – Imagem da Ponte Internacional Barão de Mauá vista do lado brasileiro

Fonte: A autora, maio/2015.

Desse modo, para garantir a preservação da ponte, foi prevista a deli-
mitação de um entorno em ambas as margens e foram celebrados acordos 
com o Uruguai com a finalidade de preservação e conservação do bem. 

Por ter sido considerado que a Ponte conta com valores paisagísti-
cos, históricos e artísticos suficientes para sua figuração entre os bens con-
siderados Patrimônio Nacional foi efetivado seu tombamento.

Além disso, trata-se do primeiro bem reconhecido como Patrimônio 
Cultural do Mercosul, por ocasião da VII Reunião da Comissão do 
Patrimônio Cultural do Mercosul (CPC). Foram destacados no monumen-
to os critérios estabelecidos pelo Mercosul Cultural para reconhecimen-
to do patrimônio regional, baseados em valores que no passado ou no 
presente estejam associados diretamente a: - Processos históricos vin-
culados aos movimentos de autodeterminação ou expressão comum da 
região perante o mundo; - Esforços de união entre os países da região; -  
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Referências culturais compartilhadas por mais de um país da região; 
- Capacidade de oferecer, no presente ou no futuro, fator de promoção 
da integração dos países, com vistas a um destino comum (PLANO DE 
GESTÃO, 2015).

Na XI Reunião da Comissão do Patrimônio Cultural do Mercosul, 
ocorrida em Jaguarão, em maio deste ano, foi apresentado o projeto de res-
tauração da Ponte, bem como o Plano de Gestão, com objetivos gerais e 
específicos para o Brasil e Uruguai. 

Em relação à proteção do patrimônio cultural pelo Uruguai, temos a 
Lei 14.040, de 14 de setembro de 1971, e o Decreto Regulamentar 536, de 
1º de agosto de 1972, com suas modificações, que estabelecem a organiza-
ção institucional, os recursos financeiros e os compromissos da institucio-
nalidade e criam a Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 
de la República, atual Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que 
desempenha importante papel na proteção dos bens culturais.

A figura de Monumento Histórico Nacional se aplica aos bens cul-
turais materiais do Uruguai e pressupõe um processo protocolar, finaliza-
do com a Declaratória de Monumento Histórico Nacional, por meio de um 
Decreto do Poder Executivo e sua correspondente publicação em Diário 
Oficial.

A Ponte Internacional Barão de Mauá foi declarada Monumento 
Histórico Nacional por Resolução do Poder Executivo nº 929, de 25 de ju-
nho de 1977, e publicada no Diário Oficial nº 20.043, de 7 de julho de 1977. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O patrimônio cultural abrange bens imóveis que merecem ser prote-
gidos de forma eficaz. Com esse objetivo, o Decreto-lei 25/37 criou o insti-
tuto do tombamento, sendo este um ato administrativo e exemplo de efeti-
va proteção dos bens culturais, uma vez que limita o direito de proprieda-
de trazendo restrições à alienabilidade, à modificabilidade, possibilitando 
a intervenção para a fiscalização e vistoria.

O tombamento afeta o caráter absoluto do direito de propriedade e 
impõem restrições gerais que incidem sobre um bem determinado, assim 
como o Estado declara o valor cultural de coisas móveis e imóveis, sujei-
tando-as a um regime especial que impõe limitações ao exercício de pro-
priedade e com a finalidade de preservá-las.
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Desse modo, foi exposto o procedimento administrativo referente ao 
tombamento da Ponte Internacional Barão de Mauá, com o propósito de 
uma compreensão mais eficaz acerca dos efeitos positivos e negativos pro-
duzidos pelo tombamento.

Embora a referida ponte também seja um bem binacional, o que 
acrescenta atores sociais para sua proteção, uma vez que brasileiros e uru-
guaios encontram-se envolvidos em tal situação, o fato de ter sido tombada 
gerou obrigações efetivas para que seja preservada, bem como ampliou as 
formas de obtenção de recursos financeiros para custear as obras. A partir 
do plano de gestão da ponte, apresentado na XI reunião da comissão do 
patrimônio cultural, novas estratégias de ação estão sendo definidas para 
a efetiva restauração e construção de uma segunda ponte, com o objetivo 
de reduzir o trânsito de veículos pesados na ponte.

Diante disso, conclui-se que o tombamento pode ser um instrumento 
de proteção ao patrimônio cultural material realmente efetivo, desde que 
os atores sociais envolvidos, tais como secretarias municipais, Iphan, pro-
prietário, população, entre outros, atuem conjuntamente e em busca do ob-
jetivo em comum, ou seja, a proteção do bem. No caso de um bem ser de 
propriedade privada, o proprietário deve se valer das vantagens oferecidas 
pelo Decreto 25/37, ou seja, na falta de recursos financeiros para execução 
de obras de restauração, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional as suas necessidades. Por outro lado, em re-
lação ao tombamento como instrumento jurídico de proteção, o Ministério 
Público, ao ingressar com uma Ação Civil Pública para preservação do bem, 
ajuizará contra o proprietário e contra o órgão que o tombou, ampliando a 
legitimidade passiva para o êxito da ação judicial.
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Resumo: A imigração alemã no Brasil trouxe com ela parte da cultura arquite-
tônica, especialmente a técnica construtiva enxaimel. O artigo problematiza o 
uso do estilo e busca desvendar se as construções representam a memória, a 
identidade e a história da cidade de Forquilhinha, sul de Santa Catarina. Trata-se 
de estudo de caso exploratório desenvolvido através do método descritivo com 
suporte de pesquisas bibliográficas, documentais, imagéticas e de campo. Os 
resultados foram tratados qualitativamente e trouxeram a compreensão de que 
a arquitetura em estilo enxaimel faz parte da tentativa de construir um passado 
próprio e não remete à verdadeira memória e identidade da cidade. 

1 INTRODUÇÃO: QUE ENXAIMEL É ESTE? 

Os imigrantes alemães, quando chegaram ao Brasil, especialmente 
em Santa Catarina, trouxeram e adaptaram sua arquitetura própria e ca-
racterística, cuja técnica construtiva utilizada foi o enxaimel. A técnica era 
construída a partir de tramas de madeira, encaixadas entre si (sem pre-
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gos) que tinham função estrutural; os vãos resultantes da estrutura eram 
preenchidos com adobe, taipa, tijolos, e em sua maioria ficavam aparentes 
(não era utilizado reboco) (ver Figura 1). Dessa maneira, essas constru-
ções caracterizaram-se por ter a aparência plástica marcante, que é confe-
rida pelo ritmo das peças de madeira em suas fachadas, transmitindo uma 
forte identidade visual. Esse talvez seja o motivo pelo qual a arquitetura 
enxaimel seja tão imitada até nos dias atuais. 

Figura 1 – O sistema construtivo enxaimel

 

Legenda:

1- Baldrame 
2- Esteios
3- Frechal 
4- Contraventamento
5- Janela
6- Verga
7- Peitoril
8- Adobe

Fonte: <http://blogneobambu.com> adaptado pelas autoras, 2015.
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Em meados da década de 1990, a paisagem urbana de Forquilhinha, 
sul de Santa Catarina, viu significativo processo de modificação. 
Construções alusivas à colonização alemã se tornavam cada vez mais 
presentes no cenário urbano, através de imitações do sistema construti-
vo original alemão. Essa imitação é conhecida como estilo enxaimel (ou 
popularmente como “falso enxaimel”, “enxameloide”, “enxaimel fake”, 
“neoenxaimel”). Ela é uma construção em alvenaria comum, que depois 
de concluída recebe tratamento na fachada para que se pareça com o sis-
tema de encaixe alemão. Esse tratamento, na maioria das vezes, consiste 
em uma simples pintura em forma de “X” (ver Figura 2), ou raramente, no 
uso de ripas de madeira aplicadas à fachada, sem função estrutural. Essas 
construções são muito criticadas pela sua artificialidade, tanto entre his-
toriadores, quanto arquitetos.

Figura 2 – Etapa de pintura do estilo enxaimel

Fonte: Gislon, 2012.

Em 2011, o Plano Diretor de Forquilhinha entrou em vigor e em 
uma de suas estratégias consta: “[...] elevar a qualidade do ambiente ur-
bano, por meio da preservação dos recursos naturais e da proteção do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico e ur-
banístico”, mencionando construções enxaimel: “[...] outra tipologia exis-
tente em Forquilhinha, são as construções com forte influência germânica, 
sendo esse tipo de construção conhecida como enxaimel” (para ilustrar 
esse parágrafo, é apresentada no Plano Diretor a imagem de uma cons-
trução com estilo enxaimel descrita como: construção “típica” enxaimel) 
(FORQUILHINHA, 2011, p. 45).

É importante destacar que em Forquilhinha não existem mais cons-
truções feitas com a técnica construtiva enxaimel. Segundo relatos, exis-
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tiram apenas duas ou três casas que foram construídas com essa técnica 
construtiva, mas todas foram demolidas há muito tempo atrás e delas não 
foram encontrados registros fotográficos, nem documentos. Além disso, 
essas poucas casas foram feitas com enxaimel bem simplificado, com me-
nos peças de madeira. 

Esse pequeno número de construções enxaimel e sua simplicida-
de podem estar relacionados a três fatores: o primeiro é que a imigração 
alemã em Santa Catarina ocorreu a partir do ano 1829, período em que o 
enxaimel já estava em decadência na Alemanha há bastante tempo; o se-
gundo fator é que Forquilhinha foi colonizada em 1912 por alemães que 
migraram da colônia de São Martinho do Capivary (atual cidade de São 
Martinho, Santa Catarina), e que possivelmente já teriam passado por um 
processo de hibridação da sua cultura germânica com a brasileira, incor-
porado características da arquitetura local; e o terceiro fator pode estar 
relacionado à questão econômica e à necessidade de modernizar-se. Além 
disso, deve-se considerar que ocorreram perseguições étnicas durante a 
Segunda Guerra Mundial, e o germanismo teve de ser esquecido para dar 
lugar ao nacionalismo brasileiro.

Hoje, as poucas casas de imigrantes alemães que se encontram pre-
servadas não foram feitas em enxaimel. Estas evidências fazem supor que o 
uso do estilo enxaimel em Forquilhinha pode estar relacionado a uma ten-
tativa de construir uma tradição que possa dar identidade à cidade dentro 
do contexto regional. Vale ressaltar que esta tendência não é exclusividade 
da cidade de Forquilhinha, na medida que a demarcação identitária vem 
se tornando uma característica das cidades contemporâneas (MACHADO, 
2011). 

Na cidade de Blumenau, por exemplo, em 1977 o prefeito Renato 
Mello Viana criou uma Lei1 que propunha o incentivo de novas construções 
concebidas em estilo enxaimel, ou como ele mesmo escreveu, em “estilo tí-
pico” (ALTHOFF, 2011), possivelmente empolgado com o sucesso com que 
duas construções desse estilo fizeram aos olhos dos turistas. Mas desde 

1 Lei 2.262/77, que em seu artigo primeiro determina: “Fica o Executivo autorizado a con-
ceder favores fiscais às edificações que forem construídas dentro do perímetro urbano de 
Blumenau, para fins comerciais, residenciais, isolados ou conjuntamente, e que apresen-
tarem os estilos arquitetônicos típicos conhecidos como Enxaimel e Casa dos Alpes, nas 
seguintes bases: a) 50% do imposto predial urbano para edificações residenciais; b) 1/3 do 
IPTU para edificações destinadas ao comércio, obedecendo aos critérios de lançamento 
estabelecido pelo Código Tributário do Município”. A lei fixava o período de 10 anos de 
isenção, a partir do habite-se (ALTHOFF, 2011).
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1968, mesmo antes da lei de incentivo, as construções em estilo enxaimel 
já eram estimuladas por meio da disposição de plantas arquitetônicas “tí-
picas” aos interessados.

O objetivo deste artigo é problematizar sobre o patrimônio cultural 
como tradução da história, da formação e da cultura de uma comunidade 
através da memória. Para isso, estuda-se o município de Forquilhinha para 
desvendar se as construções em estilo enxaimel representam a memória, 
a identidade e a história da cidade. O estudo utilizou o método de proce-
dimento descritivo, apoiado em pesquisas bibliográficas, documentais, 
imagéticas e de campo. Na pesquisa de campo foram utilizadas as técnicas 
de visita exploratória, observação não participante, entrevistas semiestru-
turadas e entrevista com grupos focais. Os resultados encontrados foram 
tratados de forma qualitativa. 

2 O CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL  
URBANO-ARQUITETÔNICO

Em 1988, o artigo 216 da Constituição Federal definiu o conceito de 
patrimônio cultural, como os bens “de natureza material e imaterial, toma-
dos individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasilei-
ra”, englobando: as formas de expressão; 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-cultu-
rais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

O patrimônio cultural urbano-arquitetônico versa sobre a cidade, 
refletindo uma determinada época, sua cultura popular, erudita e sua hie-
rarquia na sociedade. Essa reflexão mostra uma série de características da 
cidade. Todo lugar tem um começo, e é através do patrimônio urbano-ar-
quitetônico que se percebe quando surgiu, quando sofreram alterações, a 
interferência dos edifícios na paisagem. “Uma cultura é avaliada no tempo e 
se insere no processo histórico não só pela diversidade dos elementos que 
a constituem, [...] mas, sobretudo pela sua continuidade” (MAGALHÃES, 
1985, apud ADAMS, 2002, p. 19).

O termo patrimônio cultural-arquitetônico pode ser ampliado para 
o conceito de paisagem urbana, que, segundo Cullen (1983), é a arte de 
tornar coerente e organizado visualmente o emaranhado de edifícios, ruas 
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e espaços que constituem o ambiente, considerando as alterações com o 
decorrer dos anos. Cullen (1983) classifica a paisagem urbana em três fa-
tores. O primeiro é a ótica, que é a visão serial propriamente dita, formada 
por percepções sequenciais dos espaços urbanos; o segundo fator é o local, 
que diz respeito às reações do sujeito com relação à sua posição no espa-
ço; o terceiro aspecto é o conteúdo, que se relaciona com a construção da 
cidade (cores, texturas, escalas, estilos, etc.) que caracterizam edifícios e 
setores da malha urbana. 

A evolução de uma cidade e da sua paisagem não se faz apenas pela 
construção ou substituição de edificações, mas também de seus edifícios 
históricos. Toda cidade tem seu valor e sua importância histórica para a 
memória e identidade dos cidadãos. Já dizia Lemos (2010) que se deve 
encarar a cidade como um artefato, um bem cultural de qualquer povo. 

O patrimônio cultural urbano-arquitetônico vem se perdendo em al-
gumas cidades que possuem grande potencial e bagagem histórica para tal 
conservação. Segundo Kohlsdorf (1996), a arquitetura da cidade reduziu-
-se a seu aspecto funcional, colocando um fim à relação entre forma e fun-
ção que configurava a imagem singular das cidades e compunha a história 
das sociedades urbanas.

3 PATRIMÔNIO CULTURAL: IMAGENS E CENÁRIOS

A imagem é aquilo que persiste das sensações da mente, depois de 
eliminado o estímulo exterior que as provocou. É ela que permite uma pes-
soa reproduzir o mapa de onde mora, ou os pontos marcantes da arquite-
tura de sua cidade. O mecanismo de escala relaciona-se com a quantidade 
de detalhes apresentados. Essas características são fortemente relaciona-
das aos apelos visuais da paisagem urbana.

A imagem da cidade não é revelada apenas por meio do discurso. Ela 
é construída como sendo resultado de todas as experiências passadas pelo 
cidadão. “A imagem tem certa dimensão ou qualidade de certeza e incerte-
za, probabilidade ou improbabilidade, clareza e imprecisão. Nossa imagem 
não é uniformemente correta” (DANTAS, 2002, p. 261). Assim, a inserção 
de novos elementos à paisagem pode ter o efeito não apenas de soma, mas 
de (re)organizar ou (re)criar novas imagens.

A construção da imagem desse patrimônio é parte cultural e depen-
de de todos os elementos que a classificam. Tendo afirmado isso, Dantas 
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(2002, p. 264) reforça: “[...] a imagem da cidade é um produto cultural”. Por 
isso, a investigação do processo de formação de elementos característicos 
da imagem revela a sua evolução. 

A paisagem urbana é uma imagem socialmente construída, que de-
sempenha papel importante na construção da realidade, inclusive na me-
mória e identidade. 

[...] a imagem da cidade não aparece toda de uma vez, mas é cons-
truída ao longo do tempo e será sempre afetada pela competição 
entre definições rivais da realidade. Nesse sentido, o produto re-
sultante precisa ser constantemente transformado e fortalecido. 
(DANTAS, 2002, p. 262)

A construção da cidade é um processo de negociação de significados. 
O reconhecimento da existência permite integrar imagens racionais e irra-
cionais, memória e identidade. 

No final do século XX e início do XXI, a imagem vem adquirindo uma 
grande importância. Passa a ser condição de desenvolvimento para muitas 
cidades a produção de uma imagem que seja atraente e o desenvolvimento 
da indústria turística como atividade econômica rentável, vem justificar, 
juntamente com a preservação do patrimônio arquitetônico, a conservação 
e a criação dos cenários urbanos. Assim, o patrimônio histórico é tomado 
como instrumento para difundir as imagens mais características de algu-
mas cidades (ALTHOFF, 2011).

No mundo globalizado, o poder público produz um valor que tira 
partido da cultura. Aproveitam-se das novas identidades forjadas e suas 
relações com o mercado de consumo, tratando o patrimônio como mer-
cadoria e como atrativo ao consumidor. São produzidos cenários padro-
nizados de acordo com as tendências globais (MOTTA, 2000). Os cenários 
filtram a história para mostrar aquilo que convém. É uma arquitetura sím-
bolo, uma paisagem imaginária em que as pessoas não necessariamente se 
identificam com ela através da memória coletiva.

Para Otília Arantes (2000), a arquitetura de cenário é uma constru-
ção elaborada por referências locais, aliadas a um repertório mínimo de 
formas-tipo (de faróis, chaminés, colunas e frontões gregos), segundo a 
imaginação do arquiteto. Nela, são feitas recorrências históricas associa-
das ao gosto pessoal que refletem nas obras, em diversas articulações. É 
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uma arquitetura livre de convenções, onde as fachadas entregam-se ao es-
pírito carnavalesco que produz a sensação de irrealidade.

Da mesma forma, Zukin (2000, p. 91) afirma que a arquitetura da 
fantasia age como palco para o consumo, exagera nas imagens comuns de 
um passado que não existiu. Os cenários para ela são uma “fantasia particu-
lar compartilhada e um espaço liminar que faz a mediação entre natureza e 
artifício, mercado e lugar”. Na utilização do falso enxaimel para a criação de 
um cenário, essa arquitetura passa a ser questionável quando ela é projeta-
da exclusivamente para atrair o consumidor e satisfazer suas necessidades 
visuais de cultura. Na camuflagem e na remoção de elementos “indesejá-
veis”, da mesma forma, aspectos fundamentados no simbolismo da cultura 
do consumo são enfatizados ou simplesmente inventados, sem qualquer 
relação com a história e a cultura local. A criação dessas novas paisagens 
para o consumo considera a cidade como mercadoria. 

4 MEMÓRIA E IDENTIDADE

Entende-se que a memória é uma evocação do passado através do 
presente. É uma capacidade humana de guardar o que foi salvando-se do 
esquecimento. A memória é seletiva, nem tudo fica guardado. Por isso, ela 
é um fenômeno construído, um verdadeiro trabalho de organização. Dessa 
forma, a memória passa por inúmeras mudanças, conforme a variação dos 
elementos que a significam (POLLAK, 1992).

Lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com ima-
gens e ideias de hoje, os conhecimentos do passado. A lembrança é sempre 
constituída por elementos que estão disponíveis no agora, na nossa cons-
ciência atual (BOSI, 1979). É a memória que confere sentido ao passado e 
o que o distingue do presente e do futuro. 

Le Goff (2003, p. 469) afirma que “a memória é um elemento essen-
cial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja bus-
ca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 
hoje”. Por isso, os conceitos de memória e identidade são indissociáveis. A 
memória é um fenômeno social que constrói a identidade na medida que 
ela é o suporte para as experiências vividas nos grupos sociais, e é o ele-
mento que promove o sentimento de pertencimento, que, por sua vez, con-
fere identidade.

Do ponto de vista conceitual, adotando a definição de Castells (1999, 
p. 22), entende-se por identidade “a fonte de significados e experiências 
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de um povo”. Para o autor (1999), a identidade é o processo de construção 
de significados com base em uma característica cultural, ou ainda em um 
conjunto dessas características inter-relacionadas que prevalecem sobre 
outras formas de significados. Toda identidade, assim como a memória, é 
construída. E, se ela é construída, está sujeita constantemente a mudanças. 
A relação do indivíduo ou do grupo com a temporalidade é fundamental 
para a construção da sua identidade.

A memória e a identidade são construídas pelos indivíduos a partir 
de um suporte espacial. As formas arquitetônicas e as técnicas construtivas 
são importantes para a construção de identidades, pois elas asseguram a 
continuidade do tempo, através da sucessão dos eventos, que mudam o seu 
sentido. Dessa forma, em cada época, é possível encontrar diferentes ele-
mentos urbanos representativos da sua cultura e da sua história (SANTOS, 
2006). A manutenção desses elementos é fundamental para a relação do 
indivíduo com o lugar, tornando-lhe possível identificar uma sociedade a 
partir de seus elementos urbanos.

5 AS TRADIÇÕES INVENTADAS

Muitas vezes, “tradições” que parecem antigas são bastante novas, 
ou até mesmo inventadas. Para Hobsbawn e Ranger (1984, p. 9), tradição 
inventada é um “conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
tácitas ou abertamente aceitas”. Essas práticas de natureza simbólica visam 
estabelecer certos valores e comportamentos baseados na repetição, “o que 
implica automaticamente em uma continuidade em relação ao passado”.

O conceito de tradição inventada inclui tanto as “tradições” realmen-
te inventadas, construídas e institucionalizadas de maneira formal, quan-
to aquelas que surgiram num período limitado e em determinado tempo 
(às vezes em poucos anos), e se estabeleceram rapidamente (HOBSBAWN; 
RANGER, 1984).

Quando o termo tradição inventada é utilizado, fala-se também de 
memória, mas de outra memória, a controlada, a fabricada, que manipula o 
passado visando determinados fins. Essa memória social implica um pro-
cesso seletivo que ressalta algumas informações e elimina ou desconsidera 
outras, como se não tivessem importância ou jamais tivessem existido. Essas 
memórias estariam no domínio das tradições inventadas, onde o conheci-
mento e o “aprisionamento” do passado pelo presente dão a chave privile-
giada para acessar um determinado imaginário (PESAVENTO, 1993).
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Inventar tradições significa criar rituais e regras que buscam uma 
continuidade com o passado, criando uma memória que funciona como um 
estoque de lembranças. “Nem tudo que a tradição inventada abarca é re-
almente passado; várias manifestações são recentes, mas surgem para as 
pessoas como algo que há muito existe” (FLORES, 1997, p. 35). Essa con-
tinuidade mantida com o passado caracteriza-se por manter um caráter 
bem artificial. O atributo mais marcante da tradição inventada é a invaria-
bilidade (HOBSBAWN; RANGER, 1984). No entanto, sabe-se que a tradição 
não é invariável, assim como a vida não o é. Nem as pessoas, nem a cultura, 
muito menos as cidades permanecem iguais para sempre. Manter cristali-
zadas as tradições e a identidade local pode significar o engessamento do 
processo natural de evolução. 

O passado real ou inventado, do qual as tradições inventadas se re-
ferem, impõe práticas fixas que são repetidas. Essa repetição gera certo 
número de convenções e rotinas, formalizadas com o propósito de trans-
mitir os costumes (HOBSBAWN; RANGER, 1984). De tanto repetir, as tra-
dições inventadas passam a ser reconhecidas como legítimas. Muitas vezes 
as tradições são inventadas não porque os velhos costumes já não estejam 
disponíveis, mas porque eles não mais usados, nem adaptados para as si-
tuações atuais. 

6 RESULTADOS ENCONTRADOS: A VONTADE  
DE REPRODUZIR A ARQUITETURA DO PASSADO  
NO PRESENTE

Por meio de pesquisas realizadas em campo, constatou-se que em 
Forquilhinha existem construções em estilo enxaimel, todas feitas em al-
venaria comum e que imitam o sistema construtivo alemão através de tra-
tamento na fachada feito com reboco e pintura em formato de “X”, para 
lembrar os sistemas de encaixe de madeira. Todos os casos identificados 
estão no perímetro urbano, próximos das vias principais e possuem usos 
variados: residencial, comercial, institucional e industrial. 

