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APRESENTAÇÃO 

 

O Seminário de Pesquisa em Pós-Graduação e Inovação é um projeto pedagógico vinculado 

à disciplina ACP804 ofertada aos alunos de mestrado de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, da Escola de Arquitetura, da 

Universidade Federal de Minas Gerais, desde 2016, quando da reestruturação do Programa a 

partir da inclusão do nível de doutoramento. 

O projeto propõe aos alunos o desafio de organizar um seminário aberto ao público no qual 

eles apresentam, pela primeira vez, seu projeto de pesquisa sob o formato de artigo e 

comunicação. Desde o início, os discentes se estruturam em grupos e, de forma autônoma e 

autoral definem o tema do evento a partir de questões atuais, transversais ao escopo do 

Programa. Da mesma forma, respondem pela escolha dos convidados, organização das 

mesas, programação visual, preparação da infraestrutura, inscrições e divulgação. 

Antecede à organização do seminário, discussões teóricas sobre interdisciplinaridade; 

sustentabilidade e ética da pesquisa, considerando as três linhas do Programa: Memória e 

Patrimônio Cultural; Paisagem e Ambiente e Tecnologia do Ambiente Construído.  

O projeto permite uma visão transversal dos temas das pesquisas individuais desenvolvidas 

no âmbito do Programa, suas interconexões e uma reflexão compartilhada das questões 

propostas por cada pesquisador. 

A dinâmica da disciplina, ao reunir os alunos de mestrado e doutorado recém-ingressos em 

um mesmo projeto coletivo, fortalece os laços entre os alunos e promove sua integração.   

Da mesma forma, ao apresentar suas propostas de investigação em um formato de seminário 

aberto ao público, permite a visibilidade do Programa ao público externo, convertendo-se em 

uma vitrine para futuros egressos; cria conexões com a sociedade e produz uma experiência 

pedagógica proativa. 

Em sua quarta edição, o tema escolhido foi Travessia - Ampliando olhares sobre paisagem, 

patrimônio e tecnologias. Em termos gerais, pode-se dizer que o conceito de travessia é 

correlativo ao processo de transpassamento, atravessamento de lugar, passagem e superação 

de barreiras a partir do exercício da alteridade. Na psicanálise, para Lacan (1901-1981), a 

travessia também é um jogo onde os repertórios primários do consciente e inconsciente 

podem ser alterados a partir da transformação de paradigmas, conceitos e modelos 

engessados, a partir do deslocamento dos princípios. 

Esperamos que a troca de experiências, as discussões e as reflexões geradas por este evento 

possam ser aproveitas em prol da construção de um Programa de Pós-Graduação inclusivo e 

comprometido com a democracia, a sustentabilidade e a diversidade cultural.  

Como ponte, caminho ou superação, a travessia é também o processo de aprendizado que se 

faz no movimento e, lembrando Grande Sertão Veredas, existimos sempre no 

atravessamento das coisas, “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a 

gente é no meio da travessia” (ROSA, 1994, p.86). 
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MESA 1 

Indicadores de qualidade ambiental de uma área de preservação permanente urbana 

(APP) com nascentes – Parque Américo Rennè Giannetti – na valorização do 

patrimônio natural e construído 

Environmental quality indicators of a permanente urban preservation area (APP) 

with springs - Parque Américo Rennè Giannetti - in the valuating of the natural and 

built heritage  

Indicadores de calidad ambiental de un área de preservación urbana permanente 

(APP) com manantiales - Parque Américo Rennè Giannetti – em la apreciación del 

patrimonio natural y construido 

 

Beatriz Fernandes Barros – Universidade Federal de Minas Gerais1 

 
Resumo: A manutenção de Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas explica-se devido ao 

avanço de edificações sobre áreas verdes nas cidades, e seu efeito diante das mudanças do clima em 

curso e seus eventos extremos. O estudo proposto visa analisar dados coletados no Parque Américo 
Rennè Gianetti, em Belo Horizonte – MG, Brasil, além de uma busca sistematizada na bibliografia. 