Os resultados encontrados evidenciaram que em Forquilhinha a 
procura pela memória é exclusivamente feita através da cópia da tradição 
alemã e não da preservação de obras com valor histórico. Investiu-se na 
memória germânica e exaltou-se o passado como forma de demarcação 
identitária. Tal demarcação produziu um conjunto de transformações es-
téticas e arquitetônicas que não modificaram apenas a paisagem urbana, 
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mas também o modo de percepção dos indivíduos diante dessa nova ima-
gem. Forquilhinha se afirma no passado, produzindo uma cadeia de efeitos 
no presente, desconsiderando a transformação dos lugares e a contribui-
ção de outras etnias.

A significação e a autenticidade dessas paisagens vão envolver tam-
bém elementos que se relacionam com a dimensão imaterial do pa-
trimônio, dependendo frequentemente da continuidade e da vitali-
dade de sistemas tradicionais de cultura e de produção, que criaram 
ao longo do tempo padrões característicos de uso da terra e um sen-
tido único de lugar. (CASTRIOTA, 2013)

Quando a administração pública intitula Forquilhinha como “a ci-
dade mais germânica do sul do estado” e promove seu cenário em estilo 
enxaimel, cria uma imagem através de discursos baseados num recorte da 
história de muito tempo atrás, pois as pouquíssimas construções em enxai-
mel que existiram foram demolidas e poucas pessoas sabem que elas exis-
tiram. Além do mais, essas construções eram muito diferentes das que são 
reproduzidas hoje. Por meio do cenário germânico, nutre-se uma espécie 
de mito de um passado diferente daquele que realmente existiu, recriando 
a cidade por meio de representações imagéticas que refletem uma identi-
dade presumida. 

Evidencia-se que as ações que incitaram essa recriação são de ordem 
política e estão relacionadas ao poder e ao consumo cultural. Por outro 
lado, parece que havia também a necessidade de referenciar-se, de ter uma 
identidade. O município era novo e não possuía uma história consolidada, 
então era necessário construir uma, que fosse própria. 

A produção de imagens identificadoras sob a justificativa de criação 
da identidade local conferiu um caráter de singularidade, ideal para que 
Forquilhinha fosse uma “forte concorrente” na disputa cultural entre cidades. 
Ficou para as construções em estilo enxaimel a incumbência de representar 
a identidade germânica. Deste modo, o principal intuito dessas construções 
é estabelecer um diálogo constante entre memória individual e coletiva, e o 
presente. Também se deve levar em consideração que por trás dos discursos 
políticos está o uso da memória social como uma sólida forma de dominação 
e poder, já que este pode ter o efeito de convencimento. 

A colonização alemã representa algo diferente que pode ser explora-
do como uma espécie de vantagem em relação aos outros municípios, mas 
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tal diferencial não parece estar ligado ao resgate da memória coletiva que 
leve à construção de uma identidade, reflexo real dos significados e das ex-
periências urbanas. E claro, as fachadas arquitetônicas como elementos de 
evocação da tradição colaboram para criar a diferenciação almejada quan-
do fazem citações do passado. Além disso, afirmar que as construções em 
estilo enxaimel são boas para o município porque através delas pode-se 
resgatar a história, é o mesmo que utilizar-se de um discurso histórico e 
político que tem o poder de convencimento. A cada repetição de um ar-
gumento, a conjuntura permite revigorar e atribuir sentido à construção 
de uma suposta tradição. Assim, a rememoração impõe-se como um dever 
cívico.

Em alguns momentos, a criação da identidade de Forquilhinha foi 
encarada como uma estratégia de desenvolvimento e não como uma forma 
de construção coletiva para nutrir uma perspectiva de futuro. A linguagem 
alemã encontrada nas edificações em estilo enxaimel constitui-se um dife-
rencial, que Forquilhinha aderiu como símbolo cultural e visual. 

Percebe-se também que as lembranças do passado são mostradas 
por meio de símbolos, práticas e discursos, servindo para tornar legítimo 
e dar credibilidade ao grupo. Entende-se então que as representações das 
diferenças étnicas podem ser geradas como produtos de marca. 

A respeito da ideia de incentivar construções “típicas” alemãs, os 
resultados encontrados e apresentados evidenciaram não haver subsídios 
conceituais suficientes para tais proposições. Não houve nenhum tipo de 
consulta à população, não por questões de inviabilidade, mas porque o es-
tímulo à preservação da cultura alemã estava ligado a interesses políticos. 

Assim, compreende-se que a dimensão política associada à própria 
origem revestiu-se de uma importância crucial na invenção da cidade ger-
mânica. Certamente a capacidade de impor perspectivas múltiplas sobre 
uma paisagem continua ligada ao poder econômico.

Os resultados obtidos por meio da pesquisa de campo desenvolvida 
com a população mostraram que a arquitetura em estilo enxaimel desperta 
em algumas pessoas, principalmente nas mais velhas e de origem alemã, 
sentimentos de nostalgia. Esse sentimento é despertado pela associação 
que as pessoas fazem entre as construções feitas em enxaimel pelos imi-
grantes e as construções contemporâneas no estilo, apesar de estas conte-
rem diferenças tão significativas que até os entrevistados souberam dife-
renciar. Por outro lado, a nostalgia existe porque alguns indivíduos acredi-
tam que no passado as coisas eram melhores e mais bonitas. 
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Acredita-se ainda que esse sentimento surja quando não é mais pos-
sível reviver alguns momentos da vida. O apego nostálgico faz as pessoas 
gostarem do antigo para reduzir o sentimento de perda e o medo de esque-
cer. Além disso, sabe-se que os idosos gostam do passado, porque nele está 
a sua trajetória e, portanto, a sua memória construída através das repre-
sentações de diferentes papéis sociais.

Provavelmente o que faz as pessoas aprovarem as construções em 
estilo enxaimel e acreditarem que elas representam a história esteja rela-
cionado com o desejo de continuidade. Esse desejo desperta no indivíduo 
a ligação entre espaço e tempo e entre passado e presente. A continuidade 
é o fio condutor que une esses dois momentos. 

Além disso, pode estar também o desejo pela memória, pois toda 
sociedade precisa de uma representação do seu passado. Os resultados 
encontrados evidenciaram que a própria origem interfere na formação da 
opinião. A maioria dos discursos que falam em história foi dito por pessoas 
que têm origem alemã. Essas pessoas se mostraram favoráveis e entendem 
as construções em estilo enxaimel como representantes da história da ci-
dade ou da sua família e, portanto, sentem-se representados. 

Todavia, deve-se considerar a possibilidade de que em alguns dis-
cursos a palavra história aparece porque as pessoas sabem que o enxai-
mel era feito pelos imigrantes alemães no passado, então as construções 
atuais em estilo enxaimel passam a representar uma forma de resgatar 
o antigo, e, por consequência, de resgatar a história. É interessante ver 
que todos entrevistados que se lembram dessas casas afirmam que estas 
eram muito diferentes das que são feitas hoje, e salientam sempre que 
não tinham os “X”.

Os cidadãos também afirmaram que querem que a cidade seja bo-
nita. De fato, as pessoas têm gosto pela estética e querem uma cidade 
agradável tanto para seus olhos quanto para mostrar aos visitantes. A 
estética dá prazer e o ambiente construído é uma forma de comunicação 
pelo qual estão vinculadas diversas manifestações do imaginário cole-
tivo. Para essas pessoas, as construções em estilo enxaimel são impor-
tantes para promover esse embelezamento. Entende-se que a aparência 
dessas construções é muito diferente de outras arquiteturas e elas con-
têm uma plasticidade que é alcançada pelo decorativismo das fachadas e 
pelos telhados esculturais. 

A experiência estética mostra que a avaliação da beleza é feita por 
intermédio de um juízo de valor. Essas pessoas que aprovaram as constru-
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ções em estilo enxaimel por serem bonitas fazem esse julgamento a partir 
da sua subjetividade, levando em conta apenas a forma dessas edificações 
e não os seus significados.

Outro aspecto significante é que todos os discursos que aprovaram o 
estilo enxaimel por questões estéticas foram ditos por pessoas de origem 
italiana. Provavelmente, isso acontece por que essas pessoas não se identi-
ficam culturalmente com essa arquitetura e, por isso, a aparência singular 
apresentada pelas construções em estilo enxaimel passa a ser o único as-
pecto interpretado. 

Entende-se que a identidade da cidade é importante para o indiví-
duo porque é ela que o faz sentir-se único e especial. Habitar um lugar com 
características diferentes serve para o sujeito se diferenciar dos demais. 
A avaliação positiva que o indivíduo faz da sua cidade ou do grupo a que 
pertence traz sentimentos de valor e de orgulho social, aumentando a au-
toestima. Por isso, a identidade deve ser o reflexo real da cidade e não algo 
inventado apenas por ser o mais apropriado.

Por outro lado, algumas pessoas não se sentem representadas pela 
identidade germânica. Para estas, a arquitetura feita em estilo enxaimel é 
algo esteticamente diferente e por isso pode causar tanto simpatia quanto 
rejeição. Outros aprovam as construções em estilo enxaimel por levarem em 
consideração a importância das atividades realizadas naquela edificação. 

Também foram feitas críticas negativas sobre o estilo enxaimel con-
ferir certo grau de antiguidade à cidade, deixando ela “parada no tempo”. 
Compreende-se que é importante para o indivíduo situar-se no tempo. A 
relação entre o espaço e a existência humana é uma forma de dar sentido 
às experiências individuais e coletivas. O homem se forma e se transforma 
por meio das suas atividades. As relações sociais, por sua vez, estão sujei-
tas ao movimento permanente da construção da história. A vida social do 
indivíduo o coloca em constante confronto com os limites determinados 
pela sociedade e por suas convenções, e isso caracteriza o seu tempo. A 
temporalidade no patrimônio arquitetônico é igualmente importante, por-
que é através dela que é possível compreender e reconhecer os lugares e 
aceitar a capacidade de transformação do homem.

Certo número de pessoas entende que a cidade hoje é formada por 
etnias variadas, que os alemães representam uma minoria da população, e 
por isso questionam os motivos que levam o poder público a resgatar so-
mente a cultura alemã. Certamente, toda história é uma construção cons-
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tante e, em virtude disso, ela pode ser manipulada, pode-se esquecer da-
quilo que não convém e realçar as partes mais significativas. 

É perfeitamente possível que para algumas pessoas exista um mito 
em torno da colonização de Forquilhinha, baseado em heróis que vieram 
da Europa de navio e chegando aqui tiveram que corajosamente desbravar 
a região. Para outros, a história pode ter um lado diferente, menos nostál-
gico e mais realista, principalmente se essas pessoas lembram também das 
dificuldades e dos conflitos vividos. 

Alguns entrevistados acreditam que a cidade foi colonizada por ale-
mães, mas que isso não deve se tornar um peso, como uma espécie de es-
tereótipo obrigatório. É preciso “desmistificar”, levando a crer que a cidade 
não pode ser marcada pelo peso da sua própria história.

7 AFINAL, É ESTA A MEMÓRIA QUE QUEREMOS?

Pelos resultados obtidos, conclui-se que a arquitetura em estilo en-
xaimel foi uma ferramenta utilizada na tentativa de Forquilhinha construir 
um passado próprio. Essa construção fez uso do estilo para criar um tipo 
de arquitetura contemporânea que imita ou que apenas faz lembrar a an-
tiga técnica construtiva, e teve o objetivo de estabelecer uma paisagem 
imaginária apropriada. Nestas edificações, apenas o exterior mimetiza a 
tradição germânica, o que ressalta seu caráter de apelo visual.

Todas essas ações assumiram a forma da invenção das tradições, na 
medida que são orientadas para estabelecer o próprio passado por meio 
da repetição de crenças e valores. No entanto, a tradição foi inventada não 
para atrair turistas, mas sim para criar uma identidade diferenciada das 
demais cidades e promover o desenvolvimento urbano e econômico.

De modo geral, conclui-se que as construções em estilo enxaimel não 
representam a memória e a identidade da cidade, pois elas nada mais são 
do que cópias mal elaboradas de um passado inventado. As edificações no 
estilo criam uma imagem transmitida ao morador ou ao visitante em busca 
da germanidade. O consumo visual é o único papel que essa arquitetura 
desempenha, já que ela não reflete em nada a verdadeira identidade de 
Forquilhinha, que, apesar de ter sido inicialmente colonizada por alemães, 
foi consolidada também por pessoas de outras etnias. 

Entende-se que a técnica construtiva enxaimel era utilizada na 
Alemanha e fazia sentido antes do concreto, do ferro e do aço. Na ausência 
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de pedras e havendo fartura de madeira, era uma maneira rápida, barata 
e sólida de obter pequenas edificações. A estabilidade da estrutura de ma-
deira era assegurada pelos contraventamentos diagonais e em forma de “X”. 
No final do século XIX, no interior de Santa Catarina, o enxaimel era uma 
técnica construtiva adequada tanto no tempo quando no espaço. No século 
XXI, outras técnicas construtivas estão disponíveis para atender às novas de-
mandas da sociedade e não faz sentido utilizar o estilo enxaimel apenas para 
decorar fachadas de construções contemporâneas. 

A partir de modelos de razoável qualidade e coerência questionável, 
o estilo caiu no gosto popular, sendo reproduzido, de forma cada vez mais 
simplificada, em diversas edificações. O processo de dispersão e distorção 
continua em curso, com distorção proporcional à distância geográfica dos 
modelos.

Além da busca da identidade perdida da imigração alemã, essas 
edificações representam a busca da segurança de um passado conhecido, 
frente a um futuro incerto. E, ao recriar o passado, elas ganharam nobreza, 
pois o estilo enxaimel urbano com vários pavimentos está muito distante 
da casa do colono, seu antepassado pioneiro e autêntico.

No entanto, acredita-se que a preservação da história genuína é um 
ato importante, mas, quando não é esse o caso, a perpetuação de determi-
nados modelos descontextualizados e estilos fora de época podem “trair” a 
memória coletiva.

Espera-se que este artigo possa contribuir na problemática relacio-
nada ao uso do patrimônio cultural urbano-arquitetônico como instru-
mento da invenção das tradições, e para ampliar as discussões a respeito 
dos valores históricos e culturais envolvidos nesse tipo de arquitetura.
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1 O PENSAMENTO

O mundo vive em um estado de miséria, eu sei. Este fato não é re-
fletido somente pela precariedade material, na qual a maior parte do pla-
neta tem que viver, porém também pela grande confusão em nosso enten-
dimento, um qui pro quod intelectual, que está profundamente ancorado 
na realidade em que a maioria de nós vive. O leitor certamente já ouviu 
pessoas falando sobre a grande complexidade do mundo moderno sem 
explicarem o que é essa complexidade ou a que estavam se referindo, de 
onde ela surge e evolui, ou como ela poderia ser cientificamente explica-
da, ou, resumindo em outras palavras, expô-la em forma de conhecimento 
que possa ser acessado por qualquer um com interesse em compreender o 
mundo em que vivemos. 

Desde a última grande crise econômica, as pessoas parecem cami-
nhar pelo mundo das ideias como se olhassem estátuas. Embora qualquer 
indivíduo bem educado esteja pronto para defender a ciência, a cultura, 
especialmente uma cultura livre e diversa, a liberdade civil e a democra-
cia, eu receio que se perguntarem pelas razões de defender tais direitos, 
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ninguém saberia muito bem dar um argumento razoável, não importa o 
quão complexas ou longas estas argumentações se tornem. Sendo assim, a 
reação mais comum a uma procura frustrante por conhecimento sincero, 
que não encontra respostas razoáveis, é o ceticismo. Esta sim é a tendência 
de nosso tempo, uma vez que a filosofia vive os piores séculos desde sua 
formação institucional com Platão. A filosofia como pensamento livre está 
esquecida, maltratada e o que sobrou desde o final do século passado foi 
epistemologia, teoria do conhecimento. Este é o pior dos tempos, ainda 
pior para o pensamento humano do que quando este tinha que servir à 
teologia na Idade Média. 

No presente, também já não temos um Popper que reservava tem-
po e inspiração para escrever sobre filosofia política. Também já não há 
um Feyerabend que denunciava os excessos desta época colocando tudo 
em um quadro realista da sociedade. Resumindo, nosso tempo já não tem 
mais nada a oferecer que não seja conhecimento acadêmico e pedante. Em 
tempos de crise econômica, a pobreza intelectual se torna mais perigosa, 
porque nestes momentos muitas pessoas procuram outras ofertas de pen-
samentos e estratégias, principalmente desempregados pela crise, e todos 
temos o direito a melhores ofertas de pensamento e fontes de conhecimen-
to do que qualquer ideologia contemporânea possa oferecer. Estas velhas 
ideologias em novos pacotes. 

No século 19, muita energia psíquica foi investida em ideologias que 
foram se cristalizando ao longo do século passado. Hoje sabemos que os 
resultados foram devastadores, mas as ideologias sempre acharam am-
biente propício para crescer, acalmando certas pessoas e dando sentido 
à vida de muitos outras. Ideias primitivas complexamente sistematizadas 
foram usadas para expressar os sentimentos mais assassinos e genocidas 
do homem. Hoje em dia, quem sabe, alguns políticos ainda defendam a 
democracia como algo a se defender em princípio, algo por que se lutar. 
Mas este século já não comporta mais ideologias, nem éticas racionais, 
fundadas no Estado de direito e necessárias, mesmo quando convencio-
nais, como aquelas imprescindíveis à democracia. Socialismo? Nem pensar. 
Conservadorismo é para gente velha. Liberalismo já tampouco comporta 
a ideia de indivíduo e de um desenvolvimento num ambiente de liber-
dade civil. As discussões se focam nos parâmetros econômicos. Mas nem 
em um livre mercado dá para acreditar, já que na realidade todos sabe-
mos que alguns nichos são realmente livres e outros menos. Ainda pior é 
a forma como tratamos os jovens. Popper foi muito aplicado em empregar 
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seu tempo com questões sociopolíticas e já nos avisava que o pessimismo  
instruído aos jovens é uma arma a favor dos fascismos. Popper tinha a cer-
teza de que a vida nas democracias do final do século passado era a me-
lhor de todos os tempos. Pessimismo era para ele a arma das ditaduras e 
quando olhamos ao redor temos de reconhecer que as pessoas parecem 
cansadas, céticas e muitas vezes cínicas sobre o mundo humano; este mun-
do que é inevitavelmente cultural. Esse cinismo pode até tornar as pessoas 
menos servis às ideologias tradicionais, mas também as tornam preguiço-
sas para construir uma democracia.

As pessoas não entendem que conhecimento necessita tempo, pa-
ciência, tradição e que nem todo livro será uma Crítica da Razão Pura, 
assim como nem toda teoria revoluciona um paradigma. Hoje se sofre 
com o excesso de pragmatismo recheado de reducionismo empiricista e 
misturado com o velho cientificismo, que é avesso à realidade humana, e 
também contrário à filosofia e ao conhecimento verdadeiro, além de ser 
danoso às democracias.

Conhecimento se gera a partir de uma ética da procura por um enten-
dimento sempre e cada vez melhor do nosso mundo, que inclui as ciências 
humanas. O ponto é que o mesmo comportamento, tradição, costume ou há-
bito de sempre procurar um melhor conhecimento do mundo, e a perseve-
rança que assim se desenvolve e mantém o indivíduo positivo mesmo frente 
a resultados inúteis, é também coluna essencial da democracia. Era isso que 
Platão queria dizer quando igualou o Bom, o Belo e o Verdadeiro. Se procu-
rarmos a verdade teremos que nos comportar de acordo, assim entrando 
num círculo virtuoso que nunca acaba simplesmente porque é belo.

Quando estive num intercâmbio nos Estados Unidos, em Austin, 
Texas, um amigo de uma amiga me perguntou se a arqueologia, matéria 
em que me formei, era científica. Interessantemente a pessoa que me pre-
guntava isso era a mesma que alguns minutos antes me perguntava sobre 
teorias segundo as quais alienígenas construíram as pirâmides. Ele estava 
criticando com bom humor essas ideias de alienígenas no passado quando 
eu lhe disse ironicamente que adoraria ter a capacidade de escrever um 
livro destes só para ganhar dinheiro. Eu teria que me esconder atrás de um 
pseudônimo para continuar respeitado na academia. Ele respondeu: “que 
modo peculiar de ver o mundo!”. Eu acho que ele se referia à hipocrisia 
do meu comentário. Mas eu fiquei surpreso, pois esse indivíduo era muito 
mais ambicioso que eu e não tinha mostrado até o momento nenhum sinal 
de interesse intelectual desprendido de ganhos financeiros de curto prazo. 
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Então, depois de me perguntar sobre os alienígenas, essa pessoa me per-
gunta se arqueologia é científica. Eu não queria trabalhar de graça e estas 
respostas podem ser trabalhosas, complexas, longas e aborrecidas. Mas as 
perguntas em si eram reveladoras. 

A primeira pergunta sobre os extraterrestres mostrava que ele não 
tinha a menor ideia do que faz um arqueólogo e que ele não tinha nenhu-
ma ideia da pré-história desprovida de OVNIs. Essa ignorância levava à 
segunda pergunta sobre o caráter científico da arqueologia, essa ativida-
de que estava correlacionada com alienígenas e heróis de cinema. Minha 
resposta à pergunta sobre o que faz o arqueólogo foi dizer que arqueo-
logia é uma análise de dados. Uma meia-verdade, que eu assumi curta 
e compreensível. A segunda resposta foi mais difícil. A preguiça foi tão 
grande de revisar epistemologia e teoria do conhecimento em minha ca-
beça que eu já nem mais queria continuar a conversa. Por polidez, eu pre-
cisava de uma resposta curta. Eu respondi que arqueologia é uma ciência, 
se por ciência se entende o conhecimento conjectural, ou, em outras pala-
vras, teorias refutáveis mas não refutadas. Essa resposta deve ter entrado 
por um ouvido e saído pelo outro do meu ouvinte. Nunca saberei ao certo, 
já que nunca mais verei essa pessoa novamente. Por um lado, eu esperava 
ter deixado uma boa impressão e ampliado a compreensão dele de ciên-
cia. Por outro, eu tinha quase certeza de que ele estaria vacinado contra 
essa ideia popperiana. 

Essa anedota traz vários argumentos a favor de uma compreensão 
racional do passado e do patrimônio cultural. O meu interlocutor não vi-
nha de um país com tradição democrática e eu me perguntava o tempo 
todo se ele preferiria ter alguém de um partido, ou um representante de al-
guma ideologia fundamentalista e intolerante, estudando e interpretando 
o passado para ele, e depois passando essas visões direta ou indiretamente 
para os filhos dele. Certamente não gostaria, afinal ele nem mais vive no 
país de origem. Só isso bastaria para mim como argumento.

A comparação com um país que hoje vive em estabilidade democrá-
tica como a Alemanha é interessante. Quem conhece a história da arqueo-
logia na Alemanha sabe que essa matéria não esteve imune aos ataques do 
Nacional-Socialismo. Muito pelo contrário, a vertente pré-histórica cresceu 
e se desenvolveu neste clima. Por exemplo, em alguns assentamentos da 
Idade do Bronze no sudoeste da Alemanha, a procura era tão obcecada por 
uma “Führerhaus”, uma casa do líder, que eles quase sempre a achavam, 
em um anacronismo revelador da necessidade dos totalitarismos de se 
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justificarem historicamente. Mesmo as teorias mais atuais sobre “elites” 
na Idade do Bronze não são irrefutáveis, visto que a sociedade ainda vivia 
no nível de fazendeiros arcaicos, muito distante das sociedades urbanas 
ou proto-urbanas da Idade do Ferro, em que eventualmente haveria uma 
casa de maior destaque no assentamento. Na procura pelos povos germa-
nos originais e puros foram feitas escavações e dinheiro foi investido em 
institutos de pesquisa. A Alemanha teve que aprender tristemente a conse-
quência destes atos intelectualmente desonestos. Hoje vemos atrocidades 
similares na Síria. Uma destruição desumana de restos de uma sociedade 
que levou muito tempo para se desenvolver e que, quando houve desenvol-
vimento, esse não foi desprovido de muito sofrimento humano. Bastaria 
nos colocar contra essa destruição sistemática do passado com a preten-
são de dar lugar a um mundo novo, ou para não contradizer uma versão da 
história que sempre se quer única, para defendermos o direito à cultura, 
ao passado e aos dados científicos necessários à sua reconstrução, que têm 
como efeito colateral servir de material para jovens se desenvolverem cog-
nitivamente nas universidades ou escolas técnicas.

Ainda assim, em face do valor da vida humana, esses não são argu-
mentos suficientes para levarmos a arqueologia, a cultura e a tradição a 
sério. Afinal, não adianta tentar salvar uma estátua em meio a uma guerra. 
Mas a sua conservação em tempos de paz é uma forma sábia de prevenção, 
precaução e um sintoma de uma paz verdadeira, de direitos garantidos, de 
desenvolvimento sociocultural e justiça enquanto sistema desenvolvido de 
resolução de conflitos que substituiu a reciprocidade tribal e egoísta da 
vingança e dos presentes. O descuido e a negligência em tempos de paz são 
sinais de uma sociedade em regresso.

A proteção do patrimônio cultural será diferente em cada sociedade, 
como pretendo mostrar na segunda parte do artigo. Mas, como sempre, 
em cultura, diversidade é um valor, um asset valioso. Certamente há as-
pectos que dependem de desenvolvimento intelectual e técnico. Mas em 
geral onde há menos recursos materiais ou técnicas ainda há a esperança 
de achar uma solução inovadora com inteligência, assim transformando 
limites sociais em diferenças culturais. Talvez o melhor argumento a fa-
vor da cultura enquanto direito seja uma breve exposição e um exemplo 
de como a arqueologia pode preservar a informação que estaria de outro 
modo perdida para sempre, educar e integrar comunidades, além de pre-
parar material para pesquisas de alto nível que melhoram o ensino supe-
rior com baixo custo.



José Eduardo M. de Medeiros178

2 SOCIEDADE E PATRIMÔNIO: O PORTABLE ANTIQUITIES 
SCHEME (FINDS.ORG.UK) 

A questão do melhor modo de lidar com achados de acaso e a arqueo- 
logia de hobby sempre foi muito importante para a preservação do pa-
trimônio. Nas discussões sobre guarda, proteção, propriedade, registro e 
fiscalização costuma-se misturar “aspectos jurídicos, administrativos, éti-
cos, políticos e científicos” (HUTH, 2013, p. 132). Além da confusão devida 
eventualmente à complexidade do tema, é habitual que faltem dados sobre 
achados ao acaso, mas principalmente sobre os amadores. Nas regiões com 
idades de metal este problema se torna quase emocionalmente dramático 
e financeiramente trágico. Entre os arqueólogos amadores, os prospeto-
res com sondas são os mais controversos. Segundo Huth (2013, p. 133), as 
ideia que se têm destes personagens costumam servir de apoio ad hoc aos 
argumentos pressupostos pelos arqueólogos, de modo que, para uns, eles 
podem ser pais de família fascinados pela história, passeando pelos par-
ques e bosques, e para outros, ambiciosos criminosos que só pensam no 
lucro trabalhando à espreita, sem remorso de destruir o patrimônio. Sobre 
esses prospetores, os dados também são imprecisos, mas deve haver algo 
em torno de 10.000 ativos. A quantidade de achados, ou pilhagens, tam-
bém é imprecisa, mas alguns especulam números em dezenas de milhões. 
As consequências são de fato preocupantes. É sempre grande o medo de 
uma exploração descontrolada ou uma pilhagem do bem cultural, que en-
quanto bem finito e não renovável merece com toda a certeza atenção es-
pecial. Mas um trabalho inovador do British Museum tem dado números 
com os quais se trabalhar e rostos aos indivíduos, e as comparações dão 
muito o que discutir. 

O Portable Antiquities Scheme (PAS) é um programa estatal para 
o registro voluntário de achados arqueológicos feitos pelo público na 
Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Além do trabalho comunitá-
rio e social de utilidade pública, o PAS disponibiliza um banco de dados 
para pesquisa. No momento, estão sendo feitos 451 Projetos de Pesquisa 
com o banco de dados. São 95 Teses de Doutorado, 61 Monografias de 
Bacharelado e 122 Dissertações de Mestrados (incluindo o meu trabalho 
sobre os depósitos de bronze no sul da Inglaterra)1. O PAS é, acima de tudo, 
um programa pedagógico, disponibilizando banco de dados e informações 
de como lidar com achados arqueológicos.

1 Todos os dados sobre as pesquisas foram retirados do PAS. Disponível em: <https://finds. 
org.uk/research>. Acesso em: 20 maio 2015. 
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Essa forma aberta e interativa de registro de achados feito por ama-
dores e pela população em geral é inovadora e quebra alguns modos tradi-
cionais de proteger o patrimônio cultural, o que tem gerado muita discus-
são na comunidade arqueológica da Europa continental, principalmente 
na Alemanha (vide a literatura em HUTH, 2013). Muitas vezes, a posição 
inglesa é criticada por permitir a procura e a posse privada sem uma re-
gulamentação mais severa, como acontece nos outros países europeus 
(HUTH, 2013, p. 133). Além do medo de uma pilhagem, há também certa 
resistência em dar créditos às informações registradas, que poderiam 
ocultar a verdadeira origem de um monumento onde a prospecção seria 
ilegal. Também se costuma pensar que arqueologia não se faz com clubes 
de interesse em história ou agremiações de caçadores de tesouro com de-
tectores de metais. O conhecimento verdadeiramente científico precisa de 
muita determinação e criatividade. Inclusive, a ciência se opõe ao senso 
comum. As interpretações de um arqueólogo necessitam de ideias e conhe-
cimentos das mais diversas áreas do conhecimento. De acordo com esse 
pensamento, como poderia o senso comum contribuir com a ciência? A 
resposta é dada pelo programa do Portable Antiquities Scheme, tal como 
presente no site www.finds.org.uk. 

O número de achados registrados como tesouro (fig. 1.1), ou mesmo 
aqueles somente registrados no website (Fig. 1.2), ou até os achados como 
consequência indireta desse projeto são frequentemente vistos como ar-
gumentos positivos a favor da nova instituição inglesa. A nova atitude da 
arqueologia britânica é “polêmica, mas, sem dúvida, muito bem sucedida” 
(HUTH, 2013, p. 129, tradução minha). No entanto, é necessário que ar-
gumentos advindos da necessidade de se financiar o projeto, como os que 
focam na quantidade dos dados ou número de visitas únicas no website, 
não sejam automaticamente tomados como a favor da qualidade científica 
e de defesa do patrimônio. Os críticos costumam lembrar que o número 
de amadores que registram os achados é muito pequeno. Porém, por isso 
mesmo, os achados do PAS são ainda mais importantes. Alguma coisa está 
pelo menos sendo registrada, visto que ainda menos pessoas registram os 
achados quando se sentem perseguidas. Com o incentivo para registrar os 
achados já se tem mais dados do que sem o incentivo. Além disso, os ga-
nhos científicos têm que ser ponderados junto com as consequências para 
a proteção do patrimônio, e, neste caso, informação suficiente está sendo 
salva para, por exemplo, servir para estudos sobre depósitos da Idade do 
Bronze na Inglaterra. Comparações com regiões com legislação mais res-
tritiva mostram sempre uma imagem favorável ao PAS; afinal, se admitir-
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mos o número de amadores ativos e os de achados não registrados, logo 
teríamos que admitir que a falta de achados nas regiões de legislação mais 
proibitiva é uma mentira perigosa que esconde uma realidade em que as 
pessoas continuam achando, colecionando ou disponibilizando no mer-
cado negro. Criticar o PAS como um incentivo a que se transforme num 
hobby à pilhagem parece exagerado. Continua sendo verdade que o lugar 
mais seguro dos bens arqueológicos é debaixo do chão, e escavar é medida 
emergencial em casos extremos para salvaguardar o patrimônio, mas, em 
face do já existente e persistente problema de descobertas sem registro al-
gum, a estratégia de salvar um pouco é melhor do que ignorar quase tudo.

Os excessos são enormes quando o assunto é tecnologia na arque-
ologia. Mas o PAS não segue um princípio ideológico. A preocupação é 
com problemas reais e as consequências são empiricamente sentidas pelo 
público científico e leigo. Os criadores do PAS compreenderam bem os 
princípios das redes de computadores e os aplicaram com consciência da 
situação cultural. O programa usa a internet como um canal de comunica-
ção entre arqueólogos profissionais, prospectores de metal, e o público de 
amadores e leigos. Arqueólogos são muito menores em número do que os 
prospectores de metal e amadores que estão a todo tempo fazendo pros-
pecções, às vezes ilegais, no tempo livre. Por isso mesmo, os amadores, 
quando incentivados a registrar os achados, geram uma quantidade muito 
maior de dados. Além disso, deve-se levar em conta o efeito pedagógico 
de se ensinar aos amadores e à população em geral a como lidarem cor-
retamente com achados arqueológicos. A internet ajudou a alavancar essa 
sabedoria das massas de amadores da arqueologia. A academia inglesa 
justifica o empreendimento, visto que, em uma situação em que o acesso 
à informação arqueológica pressupõe a completa destruição do contexto 
e a maior parte dos achados nem é publicada, o acesso ágil aos dados se 
torna imprescindível (WISE; RICHARDS, 1999, p. 137-139). Graças ao con-
ceito de crowd sourcing, similar ao da Wikipédia, as informações podem 
ser certificadas ou corrigidas com velocidade e flexibilidade. Obviamente, 
o pessoal do PAS tem como objetivo o uso eficiente das ferramentas da 
Tecnologia da Informação para o intercâmbio científico e a comunicação 
pública. 

A história das leis de patrimônio cultural do Reino Unido pode ser 
traçada nos princípios da Common Law do séc. XIII, a Treasure Trove Law 
(BLAND, 2008, p. 64). Essa lei antiga definia como patrimônio arqueológi-
co, Treasure Trove, todo e qualquer objeto de ouro ou de prata que tenha 
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sido enterrado com a intenção de ser desenterrado posteriormente e cujo 
proprietário seja desconhecido. Em 1886, a lei é reformada e passa a pres-
crever que os descobridores recebam uma recompensa com base no valor 
de mercado, casos eles apresentem os achados aos respectivos oficiais res-
ponsáveis nos devidos condados e um museu tenha interesse e receba o 
objeto. Este princípio sempre foi criticado por não ter como preocupação 
principal a proteção de bens arqueológicos ou antiguidades. A descoberta 
da sepultura espetacular da Idade Média de Sutton Hoo não pôde ser pro-
tegida com essa lei. Mas, felizmente, os descobridores doaram os achados 
ao British Museum. Somente a doação pode salvar o conjunto arqueológi-
co para o público. As Ciências Arqueológicas não eram então a prioridade 
(BLAND, 2008, p. 64). 

Uma nova legislação foi proposta com o Treasure Act de 1996, que 
entrou em vigência a partir de 24 de setembro de 1997. As reformas ti-
nham agora como objetivo o registro dos bens arqueológicos móveis. O re-
gistro de objetos definidos como tesouros, treasures, se torna obrigatório. 
Esses tesouros são então definidos da seguinte forma:

1. Todos os objetos de mais de 300 anos com pelo menos 10% de 
metal nobre.
2. Todas as moedas de um mesmo achado.
3. Outros objetos relacionados a uma mesma descoberta. (BLAND, 
2008, p. 64)

Em 2003, a definição foi mais uma vez ampliada para incluir objetos 
da pré-história achados em conjunto. Para os bens levados aos museus, 
continua se exigindo uma compensação justa às condições do mercado 
e a quantia é dividida entre quem achou e o dono da propriedade onde 
o objeto foi encontrado. Um comitê ad hoc chamado Treasure Valuation 
Committee funciona como mediador independente e recomenda um valor. 
Os sujeitos interessados podem então fazer as suas ofertas. É importante 
lembrar que arqueólogos estão excluídos do recebimento de qualquer in-
denização deste tipo. Com um preço definido, os museus têm quatro meses 
para adquirirem o bem. 

Desde 1998, há um crescimento marcante dos achados, como mostra 
o gráfico abaixo (Fig. 1.1 e 1.2). Por trás desses números estão as definições de 
patrimônio e melhoras administrativas com o Portable Antiquities Scheme, 
que começou a atuar em 1997 com seis programas pilotos (DAWSON;  
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LEWIS, 2004, p. 94). Uma das melhoras administrativas foi proporciona-
da pela transferência da administração do PAS para o British Museum em 
2007. Antes disso, o programa estava dividido em duas partes. O British 
Museum na Inglaterra e o National Museum em Gales eram responsá-
veis pelo registro dos objetos perante os Coroner da região, enquanto o 
Department for Culture, Media and Sport (DCMS) ficava com toda a respon-
sabilidade depois do registro de averiguar se havia compradores ou de in-
dicar onde fazer o inventário (BLAND, 2008, p. 68).

Ainda assim, as dificuldades eram grandes. A reforma da lei de pa-
trimônio só chegou depois de alguns roubos e escavações clandestinas 
sistemáticas que destruíram alguns sítios arqueológicos. A sociedade de 
arqueologia de Surrey se engajava desde a década de 1980 para adiantar 
as reformas, depois de um roubo oriundo de uma escavação ilegal do de-
pósito de Wanborough, que era um depot da Idade do Ferro em contexto 
celta-romano de um Templo (ibid., p. 63). Mesmo com a entrada em vi-
gor de novas leis, ainda se encontravam e se encontram muitos achados à 
venda online no eBay, sendo que esses achados não foram sequer registra-
dos (ibid., p. 68). Em 1995, o Council for British Archaeology contabiliza-
va que 188 sítios de patrimônio cultural, os chamados Scheduled Ancient 
Monuments, e 37 das 50 escavações haviam sido saqueados (ibid.). Isso 
tudo apesar das diversas tentativas de avisar ao público sobre o problema 
das prospecções ilegais com detectores de metais. No distrito de Kent, por 
exemplo, a prospecção ilegal, conhecida também como nighthawking, foi 
apresentada à população como um crime insociável e provincial. Em 2006, 
foi assinado um memorando com o eBay que prevê, entre outras coisas, 
a elaboração de diretrizes para a venda de antiguidades online, e um ano 
mais tarde não havia nenhuma condenação criminal severa, mas os vende-
dores se dispunham a registrar os achados (ibid.)

Acima de tudo, a situação do Patrimônio Cultural britânico é ainda 
mais complicada pela existência de rallies de sondas. Estes são eventos que 
acontecem por toda a Grã-Bretanha, em que centenas de caçadores de te-
souro se encontram com suas sondas para escavar tudo o que acharem em 
uma localidade. O pano de fundo é que, na Grã-Bretanha, a procura por 
achados arqueológicos é legal quando feita longe dos patrimônios protegi-
dos, conquanto o sondeiro tenha a permissão do dono da terra (DAWSON; 
LEWIS, 2004, p. 95). O número de sondeiros com detectores de metal na 
Inglaterra já foi estimado em 30.000, mas números mais realistas tendem 
a algo em torno de 10.000 sondeiros ativos. Este é o pano de fundo para 
entender o Portable Antiquities Scheme.
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Já na época da implementação das novas leis de 1996 era sabido que 
essas leis não protegeriam boa parte de achados relevantes para a arqueo- 
logia. Por isso pensou-se num conceito de participação voluntária como 
medida para o acolhimento e registro dos achados feitos pelo público. Essa 
medida deveria servir como suplemento à nova legislação. Para se colocar 
essa ideia em prática, foi necessário separar bem claramente a aquisição 
do registro dos bens arqueológicos (BLAND, 2008, p. 69). 

O PAS não visa legitimar os sondeiros e a prospecção com detectores 
de metal. A ideia por trás do projeto é tentar minimizar os danos, visto que 
as pessoas continuarão a fazer sondagens com seus aparelhos à procura 
de tesouros arqueológicos e, afinal, a comunidade científica também não 
quer perder esta corrida contra o tempo (ibid.). Sendo assim, os objetivos 
do PAS, segundo eles mesmos, são:

1. Promover ao máximo o interesse público, tirando proveito 
da recuperação, do registro e da pesquisa de bens arqueo-
lógicos;

2. Promover a cooperação bem-sucedida na defesa do patri-
mônio cultural entre proprietários de terra, descobridores, 
arqueólogos e museus; 

3. Alertar o público em geral sobre a importância de registrar 
achados arqueológicos;

4. Construir parcerias com descobridores, museus e arqueólo-
gos profissionais para promover o conhecimento do passado; 

5. Apoiar a lei do Treasure Act. O PAS fica sob a administração 
do British Museum e será financiado pelo Departamento 
para a Cultura, Mídia e Esporte (LEWIS, 2012, p. 6). 

Logo após a entrada em vigor da lei no ano de 1997, os projetos-pi-
loto foram implementados. Durante a primeira fase até 1999, o PAS esteve 
presente em Kent, Norfolk, North Lincolnshire, North West England, West 
Midlands e Yorkshire. Nesse período aconteceram mudanças nos objetivos 
depois de discussões que mudavam a prioridade da aquisição dos achados 
para o seu registro (DAWSON; LEWIS, 2004, p. 95). A segunda etapa viu 
o PAS crescer para Northhamptonshire, Suffolk e País de Gales. Até aqui, 
o projeto já atingia todo o País de Gales e metade da Inglaterra. Em 2002, 
ampliou-se o projeto para toda a Inglaterra e a estrutura estava formada. 
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No final, estabeleceram-se 36 Finds Liaison Officers (FLOs), 10 unidades 
com especialistas (Specialist Find Advisors) e agentes educacionais ou ofi-
ciais da educação (Education Officer). Os FLOs são arqueólogos em nível 
local que fazem o contato com o público em geral e descobridores. Eles re-
gistram e diagnosticam os achados com ajuda dos especialistas (Specialist 
Find Advisors ou National Find Advisors), que são pesquisadores especiali-
zados nas universidades ou museus. De acordo com o último relatório do 
PAS em 2011, fazem parte do projeto como um todo 38 FLOs, 6 especialis-
tas temporários, 199 Clubes de Sondas; além disso, haviam sido realizados 
927 eventos com sondeiros.

O banco de dados do PAS disponibiliza a todo o público as informa-
ções geradas e as remete ao Patrimônio Cultural tradicional, o Historic 
Environment Records [HER]. Nas primeiras fases do projeto, entre 1998 e 
2003, os dados eram salvos localmente, antes dos dados serem retransmi-
tidos a um servidor central. Esse procedimento causou a maior parte dos 
problemas de redundância que persistiram por bastante tempo (ibid., p. 
97). Logo, a duplicação de dados foi reconhecida e em dezembro de 2002 a 
empresa Oxford Digital, originada e incubada na mesma Universidade, re-
cebeu a tarefa de desenvolver um banco de dados melhor. O novo sistema 
foi tornado público em 2003 e está baseado em tecnologia open-source e 
construído na linguagem PHP. Segundo o oficial responsável pela área de 
tecnologia, a troca para um sistema open-source diminui bastante os custos 
e acabou com vários problemas na transferência de dados (PETT, 2010, p. 
3). O novo banco de dados permitia que informações fossem carregadas 
de qualquer lugar com acesso à internet (DAWSON; LEWIS, 2004, p. 97). 
Assim surgiu a infraestrutura para o Crowdsourcing na arqueologia, uma 
forma inteligente de se comunicar conhecimento. Adaptada à sociedade e 
respeitosa com as comunidades e partes interessadas, o PAS é um projeto 
invejável, que é sintoma de um tipo de sociedade e que se adapta constan-
temente para servi-la.

3 A CULTURA COM LETRA MAIÚSCULA

Cultura não é parte, nem é um “meio” ambiente. No entanto, a me-
lhor metáfora para cultura é ainda assim a paisagem. Assim como uma pai-
sagem, a cultura permite alguns caminhos, dificulta outros e proíbe ainda 
outros. Basta imaginar que se tem facilidade para descer alguns morros, 
certa dificuldade para se escalar uma montanha e que não dá para pular de 
um penhasco sem paraquedas. Uma metáfora parecida com aquela usada 
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para as faculdades mentais, por isso Platão fala de um Mundo das Ideias. 
Seria muito estranho se ele falasse de um tempo das ideias. O demiurgo 
teria que construir o mundo indo ao tempo das ideias para pegar as formas 
eternas? Logo, o modo correto de assimilar nossas faculdades cognitivas, 
assim como a tradição e os costumes, é o espaço. Além deste aspecto mais 
psicológico, também há outra semelhança com a paisagem ou o ambien-
te. A cultura é infraestrutura. A cultura pode ser acessada e é estimulada 
através de museus e bibliotecas, enfim, instituições que tornam físicas as 
representações cognitivas e simbólicas da mente social. Todas essas estru-
turas têm que estar disponíveis aos cidadãos interessados numa qualidade 
razoável e de modo constante, para que possam frutificar nos intelectos 
dos indivíduos. 

Essa infraestrutura é o que possibilita que uma sociedade saia do 
estágio da cultura inevitável à cultura crítica e reflexiva. Mesmo a cultu-
ra popular comercializada é pensada, construída e colocada no mercado 
usando capacidades cognitivas que vão além daquelas que produzem as 
mesmas representações sociais consumidas na cultura popular. Por isso a 
cultura popular numa sociedade moderna não pode ser confundida com 
o que chamo de cultura inevitável. A cultura inevitável está presente nas 
nossas decisões e costumes que não sabemos colocar em palavras com ar-
gumentos razoáveis como justificativa. Porque no Brasil se come arroz e 
feijão? Lógico que alguns se limitariam a explicar que é uma questão da 
produção local, regional ou nacional. Mas é assim “porque sempre fizemos 
assim”. As tradições costumam ter esta característica, mas só enquanto não 
se atingem os níveis operacionais do desenvolvimento cognitivo, segundo 
Piaget. Como sabemos através de Hallpike (1980), sociedades urbaniza-
das têm representações sociais construídas nos níveis mais avançados, os 
quais estão correlacionados ao pensamento reflexivo. Porém, sociedades 
mais arcaicas não têm tradição de pensamento reflexivo, nem acesso a 
comparações com outras culturas em estágios diferentes, de modo que não 
precisam racionalizar com conceitos universais nem justificar suas tradi-
ções. Visto que o problema de se justificar algum costume não é posto até 
se encontrar culturas muito diferentes, não há nestas sociedades a neces-
sidade de justificativas universais. Por isso mesmo não há por que relaxar 
e aceitar que a cultura se desenvolve pelo mercado, ou como normal que 
se pense sobre a cultura. Em outros estágios de desenvolvimento, os se-
res humanos não refletiam automaticamente sobre a tradição. A reflexão, 
e assim o patrimônio necessário para tanto, é um aspecto que surge com 
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problemas novos que foram surgindo ao longo da evolução social e cogni-
tiva do ser humano. 

O artistotelismo acordou desde o século passado. Na filosofia conti-
nental, Heiddeger escondia sua logorreia, logopatia e outras doenças atrás 
de um aristotelismo exemplar. A filosofia analítica rejeita o platonismo 
por uma abusiva abstração desumana. O amor ao eterno e ao Ser imutável 
típico do idealismo levou às terríveis tragédias do século 20 (v. POPPER, 
2006). O nominalismo seria mais livre ou libertário. A crença que ideias 
não têm estatuto ontológico ajudaria a evitar extremismos e fundamen-
talismos. Não se pode negar que Platão não tinha suas ambições de poder 
sob controle, mas Platão não perguntaria “o que é Cultura?” ou “o que sig-
nifica ser grego?”, visto que cultura não é um universal de verdade. Platão 
pergunta sobre a essência do Bom, da Justiça, do Belo, e não procura a es-
sência de uma “grecidade”. Ele fala do caráter, da alma, ethos, daimon etc.

A gente poderia perguntar: – Platão, não são os homens diferentes 
entre si? Não é verdade que quanto mais longe se viaja mais diferentes são 
os homens? - Sim, – poderia dizer Platão, - mas o que é Diferença? O que 
é Semelhança? O que é o Homem? – continuaria Platão. Pode a Diferença 
existir sem a Semelhança? O leitor já pode reconhecer aqui o início das 
discussões sobre os universais da Idade Média. Kant poderia afirmar que 
“toda mudança pressupõe algo imutável na intuição, no Anschauung, para 
que assim seja percebido como Mudança...” ou algo parecido. Em outras pa-
lavras: Algo tem que permanecer, para algo mudar, e algo tem que mudar, 
para que outra coisa permaneça. 

Esta antinomia da Diferença e Semelhança não pode nem sequer ser 
pensada na cultura, visto que seria necessário encontrar uma cultura par-
ticular e concreta que pudesse ser objeto do pensamento, ou um objeto 
intencional da consciência – para venerar a escola de Freiburg. Se o lei-
tor puder mostrar uma só Cultura, então Platão diria: – Ah! Esta cultura 
particular é somente uma sombra da ideia de cultura. Mas não é possível 
apontar para uma cultura, porque esse conceito surgiu como uma possível 
explicação das diferenças entre indivíduos singulares. Logo, cultura é uma 
teoria ad hoc, uma FAPP [For All Practical Purposes], para lidarmos corre-
tamente com as diferenças entre indivíduos (compare com a definição de 
Tipo em EGGERT, 2008).