O parque encontra-se rodeado de edificações, além da área hospitalar, que pode gerar risco de 

contaminação de suas nascentes. Análises serão feitas com relação à qualidade da água disponível e 
sua infiltração no solo, o que alimenta o lençol freático. Trata-se de uma pesquisa em andamento e, 

portanto, sem respostas conclusivas. Acredita-se que o grau de conhecimento atingido possa servir 

de base para outros estudos e gere algum impacto em benefício de áreas verdes urbanas. 

 

Palavras-chave: Nascentes, Mudanças Climáticas, Edificações, Áreas Verdes, APP urbana  

 

Abstract: The maintenance of urban Permanent Preservation Areas (PPA) is explained by the 
advancement of buildings in green areas in the cities, and its effect in the face of ongoing climate 

changes and their extreme events. The proposed study aims to analyze collected data in Parque 

Americo Rennè Giannetti, in Belo Horizonte - MG, Brazil, besides a systematic search in the 
specialized bibliography. The park is surrounded by buildings, in addition to the hospital area, which 

can generate risk of contamination of its springs. Analyses will be done in regarding the quality of 

available water and its infiltration in the soil, which feeds the ground water. This is na ongoing 

research and therefore has no conclusive answers yet. It is believed that the level of knowledge 
attained can serve as a basis for further studies and has some impacto n the benefit of urban green 

areas. 

 

Keywords: Springs, ClimateChange, Buildings, Green Areas, Urban PPA  

Resumen: El mantenimiento del Área de Preservación Permanente urbana (APP) se explica por el 

avance de los edifícios em áreas verdes em las ciudades, y su efecto ante los câmbios climáticos em 

curso y sus eventos extremos. El estúdio propuesto tiene como objetivo analizar datos recoplilados 
em el Parque Américo Rennè Gianetti, en Belo Horizonte – MG, Brasil, además de uma búsqueda 

sistemática em la bibliografía especializada. El parque está rodeado de edifícios y zona hospitalaria, 

 
1
 Aluna de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, 

sob orientação da prof. Dra. Maria Rita Scotti Muzzi 
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lo que puede generar riesgo de contaminación de manatiales. Se realizarán análisis sobre la calidad 
del água disponible y su infiltración em el suelo, que alimenta la capa freática. Esta es uma 

investigación em curso y, por lo tanto, no tiene respuestas concluyentes todavia. Se cree que el nível 

de conocimiento alcanzado puede servir como base para futuros estúdios y tiene algún impacto em el 

benefício de las áreas verdes urbanas. 

 

Palabras clave: Manantiales, Cambio Climático, Edificios, Áreas verdes, APP urbana 

 

Introdução 

A manutenção de Área de Preservação Permanente – APP - em centros urbanos possibilita a 

valorização da paisagem e do patrimônio natural e construído. A relevância deste estudo é 

mostrar a importância da manutenção de uma APP em meio urbano, pois essas áreas de 

vegetação arbórea são capazes de manter o solo coeso, além de ajudar na preservação de 

nascentes. Esses serviços naturais fazem parte de um processo que dá apoio e sustentação ao 

sistema urbano. Se há algo de errado com as cidades de hoje, então é possível almejar um 

modelo diferente para mudar o lugar que todos procuram viver um dia. 