O tipo arqueológico não é um universal filosófico, com o qual se ocu-
paria um idealista de verdade. A ideia do tipo é exemplar nessa discussão, 
pois ninguém contestaria que a proposição “O tipo está nas coisas” tem 
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um arrière-goût, um ligeiro sabor, aristotélico. Platão teria possivelmen-
te postulado um mundo inteiro para essas entidades. Por esse motivo, 
hoje se fala de uma distribuição espacial ou temporal da cultura material 
dos Bandkeramik, e não da distribuição da Cultura, com letra maiúscula, 
dos Bandkeramik. Não é de surpreender que esses conceitos, como o de 
Cultura, apareçam com relevo em tempos de racismo, nacionalismo e ou-
tras horríveis desculpas para a expressão de nossos sentimentos mais ge-
nocidas. Quem ainda gostaria de culpar Kant por isso?

No entanto, a linguagem comum deve continuar. Frases como “Isto 
é tipicamente brasileiro” ou como “Isto é uma diferença cultural” ainda fa-
zem sentido. Mas por trás delas deve-se entender a seguinte lógica: indiví-
duos nesse espaço geográfico se comportam de certo modo repetidamente 
porque aprendem de seus pais, nas escolas e nas cidades, a assim se com-
portarem. A interação ocorre entre indivíduos: “O papai e a mamãe sempre 
fizeram assim, e por respeito, amor, medo ou preguiça eu também faço as-
sim.” Ou: “simplesmente porque eu gosto de agir assim, só isso!” Ou: “Como 
é que eu deveria agir então? Não sei como.” Ou: “Sei lá, mas…”. Importante 
é ressaltar que não há nenhuma abstração controlando os seres humanos 
e suas ações. Feyerabend (2011) criticou certa vez o positivismo, porque 
essa ideologia só conseguia enxergar na ciência proposições. Ele, por ou-
tro lado, enxergava telescópios, institutos de pesquisa, prédios de univer-
sidades, ministérios, pessoas com sentimentos como inveja e cobiça. A 
mesma argumentação pode ser feita mutatis mutandis sobre o conceito de 
“Cultura”. 

Está na natureza da argumentação levada até aqui não permitir ex-
ceções. Não é que no passado a cultura tenha sido mais importante do que 
hoje em dia, ou que esta argumentação não tenha reconhecido o fato de 
que vivemos em um mundo globalizado. Foi com o intuito de me esquivar 
desse tipo de discussão que comecei a argumentação com Platão, um grego 
do século V antes de Cristo. “Ah, mas eu me sinto brasileiro…”. A resposta é: 
Este é o poder do mito, já que mitos não são aquilo que está oposto à ver-
dade. Mitos são configurações simbólicas da mente social que ligam aquilo 
que pensamos ser com aquilo que pensamos não ser2 (vide FERNANDES, 
2005). A construção das representações culturais na mente social tem que 
ser feita com ciência e sabedoria, para além dos mitos, transformando a 
cultura inevitável em uma cultura irresistível.

2 Informação verbal.
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FIGURAS

Fig. 1.1 com os dados segundo Richardson e Parol (2014).  
Nova Legislação do Treasure Act entra em vigor a partir de 1998

Fig 1.2 com os dados segundo Pett (2010, p. 1; 18).  
O banco de dados online, website e projeto voluntário completos em 2002
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Resumo: A preservação patrimonial se relaciona à manutenção da identidade 
cultural de uma sociedade, de sua história e modos de vida, adquirindo impor-
tância social, cultural e econômica. A valorização do Patrimônio Cultural depen-
de de seu conhecimento, e sua preservação está relacionada com a absorção 
desse conhecimento como uma herança cultural que forma a identidade social. 
Sob a ótica atual de preservação patrimonial surge o problema de como incluir 
edificações singulares, conjuntos urbanos, sítios arqueológicos, lugares, cele-
brações e formas de expressão como elementos urbanos vitais para as pessoas 
em oposição aos museus empoeirados. Estratégias para solucionar este proble-
ma partem do princípio de que a preservação de bens patrimoniais deve inte-
grar alta tecnologia e amplo acesso público aos dados (from clouds to crowds). 
Esta pesquisa apresenta uma proposta para a disponibilização de dados sobre 
os bens patrimoniais na forma de um sistema de gestão patrimonial gerado a 
partir da integração e relacionamento de dados em um sistema de informações 
geográficas. A inclusão de dados em um modelo 3D de livre acesso demanda, 
pelo menos, três etapas. A primeira é a obtenção de dados. A segunda etapa é a 
disponibilização das informações em formato digital e compatível, para que seja 
possível a inserção de dados no modelo, que consiste na terceira etapa. Uma 
proposta visando constituir uma estratégia de gestão do patrimônio cultural 
por meio da integração entre ciência e tecnologia necessita englobar conheci-
mentos interdisciplinares provenientes de diferentes áreas do conhecimento. A 
gestão do patrimônio histórico cultural deve ir além da guarda de bens. Implica 
realizar levantamentos e registros de bens materiais e imateriais, garantir a pre-
servação e a restauração desses bens, estimular as funções ambientais (sociais, 
culturais, econômicas) dos bens patrimoniais. Para isso, essa gestão deve estar 
relacionada ao planejamento público incorporando conhecimentos históricos, 
sociais, econômicos, técnicos e jurídicos. O planejamento eficiente implica dina-
mismo que permita o acesso a informações básicas sistematizadas e atualizadas. 
Dessa forma, torna-se fundamental a integração das instituições de preservação 
patrimonial, plenas de experiência acumulada e vivência da realidade, com as 
pesquisa e tecnologias científicas atuais. 
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1 INTRODUÇÃO

A expressão patrimônio deriva da palavra latina patrimonium, que 
se referia aos bens pertencentes ao patriarca familiar. Originalmente, o 
conceito de patrimônio representava o direito de propriedade e regulava 
a transferência de domínios entre a elite romana (FUNARI, 2009). Após a 
Revolução Francesa do século XVIII, este conceito passou a ser utilizado 
para se referir aos bens comuns a todos os cidadãos, a uma herança cultu-
ral. Passaram a ser considerados bens patrimoniais os objetos, as constru-
ções, os artefatos que representam a riqueza material e moral de socieda-
des ou grupos culturais pretéritos (LEMOS, 1981).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) discute a conservação e a gestão do patrimônio. Para 
essa instituição, a definição do termo patrimônio é ampla e inclui parques, 
paisagens transformadas pela ação do homem, conjuntos urbanos, obras 
de arte, conjuntos arquitetônicos, sítios arqueológicos, hábitos, costumes, 
tradições, crenças (FUNARI, 2009).

A partir da década de 1970, solidificou-se a ideia de que o mundo 
é formado por uma multiplicidade de culturas, todas com seus próprios 
patrimônios e todas com igual necessidade de preservá-los (BO, 2003; 
FUNARI, 2009). Inicialmente, a preservação era voltada aos interesses das 
elites intelectuais com pouca ligação com os interesses gerais da socieda-
de (LYRA, 1984). No entanto, a perspectiva atual da preservação patrimo-
nial se relaciona à manutenção da identidade cultural de uma sociedade, 
de sua história e modos de vida, adquirindo importância social, cultural e 
econômica (DIAS, 2005). Dessa forma, são relevantes os bens materiais e 
imateriais relacionados com o passado que tenham importância individual 
e coletiva (ADAMS, 2002; FUNARI, 2009).

No que se refere às realidades locais, o patrimônio só se torna um 
bem para a comunidade à medida que lhe são atribuídas significâncias no 
presente. A hierarquização das significâncias é fomentada de acordo com 
a identidade pessoal e social, construídas e reelaboradas cotidianamente 
pelas pessoas e grupos. A valorização do Patrimônio Cultural depende de 
seu conhecimento, e sua preservação está relacionada com a absorção des-
se conhecimento como uma herança cultural que forma a identidade social 
(HORTA et al., 1999). 

Sob a ótica atual de preservação patrimonial, surge o problema de 
como incluir edificações singulares, conjuntos urbanos, sítios arqueológi-
cos, lugares, celebrações e formas de expressão como elementos urbanos 
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vitais para as pessoas em oposição aos museus empoeirados. Estratégias 
para solucionar este problema partem do princípio de que a preservação 
de bens patrimoniais deve integrar alta tecnologia e amplo acesso público 
aos dados (from clouds to crowds) (BAHR, 2012).

Uma vez que a preservação dos bens culturais deve ser focalizada 
numa função no seu próprio ambiente, o acesso fácil e livre da documen-
tação relacionada aos bens culturais é fundamental. Atualmente, existem 
diferentes modelos 3D de cidades difundidos na internet que incluem bens 
histórico-culturais. A inclusão de dados obtidos em pesquisa científicas so-
bre os bens patrimoniais pode ser uma estratégia para que estas informa-
ções sejam acessíveis a muitas pessoas, garantindo uma função cultural e 
econômica ao bem protegido. 

Diante deste contexto, esta pesquisa apresenta uma proposta para a 
disponibilização de dados sobre os bens patrimoniais na forma de um sis-
tema de gestão patrimonial gerado a partir da integração e relacionamento 
de dados em um sistema de informações geográficas. Este sistema pode ser 
disponibilizado aos usuários da internet e pode ser utilizado na gestão do 
Patrimônio em projetos educacionais, no fomento ao turismo, como fonte 
básica de informação para a pesquisa científica e para a elaboração de po-
líticas públicas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A inclusão de dados em um modelo 3D de livre acesso demanda, pelo 
menos, três etapas. A primeira é a obtenção de dados. A segunda etapa é a 
disponibilização das informações em formato digital e compatível para que 
seja possível a inserção de dados no modelo (terceira etapa) (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Etapas para inclusão de dados em um modelo 3D
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A obtenção de dados pode ser realizada a partir das bases de infor-
mações oficiais, tais como os sistemas cadastrais do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), os registros das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Cultura e ainda por intermédio de levantamen-
tos de campo. Atualmente, as atividades de pesquisa relacionadas ao licen-
ciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de 
impactos aos meios socioeconômico, físico e biótico são importantes fon-
tes de informações sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico 
existente em todas as regiões brasileiras. 

A segunda etapa se refere à disponibilização das informações. Para 
que os dados dos cadastros oficiais e aqueles obtidos a partir de levan-
tamentos de campo possam ser disponibilizados em modelos 3D de livre 
acesso na internet, é necessário que as informações estejam em formato 
digital e compatível. 

Já a terceira etapa, que consiste na inserção dos dados em mode-
los 3D, pode ser realizada a partir de serviços disponíveis na internet, tais 
como MS Photosynth. Estes serviços são operacionais e podem ser acessa-
dos por todos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma proposta visando constituir uma estratégia de gestão do patri-
mônio cultural por meio da integração entre ciência e tecnologia neces-
sita englobar informações/estudos interdisciplinares provenientes de di-
ferentes áreas do conhecimento. A gestão é a ação de prever, organizar, 
comandar, coordenar e controlar informações e recursos físico-pessoais 
para alcançar algum objetivo pré-definido (CHIAVENATO, 2000; KOONTZ; 
O’DONNELL, 1964). Territórios são espaços geográficos determinados que 
apresentam alguma coerência interna (THERY; MELLO, 2008). No Brasil, 
oficialmente, existem os territórios municipais, estaduais e federais. No en-
tanto, pesquisadores e gestores públicos utilizam a expressão território 
para representar espaços definidos que apresentam características físicas 
e culturais semelhantes, ainda que não respeitem as fronteiras municipais 
ou estaduais (SELTZER; CARBONELL, 2011). 

A gestão territorial demanda planejamento. O planejamento implica 
a utilização de informações técnico-científicas que permitam elaborar es-
tratégias e metas para o uso dos bens patrimoniais como ferramentas para 
a Educação, para o Turismo, para a Pesquisa Científica etc. Planejar signi-



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 195

fica definir a solução para um conjunto de problemas mediante a revisão 
de antecedentes, do delineamento de métodos e procedimentos eficientes 
para tomada de decisão racional e embasada (EBERL, 1982). Segundo Loch 
(1993), o planejamento de um território deve partir da organização espacial, 
considerando as características físicas que apontam a forma como os bens 
patrimoniais distribuídos no espaço podem ser utilizados racionalmente. 

As estratégias de gestão territorial aplicadas no Brasil apresentam 
a separação entre os planejamentos rural e urbano. Isto pode ser conside-
rado uma limitação, uma vez que o aproveitamento dos bens patrimoniais 
para os mais diversos fins precisa incluir tantos os espaços rurais quanto 
urbanos. 

Uma ferramenta importante para a gestão de bens patrimoniais den-
tro de um território é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto 
pode ser definido como processo de coleta, armazenamento e extração 
de informações a partir de imagens adquiridas sem o contato físico direto 
com o objeto de estudo (ANDRADE, 2003; KRAMER, 1996; KRAUSS, 1993; 
LUHMANN, 2000; WOLF, 1995). Campbel (1996, p. 5) conceitua sensoria-
mento remoto como “uma prática de aquisição da informação sobre a su-
perfície terrestre e das águas, utilizando as imagens adquiridas a partir 
da perspectiva de cima, com emprego da radiação eletromagnética numa 
ou em várias zonas do espectro eletromagnético, refletido ou emitido pela 
superfície terrestre”.

De acordo com Kramer (1996), os sensores remotos podem ser clas-
sificados quanto à fonte de energia utilizada: Ativos – que produzem sua 
própria radiação (operam na faixa de micro-ondas); Passivos – detectam 
a radiação solar refletida ou a radiação emitida pelos objetos da superfí-
cie. E quanto ao tipo de produto fornecido: Imageadores – fornecem como 
produto uma imagem; Não imageadores – não fornecem uma imagem da 
superfície sensoriada, sua saída de dados é em forma de dígitos, gráficos 
ou assinatura espectral. Ainda é possível diferenciar os sensores segundo 
local de operação: Suborbital – coleta dados em plataforma de aeronave 
tripulada, como, por exemplo, scanners, câmeras fotográficas e radares; 
Orbital – registra a radiação refletida e/ou emitida pelos alvos da superfí-
cie terrestre, a partir de plataformas orbitais, chamados de satélites.

Dados derivados do sensoriamento remoto podem ser utilizados 
para a localização espacial dos bens patrimoniais, para a avaliação do es-
tado de conservação desses bens, para a definição de roteiros turísticos 
físicos e virtuais, para a definição de estratégias de educação patrimonial. 
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O Brasil possui dados provenientes do sensoriamento remoto de dife-
rentes sensores e com qualidade e sazonalidade variável conforme a região 
analisada. Existem dados públicos provenientes dos satélites nacionais com 
baixa resolução. Existem dados de alta resolução provenientes de satélites 
privados que podem ser adquiridos pelas instituições de pesquisa ou de ges-
tão territorial. Alguns municípios brasileiros possuem cobertura fotogramé-
trica obtida através de câmeras em aeronaves. Por fim, existem algumas ins-
tituições que possuem câmeras métricas de curta distância que permitem o 
registro fotográfico acurado de edificações e outros bens histórico-culturais.

As câmaras fotogramétricas são importantes sensores remotos. 
Essas câmaras são utilizadas para a tomada de fotografias analógicas (fil-
me negativo) ou digitais. Essas fotografias são transformadas em informa-
ções pela retificação de imagens (LOCH; ERBA, 2007).

As câmaras fotogramétricas apresentam diversas características es-
pecíficas: São elaboradas e calibradas para obter medidas nas fotografias; 
possuem orientação interna estável para distância focal, para coordenadas 
do ponto principal e para distorções das lentes; apresentam foco fixo; uti-
lizam algum tipo de marcação para retificação de imagens (“resseau” de 
marcas fiduciais); contêm placas de vácuo para manter a planura do filme; 
têm disponibilidade comercial limitada; produzem fotografias no formato 
23 x 23 cm; apresentam distância focal equilibrada; apresentam abertura 
angular padrão (75º. 100º. E < 100º.); apresentam alta qualidade geomé-
trica do sistema de lentes para garantira alta qualidade das imagens; pro-
duzem fotografias pancromáticas e infravermelhas.

Para que as imagens obtidas possam ser transformadas em informa-
ções, é necessário retificar as imagens. Pelo processo fotogramétrico tra-
dicional, esta retificação pode ser feita de duas maneiras. A mais comum 
é a utilização de uma placa de vidro com linhas a um espaçamento cons-
tante e conhecida formando quadrículas, chamado de “resseau” (LOCH, 
2008). Outra forma de retificar as imagens é pela utilização de câmaras 
fotogramétricas que já contenham as marcas fiduciais. A posição e a quan-
tidade dessas marcas dependem da câmara e do fabricante. As mais co-
muns apresentam quatro marcas que podem ser colocadas nos cantos ou 
nas laterais da esquadria de registros (ANDRADE, 2003).

As câmaras métricas podem ser utilizadas para fotografias aéreas e 
terrestres. As fotografias aéreas são fotografias tradicionais e padroniza-
das. Já as fotografias terrestres são horizontais e também podem ser cha-
madas de fotografias a curta distância (LOCH, 2008).
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Segundo Loch (1993), a fotogrametria terrestre é muito usada para 
a análise detalhada de fachadas de prédios, evolução de escavações ou ex-
plorações em minas ou reservas, agricultura, ecologia, florestas, arqueo-
logia, criminologia, oceanografia, acidentes de tráfego e ainda para o ma-
peamento topográfico, auxiliando nos trabalhos de campo, uma vez que 
além de obter os dados com o teodolito, ainda pode-se obter a foto do local. 
Geralmente esta fotogrametria é mais utilizada em locais de difícil acesso. 

A evolução tecnológica dos últimos séculos permitiu o desenvolvi-
mento de técnicas e métodos científicos que facilitam o desenvolvimento 
de pesquisas e permitem chegar a resultados válidos em curto espaço de 
tempo. A fotogrametria terrestre é uma dessas técnicas. Surgiu no século 
XIX e pode ser utilizada em muitas áreas, tais como diagnósticos, mape-
amentos e planejamento em geral. Coelho e Brito (2007) e Loch (2008) 
esclarecem que fotogrametria a curta distância é também conhecida como 
fotogrametria terrestre. Para Kraus (1993), a fotogrametria a curta distân-
cia é uma técnica onde o objeto deve estar entre 1 e 100 metros da câmara. 
Para Atkinson (1996), esta técnica é empregada quando a extensão do ob-
jeto é menor que 100 metros e as câmaras são posicionadas próximas a ele. 
Coelho e Brito (2007) explicam que na fotogrametria a curta distância há 
convergência dos eixos ópticos substituindo o paralelismo, ou seja, o foco 
não é dado ao infinito.

Dessa forma, são características da fotogrametria a curta distância: 
a) Imagens obtidas próximas ao objeto, 
b) Eixos das câmeras podem ser convergentes, 
c) Fotografias obtidas a partir de estações fixas
d) Fotografia terrestre pode ser horizontal quando o seu eixo 

principal é horizontal entre a câmera e o objeto, ou oblíqua, 
quando o eixo principal é inclinado.

Diante de sua versatilidade, a Fotogrametria vem sendo emprega-
da por diferentes profissionais. Hoje se encontram exemplos de sua apli-
cação como fotogrametria arquitetural, arqueológica e industrial (LOCH, 
2008). Também pode ser aplicada na medicina, esportes, animações, fil-
magens e acidentes de trânsito. A Sociedade Americana de Fotogrametria 
e Sensoriamento Remoto (ASPRS) enumera as seguintes aplicações para a 
fotogrametria terrestre a curta distância:

a)  análise detalhada de fachadas de edificações visando à recu-
peração de estruturas;
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b)  mapeamento topográfico, como apoio aos trabalhos de cam-
po, uma vez que, além de obter dados com o teodolito, ob-
tém-se também a imagem do local;

c)  na evolução de escavações ou explorações em minas ou ou-
tras reservas minerais;

d)  na agricultura, ecologia, florestas, arqueologia, paleontolo-
gia, criminologia, oceanografia e acidentes de trânsito.

O uso da fotogrametria a curta distância no diagnóstico das condi-
ções de acessibilidade em edificações históricas pode ser relevante, na 
medida que permite reduzir custos porque é necessário menor número 
de pessoas e menos tempo para a tomada de informações métricas e não 
métricas. Yanaga (2006) destaca como outra vantagem da fotogrametria a 
segurança dos profissionais durante o diagnóstico de edificações. Quando 
não utilizada a fotogrametria, os profissionais são expostos a riscos tal 
como exemplificado na Figura 1.

Figura 1 – Pesquisador obtendo medidas da fachada de uma edificação histórica 
com alto grau de risco à sua integridade física

Fonte: Yanaga, 2006.
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A partir de dados fotogramétricos é possível obter a geometria da 
edificação histórica. O grau de detalhamento está relacionado aos equi-
pamentos utilizados. As Figuras 2 e 3 demonstram os produtos finais 
da aplicação de técnicas fotogramétricas a curta distância em prédios  
históricos. 

Figura 2 – Portão do Mercado de Miletos, em Berlin, Alemanha

Fonte: Bahr, 2012.

Figura 3 – Detalhamento de materiais em edificação histórica

Fonte: Bahr, 2012.

Atkinson (1996) destaca o amplo uso da fotogrametria a curta dis-
tância no levantamento de fachadas de edificações e estruturas históricas 
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visando sua conservação ou restauração. A partir desta técnica, pode-se 
obter a linha de desenho que delimita a forma arquitetural. O produto final 
é usado para fins de planejamento das ações de conservação e restauro e 
para divulgação das atividades visando obtenção de apoio financeiro ou o 
turismo.

O levantamento e registro acurado das edificações históricas e cultu-
rais é importante porque

a)  permite acumular conhecimento e propiciar compreensão 
da herança cultural e sua evolução na sociedade;

b)  ajuda na manutenção e na preservação do patrimônio de 
modo fiel ao seu aspecto físico, material, construtivo e signi-
ficado histórico e cultural;

c)  possibilita controle científico de modificações.

A gestão do patrimônio histórico cultural deve ir além da guarda 
de bens. Implica realizar levantamentos e registros de bens materiais e 
imateriais, garantir a preservação e restauração destes bens, estimular as 
funções ambientais (sociais, culturais, econômicas) dos bens patrimoniais 
(LEMOS, 1981). Para isso, esta gestão deve estar relacionada ao planeja-
mento público, incorporando conhecimentos históricos, sociais, econô-
micos, técnicos e jurídicos. O planejamento eficiente implica dinamismo 
que permita o acesso a informações básicas sistematizadas e atualizadas 
(BLASCHKE; KUX, 2007). Dessa forma, torna-se fundamental a integração 
das instituições de preservação patrimonial, plenas de experiência acu-
mulada e vivência da realidade, com as pesquisa e tecnologias científicas 
atuais. 

A gestão de bens histórico-culturais apresenta, pelo menos, quatro 
etapas: seleção, documentação, conservação e função. A etapa de seleção é 
bastante complexa do ponto de vista social. Os critérios de inclusão apre-
sentam aspectos étnicos, éticos, filosóficos, políticos e econômicos que 
dificultam alcançar a unanimidade. Os cadastros públicos de bens patri-
moniais brasileiros, por exemplo, a seleção dos bens patrimoniais a serem 
protegidos atualmente está ligada ao risco potencial de impactos decor-
rentes de ação humana. A etapa de documentação apresenta importância 
central para a gestão de bens patrimoniais. Algumas questões importantes 
relacionadas à documentação são: os objetivos (por quê?, para quê?, quem 
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financia?), a tecnologia, o grau de detalhamento, a padronização e a coope-
ração multidisciplinar. A digitalização e a compatibilidade entre os dados 
são fundamentais para que diferentes usuários sejam capazes de utilizar 
as informações existentes sobre os bens patrimoniais para múltiplas fina-
lidades, como turismo, educação, cultura, economia.

No que se refere ao aspecto tecnológico da documentação, o senso-
riamento remoto em aeronaves e a curta distância pode ser utilizado como 
ferramenta que permite a manipulação coerente e dinâmica de informa-
ções baseada em conhecimentos científicos. O sensoriamento é uma estra-
tégia de obtenção de dados sobre determinada área ou objeto baseada em 
técnicas de fotogrametria ou interpretação visual, processamento e análise 
digital, que resultam em bancos de dados alfanuméricos que permitem a 
elaboração de croquis, plantas e mapas de usos múltiplos. Os dados de sen-
soriamento podem ser obtidos de aerolevantamentos, varreduras de radar, 
laser ou satélite ou ainda por fotografias a curta distância (LOCH, 2008; 
COLWELL, 1983; NOVO, 2010).

A sistematização, a integração e o relacionamento de dados obtidos 
a partir de sensoriamento podem ser realizados em um SIG. Os SIG são 
ferramentas de fácil manipulação e boa capacidade de comunicação de 
informações. Existem softwares operacionais disponíveis na internet que 
podem ser utilizados pela população (Figura 4).

Figura 4 – Bens Patrimoniais de Santa Catarina disponibilizados  
na internet através do MS Photosynth
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Fonte: https://photosynth.net/.

Neste sistema, é possível o desenvolvimento de diversas atividades: 
busca de dados, sistematização, análises, sínteses, entre outras. No entan-
to, para que as informações existentes sobre os bens patrimoniais possam 
ser adicionadas a modelos 3D, é necessário discutir qual o nível real de 
compartilhamento de dados possível localmente. Este nível real tem rela-
ção com a qualidade dos dados. 

É importante destacar que o livre acesso a informações patrimoniais 
favorece o desenvolvimento de novas pesquisas. Associar informações já 
existentes a pesquisas científicas na composição da documentação é uma 
visão tecnológica que pode aumentar o desempenho funcional do bem pa-
trimonial em seu ambiente.
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Resumo: O presente artigo mostra-se como resultado parcial de uma pesqui-
sa que contempla “Olhares sobre a cidade” (aprovada pelo Edital 169/2014 
FUMDES/PROPEX/UNESC), que num primeiro momento estampa com desenhos 
desenvolvidos a partir de relatos de moradores de bairros da cidade de Criciúma, 
Santa Catarina, mais especificamente os bairros São Cristóvão e Jardim União, 
cujas produções são usadas para a elaboração de mosaicos a serem montados 
nas escadarias desses bairros. Tal escrita vem como desafio de dar visibilida-
de ao patrimônio histórico e cultural, no intuito de conscientizar a comunidade 
de que é importante reconhecer sua(s) identidade(s), sob a ameaça de ela(s) 
ser(em) sobrepujada(s) por uma realidade globalizada.

Palavras-chave: Arte. Cidade. Mosaico. Identidade cultural.

O projeto Olhares sobre a cidade: deixando marcas em mosaico, 
aprovado pelo edital 169/2014, vem para discutir como as pessoas, em 
específico os habitantes da cidade de Criciúma, a partir do que veem na 
sua cidade e o que esta tem a oferecer referente a patrimônio cultural ma-
terial e imaterial. O objetivo desta escrita é apresentar alguns resultados 
obtidos na pesquisa de setembro de 2014 até abril de 2015. Partindo da 
compreensão de que muitas vezes, na medida que certas regiões obtêm 
progresso econômico e social, há uma tendência de perdas relacionadas 
a patrimônio cultural e histórico, propomos algumas reflexões. Essa ten-
dência de perdas com relação à história local, por exemplo, pode aconte-
cer por inúmeros motivos: seja por falta de identificação dos habitantes 
com estes patrimônios, descaso das autoridades ou um distanciamento 
de gerações que se afastam de seus lugares de origem, entre outras. A 
sociedade frequentemente vê no “novo” uma esperança para a solução de 
seus problemas, esquecendo, geralmente, o que esta mesma sociedade 
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vivenciou no seu passado. Neste sentido, o presente artigo vem com o 
desafio de dar visibilidade ao patrimônio histórico e cultural, no intuito 
de conscientizar a comunidade de que é importante reconhecer sua(s) 
identidade(s), sob a ameaça de ela(s) ser(em) sobrepujada(s) por uma 
realidade globalizada. 

Atuando em meio a este contexto o projeto “Olhares sobre a cidade: 
deixando marcas em mosaico” parte de uma parceria entre a Universidade 
e a comunidade em geral, a Associação Feminina de Criciúma (AFASC) no 
seu espaço chamado Oficina de Mosaico, local em que foram desenvolvi-
das as peças de mosaico para o Parque das Nações, localizado no bairro 
Próspera – Criciúma SC, conforme consta no projeto aprovado pelo Edital 
nº 169/2014 - FUMDES. A fala de Leandro Konder pode se fazer como uma 
síntese da ideia central do projeto:

As cidades têm assumido características muito perversas, torna-
ram-se inumanas e, se não soubermos transformá-las, elas tenderão 
naturalmente a nos arrastar para sucessivas catástrofes. Podemos, 
contudo, empreender as mudanças necessárias. E, para agir, para po-
dermos mobilizar coletivamente nossas energias no sentido de enca-
minhar modificações urgentes possíveis, não podemos nos prender 
à imagem da cidade como um inferno. Precisamos reconhecer na rea-
lidade da cidade os pontos em que podemos nos apoiar para começar 
a atuar sobre ela transformadoramente. (KONDER, 1994, p. 79)

Para reconhecermos na realidade da cidade os pontos em que pode-
mos nos apoiar, conforme defende Konder, elegemos como intenção pri-
meira dessa proposta ampliar olhares pesquisadores sobre a cidade, com 
o desafio de um encontro que se soma à pesquisa com diferentes pessoas 
de que dela fazem parte – enquanto aponta-se uma reflexão sobre a cida-
de, na perspectiva de suas marcas/identidade cultural. Situam-se aqui os 
moradores dos bairros da cidade como participantes fundamentais nesta 
pesquisa, pois será principalmente deles que virão os dados para os dese-
nhos que comporão os mosaicos. Trata-se de uma pesquisa que se encon-
tra ainda em andamento, portanto, o que apresentamos é um resultado 
parcial dos desafios desse projeto.

A partir do trabalho em três dos bairros mapeados na pesquisa (a 
princípio estima-se um número maior, embora esse número não esteja de-
finido no projeto), os dados serão apresentados e analisados à luz de uma 
teoria que possibilita maior compreensão dos conceitos de identidade cul-
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tural, arte, cidade e mosaico. Trata-se, assim, de uma pesquisa qualitativa, 
a qual visa um recorte de uma realidade a ser melhor compreendida. A me-
todologia se baseia em relatos de pessoas que possam fornecer dados his-
toricamente significativos, geralmente moradores mais antigos, e, a partir 
daí, elaborar a arte – desenhos que serão transformados em mosaicos –, a 
ser estampada nas escadarias da cidade. Nesse sentido, a presente investi-
gação se caracteriza enquanto uma pesquisa de campo, ou seja: 

Concebemos campo de pesquisa como o recorte que o pesquisador 
faz em termo de espaço, representando uma realidade empírica a 
ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o 
objeto da investigação. A título de exemplo, podemos citar, entre 
outros, o seguinte recorte: o estudo da percepção das condições de 
vida dos moradores de um determinado bairro ou de uma favela. 
Para esse estudo, a favela ou o bairro escolhido corresponde a um 
campo empiricamente determinado. (MINAYO, 2002, p. 52)

No bairro São Cristóvão (Cri- 
ciúma, Santa Catarina) foi dado 
o primeiro passo na execução 
do projeto. Os encontros com 
as pessoas acontecem geral-
mente em suas residências, e 
são marcados a partir de indi-
cação dos próprios moradores, 
considerando os mais antigos 
ou os agentes comunitários: 
pessoas que participam ativa-
mente da comunidade. Quando 
perguntados sobre o que mais 
lhes marcava a memória no seu 
bairro, os moradores do bairro 
São Cristóvão citaram princi-
palmente as atividades da in-
dústria carbonífera, como a via 
férrea que passava no local, em 
meio a um corte que foi feito 
entre os morros antes ali pre-
sentes, fato que gerou o apelido 

Figura 1 – Desenho escadaria bairro São 
Cristóvão – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Acervo do pesquisador
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“região do corte” ao local onde se localiza a escadaria. Foi citada também 
a caixa de escolha do carvão e as entradas das minas, sendo uma delas 
habitada por um andarilho chamado “Bronze”, que gerava medo nas crian-
ças da época. Essas crianças costumavam brincar em uma região cheia de 
eucaliptos, o que possibilitavam várias atividades. A soma de algumas falas 
serviu de suporte para a representação gráfica do local, conforme pode-
mos perceber na fala de Claudionor da Silva: 

Tinha uma mina, a mina do Bronze, que quando nós éramos crianças, 
todo mundo tinha medo de ir lá, porque nessa mina morava um an-
darilho, que era conhecido como Bronze. Nossos pais diziam que se a 
gente não se comportasse ele iria nos pegar... (Claudionor da Silva, 11 
de outubro de 2014)

A religiosidade também era algo marcante para a época, sendo de-
claradas feriado as datas de comemoração a santos. Casas populares lo-
calizadas à margem da via férrea também foram lembradas. Todos estes 
elementos contribuíram para o desenvolvimento dos desenhos. 

A simulação dos desenhos elaborados a serem colocados nas esca-
darias foi feita no editor de fotos Adobe Photoshop e Corel Draw e depois 
apresentados aos moradores que cederam as entrevistas, a fim de que 
pudessem aprová-los. A essa metodologia de pesquisa chamamos de de-
volutiva. Na oportunidade, os moradores puderam acrescentar ou retirar 
algumas falas ou fazer sugestões.

Figura 2 – Projeto escadaria bairro São Cristóvão – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Acervo do pesquisador.
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As escadarias do bairro São Cristóvão têm uma peculiaridade: elas se 
apresentam em três vãos de escadarias. Nesse sentido, foram elaborados 
três desenhos, os quais viraram os projetos que foram analisados e aprova-
dos pelos moradores. No primeiro desenho, o corte e as casas são eviden-
ciadas, já no segundo lance de escadaria, temos a via férrea, os eucaliptos e 
o bastão representando São Cristóvão, santo que dá nome ao bairro.

Figura 3 – Desenho escadaria bairro São Cristóvão – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Acervo do pesquisador.

O desenho apresenta-se na escadaria dando a ilusão da obra concre-
tizada, enquanto recebe a aprovação dos moradores. Depois da arte final, 
mais uma visita no bairro acontece e os desenhos com seus projetos já es-
tampados nas escadarias é mostrado e os moradores dão suas opiniões so-
bre a pesquisa.

Figura 4 – Projeto escadaria bairro São Cristóvão – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Acervo do pesquisador.
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O terceiro lance de escadaria do bairro São Cristóvão estampa um 
horizonte promissor com o poder do trem, um personagem que corta a 
cidade na sua história de Capital do Carvão. Não corta mais pelo mesmo ca-
minho, mas ainda persiste passando por outros bairros como Pinheirinho, 
Cristo Redentor, Rio Maina e Verdinho.

Figura 5 – Desenho escadaria bairro São Cristóvão – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Acervo do pesquisador.

Criciúma ficou conhecida pela sua riqueza chamada “Ouro Negro”, 
uma riqueza que lhe deu o título de “Capital do Carvão”. A Maria Fumaça, 
como era chamado o trem que levava o carvão da cidade, e que também 
servia de meio de transporte para muitos no movimento de ir e vir da cida-
de, marcava uma história de lutas e conquistas.

Figura 6 – Projeto escadaria 
bairro São Cristóvão – 
Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Acervo do pesquisador
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Fatos que podemos ver estampados nas palavras de um morador ao 
ver a arte final realizada a partir das entrevistas: 

Eu como sendo morador já há 50 anos, vejo que realmente a ideia 
foi absorvida pelo grupo, ficou muito interessante a união do São 
Cristóvão (ícone) com essa movimentação que havia no local, toda a 
riqueza da cidade passava por nós e como éramos crianças, não sa-
bíamos. Foi interessante retratar a questão dos trilhos. Sinto falta do 
trem, claro, mas o progresso falou mais alto, foram arrancados os tri-
lhos, e ainda existe o trem, mas muita gente sente falta. Por mim pode 
começar amanhã! (Edison Luiz Fernandes, 30 de setembro de 2014)

Além do trabalho desenvolvido no bairro São Cristóvão – primeira 
experiência do projeto – o bairro Jardim União na região de atuação de 
projetos da Unesc denominada Paulo Freire foi o segundo a ser trabalhado. 
Nesse bairro, as pessoas entrevistadas tinham de 10 a 17 anos de tempo 
de moradia no lugar. Como perfil desta investigação, ouvir os moradores 
sobre seu lugar, remetemo-nos a Paulo Freire (1994, p. 39) no que diz: 
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se edu-
cam entre si, mediatizados pelo mundo”. A troca de experiência na relação 
com os lugares da pesquisa, com as pessoas, seus saberes é que foram dan-
do o caminho para as produções aqui apresentadas.

Foi relatado que ao longo dos anos não houve mudanças significativas 
no local, sendo que atualmente a região tem um índice elevado de crimina-
lidade. Assim sendo, o que mais marcava aquelas pessoas eram os tempos 
que viviam tranquilos, em casas sem cercas, jogando bola e brincando pela 
rua. Os desenhos para os mosaicos foram elaborados então a partir desses 
relatos. As imagens criadas dialogam com a memória e os sentimentos des-
ses montadores, resgatando aqueles tempos, que estes relembravam com 
saudosismo. Como na fala de um morador do bairro há 10 anos relata:

Eu sinto a falta das áreas com verde, com árvores, hoje não temos 
mais isso. Antigamente também ficávamos com as casa abertas, sem 
cercado. Hoje tem muito assalto, muito bandido, não dá pra bobear. 
(Everaldo dos Passos Morona, 28 de outubro de 2014).

Para Paulo Freire (1994, p. 10), “a palavra abre a consciência para o 
mundo comum das consciências, em diálogo, portanto.” É nesse exercício 
do diálogo que acontece a elaboração do desenho para o mosaico na esca-
daria do bairro Jardim União.
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O projeto caminha por uma proposta que comunga com questões frei-
rianas, no sentido de propor reflexões a partir do olhar para a cidade, um 
olhar que deixa marcas. Não marcas quaisquer. São marcas que identificam 
um lugar que tem história, um lugar que pela sua história constrói uma im-
portância ímpar, que, nesse caso, dialoga com o que afirma Feire (1994, p. 56):

A questão fundamental, neste caso, está em que, faltando aos ho-
mens uma compreensão crítica da totalidade em que estão, captan-
do-a em pedaços nos quais não reconhecem a interação constituinte 
da mesma totalidade, não podem conhecê-la. E não o podem porque, 
para conhecê-la, seria necessário partir do ponto inverso. Isto é, lhes 
seria indispensável ter antes a visão totalizada do contexto para, em 
seguida, separarem ou isolarem os elementos ou as parcialidades do 
contexto, através de cuja cisão voltariam com mais claridade à tota-
lidade analisada. 

O que se apresenta enquanto arte-final nas escadarias do bairro, vol-
ta-se para um olhar o contexto com mais atenção e cuidado, como quem 
para, pensa, lembra e relembra histórias que compõem a realidade de uma 
comunidade que tem desejos.

Figura 7 – Desenho escadaria bairro Jardim União – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Arquivo do pesquisador.
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Figura 8 – Projeto escadaria bairro Jardim União – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Arquivo do pesquisador.

As escadarias do bairro vão contando sua história, partindo de dese-
nhos elaborados pelas falas dos seus moradores.

Figura 9 – Projeto escadaria bairro Jardim União – Criciúma, Santa Catarina

Fonte: Arquivo do pesquisador.
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As entrevistas vão estampando uma estética elaborada a partir de 
ícones e movimentos de ir e vir das pessoas, criando assim uma estética 
popular vista, analisada e aprovada pelos seus moradores. Sobre estética 
popular, Shusterman (1998) questiona o fato de a arte popular e a cultura 
de massa, que se mostram experiências estéticas recompensadoras, serem 
excluídas da discussão sobre arte, sendo as práticas acadêmicas filosóficas 
abstratas demais para essas diferentes expressões. Também discute como 
as perspectivas padronizadas de estética são hostis às condições que fa-
zem surgir esse tipo de cultura popular. Assim sendo, busca-se uma legiti-
mação desse tipo de arte, mesmo que não seja a ideal ou mais adequada, 
tornando a arte mais democrática e rompendo com pensamentos estéticos 
tradicionais. A elaboração de desenhos a partir da fala das pessoas sobre 
a história dos lugares onde moram pode ser um caminho para que uma vi-
são estética se popularize, criando marcas significativas na construção de 
um olhar cada vez mais crítico sobre o mundo em que vivemos e a cultura 
que nos marcam, e na qual deixamos nossas próprias marcas como sujeitos 
ativos que somos.

Shusterman (1998) começa relembrando o processo histórico da for-
mação do debate estético, se eximindo de considerar certas ou erradas as 
teorias sobre arte, mas levantando a questão do “por quê?” e “como” essas 
teorias têm sido mal formuladas, iniciando com Platão. Preocupado em com-
bater o poder da arte enquanto meio para se explicar o mundo e os aconteci-
mentos da vida, Platão acaba sendo o primeiro a tentar fazer uma definição 
do que é arte. Porém, seu objetivo nunca foi o de explicá-la como tal, mas 
unicamente depreciá-la, pois, segundo ele, a arte seria uma mera imitação 
da vida (mimesis), impossibilitando o indivíduo de atingir a verdade última. 
Todas as outras teorias filosóficas que se seguem após a de Platão, ainda que 
não tratem a arte como algo pejorativo, continuam com esse conceito de se-
paração com relação à vida real. No caso das escadarias, vamos ver um tra-
balho com vínculo direto à vida real, mas seria isso uma produção artística? 
Como os moradores veem essa proposta? Eles a consideram arte?

Para o autor, as teorias seguintes concentravam-se sempre em ana-
lisar características salientes das obras, sendo elas geralmente muito am-
plas ou muito restritas. Logo, não tiveram sucesso em descobrir sua essên-
cia (SHUSTERMAN, 1998). Algumas delas, como a de Weitz, chegaram a 
propor que se abandasse o esforço de definir arte, dizendo que esta teria 
várias similaridades entre suas obras, mas que não haveria uma essência. 
Dickie (1970) questiona esse argumento, dizendo que as obras não têm 
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uma propriedade comum específica, e que sua essência está no processo 
de criação. Para contrapor esta ideia, basta lembrar que existem objetos 
que surgem como obra de arte sem que haja esse objetivo inicial. 

Já para Arthur Danto (1980), não haveria como encontrar uma defi-
nição exata, mas seu conceito estaria intimamente ligado às diferentes prá-
ticas artísticas através da história. Ao se abster da busca de sua essência, a 
arte estaria justamente abrindo espaço para que novas formas de expressão 
surjam, o que causa sua expansão (no que toca às práticas). Porém, o pon-
to fraco desse argumento encontra-se na questão da falta de um discurso 
unificado, na eminência da contradição que tal definição causaria e na pura 
redução da teoria à análise histórica. Assim, não se poderiam especificar 
quais fatos ocasionam alterações no modo de produção artística, mas po-
deríamos, a partir dessas questões, afirmar que os desenhos para os mo-
saicos nas escadarias da cidade seria um modo de expressar uma produção 
artística elaborada a partir de um coletivo de falas sobre o local onde essas 
escadarias estão situadas. Isso porque todas estas teorias têm seu foco nas 
belas artes, herdando o pensamento de Platão de que a expressão artística 
está separada da vida, excluindo assim aquelas manifestações provenientes 
das massas, como dito antes, fora da abrangência dos estudos tradicionais. 
Em vista disso, Shusterman (1998) defende que se trabalhe com obras de 
arte que toquem a sensibilidade de quem interage com ela, para aproximar 
a experiência da arte, usando a estética pragmatista não para buscar uma 
definição absoluta da arte, mas para visar sempre sua discussão. 

Nesse sentido, ao coletar as falas das pessoas, produzir os desenhos 
e buscar a aprovação dessas pessoas para a elaboração dos mosaicos nas 
escadarias da cidade, temos o exercício de uma pesquisa, algo que se faz 
enquanto atividade elementar da ciência – e da arte – no seu questiona-
mento e criação da realidade. É ela quem fornece insumos para a atividade 
de ensino e a renova diante dos desafios vindouros. 

Ainda que seja uma atividade abstrata, a pesquisa inclui o pensar e 
o agir. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que nos traz resposta sobre 
assuntos muito peculiares, envoltos com as ciências sociais, a qual tem sua 
preocupação tangível no nível de realidade que não é possível de se quali-
ficar. Exemplificando, significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, itens que representam uma margem mais profunda das relações, 
dos processos e dos fenômenos que não possam ser resumidos à opera-
cionalização de variáveis, porque estampam em desenhos alguns olhares 
sobre o local. Olhares esses reorganizados pelas mãos de quem desenha.
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No geral, cientistas sociais lidam com dados estatísticos e captam 
deles apenas os fenômenos morfológicos, concretos ou visíveis, enquanto 
que o método qualitativo adentra na essência das ações humanas, algo não 
perceptível e não captável por meio de métodos matemáticos e estatísti-
cos. Dados quantitativos e qualitativos não devem ser vistos em oposição, 
mas, pelo contrário, como complemento um ao outro, pois há uma intera-
ção dinâmica entre estes dados que excluem suas diferenças. 

Falamos aqui de uma pesquisa que busca materializar artistica-
mente – em desenhos e posteriormente em mosaicos – o pensamento das 
pessoas sobre as histórias que cercam o lugar onde moram. São histórias 
alimentadas pelo patrimônio material e imaterial que marcam o local, o 
lugar, o território no qual suas vidas se (re)organizam. Para melhor com-
preendermos a ideia de Patrimônio, um Patrimônio Cultural – que é do 
que a pesquisa trata – encontramos no IPHAN1, a informação de que “O 
Patrimônio Cultural pode ser definido como um bem (ou bens) de natureza 
material e imaterial considerado importante para a identidade da socieda-
de brasileira”. 

Encontramos ainda, que de acordo com o artigo 216 da Constituição 
Federal, caracteriza-se por patrimônio:

As formas de expressão; os modos de criar; as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações 
e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagísti-
co, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988)

Podemos citar como patrimônio cultural imaterial brasileiro as ma-
nifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de 
outras práticas da vida social; além de mercados, feiras, santuários, praças 
e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais 
(IPHAN, 2010). 

Ao entrevistar os moradores dos bairros, faço alguns recortes das 
falas que evidenciam o que aqui compreendemos como patrimônio cul-
tural imaterial: Valdnéia Gerônima, moradora do bairro Jardim União, 

1 www.iphan.gov.br
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afirma que: “Antigamente o bairro se chamava tristeza... As ruas são as 
mesmas e a Legião da Boa Vontade é a única que auxilia as pessoas” (28 de 
outubro de 2014).

Já patrimônio cultural material pode ser definido como um grupo 
de bens culturais classificados segundo a sua natureza: arqueológico, pai-
sagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Estão 
divididos entre bens móveis (núcleos urbanos, sítios arqueológicos e pai-
sagísticos e bens individuais) e bens imóveis (coleções arqueológicas, 
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, ideográ-
ficos, fotográficos e cinematográficos). Podemos citar como patrimônios 
materiais brasileiros os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro 
Preto (MG), Paraty (RJ), Olinda (PE) e São Luís (MA) ou paisagísticos, como 
Lençóis (BA), Serra do Curral (BH, MG), Grutas do Lago Azul e de Nossa 
Senhora Aparecida (Bonito, MS) e o Corcovado (Rio de Janeiro) (IPHAN, 
2010). 

Nas entrevistas com os moradores sobre o que contam do lugar onde 
moram, surgiram alguns relatos que evidenciam o patrimônio cultural ma-
terial, como, por exemplo, a fala de Edite Freitas: 

Antes, há muito tempo, tinha aqui a linha do trem, e também a caixa 
de escolha de carvão, onde separavam o carvão bom do ruim. Também 
havia muitos clubes (de dança) que eram o lugar onde as pessoas se 
divertiam. As minas de carvão muitas vezes eram usadas pelos jogado-
res do time local para fugir do treinamento e ir dançar. (Edite Freitas, 
bairro São Cristóvão, Criciúma – SC, 11 de outubro de 2014) 

CONCLUSÃO

Durante as entrevistas e levantamentos, foi possível captar olhares, 
sentimentos, lembranças, conteúdos ricos que adicionaram à pesquisa os 
elementos que irão auxiliar na formação e na investigação sobre como 
esses agentes se apropriam da sua cidade, cenário onde se passam os fa-
tos de suas vidas, e assim, sua própria história se confunde com a de seus 
espaços, mesclando-se com o patrimônio cultural.

Averiguou-se que os habitantes relatavam suas histórias com um 
saudosismo na fala, e por vezes um olhar distante, consultando na sua 
mente as lembranças mais remotas. Quanto ao engajamento dessas pes-
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soas, houve uma oscilação entre aqueles que contribuíram com empolga-
ção e outras que se limitaram a respostas curtas. Constata-se assim a noção 
de importância que cada um dá ao assunto, algo que pode estar relaciona-
do às próprias experiências de cada um, ao seu conhecimento e entendi-
mento sobre cultura, escolaridade e nível de renda. Não há como negar que 
alguns bairros ofereciam uma gama maior de elementos constantes como 
patrimônio cultural, enquanto que, em contrapartida, outros contam com 
experiências triviais e cotidianas que não se enquadram nas atividades tra-
dicionais da região (econômicas ou esportivas). Nestes se encontram uma 
sensibilidade maior nos relatos, estando eles mais ligados a sentimentos e 
expressões humanas. Ficam como contribuição estas falas, estas impres-
sões e nuances que coletamos, as quais posteriormente podem guiar po-
líticas de promoção à cultura e ao bem-estar em todas as localidades. A 
pesquisa continua, e muitas descobertas, desenhos e conversas ainda es-
tão por vir.
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Resumo: Este artigo busca embasar a identificação, a análise e o diagnóstico 
do potencial de preservação existente nas centralidades do núcleo urbano da 
cidade de Criciúma e o seu diálogo com a arquitetura contemporânea, buscando 
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que essa ação estimule a educação patrimonial e a preservação da memória.
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1 INTRODUÇÃO: A PERDA DA HISTÓRIA NOS CENTROS 
URBANOS

Vive-se numa época em que a contemporaneidade é marcada pela 
diversidade de classes sociais, de atividades cotidianas, e também de no-
vas tecnologias. Isso traz benefícios para a cidade, mas também algumas 
consequências, principalmente na preservação do patrimônio cultural, ar-
quitetônico e urbano. 