A área a ser estudada é importante como fonte de diversas nascentes situadas na parte central 

de Belo Horizonte, dentro de uma APP, com vegetação arbórea diversa, e que pode contribuir 

ainda mais com a melhoria do microclima local, aliviando as ilhas de calor no entorno do 

parque. As APP, instituídas pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012), são definidas como 

espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo 

ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. Áreas de 

preservação são ambientalmente frágeis e vulneráveis, sendo portanto responsáveis por 

diversos serviços ambientais, como: a) proteção dos corpos d’água para evitar enchentes, 

poluição e assoreamento; b) manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, que 

previne contra inundações e enxurradas e colabora com a recarga de aquíferos, evitando o 

comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e quantidade; c) a 

atenuação de desequilíbrios climáticos intraurbanos, como o excesso de aridez, o desconforto 

térmico e ambiental e o efeito “ilhas de calor”. Daí sua importância na preservação da 

paisagem ambiental e cultural em centros urbanos. Quanto maior o número de habitantes e 

mais quantidade de edificações nas cidades mais graves são os problemas. Dados, segundo 

Rogers (2015), apontam que em 1950, 29% da população mundial vivia em áreas urbanas; já 

em 1990, este índice chegou a 50%. No Brasil, cerca de 80% da população vive em cidades 

ou vilas, de acordo com Souza (2016).  

O fato é que o uso da terra em meio urbano de forma desordenada impulsionou em maior ou 

menor grau o crescimento urbano e, consequentemente, a degradação ambiental. A redução 

de benefícios ecológicos importantes sobre as cidades tem trazido sérios riscos às mesmas. 

O ambiente construído, na opinião de Rogers (2015, p.17), continua sendo considerado uma 

questão fortuita. Com isso, a construção de nosso habitat ainda é dominada pelas forças do 

mercado. Uma área verde muitas vezes é guardiã de nascentes urbanas, trazendo inúmeros 

benefícios para a população das cidades. Como exemplo podemos citar que uma árvore 

média é capaz de absorver dióxido de carbono, eliminar oxigênio e transpirar cerca de 380 

litros de água por dia. No entanto, as árvores em conjunto com a água compõem a paisagem 
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urbana que é capaz de filtrar a poluição e umidificar o ar, principalmente na região central da 

cidade, como é o caso de estudo. 

A proposta desta pesquisa é demonstrar a importância de se manter as nascentes em uma 

APP urbana preservada. Em geral essas áreas se encontram sufocadas pelo crescimento das 

cidades. O local de estudo situa-se na parte central da cidade de Belo Horizonte – o Parque 

Américo Rennè Gianetti – densamente edificada em seu entorno e repleta de nascentes, 

inclusive no subsolo de edificações de uso hospitalar. Contudo, percebe-se o quão importante 

é a preservação dessa área na manutenção do lençol freático e afloramento de nascentes, 

assim como sumidouro de água em épocas de muita chuva e inundações, além da melhoria 

da qualidade de vida da população local.  

Em que pese o crescente avanço do ambiente construído em torno das poucas áreas verdes 

em meio urbano, a questão da preservação dessas áreas fica ainda mais evidente. Em grandes 

cidades, como Belo Horizonte, os parques urbanos são regulamentados por instrumentos 

legais específicos. O que se vê, todavia, é que as áreas de ocupação consolidadas (prédios, 

ruas e vias públicas) sufocam os ambientes naturais que ali se mantém como retórica a uma 

abordagem ambiental para a cidade. A pesquisa proposta pretende provar que o processo de 

urbanização pode ter efeitos devastadores com a falta de planejamento adequado, como o uso 

indevido dessas áreas e sua ocupação irregular, causando também a destruição de nascentes 

e vegetação. Propõe-se também um diagnóstico do parque e sua atual situação em relação às 

nascentes, captação de água fora do parque e a capacidade do mesmo em dar suporte aos 

esforços de preservação do microclima na cidade. Sendo assim, busca propor a manutenção 

das áreas de preservação permanente (APP) em meio urbano como um importante 

instrumento que permite uma sensível melhora nas condições ambientais das cidades.  

 

Considerações sobre a área de estudo 

O parque Américo Rennè Gianetti abriga diversas nascentes. As águas da nascente localizada 

na área da Fundação Hemominas foram transpostas para o parque, inaugurando a Lagoa do 

Quiosque, em 2007. No ano seguinte, uma transposição de nascente conduz o volume 

captado para a Lagoa dos Marrecos e do Quiosque. Essas águas alimentam as três lagoas do 

parque melhorando a qualidade ambiental de toda a área do entorno (figura 1). Portanto, a 

manutenção de parques e áreas verdes com nascentes em centros urbanos é uma contribuição 

de valor inestimável para as cidades, visto que essas áreas estão diretamente relacionadas à 

diminuição de alagamentos em épocas de chuvas e a manutenção do abastecimento hídrico. 

Os centros urbanos, via de regra, são caracterizados como um meio ambiente excessivamente 

adensado. As edificações no espaço urbano exigem grandes intervenções na paisagem 

original, alterando drasticamente seus componentes bióticos e abióticos. Por conta disso, em 

sua maioria, essas intervenções provocam desarranjos na dinâmica ambiental que existia 

anteriormente, produzindo impactos consideráveis nas áreas já habitadas.  

 

Figura 1 – Uma das lagoas do parque Américo Rennè Giannetti, próxima a uma nascente urbana 
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 Fonte: Beatriz F. Barros, set/2019 

O crescente processo de urbanização sem planejamento adequado deixa efeitos indesejáveis, 

como o uso indevido de áreas verdes, suprimindo-as a tal ponto que provoca graves 

problemas nas cidades, com os desequilíbrios climáticos intraurbanos e inundações, dentre 

outros. Um dos mais importantes serviços ambientais fornecidos pelas áreas de preservação 

(APP), tanto em áreas naturais quanto em meio urbano, relaciona-se ao ciclo hídrico na 

promoção da infiltração e drenagem pluvial, o que contribui para a recarga dos aquíferos e 

diminui a ação das águas em sua dinâmica natural, evitando enxurradas e inundações que 

afetem a sociedade como um todo. Ademais, este estudo procura identificar qual o papel da 

nascente na floresta urbana sobre o microclima local, por meio do sombreamento da mata e 

a umidade do solo, buscando assim indicadores de recuperação urbana. Essas áreas dão 

estabilidade geológica ao solo, prevenindo contra a ocorrência de deslizamentos de terra e 

proporcionando maior segurança às populações. 

O estudo busca alcançar os objetivos: 

1- Contribuir para a manutenção de APP em meio urbano como forma de valorização 

da paisagem e do patrimônio natural e construído e verificar se a preservação dessas 

áreas proporciona valor ecológico, histórico, cultural e paisagístico  

2- Analisar a influência das nascentes do parque no microclima urbano, analisando a 

umidade, a drenagem do solo, a luminosidade dos raios solares através da vegetação 

3- Caracterizar as áreas verdes do ponto de vista ambiental, social e de organização 

visual do espaço urbano, descrevendo sua importância nas cidades como apoio de 

uma rede hídrica estrutural 

Por conseguinte, este trabalho pretende estabelecer indicadores bióticos e abióticos da 

funcionalidade dos serviços ecossistêmicos fornecidos por uma APP urbana relacionados à 

vegetação, à drenagem da água e a ressurgência de uma nascente. Grandes áreas 

impermeabilizadas em cidades reduzem a infiltração da água e a recarga natural dos lençóis 
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freáticos, considerando este um fator de risco que pode gerar dificuldades de abastecimento 

futuro. Por outro lado, áreas verdes servem como sistema de armazenamento de carbono e 

água. Esses “armazéns” de carbono em área urbana densamente edificada funcionam como 

uma zona tampão, compensando a elevada emissão de gás carbônico e perda de água. Ainda, 

há um ganho considerável no microclima do entorno dessas áreas.  

Figura 2 - Arborização do parque representada pelo tamanho das copas das árvores

 

Fonte: Plano diretor Parque Américo Rennè Giannetti 2015 – 2050 

Uma árvore isolada não forma uma floresta, não produz um microclima equilibrado, visto 

que estando exposta fica desprotegida contra as mais variadas intempéries, enquanto um 

conjunto de árvores (figura 2) forma um ecossistema adequado que minimiza o excesso de 

calor, traz umidade atmosférica e ainda é capaz de armazenar grandes quantidades de água. 