O excesso de informações do mundo contemporâneo resulta num 
perfil de cidade em progresso: repleta de largas avenidas, altos edifícios 
corporativos, anúncios publicitários espalhados e a ideia de que tudo que 
é antigo deve ser substituído. É comum perceber certo bloqueio dos usuá-
rios em relação a edificações históricas para qualquer atividade.

A expansão urbana de uma cidade não é só o resultado da aplicabili-
dade de um conjunto de aspectos sociais, físicos, econômicos e legislativos 
em um determinado local. É também o resultado de todos os locais onde a 
arquitetura se aplica, 

[...] a cidade é um espaço arquitetônico de tamanho generoso, tecido 
em várias dimensões físicas e que se mostra como uma totalidade 
formada de outras totalidades, em articulações cambiantes, fazendo 
com que sua lei de organização não seja nem única, nem perene, mas 
um conjunto onde cada edifício, árvore, praça, rua ou acidente geo-
gráfico é uma parte definida em suas características e relacionada às 
demais e ao todo. (KOHLSDORF, 1996, p. 22)

O município de Criciúma, em Santa Catarina, pode ser considerado 
um exemplo de cidade que possui um núcleo urbano com vocações históri-
cas e patrimoniais bastante evidentes, e que sofreu com a apropriação do 
comércio, dos serviços, da poluição visual e do sistema rodoviário. O nú-
cleo inicial perdeu a identidade que possuía e trouxe a atmosfera exclusi-
vamente comercial, com atividades culturais esporádicas e pouco divulga-
das. As subcentralidades existentes também viraram alvo da especulação 
imobiliária e comercial, e tiveram seus valores patrimoniais esquecidos 
(Figura 1).
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Figura 1 – Museu Augusto Casagrande – Criciúma/SC.  
Edificação colonial e entorno contemporâneo

Fonte: Feltrin, 2012.

A evolução da cidade começou com a exploração do carvão mineral. 
A abertura das minas e a chegada da ferrovia Tereza Cristina fizeram com 
que as atividades principais se desenvolvessem em uma das margens da 
linha férrea e também nos arredores do que seria a futura praça Nereu 
Ramos, que é a principal centralidade da cidade e o ponto de convergência 
das vias oriundas dos municípios vizinhos. 

As centralidades sofreram com a descaracterização dos espaços pú-
blicos de uso diversificado e o desrespeito aos aspectos patrimoniais que 
as edificações do entorno possuem. Como consequência, percebe-se a fal-
ta de equipamentos bem localizados e interconectados, fazendo com que 
esse estímulo cultural não exista e, em Criciúma, o reflexo é a busca pelo 
lazer fora da cidade e eventos esporádicos de cultura popular, como os jo-
gos de futebol e festas religiosas. 

A pesquisa serviu de embasamento teórico para a proposta do sis-
tema de corredores culturais que visa reforçar a conexão entre passado e 
presente, identificando as edificações patrimoniais existentes, classificando 
as principais vias de conexão e propondo diretrizes para a interligação dos 
equipamentos que possibilite a atuação de diversas atividades em uma va-
riedade de escalas, relacionando as novas com as já consolidadas.

2 CULTURA E SOCIEDADE: O DIÁLOGO COM O ANTIGO

“Cultura é palavra de origem latina, e seu significado original está 
ligado às atividades agrícolas. Vem do verbo latino colere, que quer dizer 
cultivar” (SANTOS, 2010, p. 27). É possível afirmar também que a cultura 
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é uma preocupação, de origem contemporânea, em entender os muitos ca-
minhos que conduziram os grupos humanos às suas relações presentes e 
perspectivas de futuro (SANTOS, 2010).

Segundo Santos (2010, p. 52), “cada realidade cultural tem sua ló-
gica interna, a qual devemos procurar conhecer para que façam sentido 
as suas práticas, costumes, concepções e transformações pelas quais estas 
passam”. É importante perceber todo o tipo de ação das diversas “culturas” 
que vivem na cidade para entender um pouco do que está acontecendo. 
Nas cidades grandes, é comum grupos de jovens e adultos com diferentes 
hábitos, diferentes culturas. Arantes (2010) diz que ser culto não é apenas 
estudar um determinado assunto, trata-se de uma condição que engloba 
vários atributos: ter razão, ter bom gosto, saber, ter conhecimento, estar 
informado.

Criciúma possui memória e identidade culturais evidentes, mas que 
não se relacionam com o novo. A própria sociedade desenvolve a percep-
ção de que os elementos patrimoniais, registros históricos e outras mani-
festações de memória sejam um bloqueio para a vinda do contemporâneo 
para a cidade.

É interessante prestar atenção nas manifestações culturais atuais, 
pois elas conseguem expor a sociedade em que estão inseridas mesmo que 
involuntariamente. Seja através da religião ou de alguma das sete artes 
(Música, Dança, Pintura, Escultura, Literatura, Teatro e Cinema), a cultura 
pode ser uma das principais características que diferem as pessoas dentro 
de uma sociedade. 

São diversas as formas que podemos diferenciar uma sociedade atra- 
vés da cultura, inclusive dentro de um mesmo país,

[...] por exemplo, a sociedade brasileira. A sociedade nacional tem 
classes e grupos sociais, tem regiões de características bem diferen-
tes; a população difere ainda internamente segundo, por exemplo, 
suas faixas de idade, ou segundo seu grau de escolarização. Além 
disso, a população nacional foi constituída com contingentes origi-
nários de várias partes do mundo. Tudo isso se reflete no plano cul-
tural. (SANTOS, 2010, p. 18)

Para uma boa definição, “é importante considerar a diversidade cul-
tural interna à nossa sociedade; [...] mesmo porque, essa diversidade não 
é só feita de ideias, ela está também relacionada com as maneiras de atuar 
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na vida social” (SANTOS, 2010, p. 19). Segundo Arantes (1981), é impor-
tante que se perceba, ao pertencer a um grupo social, que se compartilhe 
de um modo comportamental singular em relação aos outros indivíduos da 
sociedade e ao meio em que vivemos.

Assim, pode-se concluir que 

[...] tanto no estudo de culturas de sociedades diferentes quanto das 
formas culturais no interior de uma sociedade, mostrar que a diver-
sidade existe não implica concluir tudo que é relativo, apenas enten-
der as realidades culturais no contexto da história de cada sociedade, 
das relações sociais dentro de cada qual e das relações entre elas, [...] 
as culturas movem-se não apenas pelo que já existe, mas também 
pelas possibilidades e projetos do que pode vir a existir. (SANTOS, 
2010, p. 20)

O papel da cultura é fundamental para que os costumes de uma 
sociedade não sejam perdidos em meio ao excesso de informações em 
que vive a população urbana. No caso de Criciúma, alguns costumes fo-
ram mantidos, mas não se consegue perceber a evolução da cidade como 
história e a sua importância na região carbonífera. O patrimônio cultural 
de uma cidade é imprescindível para uma boa vivência urbana e também, 
para reforçar a diversificação de usos e serviços característicos da cidade 
contemporânea.

3 LUGARES DE MEMÓRIA E DE IDENTIDADE:  
O CASO DOS CENTROS URBANOS

Pode-se pensar na memória como um aspecto individual de cada um. 
Porém, quando se fala de memória, ela também deve ser compreendida 
como um fenômeno coletivo e social (POLLAK, 1992). Além disso, pode-se 
definir memória como uma “constituição gigantesca e vertiginosa do esto-
que material daquilo que nos é impossível lembrar” (NORA, 1993, p. 15). A 
sociedade e os indivíduos que a formam são geradores de memória. 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar iden-
tidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades funda-
mentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angús-
tia. Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também 
um instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memó-
ria social é sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma 
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memória coletiva escrita que melhor permitem compreender esta 
luta pela dominação da recordação e da tradição, esta manifestação 
da memória. (LE GOFF, 1990, p. 477)

A memória é constituída de acontecimentos vividos direta ou indi-
retamente por um indivíduo ou pelo coletivo. Acontecimentos indiretos 
são aqueles fatos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas por te-
rem sido acontecimentos vividos pelo grupo, a pessoa sente lhe pertencer 
(POLLAK, 1992). Muitas vezes, essas memórias estão atribuídas a alguns 
lugares, que geralmente foram palco ou pano de fundo para o acontecido. 
As memórias oficiais e monumentos são exemplos disso.

Primeiramente, para entender a definição de lugar, é necessário ava-
liar alguns conceitos. Aqui e ali são lugares diferentes, que ocasionalmente 
podem estar em um mesmo espaço. Segundo Tuan (1983), o conceito de 
lugar nada mais é do que a fusão entre o valor e as necessidades biológi-
cas de um determinado espaço, que o caracteriza como lugar. Sendo assim, 
conclui-se que o lugar é o espaço ocupado. Essa ocupação pode ser fixa ou 
temporária, mas, independentemente, será um lugar.

Para Norberg-Schulz (1973), o lugar é a concretização da habitação 
humana, ou seja, não se trata apenas de um espaço ocupado ou uma sim-
ples localização geográfica, trata-se de um espaço habitado que possua 
apropriação do usuário. 

Ao falar de apropriação dos lugares e a associação à memória, sur-
ge o conceito de lugares de memória (NORA, 1993). “Existem lugares de 
memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser 
uma lembrança pessoal, mas também pode não ter o apoio no tempo cro-
nológico” (POLLAK, 1992, p. 202).

Nora (1993, p. 21) define que, 

[...] lugares de memória pertencem a dois domínios, que a tornam 
interessante, mas também complexa: simples e ambíguos, naturais 
e artificiais, imediatamente oferecidos à mais sensível experiência 
e, ao mesmo tempo, sobressaindo da mais abstrata elaboração. São 
lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico 
e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo 
em lugar de aparência puramente material, como um depósito de 
arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe numa 
aura simbólica. [...] Mesmo um minuto de silêncio, que parece ser o 
exemplo extremo de uma significação simbólica, é ao mesmo tempo 
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recorte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, 
para uma chamada concentrada da lembrança. [...] É material por seu 
conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante, ao mes-
mo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas sim-
bólica por definição, visto que caracterizada por um acontecimento 
ou uma experiência, vivido por um pequeno número e uma maioria 
que dele não participou.

Os “lugares de memória”, como Nora (1993) classifica, possuem fun-
damental papel para estimular a vivência urbana. Já dizia Jacobs (2003) 
que se uma área da cidade tiver apenas prédios novos, ela acaba selecio-
nando as empresas que venham a existir nessa área, e elas estarão auto-
maticamente limitadas àquelas que podem arcar com os custos dos novos 
edifícios. 

É por meio desse conceito que definimos a apropriação do indivíduo 
como forma de identificação com o lugar. Para Pollak (1992, p. 204),

[...] podemos [...] dizer que a memória é um elemento constituinte 
do sentimento de identidade, tanto individual como coletivo, na me-
dida em que ela é também um fator extremamente importante do 
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 
grupo em sua reconstrução de si. [...] A construção da identidade é 
um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência 
aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, 
e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale dizer 
que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e 
não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências 
de uma pessoa ou de um grupo.

A produção em massa, processos de industrialização, avanços tec-
nológicos no transporte e uma série de outros fatores criaram uma socie-
dade excessiva. Segundo Augé (1994), esses acontecimentos estimulam a 
individualização de referenciais, a superabundância espacial e o excesso 
de informações resultam na produção de não lugares.

As referências que se têm quando se trata do termo não lugar (AUGÉ, 
1994) o definem como um espaço sem identidade. Ao contrário de lugar, 
que é um espaço acrescido de valor, com códigos de memória e identida-
de que permitem o sentido de pertencimento. Nessa comparação, o aban-
dono e o descaso com uma parte expressiva da história do município de 
Criciúma, escrita pela ferrovia, pela arquitetura Art Déco e pelos equipa-
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mentos culturais no núcleo central, acabam por silenciar parte da paisa-
gem construída e por transformar gradativamente a Praça, seu entorno 
imediato e seu conjunto patrimonial edificado em um não lugar.

Em algumas cidades, a produção de não lugares surge pela transfor-
mação de espaços que até então possuíam apropriação das pessoas, mas 
ganharam a informalidade por influência dos equipamentos do entorno. Os 
centros urbanos que possuem características estritamente comerciais, como 
o caso de Criciúma, podem ser considerados não lugares, pois se enquadram 
nos conceitos que Augé (1994) apresenta. Algumas operações deveriam ser 
realizadas nas cidades para que essa característica venha a mudar. 

4 PAISAGEM CULTURAL: A CIDADE COMO HISTÓRIA

A preocupação que se tem ao proteger um centro histórico é a de pre-
servar a cultura local, por meio das questões relacionadas ao patrimônio cul-
tural (PAIVA; FILIPPINI, 2011). A proteção de bens culturais arquitetônicos 
não era algo com que as autoridades brasileiras se importavam; apenas os 
colecionadores particulares e um ou outro governante viam a importância 
de se preservar um patrimônio. E ainda era somente com os edifícios e mo-
numentos, pois o patrimônio popular foi esquecido (LEMOS, 2010).

Diversas foram as teorias sobre preservação e inventário patrimo-
nial, inclusive no período após a Semana de Arte Moderna, ocorrida no ano 
de 1922. 

[...] a sociedade brasileira, através de seus intelectuais e lideranças 
políticas, iniciou, na década de 20, a luta pela proteção do patri-
mônio cultural ameaçado pelas reformas urbanas e pela ideia sim-
plista de modernização. Nesse momento duas reivindicações com-
plementares vieram à tona: inventariar as manifestações culturais 
e conservar os exemplares mais representativos para as gerações 
futuras. (AZEVEDO, 1987, apud DE LUCA, 2007)

Somente no ano de 1936 é que o primeiro projeto de lei veio ao co-
nhecimento da população: foi de excelente autoria de Mário de Andrade1 
e tornou-se lei em novembro de 1937. No seu texto, Mário de Andrade 
definia: 

1 Mário de Andrade (1893-1945) é poeta, romancista, musicólogo, historiador, crítico de arte 
e fotógrafo brasileiro.



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 227

Entende-se por Patrimônio Artístico Nacional todas as obras de arte 
pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, 
pertencentes aos poderes públicos, e a organismos sociais e a parti-
culares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no Brasil. 
(ANDRADE, 1937, apud LEMOS, 2010, p. 39)

Para Lemos (2010, p. 40), “Mário [de Andrade] já naquela época es-
tava tentando resguardar a totalidade dos bens culturais de nosso patri-
mônio cultural, chamando-os simplesmente de ‘obras de arte’”. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 216, a expressão 
patrimônio cultural faz significar

[...] os bens de natureza material e imaterial, tombados individual- 
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira –, para, a seguir, enumerá-los nos incisos daquele mesmo 
dispositivo.

E segundo o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional 
(IPHAN)2,

[...] patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações 
e representações de um povo, de uma comunidade. Ele está presen-
te em todos os lugares e atividades: nas ruas, em nossas casas, em 
nossas danças e músicas, nas artes, nos museus e escolas, igrejas e 
praças. Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar. [...] Quanto mais 
o país cresce e se educa, mais cresce e se diversifica o patrimônio 
cultural. O patrimônio cultural de cada comunidade é importante na 
formação da identidade de todos nós, brasileiros.

A partir daí, as definições para patrimônio cultural são diversas. Para 
Silva (2003), trata-se de um aglomerado resultante da produção cultural 
realizada pelo homem, podendo ser: material ou imaterial, tangível ou in-
tangível, de fato ou de direito. Os “De fato” são aqueles que resultam da 
cultura de um povo, e os “De direito” são aqueles protegidos (tombados) 
em diversos níveis hierárquicos sendo: mundial, federal, estadual e/ou 
municipal.

2 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 24 fev. 2012. 
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Lemos (2010) diz que o patrimônio cultural está dividido em três 
partes. A primeira diz respeito aos elementos naturais do meio ambien-
te. “Nessa categoria estão, por exemplo, os rios, as águas desses rios, os 
seus peixes, a carne desses peixes, as suas cachoeiras e corredeiras [...]” 
(LEMOS, 2010, p. 8). O segundo grupo consiste em técnicas, costumes, co-
nhecimento, o saber e o saber fazer. Lemos (2010) define esses elementos 
como não tangíveis ao Patrimônio Cultural. Por fim, o terceiro grupo, “é o 
mais importante de todos porque reúne os chamados bens culturais que 
englobam toda sorte de coisas, objetos, artefatos e construções obtidas a 
partir do meio ambiente e do saber fazer” (LEMOS, 2010, p. 10). 

Sabe-se que o patrimônio cultural é imprescindível para resguardar 
a história da sociedade local, podendo ser dividido em: arqueológico, ar-
quitetônico, artístico, documental, etnográfico, histórico e popular (PAIVA; 
FILIPPINI, 2011).

Nem sempre o patrimônio cultural é um patrimônio edificado. 
Segundo Mendonça (1995, apud PAIVA; FILIPPINI, 2011), um emaranhado 
de bens imóveis existentes em um determinado local e sua conservação/
manutenção pode ser um patrimônio, mas também se trata de resgatar os 
valores, as crenças, os costumes, a gastronomia e, por intermédio desse 
conjunto consolidado nos centros urbanos, satisfazer o desejo de emoções 
artísticas e informações culturais, visitando monumentos históricos, obras 
de arte e museus (SOUZA; CORRÊA, 2000, apud PAIVA; FILIPPINI, 2011). 

Os conjuntos históricos e patrimoniais possuem efervescência de 
cultura que, quando inseridos em um sítio físico, formam a paisagem cul-
tural. Paisagem cultural é,

[...] modelada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultu-
ral. A cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem cultural 
o resultado. [...] é um artefato simultaneamente natural e cultural 
constituída por elementos que a tornam portadora de diferentes va-
lores que podem lhe conferir interesse patrimonial. (DE LUCA, 2007, 
p. 42)

A preservação da paisagem cultural é uma forma de mostrar a rela-
ção do homem com a natureza através do patrimônio material e imaterial. 

Cada paisagem é específica em sua relação aos lugares, às culturas e 
às instituições. É preciso enfatizar a participação da própria popula-



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 229

ção, através do reconhecimento dos valores e significados. A relação 
entre a comunidade e o espaço onde vivem, suas formas tradicionais 
de ocupação e uso do solo são fundamentais para a gestão da paisa-
gem. (DE LUCA, 2007, p. 48)

Poucas cidades do estado de Santa Catarina possuem seus conjuntos 
históricos preservados pelo IPHAN, mas a grande maioria das cidades ca-
tarinenses possui características patrimoniais que definiriam seus centros 
como históricos. Em Criciúma, é possível perceber a presença de elemen-
tos naturais, edificações e pontos focais que se enquadram nas definições 
de paisagem cultural e se relacionam diretamente com o patrimônio urba-
no da cidade como, por exemplo, o horizonte do planalto catarinense e a 
conformação topográfica na periferia do centro urbano.

5 PAISAGEM URBANA: OS CENTROS

O patrimônio urbano e arquitetônico de uma cidade não necessaria-
mente precisa ser uma edificação ou monumento, mas, quando se trata de 
um patrimônio arquitetônico e histórico, trabalha-se com a reafirmação da 
identidade. Todo patrimônio reflete uma determinada época, sua cultura 
popular, sua cultura erudita e sua hierarquia na sociedade.

Essa reflexão mostra uma série de características da cidade que, para 
muitos, se vê desnecessária. Todo lugar tem um começo, e é por meio do 
patrimônio arquitetônico e urbano que se percebe quando surgiu, quando 
sofreu alterações, a interferência dos edifícios na paisagem e uma série de 
outros fatores que mostram a continuação da cidade. “Uma cultura é ava-
liada no tempo e se insere no processo histórico não só pela diversidade 
dos elementos que a constituem, [...] mas, sobretudo, pela sua continuida-
de” (MAGALHÃES, 1985, apud ADAMS, 2002, p. 19).

A globalização e o aumento da construção civil e do mercado imobili-
ário fizeram com que algumas cidades perdessem as características neces-
sárias. Adams (2002) afirma que muitos centros urbanos tradicionais de 
caráter histórico se perderam em meio ao tempo e às mudanças da cidade 
provocadas pela globalização. Nesse contexto, é possível identificar a cida-
de de Criciúma. O núcleo inicial da cidade possui identidade do período Art 
Decó que vem sendo camuflada com elementos de publicidade, descaracte-
rizando a paisagem (Figura 2).
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Figura 2 – Edificação Art Decó e suas modificações.  
A primeira, original, em 1940. A segunda, passando por reforma, em 2008.  

A terceira, com a reforma concluída, em 2009.

 
Fonte:  

Acervo Foto Zapellini; Dias, 2008; De Luca, 2007.

Define-se o termo paisagem urbana como “a arte de tornar coerente 
e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que 
constituem o ambiente urbano” (CULLEN, 1983, apud ADAMS, 2002, p. 63). 
É importante considerar que a paisagem urbana de uma cidade pode so-
frer alterações com o decorrer dos anos. 

Cullen (1983) classifica a paisagem urbana em três fatores. O primei-
ro é a ótica, que é a visão serial propriamente dita, formada por percepções 
sequenciais dos espaços urbanos. O segundo fator é o local, que diz respei-
to às reações do sujeito com relação à sua posição no espaço, vulgarmente 
denominado sentido de localização. O terceiro aspecto é o conteúdo, que se 
relaciona com a construção da cidade, cores, texturas, escalas, estilos que 
caracterizam edifícios e setores da malha urbana.

A evolução de uma cidade contemporânea e a sua paisagem urbana 
não se fazem apenas pela construção de novas edificações, substituição de 
outras ou reformas que descaracterizam a identidade da obra. Sabe-se que 

[...] trabalhar com o legado do passado é um desafio para muitas ci-
dades, pois representa uma atuação integrada em vários planos da 
realidade local. Só a partir da década de 1970 reconheceu-se a im-
portância de um número mais significativo de áreas históricas dos 
centros urbanos, com a consequente revalorização de seus espaços. 
(ADAMS, 2002, p. 20)

Toda cidade tem seu valor e sua importância histórica para a nação, 
espaço ou lugar onde está inserida. Já dizia Lemos (2010) que se deve en-
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carar a cidade como um artefato, um bem cultural de qualquer povo. Pode- 
-se perceber que a maior concentração de características patrimoniais de 
uma cidade se dá no centro inicial da cidade, pois “o núcleo urbano é bem 
cultural composto de mil e um artefatos relacionados entre si” (LEMOS, 
2010, p. 49).

É fácil identificar, no centro urbano da cidade de Criciúma, elemen-
tos que o caracteriza como um centro de caráter histórico, porém, a apro-
priação do comércio e a ocupação desordenada foram o estímulo para que 
diversos espaços se criassem na mesma área. A memória arquitetônica 
perdeu o real significado e algumas áreas se tornaram residuais, enquanto 
outras foram totalmente esquecidas.

A evolução urbana, quando não planejada, gera sérios problemas 
que atuam diretamente em toda a rede de sistemas que uma cidade é com-
posta. O desenvolvimento desordenado é fruto das deficiências dos siste-
mas, o que acaba num ciclo sem fim, onde um problema encobre o outro e 
a cidade passa por um excesso de informações e de fatos.

O patrimônio arquitetônico e cultural vem se perdendo em algu-
mas cidades que possuem grande potencial e bagagem histórica para tal 
conservação. Além do diálogo entre a história e o presente, os avanços da 
indústria, da tecnologia, a monumentalidade dos espaços e dos edifícios, 
a especulação imobiliária e comercial também apresentam deficiências, 
como, por exemplo, 

[...] os shoppings centers monopolistas e os monumentais centros 
culturais, com o espalhafato das relações públicas, encobrem a exclu-
são do comércio – e também da cultura – da vida íntima e cotidiana 
da cidade. (JACOBS, 2001, p. 165)

Percebe-se que “redes de lojas, redes de restaurantes e bancos insta-
lam-se em novas construções. Mas bares de bairro, restaurantes típicos e 
casas de penhores instalam-se em prédios antigos” (JACOBS, 2001, p. 166). 
Então, se um centro se dá apenas por edificações novas, todas as ativida-
des que se instalam e se apropriam dos edifícios de cunho histórico vão se 
perdendo.