A manutenção de áreas de preservação em meio urbano é requisito básico para proporcionar 

uma maior qualidade de vida e conforto à população. De acordo com Roaf (2009, p.271), 

tanto a concentração quanto a compactação de grandes edifícios em áreas urbanizadas 

ocasionam o uso intensivo do solo, além de causarem problemas de superpopulação. Isso 

afeta consideravelmente áreas abertas, ruas e parques, o que é chamado de hipertrofia urbana. 

Conforme Braga (2003, p.114), “a urbanização cria não só novas paisagens, como novos 

ecossistemas”.  

 

Figura 3 – Entrada do parque pela avenida Afonso Pena, onde é possível observar o sombreamento no 

período da manhã 
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Fonte: Beatriz F. Barros, set/2019 

Parques urbanos, jardins, lagos e vegetação arbórea fornecem sombra e refrescam as vias 

públicas (figura 3). Outrossim, essas áreas com vegetação arbórea minimizam os níveis de 

ruído e filtram a poluição. Todos esses fatores contribuem para redução significativa do uso 

de condicionamento de ar nas áreas edificadas. Um problema cada vez mais comum nas 

grandes cidades se refere às inundações. As enchentes urbanas estão aumentando e, segundo 

Roaf (2009, p.188), isso se deve ao fato de que as cidades se expandem de tal forma, que os 

campos e as áreas de florestas que absorvem a água dão lugar a ruas, edifícios e 

estacionamentos impermeáveis. Isso acontece especialmente em períodos de chuvas intensas 

em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Portanto, a preservação de 

nascentes, especialmente em áreas urbanas, é primordial no planejamento de cidades 

sustentáveis. 

Os serviços ecossistêmicos relacionados com ressurgência (afloramento de massas de água), 

drenagem e infiltração, segundo Six et al (2000), dependem da qualidade do solo e da 

vegetação capazes de promover a macro e microporosidade do solo. Para Roaf (2009, p.190), 

a qualidade da água será drasticamente afetada pelas mudanças climáticas. Um dos motivos 

é que o aumento da temperatura da água acelerará o crescimento de bactérias que são 

transportadas por água, plantas e fungos. Além disso, mudanças nos níveis das águas 

subterrâneas afetarão sensivelmente o fornecimento de água.  Mendes (2017) concorda que 

os baixos índices pluviométricos comprometem os aquíferos e, para que eles se mantenham, 

além da dependência das chuvas que os alimentam, há que se considerar também o uso do 

solo.  

Por todas as funções exercidas por uma Área de Preservação Permanente (APP) urbana, 

busca-se um consenso de que essas áreas são essenciais na manutenção da qualidade de vida, 

melhora dos efeitos da poluição, atenuação das “ilhas de calor” e diminuição das 

consequências nefastas à população. Sob o ponto de vista de Castriota (2009), nos anos 90 a 

UNESCO ampliou o conceito de patrimônio como “paisagem cultural”, combinando 
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aspectos materiais e imateriais, além de indicar interações importantes entre o homem e o 

meio ambiente. No que tange esta nova compreensão, segundo o autor, surge a possibilidade 

de se propor estratégias de intervenção integradas que resultarão em respostas mais 

estruturadas quando se pensa no grande desafio que é a conservação urbana. Vide 

configuração da nova capital de Minas Gerais já com o parque (Figura 4) 

Figura 4 – Mapa da nova capital de Minas Gerais com o parque, 1894 e 1895 

 

Fonte: Plano Diretor Parque Américo Rennè Giannetti 2015-2050 

No intuito de conseguir resultados satisfatórios, não basta projetar apenas edifícios e ruas, é 

preciso planejar com sustentabilidade, ou seja, considerando os aspectos ambientais, 

buscando o bem-estar de toda a comunidade. O plano original do parque tinha mais áreas 

verdes, que atualmente foram ocupadas pelo Palácio das Artes e o teatro Francisco Nunes, 

este construído em cima de uma das nascentes do parque. Rogers (2015, p.32) acredita que 

não haverá no futuro cidades sustentáveis sob o ponto de vista ambiental, até que ecologia 

urbana, sociologia e economia estejam de fato presentes no planejamento das cidades. Para 

Margalef (1998), o aumento de centros urbanos cada vez mais concentrados, com crescentes 

necessidades de água para abastecimento doméstico, industrial, irrigação e lazer, torna a água 

um dos recursos fundamentais para a manutenção de uma grande cidade, sendo fundamental 

na harmonia da paisagem e na melhoria do clima local. A recuperação de benefícios 

ambientais em áreas urbanas hoje consolidadas permanece como retórica.  

Faz-se, então, necessário estabelecer parâmetros que tragam de volta a melhoria dos serviços 

ambientais para a população, principalmente em uma região cercada por edificações (Figura 

6), assim como a conservação do sistema hídrico e a diminuição das “ilhas de calor” na região 

central da cidade.  
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Figura 6 – Uso das edificações no entorno do parque 

 

Fonte: Plano diretor Parque Américo Rennè Giannetti 2015 – 2050 

A despeito da pouca visibilidade atribuída às APP urbanas, percebe-se a necessidade de 

estudos mais específicos sobre o tema, já que essas áreas são eficientes no combate à 

degradação e ao consequente desequilíbrio ambiental, especialmente áreas com nascentes. 

Por isso a preservação de nascentes, especialmente em áreas densamente urbanizadas, é 

primordial no planejamento de cidades sustentáveis. Rogers (2015, p.14) já dizia “é uma 

ironia que as cidades, o habitat da humanidade, caracterizem-se como maior agente 

destruidor do ecossistema”. 

 

Estabelecimento dos indicadores ambientais 

A metodologia usada busca realizar, primeiramente, uma pesquisa histórica bibliográfica 

pormenorizada, seguida de visitas a campo com eventuais entrevistas técnicas e questionários 

aos usuários do parque. Também serão feitas coletas de água das diferentes nascentes do 

parque. A coleta de amostras nos corpos d’água é importante para verificar a qualidade das 

águas que abastecem os lagos ali existentes – os bioindicadores - como a presença de 

bactérias e outros fatores microbiológicos, assim como estimar a vazão das mesmas. Serão 

coletadas amostras do solo visando análises das diferentes zonas – de 15 a 20 metros – no 

entorno das nascentes, método considerado apropriado segundo Kimura et al. (2017). Ainda 

com o objetivo de analisar toda a área do parque, será feita uma graduação em zonas ou faixas 

circulares para avaliação do volume de água da nascente, da umidade do solo, drenagem, 

porosidade e fertilidade do solo, de acordo com Mendes (2017), as quais serão 

correlacionadas com a temperatura do parque em cada zona ou faixa. Será possível trabalhar 

com quatro ou cinco faixas de avaliação, onde o cálculo será feito com base na área total do 
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parque, desde a área urbana edificada no limite da avenida Afonso Pena por um lado e da rua 

Ezequiel Dias do outro lado, como exemplo, seguindo gradualmente em faixas até o interior 

do parque onde se encontra a nascente. Portanto, esse é uma das linhas que permeará toda a 

pesquisa. Assim será possível avaliar a influência, tanto do sombreamento quanto da umidade 

de um parque urbano com nascentes no microclima local e no conforto ambiental para a 

população do entorno. Será necessário o uso de aparelhos de medição da qualidade ambiental 

do parque, como luxímetro (que mede a luminosidade dos raios solares através das árvores) 

e o higrômetro (mede a umidade em diferentes áreas).  