Quando Jacobs (2001) defende a “necessidade de usos principais 
combinados”, ela não se refere apenas ao que diz respeito a necessidades 
básicas, mas também para “pessoas que querem espairecer” e frequentar 
um sebo, uma confeitaria pitoresca ou um brechó. 
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Precisa-se saber que

[...] os benefícios que a cidade oferece aos pequenos são igualmente 
marcantes no comércio de varejo, nas instalações culturais e no en-
tretenimento. Isso acontece porque a população urbana é suficiente-
mente grande para fazer uso de uma grande diversificação e de um 
grande número de alternativas nesses ramos. (JACOBS, 2001, p. 160)

Segundo Kohlsdorf (1996), a arquitetura da cidade reduziu-se a seu 
aspecto funcional, colocando um fim à relação entre forma e função que 
configurava a imagem singular das cidades, e compondo a história das so-
ciedades urbanas.

O crescimento das cidades e a expansão da mancha urbana resul-
tam no surgimento dos subcentros, que se desenvolvem através de vias 
coletoras que levam até o centro, porém, resultam em uma competição de 
usos que acaba setorizando os tipos de mercado em cada subcentro. Para 
Vargas e Castilho (2009), este processo foi o agente que acelerou e intensi-
ficou a deterioração e a degradação dos centros urbanos. 

Atualmente,

[...] a noção de centro urbano, como ponto para onde convergem 
os trajetos ou as ações particulares que facilitam o encontro, o des-
canso e o abastecimento, definindo-o, historicamente, como o lugar 
das trocas comerciais, conduz ao conceito de centro de mercado. 
Agregando-se a este último outras atividades urbanas, como a reli-
giosa, a de lazer, a política, a cultural, as atividades financeiras e as 
de comando, também pode ser utilizado o conceito de centro de ne-
gócios. (VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 2)

É no centro que a cidade tem sua maior concentração de atividades e 
maior interação dos elementos constituintes da estrutura urbana. 

6 INTERVENÇÃO URBANA:  
OS CORREDORES CULTURAIS

Os centros urbanos estão presentes em todas as cidades e são consi-
derados como os pontos da cidade onde a vida urbana acontece com mais 
intensidade e dinamismo. Nas cidades coloniais, o centro era o ponto onde 
se encontravam os equipamentos importantes da cidade, como as igrejas 



PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITO E MEIO AMBIENTE
Volume II 233

e capelas, e os edifícios de poder público. O caráter de centro “têm sua 
centralidade fortalecida pela somatória de todas essas atividades, e o seu 
significado, por vezes, extrapola os limites da própria cidade” (VARGAS; 
CASTILHO, 2009, p. 1). Segundo Balthazar (2001, p. 10), a concentração de 
funções, usos e costumes são os fatores que caracterizam os aspectos de 
centralidade urbana. 

Quando se trata o centro como o início da cidade, é porque ele “está 
associado à origem do núcleo urbano, consequentemente, à valorização do 
passado” (CARRION, 1998, apud VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 2).

Para Castells (1980, apud BALTHAZAR, 2001, p. 10), “o centro é o 
espaço que permite, além das características de sua ocupação, uma coor-
denação das atividades urbanas, uma identificação simbólica e ordenada 
destas atividades”.

A grande maioria das intervenções em centros urbanos possui iden-
tidade histórica, e por essa razão

[...] pressupõe avaliar sua herança histórica e patrimonial, seu cará-
ter funcional e sua posição relativa na estrutura urbana, mas, prin-
cipalmente, precisar o porquê de se fazer necessária intervenção. 
(VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 3)

Para Jacobs (2001), o objetivo das intervenções deveria ser de costu-
rar novamente esse retalho da cidade na trama urbana e, ao mesmo tem-
po, fortalecer toda a trama do entorno. Uma boa intervenção é aquela que 
consegue trabalhar todos esses critérios a fim de propor uma melhor apro-
priação do espaço. Numa intervenção, 

[...] não apenas os edifícios expressivos e monumentais merecem 
ser preservados, mas também as edificações de todas as classes so-
ciais que fazem parte da história, sem que essa concepção, no entan-
to, signifique um congelamento da cidade. (MARCUSE, 1998, apud 
VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 3)

Existem cidades brasileiras que possuem uma grande vocação para 
receber esse tipo de intervenção, pois a maioria delas considera o centro 
histórico, núcleo inicial da cidade, como uma área a ser investida.

As cidades brasileiras são oriundas do traçado colonial, característi-
co da época em que se iniciou a colonização do país. Cidades como Salvador, 
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Rio de Janeiro, São Francisco do Sul e Laguna possuem a mesma tipologia 
de implantação. Com o tempo, os centros com potencial histórico foram 
sofrendo modificações sem nenhum tipo de controle do poder público. 

Alterações de fachada, retirada de elementos identificadores como a 
data da arquitetura, aplicação de materiais contemporâneos sem critérios 
de projeto e também ações humanas, como vandalismo e descuido, e ações 
do tempo como fissuras, eflorescências, fendas, desprendimentos e outros 
itens que são resultado do descuido das pessoas perante a edificação pa-
trimonial. Em cidades do interior do Brasil como, por exemplo, Criciúma, é 
bastante comum o aparecimento desses fatos.

Os projetos de intervenção em centros urbanos geralmente são refor-
çados com a proposta de um corredor cultural que serve de elemento inte-
grador dos equipamentos principais da cidade que, na grande maioria, loca-
lizam-se no mesmo ponto desde a sua fundação. Para Furegatti (2011, p. 3),

[...] a noção de corredor cultural é tratada aqui a partir da necessária 
revisão da mobilidade do mapa das apresentações artísticas do mun-
do atual, em boa parte hierarquizadas pela distinção interior-capital 
como única direção desejada para a profissionalização dos trabalhos 
artísticos. 

São “as apresentações artísticas, tanto quanto o trabalho institu-
cional de museus e galerias” que se desenvolvem e criam os “modelos de 
operação a serem seguidos sob a pena de parecer menos contemporâneo 
qualquer produção não tão bem ajustada a esses moldes” (FUREGATTI, 
2011, p. 3).

Utilizar o corredor cultural tirando partido do patrimônio histórico 
como elemento de integração é uma proposta audaciosa, pois nem todas as 
pessoas valorizam a arquitetura, as artes e os costumes locais. 

7 ESTUDO DE CASO: A CIDADE DE CRICIÚMA

Muitas cidades brasileiras tiveram o seu desenvolvimento na década 
de 1940, coincidindo com o movimento Art Decó no Brasil. A cidade de 
Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, é uma delas. Fundada es-
pecialmente por imigrantes de origem italiana, o município até 1940 era 
essencialmente agrícola. Na década de 1900, a praça Nereu Ramos carac-
terizava-se como embrião de urbanidade.
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O início da década de 1940 ficou marcado pelo crescimento popula-
cional na área urbana devido ao minério de carvão. A linha férrea cobria 
grande parte do território, o que direcionava a expansão da malha urbana 
por contenção ou penetração, articulando-se ou mesclando-se a ela.

Os elementos que caracterizam uma ferrovia, os trilhos e as estações, 
foram fundamentais na vida social e cultural dos criciumenses, já que a 
linha férrea era o transporte da atividade mais forte da cidade e represen-
tava a conexão da cidade de Criciúma com o restante do Estado e do País. A 
imagem que se possuía da ferrovia era como um espelho em que a cidade 
buscava se enxergar, com a diferença de que, quando a imagem não lhe 
agradava, o espelho era quebrado. Ao olhar para a ferrovia, em diferentes 
épocas, a cidade se viu feia ou bonita, pequena ou grande, atrasada ou mo-
derna (NASCIMENTO, 2004). 

A presença da ferrovia e dos trens na cidade de Criciúma influenciou 
diretamente a vida dos moradores da cidade, independentemente do seu 
relacionamento com a linha férrea. Todas as pessoas estavam envolvidas 
direta ou indiretamente para que as atividades acontecessem. Paralelo a 
isso, a marca dessa expansão é refletida na construção de edifícios no estilo 
Art Decó, criando um conjunto de edifícios do estilo no entorno da praça 
Nereu Ramos (Figuras 3 e 4). No entanto, como em outras tantas cidades 
do Brasil, a paisagem construída atualmente tem perdido essa marca his-
tórica significativa. 

 Figura 3 – Vista parcial da Rua João 
Pessoa, em 1940

Fonte: Arquivo Histórico Municipal.

Figura 4 – Vista parcial da Rua João 
Pessoa, em 2014

Fonte: Carminatti, 2011.
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A ferrovia e os equipamentos ligados a ela foram todos retirados ou 
demolidos. Os poucos exemplares (em conjunto) de arquitetura Art Decó 
que ainda restam em Criciúma estão no núcleo urbano original – praça 
Nereu Ramos, que ainda conserva a característica de espaço público como 
em sua fundação. Contudo, a paisagem construída perde gradativamente 
seus valores históricos. Afinal, mesmo com a clara relação entre a cidade 
e esse estilo, nenhuma das doze edificações ainda existentes nesse recorte 
possui alguma forma de proteção legal. 

Hoje, o caráter do centro é exclusivamente comercial e a comunica-
ção desse uso cria uma atmosfera desordenada e confusa que dialoga com 
os postes de distribuição de energia, o emaranhado de fios que saem deles 
e as placas informativas gerando um excesso de informações desagradável 
para a cidade.

O calçadão da rua Seis de Janeiro funciona como uma extensão da 
praça Nereu Ramos não só em sentido espacial, mas também sofreu com 
a invasão da publicidade nas marquises dos edifícios Art Decó e desca-
racterizou a área como espaço público de relações sociais, fazendo do 
percurso um centro de consumo a céu aberto. Ao contrário da Nereu 
Ramos, a praça do Congresso é um ponto da cidade onde a comunica-
ção não aparece desordenada. No seu entorno, pequenos serviços foram 
instalados, mas a informação comercial é sutil. As placas de localização 
da cidade também são poucas e não se sobressaem ao verde da praça. O 
mobiliário, com exceção do playground, foi um elemento pensado como 
parte da praça. Grandes bancos de concreto armado demarcam espaços 
e funcionam também como linhas marcantes do traçado da praça. Com a 
implantação do estabelecimento comercial no centro da praça, a comuni-
cação está inserida na praça e um novo tipo de mobiliário surgiu: aquele 
que serve de apoio ao comércio. 

Considerando o Estádio Heriberto Hülse, o Centro Cultural Jorge 
Zanatta (atualmente em desuso), a Casa da Cultura, o Museu Augusto 
Casagrande e a Igreja Matriz São José, esses equipamentos não tiveram 
suas identidades perdidas pela publicidade descontrolada. Entretanto, 
ações do tempo ou reformas sem critério arquitetônico e patrimonial aca-
baram descaracterizando alguns deles. 

Dessa forma, é possível identificar o núcleo urbano central como de 
caráter histórico, porém a apropriação do comércio e a ocupação desor-
denada foi o estímulo para que diversos espaços residuais se criassem na 
mesma área. O núcleo urbano original – praça Nereu Ramos – vem per-
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dendo parte da memória e identidade porque na paisagem construída a 
arquitetura em Art Decó é hoje camuflada e ignorada como conjunto de 
valor histórico, as edificações dos equipamentos voltados à cultura estão 
descuidadas e a memória ferroviária está totalmente desaparecida. Por 
fim, nota-se que esses pontos de interesse cultural e histórico não estão 
inseridos em um contexto único.

O principal objetivo para a implantação do Corredor Cultural é a cria-
ção de um ambiente agradável para o pedestre, que responda ao contexto 
local, por meio de uma sequência bem instalada e cuidadosa de espaços 
livres públicos tangenciando equipamentos culturais. Esta rede é estrutu-
rada em função da criação de âncoras, aproveitando potencialidades da 
área e dinâmicas preexistentes, estabelecendo conexões entre si.

Uma hierarquia de espaços livres que variam em escala e função age 
como âncoras e conexões no local, funcionando como pontos de destino 
com diversos tipos de atividades distribuídas pela malha urbana. São, em 
essência, pontos importantes ao longo dos caminhos do percurso. 

As conexões são divididas em duas categorias: primária, que consis-
te no percurso principal do corredor cultural, e secundária, que trata das 
vias de memória e eixos importantes para a amarração da área. São clas-
sificadas com base em sua escala no contexto da área recorte e no grau de 
atividade potencial que elas podem gerar. Todas as conexões são construí-
das aproveitando a rede de ruas existentes. A combinação entre âncoras e 
conexões permite a criação de um grande número de possibilidades para a 
recriação do espaço público.

8 CONCLUSÃO

O processo de transformação dos centros com condicionantes pree-
xistentes é um desafio para qualquer cidade. O lazer comercial, o excesso 
de informações, a segmentação do espaço pelas vias de grandes fluxos e 
o descaso com o patrimônio edificado são características suficientes para 
problematizar o espaço urbano de Criciúma.

As propostas de intervenção urbana visam valorizar e relacionar o 
patrimônio consolidado e as novas edificações, de modo que a ligação des-
ses equipamentos ocorra através de um corredor cultural, que estimule 
as relações sociais e intensifique as atividades criativas. Todos os esforços 
possíveis devem ser feitos para preservar a Cultura e a história do local.
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A implantação do projeto do Corredor Cultural de Criciúma, por 
meio da criação de uma rede de espaços públicos distintos e variados que 
permitam a formação de vizinhanças com caráter único e permita que as 
diferentes atividades ocorram nas várias ruas, dá suporte a atividades em 
uma variedade de escalas que irão atender e acolher as pessoas de diver-
sos níveis sociais e culturais.
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Resumo: Apresentamos uma análise museológica da exposição de longa dura-
ção do Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense com ênfase nos objetos 
arqueológicos e etnográficos, levando em consideração, por um lado, os aspec-
tos técnicos, como salvaguarda do material e estado de conservação dos obje-
tos, acesso, montagem, composição e temas abordados e, por outro lado, os 
aspectos estruturais do Museu, no que tange às condições do prédio, recursos 
materiais e humanos para elaboração da exposição e manutenção do acervo. 
Avaliamos também o contexto histórico de constituição do Museu e seu acervo 
refletindo sobre as condições de salvaguarda, comunicação e administração em 
que se encontra a instituição, sugerindo-se propostas para qualificação e poten-
cialização desse espaço de referência de preservação da memória da cidade de 
Pelotas. 

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho busca realizar uma análise técnica da situação do 
Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense (MHBPP), observando 
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as ações museológicas e a curadoria do acervo, desde o armazenamento 
na reserva técnica até seu uso na exposição, avaliando os cuidados com 
a preservação dos objetos e até mesmo das informações referentes ao 
acervo. O objetivo central deste trabalho é refletir não apenas sobre a si-
tuação técnica de curadoria do acervo, mas também entender o porquê de 
o Museu encontrar-se distanciado da comunidade local. Avaliamos se as 
ações do MHBPP podem ser relacionadas aos paradigmas contemporâne-
os da museologia, assim como às exigências dos órgãos reguladores como 
o Instituto Brasileiro de Museus.

A análise museológica foi realizada mediante o acompanhamento 
das transformações do museu em três momentos, especialmente nos anos 
2006, 2011 e 2013, buscando-se identificar mudanças no tratamento do 
acervo e na abordagem expositiva em momentos distintos. Para esta ava-
liação foi importante compreender alguns aspectos da história de forma-
ção deste acervo, fundado a partir de práticas colecionistas desde o início 
do século XX e que passou por vários procedimentos de organização. O 
último momento de readequação do Museu foi realizado no ano de 2011, 
quando esse espaço museológico sofreu uma nova mirada teórica, adqui-
rindo uma renovada destinação espacial e uma nova abordagem museal.

2 BREVE HISTÓRICO DO MUSEU DA  
BIBLIOTECA PÚBLICA PELOTENSE:  
A FORMAÇÃO DE UM “GABINETE DE CURIOSIDADES”

2.1 da fuNdação até 2011

A instituição Biblioteca Pública Pelotense situa-se na praça Coronel 
Pedro Osório, 103, no centro da cidade de Pelotas. O prédio de estilo neo-
clássico teve sua fundação em 1878, recebendo livros e documentos a par-
tir de doações da comunidade local. Pelo seu valor histórico inestimável à 
cidade de Pelotas, o prédio foi inventariado como patrimônio histórico e 
arquitetônico, assim como os demais prédios originários do século XIX que 
cercam a praça, formando o “Centro Histórico da Cidade”.

O Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense foi fundado em 
18 de janeiro de 1904, a partir de objetos e documentos históricos que 
remontam à história de Pelotas. Inicialmente, o acervo da Biblioteca foi 
constituído por meio de doações de famílias tradicionais de Pelotas, confi-
gurando um conjunto de objetos e documentos bastante variados. De um 
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espaço para depósito de objetos, o Museu passou a ser incrementado após 
os anos 1940 com a atuação do Sr. Henrique Carlos de Morais.

Henrique Carlos de Morais tem a sua biografia relacionada à histó-
ria da constituição do acervo do Museu. Desde jovem, sempre demons-
trou interesse pela História Natural, dedicando-se ao estudo de plantas 
e animais. Após se formar na Faculdade de Farmácia e Odontologia de 
Pelotas, tornou-se, em 1940, o primeiro funcionário nomeado para diri-
gir o MHBPP, o que o motivou a organizar o Arquivo Histórico da Cidade 
de Pelotas. Ainda em 1940, após ter ingressado no serviço público fe-
deral como perito em Belas Artes, foi nomeado como Conservador do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Educação e 
Cultura. Em 1945, tornou-se membro da Associação dos Arquivistas 
Brasileiros, com sede no Rio de Janeiro. Ainda nesse mesmo período, 
passou a atuar como professor de artes plásticas brasileiras no curso no-
turno mantido pela Biblioteca. Também foi colaborador assíduo de inú-
meros jornais e revistas, com ênfase nas áreas de História, Paleontologia, 
Ornitologia e Arqueologia (REZENDE, 2010, p. 60-61).

Durante seus 53 anos como colaborador e voluntário da Biblioteca 
Pública Pelotense (BPP), atuou como pesquisador de história, biologia, pale-
ontologia, arte, arqueologia e antropologia, entre outras atividades. Segundo 
Rezende (2010, p. 70), atuando como museólogo e responsável pelo acer-
vo da BPP, o Sr. Henrique Carlos de Morais organizou o acervo do Museu 
em 15 seções: Mineralogia, Paleontologia, Ornitologia, Zoologia, Botânica, 
Numismática, Filatelia, Pinacoteca, Escultura, Arquitetura, Engenharia, 
Desenho, Arqueologia, Armas e Relíquias. Após mais de meio século de con-
tribuição à preservação de objetos e documentos de memória na cidade de 
Pelotas, o Sr. Henrique Carlos de Morais, mesmo após a aposentadoria, ocor-
rida em finais da década de 1970, permaneceu ativo na Instituição pratica-
mente até sua morte no ano de 1986 (REZENDE, 2010, p. 59). 

Enquanto “arqueólogo amador”, o Sr. Henrique Carlos de Morais 
foi um pesquisador que demonstrou interesse pelo passado das popula-
ções indígenas. Todos os materiais coletados in situ ou provenientes de 
doações da comunidade foram, por esse pesquisador, devidamente ca-
talogados e registrados em um livro tombo (a transcrição dos materiais 
arqueológicos e etnográficos do livro tombo constitui o Anexo 1), que 
contém informações baseadas em pesquisa bibliográfica e constatações 
empíricas do autor, sobretudo no que se refere à funcionalidade e afilia-
ção cultural dos artefatos. 
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Após a catalogação e o registro do material arqueológico do acervo, 
realizados por esse pesquisador, não foram desenvolvidas outras pesqui-
sas que se debruçassem a repensar a classificação tipológica e afiliação 
cultural dos artefatos. Nos últimos anos da década de 1990, o material do 
Museu se encontrava acondicionado em uma das salas da Biblioteca sem 
qualquer tipo de estruturação para esse fim. A partir de 2006, o material 
arqueológico passou a receber, por estagiários da BPP, novos procedimen-
tos de salvaguarda, como acondicionamento das peças em embalagens de 
polietileno e guarda em caixas de papelão com orifícios laterais que per-
mitem a circulação de ar para diminuir a presença de micro-organismos 
e minimizar os efeitos de um microclima no seu interior. Foi iniciado um 
processo de numeração e catalogação, higienização, fotografia e descrição 
técnica das peças do acervo com o objetivo de avaliar a perda já constatada 
de peças do acervo e de manter o seu controle informatizado, atividades 
essas realizadas por estagiários, as quais, no entanto, não foram seguidas 
adiante.

Figura 1 – Sala do Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense até 2010

Foto: Rafael Milheira.

No início da década passada, houve uma readequação do espaço ex-
positivo, assim como a área de reserva técnica, contudo, o espaço reserva-
do à exposição encontrava-se em uma área de trânsito no 1º andar da BPP, 
até o ano de 2011. 
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Figura 2 – Exposição permanente do acervo arqueológico  
no 1º andar da Biblioteca Pública Pelotense, até o ano de 2011

Foto: Paulo Teixeira.

No ano de 2011, o acervo passou por uma reformulação que o trans-
feriu para o porão da BPP, área destinada ao museu e à reserva técnica. 
Organizadas em três salas: acervo indígena (peças arqueológicas e etno-
gráficas), acervo histórico dos séculos XIX e XX e, na última sala, um cô-
modo reproduzindo um quarto com móveis do século XIX, com uma cama, 
armários, roupas, louças, frascos e peças de uso pessoal, em sua maioria, 
feminino. Não há informações mais precisas sobre a forma de acondiciona-
mento do acervo entre a fundação do Museu e o ano de 2006. É importante 
frisar o ano de 2006 como o começo de uma preocupação que foi concreti-
zada em 2011 com a readequação espacial dos acervos.

Figura 3 – Foto atual da exposição no porão

Foto: Francine Amaral.
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O acervo arqueológico e etnográfico da exposição permanente foi 
analisado pelos autores deste artigo, sendo reinterpretado a partir de um 
olhar arqueológico quanto à função dos objetos e sua origem cultural, me-
didas, tipos de materiais e um breve diagnóstico de conservação. 

Trata-se de um acervo exposto em vitrines retangulares de vidro e 
madeira, até mesmo no piso e em bases de pilares, onde são apresentados 
ossos e placas de Glyptodon (animais da megafauna) (Figura 4), uma pe-
quena coleção de ossos e dentes humanos com simples etiqueta informan-
do que foram coletados de um “sambaqui em São José do Norte”, materiais 
esses expostos sobre papel em uma vitrine de madeira e vidro pendurada 
a um dos pilares de sustentação do porão (Figura 5). 

Figuras 4 e 5 – Placas de Glyptodon e ossos e dentes humanos coletados de um 
“sambaqui em São José do Norte”

 
Fotos: Francine Amaral.

Há também vasilhas cerâmicas: 
Vasilha (01): Tamanho em torno de 35 cm de diâmetro de circun-
ferência de borda e 47 de altura, decoração plástica externa es-
covada com pequeno furo no fundo e paredes internas lisas com 
manchas em preto (possível marca de uso). Vasilha Guarani, do 
tipo cambuchí guaçú1. 
Vasilha (02): Com tamanho em torno de 25 cm de diâmetro de 
circunferência de borda e 25 cm de altura; embora esteja inteira, 

1 A palavra cambuchí significa jarro, cântaro, e designa recipientes com duas funções princi-
pais diferentes, relacionados com duas dimensões relativas, quando são indicadas, pode-se 
afirmar que os cambuchí descritos como de dimensões normais e grandes serviriam para 
armazenar e servir líquidos, enquanto os descritos como de dimensões pequenas seriam 
para beber, um destes qualificado como servindo para beber água e outro para beber bebi-
da fermentada alcoólica (BROCHADO; LA SALVIA, 1989, p. 130). 
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apresenta algumas partes fragmentadas; decoração externa cor-
rugada. Vasilha guarani, yapepó2. 
Vasilha (03): Com tamanho em torno de 53 cm de diâmetro de 
circunferência de borda (a maior), praticamente sem o fundo, es-
tão conservadas apenas suas paredes de interior; lisa e decoração 
externa corrugada. Vasilha guarani cambuchí guaçú. 
Vasilha (04): Com tamanho em torno de 35 cm de diâmetro de cir-
cunferência de borda e uns 40 cm de altura. Destaca se das outras 
vasilhas por sua estética bem diferenciada: cerâmica clara e lisa 
com decoração geométrica já bem apagada nas paredes externas, 
em tons de vermelho e marrom. Borda alta e pintada em tons de 
marrom. Interior liso com resquícios de engobo branco. Vasilha 
cambuchí guaçú. 
Vasilha (05): Com tamanho em torno de 30 cm de diâmetro de cir-
cunferência de borda, praticamente sem o fundo e com a parte in-
terna lisa; decoração externa corrugada. Vasilha guarani yapepó. 
Vasilha (06): Cerâmica em um tom bem escuro e contendo asas 
nas laterais com medidas em torno de 17 cm de diâmetro de cir-
cunferência de borda e uns 0,9 cm de altura. 
Vasilha (07): Cerâmica com aparência quase que cilíndrica com 
estreitamento na altura na borda, com medidas em torno de 15 
cm diâmetro de circunferência de borda e 10 cm de altura. 