Será fundamental medir a luminosidade advinda dos raios solares e sua penetração pelas 

copas das árvores distribuídas no parque. Nesse caso, será utilizado um luxímetro que 

estabelecerá quais locais do parque oferecem um maior conforto ambiental aos usuários 

devido a luminosidade e sombreamento. De acordo com Bianchini et al (2001), a variação 

da luminosidade que penetra no sub-bosque através do dossel das árvores propicia uma vasta 

diversidade de micro-habitats dentro de uma floresta, especialmente quando há aberturas de 

clareiras (comuns em parques urbanos), além do tipo de dossel e sua capacidade de perder as 

folhas. Os valores resultantes dessa medição serão capazes de mostrar qual a proporção da 

luminosidade a céu aberto que penetra as copas das árvores no parque. Bianchini et al (2001) 

explica que um maior espaçamento entre as árvores poderia proporcionar um ambiente com 

maior luminosidade, porém mais seco, o que aumentaria a transpiração das plantas e, 

consequentemente, a perda de suas folhas. Um higrômetro será usado para avaliar o grau de 

umidade em áreas específicas, tanto as mais próximas quanto as mais distantes de um recurso 

hídrico, ou seja, as nascentes e as lagoas. 

Estudos mais aprofundados serão enviados a laboratórios para análises ambientais, e visitas 

a campo servirão de base para desenvolver quais as necessidades prementes do parque. 

Propõe-se estabelecer indicadores da funcionalidade das nascentes, quais critérios podem ser 

mantidos daqui a dez, vinte anos, e avaliar se houve melhora ou piora nesses padrões. Assim, 

serão feitas coletas de amostras de água em épocas diferentes que serão enviadas a um 

laboratório para análises mais detalhadas. Paralelamente, amostras de solo serão coletadas e 

enviadas para os procedimentos adequados, onde serão avaliadas umidade, fertilidade, 

drenagem, porosidade e quantidade de matéria orgânica disponível. Amostras de folhas das 

árvores serão igualmente analisadas para avaliar a quantidade de carbono folear, o que indica 

sua capacidade de sequestro de carbono no ar. As florestas, assim como os solos e os oceanos, 

têm a capacidade de armazenar carbono e este carbono se movimenta entre os meios e a 

atmosfera como um ciclo contínuo. Sendo assim, as áreas com vegetação arbórea e seus solos 

em centros urbanos agem como fontes ou sequestradores de CO2 em diferentes momentos. 

Daí a importância de se analisar o carbono folear, como especificado anteriormente. Todos 

os elementos obtidos ficarão disponíveis aos gestores do parque e pesquisadores para futuras 

pesquisas no local. 

 

Considerações finais 

Com o intuito de que a pesquisa não se limite à teoria, busca-se a análise criteriosa dos dados 

que serão coletados a fim de elucidar os questionamentos feitos ao longo do trabalho. Para 

tanto, propõe-se elaborar um conjunto de elementos (bióticos e abióticos) que facilitarão o 

entendimento ao final da pesquisa. O estudo pretende estabelecer indicadores dos serviços 
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ecossistêmicos que uma APP urbana fornece, principalmente quando possui nascentes e 

vegetação arbórea em abundância. Ademais, busca-se provar a importância que essas áreas 

têm com relação à drenagem da água, manutenção do aquífero urbano e a ressurgência de 

nascentes.  

Diferentes fatores ecológicos e humanos operam e são importantes em escalas diversas. 

Diante disso a pesquisa propõe verificar quais desses aspectos estão representados na área 

em questão. Busca-se o compartilhamento de dados, pois assim acredita-se ser possível 

construir uma gestão cada vez mais sustentável em benefício do meio ambiente e da 

população em geral. Daí a importância de entrevistas feitas com profissionais responsáveis 

e, sobretudo, questionários aos usuários do parque. Ao mesmo tempo serão consultados 

livros, periódicos, além de legislação específica na biblioteca da UFMG - na Escola de 

Arquitetura e no Instituto de Ciências Biológicas – além de documentos disponíveis em sítios 

eletrônicos, no intuito de ajudar a elucidar o objeto e o problema proposto com a pesquisa 

em questão. 