Figuras 6 e 7 – Vasilhas cerâmicas em expositores de madeira e vidro

 Fotos: Francine Amaral.

2 Yapepó, panela utilizada para cozimento e aquecimento de alimentos ao fogo (BROCHADO; 
LA SALVIA, 1989). 
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Figuras 8 e 9 – Vasilha cerâmica com asas e vasilha com formato cilíndrico  
de origens culturais não definidas

Fotos: Rafael Milheira.

Além disso, foram identificadas nove pontas de projétil do tipo umbu 
(pedunculadas e com aletas), sendo oito delas de arenito silicificado e uma 
em calcedônia; uma lâmina de machado circular polida; quatro lâminas de 
machado polido de vários tamanhos, um amolador de lâmina de machado, 
seis materiais líticos não identificados. Foram identificados também dez 
cachimbos guarani, sendo seis cônicos e quatro em forma de “L” com ador-
nos (Figuras 10 a 21).

Figura 10 – Pontas de projétil: Tradição Umbu

Foto: Rafael Milheira.
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Figuras 11 a 14 – Lâminas de machado polidas

Fotos: Rafael Milheira.

Figura 15 – Amolador móvel

Fotos: Rafael Milheira.

Figuras 16 a 19 – Artefatos polidos de função não identificada

Fotos: Rafael Milheira.
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Figuras 20 e 21 – Cachimbos cônicos e cachimbos em formato de “L”

Fotos: Rafael Milheira.

Há também na exposição artefatos confeccionados com tramas ve-
getais. Um chocalho de porongo (maracá) com a parte do punho em ma-
deira ornado com sementes e trançados vegetais. Uma rede de descanso 
tecida com tramas vegetais e ornada com penas coloridas em um borda-
do que decora suas laterais como se fossem babados, a qual está atribuí-
da uma etiqueta de identificação com o nome de Rede Nupcial de Tucum. 
Tucum é uma fibra vegetal da qual a rede foi tecida, oriunda da palmeira 
Tucumã – Astrocaryum chambira –, que no Brasil é nativa da região ama-
zônica. Existem, também, na exposição, alguns materiais sem explicação 
e contextualização em relação ao restante. São peças sem identificação 
como alguns materiais líticos (seixos) dispostos aleatoriamente. Dentre 
as peças estão possíveis boleadeiras, pesos de redes, maceradores, assim 
como duas vértebras (ossos) de baleias, lanças, arpões e ou varas (madeira 
e cana) ornadas em trançados (Figuras 22 a 24). 
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Figuras 22 a 24 – Maracá, rede em tucumã e lanças e arpões

Em uma breve avaliação das condições de salvaguarda do acer-
vo, pode-se dizer que ocorrem, em geral, dificuldades de conservação, 
pois há problemas de higienização dos objetos. Há peças com marcas de 
ações de micro-organismos e umidade, sendo esses, possivelmente, os 
fatores de degradação de pinturas e do engobo nos materiais cerâmicos. 
Algumas peças do acervo estão expostas sem suportes adequados e em 
contato físico umas com as outras, havendo o risco de ocorrerem danos 
pontuais decorrentes de contaminações pela fricção. Além disso, há ma-
teriais expostos sem nenhum tipo de proteção com relação ao contato 
com o público. Outro inconveniente encontrado foi o fato de materiais 
orgânicos de origem etnográfica estarem expostos sobre o piso, sem ne-
nhum tipo de suporte, acarretando na umidificação e proliferação de mi-
cro-organismos. 

Existem apenas informações básicas do acervo sobre a procedência 
regional e sobre a forma de ingresso dos materiais arqueológicos na insti-
tuição, sendo registradas no livro tombo com uma numeração ordinal, feita 
com caneta nanquim na superfície dos objetos e, em alguns casos, há o re-
gistro da numeração com etiqueta de papel, cujas informações vêm sendo 
perdidas com o descolamento dessas etiquetas. 

No que se refere à comunicação com o público, a exposição não apre-
senta qualquer tipo de cédulas ou fichas de informação individual ou por 

Fotos: Rafael Milheira e Francine Amaral.
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grupos, assim como não apresenta quadros explicativos, fotos, desenhos, 
mapas, recursos audiovisuais ou sinalização para orientar a circulação das 
pessoas no espaço. É difícil compreender a proposta temática da exposição, 
pois os materiais não são organizados nem por culturas, nem cronologia, 
nem tema, nem geografia. Seguindo essa análise, o objetivo da exposição 
sugere traçar, de maneira confusa, um panorama cronológico-cultural de 
diversas culturas em variados tempos. 

2.2 a estratigrafia do abaNdoNo

Entendendo como foram coletados os objetos e documentos que for-
mam o acervo do Museu Histórico da Biblioteca Pública Pelotense, é pos-
sível afirmar que ele foi composto por práticas colecionistas, de caráter 
diversificado e com “coleções difusas no tempo e no espaço”, como diria 
Bruno (1996). A prática colecionista nas instituições museológicas deu 
origem a muitas coleções e museus no Brasil e no mundo, e o Museu em 
tela não fugiu a essa perspectiva, estando ele de acordo com Bruno (1996, 
p. 293), ao comentar que 

As coleções arqueológicas estão na gênese da história dos museus 
[...] [demonstrando] interesse pelo passado, pelo exótico e pelo di-
ferente, esses acervos foram constituídos para, de certa forma, dimi-
nuir a distância entre as sociedades que vivem em tempos distintos. 
[...], sobretudo, esses acervos, espalhados em museus de portes dife-
rentes, podem sinalizar aspectos inerentes à longevidade e diversi-
dade da herança patrimonial dos seres humanos. 

Os objetos de arqueologia estão na origem desse acervo, constituin-
do-se numa parcela importante da exposição. Aproximadamente 10% dos 
objetos catalogados e registrados no livro tombo são artefatos arqueoló-
gicos e etnográficos, o que demonstra um interesse explícito pelo passado 
indígena. A constatação de que o passado das populações nativas sul-ame-
ricanas tem um destaque no acervo do Museu nos levou ao seguinte ques-
tionamento: Qual o interesse em coletar e guardar objetos do passado dos 
povos indígenas da região? 

Numa análise que se baseia somente nos artefatos, pois não há do-
cumentação original interpretativa do organizador (somente o livro tombo 
traz informações descritivas), pode-se perceber que o interesse pelo exó-
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tico, pelo diferente e pelo longínquo está presente no acervo. Para Gnecco 
(2009), a arqueologia na América Latina muitas vezes auxiliou a alienação 
das histórias nativas ao cortar laços com as sociedades indígenas contem-
porâneas. Neste mesmo sentido, não é possível observar na exposição in-
formações relativas a identidades indígenas no presente na região, dando 
a ideia de que esses grupos pertencem à história pré-colonial brasileira e, 
portanto, a um período corrompido e limitado pelo processo histórico da 
colonização europeia. A proposta principal parece ser mesmo a demons-
tração das diferenças do passado humano, sem, no entanto, assumir um 
papel de relação direta do presente com o passado. 

A composição do acervo parece ter seguido o princípio, há bastante 
tempo criticado pela Museologia, de que os objetos do passado guardam 
em sua essência as histórias em que estiveram inseridos (BRUNO, 1996). 
Esta perspectiva parece bastante evidente nas palavras do próprio Sr. 
Henrique Carlos de Morais. Em um documento de sua autoria intitulado 
Minha formação de museólogo, o pesquisador da BPP apresenta sua con-
cepção museológica comentando que “o museólogo tem de ser, antes de 
tudo, um evocador. Um museu conserva justamente para evocar. Por que 
esta é a sua parte dinâmica, sua vida, linguagem, sua forma de perfeição na 
cultura do país” (REZENDE, 2010, p. 72-73). 

Além, do interesse pela pré-história indígena, pode-se destacar 
no acervo do Museu um interesse pelo passado e presente não indígena, 
apresentado a partir de objetos provenientes de diversas regiões do es-
tado do Rio Grande do Sul, mas também interesse pelas ocupações pos-
teriores, já em período histórico, e curiosidades de outras culturas. Dessa 
forma, é possível perceber que o interesse da coleção vai ao encontro da 
apropriação de fragmentos da história regional do Estado, desde os povos 
ameríndios, passando por várias etapas do processo de ocupação desse 
território, bem como objetos de arte e uso quotidiano de culturas exóticas, 
constituindo-se na guarda de coleções ecléticas. Nisso se destacam os ob-
jetos provenientes das Missões Jesuíticas, objetos do século XIX, quadros, 
bandeiras históricas, talheres e pratos de louça usados por pessoas da elite 
pelotense; busto de vultos da história e objetos de curiosidade pelo exótico 
como um narguilé árabe. 

Pensando no contexto de formação desse Museu, a sua estrutura es-
tava em compasso com os conceitos museológicos do período em que foi 
constituído, tendo sido influenciado por ideias de superioridade de alguns 
povos sobre outros. Neste tipo de museu, comumente eram valorizados os 
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objetos belos, raros e exóticos (RAFFAINI, 1993). A escolha dos objetos a 
serem expostos seguiu critérios estéticos, buscando valorizar as caracte-
rísticas externas, e não as informações sobre o contexto do período no qual 
os materiais eram utilizados. Os objetos exóticos eram apresentados com o 
objetivo de demonstrar a diversidade cultural de outras regiões, e, ao apre-
sentar objetos simples sob o ponto de vista da evolução tecnológica, tenta-
va-se demonstrar a inferioridade dos povos supostamente menos evoluí-
dos (indígenas, por exemplo), em relação aos europeus, que eram tratados 
como os mais evoluídos não só tecnologicamente, como também por sua 
capacidade cultural, emocional e intelectual (TRIGGER, 2004). Portanto, 
por trás das práticas colecionistas encontram-se ideias etnocêntricas, de-
generacionistas e racistas, as quais raramente são defendidas abertamente 
em exposições museológicas. Entretanto, instituições como o MHBPP que 
foram constituídas sob a influência destes pensamentos, ao não alterarem 
sua postura com o passar do tempo, reproduzem ideias amplamente con-
sideradas como inadequadas ao contexto atual, contribuindo para a perpe-
tuação de velhos, mas ainda latentes, problemas teóricos. Neste sentido, a 
reprodução de exposições do tipo observado no MHBPP cria um descom-
passo entre os anseios da comunidade e a instituição museológica, visto 
que esta limita a possibilidade de que o público em geral compreenda nar-
rativas sobre o passado nos objetos expostos nos locais onde, supostamen-
te, as histórias e as narrativas deveriam ser contadas com alguma conexão 
entre o passado e o presente.

De acordo com Bruno (1996), no século passado ocorreram grandes 
mudanças no pensamento relacionado à prática museológica, de um ob-
jetivo de ostentação e de afirmação de superioridade em relação a outros 
povos, à defesa de que os museus deveriam estar atentos aos problemas 
sociais e poderiam ter uma ação no sentido de auxiliar a solução desses 
problemas. Podem ser identificados marcos importantes destas mudan-
ças de postura. A criação do Museu do Homem na França, onde seus or-
ganizadores defendiam a ação política dos museólogos na luta contra os 
problemas relacionados ao fascismo e ao imperialismo; posteriormente, 
na Mesa Redonda de Santiago do Chile, foram apresentadas as ideias de 
Museu Integral, que leva em consideração a totalidade dos problemas de 
uma sociedade, e de museu enquanto ação, um instrumento dinâmico de 
mudança social, embora, segundo Hugues de Varine (1995), pouco impac-
to houve em termos de mudanças de paradigmas nas instituições museo-
lógicas de grande porte. 
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Embora tenhamos visto a preocupação do Sr. Henrique Carlos de 
Morais na constituição de um acervo peculiar e variado, que remonta a 
diferentes épocas da história regional, assim como apresenta objetos de 
culturas distintas e exóticas, são preocupantes as condições de salvaguar-
da, curadoria e exposição do acervo na atualidade. A avaliação realizada 
permitiu a constatação de vários problemas referentes à administração 
desse acervo, que consideramos bastante rico no que se refere, sobretu-
do, aos objetos arqueológicos e etnográficos, dada a variedade de peças e 
de suas potencialidades comunicativas. A má administração histórica do 
acervo denota o tratamento secundário e o abandono paulatino que vem 
sofrendo o Museu, mesmo que esforços tímidos venham sendo realizados 
atualmente. 

Dentre os problemas observados a partir da análise histórica do 
Museu da Biblioteca Pública Pelotense, o mais importante foi constatado 
a partir da análise quantitativa que fizemos no livro tombo de registro do 
acervo. Foi possível perceber que dezenas de peças “sumiram” do acervo. 
Por exemplo, houve a perda de 99 pontas de projétil, todas as 20 bolas de 
boleadeira, as duas mãos de pilão, entre outros objetos. Nesse sentido, per-
cebe-se que a história do acervo do Museu da Biblioteca Pública Pelotense 
se enquadra naquilo que Bruno (1996; 2009) chama de “estratigrafia do 
abandono”, um abandono da capacidade de memória e dos objetos que po-
deriam agenciá-las. Portanto, esse conceito pode se referir não somente ao 
abandono das peças dos acervos, mas também ao abandono da perspec-
tiva memorial que esses acervos representam. Trata-se de um abandono 
do potencial de referência de memória dos artefatos, os quais podem ser 
considerados, com base numa proposta museológica, agentes de ligação 
entre o passado e o presente. 

Posto isto, os objetos que compõem o acervo do Museu, na medida 
em que são mal administrados, não se inserem numa perspectiva patrimo-
nial que permita a reflexão sobre memória e herança cultural. Logo, po-
de-se afirmar que o Museu em questão não se configura como um agente 
interlocutor ativo entre o passado e o presente. Houve um processo admi-
nistrativo que historicamente secundarizou o papel desse Museu perante 
os outros setores da instituição, o que gerou um histórico descaso da co-
munidade pelotense por desconhecer o potencial dessa instituição, já que 
a proposta museológica nunca foi clara. A falta de uma proposta museoló-
gica explícita e bem articulada garantiu o distanciamento do interesse da 
comunidade pelotense pelo Museu.
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Sendo assim, pode-se constatar que o MHBPP é limitado enquanto 
agente patrimonial. Suas propostas não são conhecidas, já que não atingem 
ao público. A proposta museológica, além de ser obscura, por assim dizer, é 
secundarizada em prol de outros interesses da instituição, e com isso a co-
munidade perde um espaço de memória que tem um potencial de reflexão 
bastante importante, mas pouco explorado. Neste sentido, concordamos 
com as palavras de Schmitz ([s.d.], p. 11) “Um patrimônio não administra-
do, além de não render frutos para o seu detentor, tem uma possibilidade 
imensa de se perder”. A perda, neste caso, é um vácuo de memória. A perda 
é a negação da memória histórica que os objetos, enquanto referências his-
tóricas podem simbolizar e potencializar (RAHTZ, 1989; TAMANINI, 1998; 
BRUNO, 1996; 2009). 

Fica claro que o MHBPP não atende aos preceitos básicos do Decreto-
lei 5.264, de 05 de novembro de 2004, do IPHAN, cujo artigo 2º coloca que 
são características das instituições museológicas, dentre outras:

I – o trabalho permanente com patrimônio cultural;
II – a disponibilização de acervos e exposições ao público, propician-
do à ampliação do campo de construção identitária, a percepção crí-
tica da realidade cultural brasileira, o estímulo à produção do conhe-
cimento e à produção de novas oportunidades de lazer;
III – o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizem 
o patrimônio cultural como recurso educacional e de inclusão social, 
e;
IV – a vocação para a comunicação, investigação, interpretação, do-
cumentação e preservação de testemunhos culturais e naturais.

3 CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES MUSEOLÓGICAS DO MHBPP

A partir da avaliação do Museu Histórico da Biblioteca Pública 
Pelotense, pode se perceber o seu estado de abandono, o descaso com o 
seu acervo, o interesse secundário com a manutenção dos materiais e a 
ausência de uma proposta museológica comunicativa que contribua aos 
preceitos de formação de identidade, lazer e educação. Essas questões 
denotam a má administração histórica do patrimônio público do Museu. 
O descaso histórico com esse acervo causou a invisibilidade da materia-
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lidade cultural dos povos indígenas do passado e presente (isto falando 
somente dos objetos etnográficos e arqueológicos), como também causou 
a perda irreversível de dezenas de peças do acervo.

Com o objetivo de estancar o processo de perda do acervo e para de-
senvolver o potencial arqueológico e museológico de referência de memó-
ria não só do acervo, mas também da instituição como um todo, propomos 
as seguintes medidas: 

a) Reserva técnica e área de documentação museológica: 
Melhorar as condições de salvaguarda do acervo, que passa pelos seguin-
tes procedimentos: registrar e catalogar o acervo com base em uma nume-
ração das peças individualmente, inserindo as informações num sistema 
informatizado, de rápido e fácil acesso; realizar a recontagem do acervo e 
quantificar a perda de peças com base no registro do livro tombo para se 
ter noção mais clara do real conjunto artefatual que ainda existe em posse 
do Museu, esclarecendo a história de perda do acervo; fotografar o acervo 
e organizar fichas técnicas descritivas de cada peça, nas quais constem, no 
mínimo, as informações de ano de coleta do objeto, responsável pela co-
leta, proveniência, tipo de artefato, medições básicas da peça e afiliação 
cultural (no caso de objetos de arqueologia e etnografia). 

O material da reserva técnica deve ser acondicionado em embala-
gens inertes, como sacos plásticos herméticos em polietileno atóxico de 
diversas medidas e caixas de polietileno ou polipropileno, para que não 
haja interferências na integridade das peças, pelo contato da embalagem 
com o objeto que deve ser encaixotado com ventilação interna e com sílica. 
As peças devem ser acondicionadas, após esse procedimento, em estantes 
de fácil acesso, mas que se mantenham fora de contato direto com outros 
materiais ou produtos químicos em uma sala com controle de ambiente, de 
acesso de pessoas, controle de micro-organismos e umidade3. 

b) Exposição: A exposição deve ser repensada à luz de novas pro-
postas museológicas, de forma que se possa articular um discurso com 
uma coerência reflexiva entre os objetos e o público. Uma nova proposta 
expositiva do acervo requer repensar o espaço de exposição, bem como 
reoxigenar a expografia em si, no que diz respeito à temática, organização 
das peças, utilização de elementos visuais complementares que facilitem 
a comunicação (como pôsteres, croquis, etiquetas explicativas, desenhos 

3 Alguns desses procedimentos já vinham sendo tomados pela equipe técnica do Museu, 
melhorando as condições de salvaguarda do acervo no ano de 2006.
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e fotografias, etc.), que permitam ter uma noção de contextos. O material 
exposto deve receber os mesmos procedimentos de catalogação da reserva 
técnica para identificação e manutenção do controle geral do acervo. 

c) Atividades de pesquisa, conservação, extensão e relações in-
terinstitucionais: São necessárias atividades de geração de conhecimen-
to científico, conservação e preservação dos objetos e articulação do co-
nhecimento adquirido com a comunidade (MENSCH, 1994; RAHTZ, 1989, 
BRUNO, 1999). Nesse sentido, preparar atividades de pesquisa de campo e 
laboratório na área de arqueologia (por exemplo, a redescoberta dos sítios 
arqueológicos onde foram coletados os objetos da coleção para compor 
um mapa regional de sítios, estudo da variabilidade formal das peças em 
comparação com outros objetos de outros museus, escavações de sítios ar-
queológicos regionais, etc.) e, com isso, enriquecer as coleções com infor-
mações contextuais. 

É necessária a readequação de um laboratório de conservação e res-
tauro para o Museu, visto que o laboratório que se destina a essa atividade 
foi direcionado apenas à conservação e restauro de documentos escritos. 
A readequação de um laboratório com profissionais capacitados é impres-
cindível para que se possam realizar trabalhos de conservação dos objetos 
do acervo para então ficarem à disposição das propostas museológicas de 
exposição. 

As atividades de pesquisa e salvaguarda devem ser articuladas com 
a “Missão do Museu” e com as exposições para então serem mantidas à 
disposição do usufruto da comunidade. A partir de uma nova proposta mu-
seológica, que articule pesquisa e extensão, pode-se desenvolver trabalhos 
de educação patrimonial que a comunidade possa intervir de maneira ati-
va no processo de musealização dos objetos, ampliando, dessa forma, a po-
tencialidade do patrimônio até então estático. O acervo, sendo catalogado 
a partir dos procedimentos indicados, poderá ter suas informações dispo-
nibilizadas ao público por meio da informatização, inclusive para pesqui-
sas de escolares e universitários, gerando grupos de pesquisa e interesse 
público pelo acervo e pelo Museu.

Com o objetivo de possibilitar uma harmonia entre as ações do 
MHBPP com os paradigmas contemporâneos da área da museologia, assim 
como o Estatuto dos Museus, que dita os parâmetros básicos das ações dos 
museus, dever-se-ia criar um regimento interno e um plano contendo a 
Missão da Instituição de acordo com o Estatuto dos Museus, preferencial-
mente, de forma participativa entre os funcionários do museu, especialis-
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tas e parceiros sociais, devendo, também, conter a missão e a função social 
do museu, além de demonstrar o caminho para chegar aos objetivos.

Para amenizar o distanciamento do Museu à comunidade local, pro-
blema este bastante comum aos museus da região, sugere-se seguir alguns 
preceitos indicados pela Mesa Redonda de Santiago do Chile, ocasião em 
que foram definidas as ideias de museu integral (que estabeleça relação 
entre os diversos grupos sociais), e museu como instrumento social (capaz 
de auxiliar na solução de problemas sociais). Estas ideias são a base do mo-
vimento denominado de “Nova Museologia”, em que se busca uma maior 
aproximação dos espaços museais com o público, mediante abordagens 
comunicativas de participação coletiva. Traçando um caminho participati-
vo, o MHBPP poderá se tornar mais interessante quando estabelecer pro-
cessos comunicativos baseados em temas eleitos pela própria população. 
Para isto, seria importante abrir espaços de diálogo com a comunidade, 
possibilitando a manifestação dos desejos dos mais diversos grupos so-
ciais possíveis. 
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aNexo 1 

Transcrição do livro tombo do Museu Histórico da Biblioteca  
Pública Pelotense (Artefatos de arqueologia e etnografia)4

Arqueologia do Brasil Meridional

Cerâmica
1 vaso de barro grande com impressões digitais

2 vasos de barro pequenos uns lisos com impressões

1 vaso com sulcos paralelos de alisamentos

7 cachimbos (angulares – 3, cônicos retos – 2,  
“casco de navio” – 2)

1 chama (pio) para caçar aves e pequenos roedores

Machados
2 machados duma só garganta

13 machados polidos, em forma de cunha

6 machados tabulares

Mãos de pilão ou almofariz
3 mãos de pilão 

Quebra-nozes
2 quebra nozes (grandes)

Mata antas
1 mata anta

4 Foi mantida nesta transcrição a grafia original do documento, assim como as referências 
bibliográficas e a estrutura.

 Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

 Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

 Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

 Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

 Planalto do Rio Grande do 
Sul – cultura Guaiana 
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Itaizás
6 itaizás (de secção rômbica)
1 itaizá (em forma de argolas)

Pedras
2 pedras em forma de queijo (transcrição para as 
“pedras circulares com concavidades”
7 pedras que apresentam concavidades (hoynelos)

Indústria de pedra polida
19 boleadeiras ou bolas Charrua
1 bola de grez com saliências mamilares
2 alisadores ou polidores
2 pontas de dardos
108 pontas de flechas, sendo 9 de quartzo  
(pedra lascada)
1 artefacto para extrair raízes do solo
--- “pá ou cavadeira” (Angyone Costa)

Arcos
9 arcos (maiores) para caça e para a guerra
1 arco (pequeno) para pesca e caça miúda
1 arco (menor) para alvo

Flechas
3 flechas com pontas de ferro
34 flechas com diversas, para pesca, caça e alvo

6 flechas para caça, com pontas de madeira e osso
1 flecha pequena com ponta de ferro, par fisgar

Artefactos indígenas
Trabalhos manuais em fibras vegetais
1 bola de “Tucum” para caça

 Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

 Sambaquis litoral – cultura 
Sambaquiana – Guaiana 

 Cultura Charrua e Tape, município 
de Bagé 

 Estado do Paraná 

 Estado do Paraná 

 Município de Iraí – Estado do 
Rio Grande do Sul 

 República do Paraguai 
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