Da mesma forma, os resultados dos questionários aplicados, depois de padronizados, terão 

um valioso papel no registro das expectativas dos usuários do parque. Acima de tudo, deve-

se pensar no bem comum que essas áreas proporcionam à cidade e à população em geral. 

Consequentemente, as respostas obtidas vão requerer no futuro atuações multidisciplinares 

de profissionais de instituições ligadas direta ou indiretamente ao parque Américo Rennè 

Giannetti. Trata-se de uma pesquisa que se encontra em andamento e, portanto, ainda não 

possui respostas conclusivas. 
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Bento Rodrigues-MG-Brasil: o desastre e os desafios do processo de reassentamento 

da população atingida 

 Bento Rodrigues-MG-Brasil: the disaster and the challenges of the resettlement 

process of the affected population 

 Bento Rodrigues-MG-Brasil: el desastre y los desafíos del proceso de reasentamiento 

de la población afectada 

  

Elieth Amélia de Sousa – Universidade Federal de Minas Gerais2 

 
Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo o processo de reassentamento da população de Bento 

Rodrigues-MG-Brasil pós-desastre minerário ocorrido em 05 de novembro de 2015. Após cerca de 

quarenta anos de extração de minério na região, esse povoado teve sua destruição efetivada pelo 
rompimento da Barragem de Fundão, deixando cerca de duzentos e vinte famílias desalojadas, que 

atualmente estão realocadas no município de Mariana à espera de um reassentamento definitivo, 

previsto para o ano de 2020, após quatro anos de espera. A fonte principal na elaboração desse artigo 
é a pesquisa de campo concluída em agosto de 2019 denominada: A reconstrução de Bento 

Rodrigues-MG-Brasil e as memórias do lugar, realizada pelo Laboratório da Paisagem da Faculdade 

de Arquitetura da UFMG.  

 

Palavras Chave: Bento Rodrigues-MG-Brasil, Desastre, Reassentamento. 

 

Abstract: This article has as its object of study the resettlement process of the population of Bento 
Rodrigues-MG-Brazil after the mining disaster occurred on November 5, 2015. After about forty 

years of ore extraction in the region, this village had its destruction effected by the rupture of 

Barragem de Fundão, leaving around two hundred and twenty families homeless, who are currently 

relocated in the municipality of Mariana awaiting a definitive resettlement, scheduled for 2020, after 
four years of waiting. The main source in the elaboration of this article is the field research completed 

in August 2019 entitled: The reconstruction of Bento Rodrigues-MG-Brasil and the memories of the 

place, carried out by the Landscape Laboratory of the Faculty of Architecture of UFMG.  

 

Keywords: Bento Rodrigues-MG-Brasil, Disaster, Resettlement. 

 
Resumen: Este artículo tiene como objeto de estudio el proceso de reasentamiento de la población 

de Bento Rodrigues-MG-Brasil después del desastre minero ocurrido el 5 de noviembre de 2015. 

Después de aproximadamente cuarenta años de extracción de mineral en la región, la ruptura de la 

presa provocó la destrucción de esta aldea. Fundão, dejando a unas doscientos veinte familias sin 
hogar, actualmente reubicadas en el municipio de Mariana en espera de un reasentamiento definitivo, 

programado para 2020, después de cuatro años de espera. La fuente principal en la preparación de 

este artículo es la investigación de campo completada en agosto de 2019 titulada: La reconstrucción 
de Bento Rodrigues-MG-Brasil y los recuerdos del lugar, realizada por el Laboratorio de Paisaje de 

la Facultad de Arquitectura de la UFMG.  
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Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação de Doutora Maria Cristina Villefort Teixeira 
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Palabras Clabe: Bento Rodrigues-MG-Brasil, Desastre, Reasentamiento 

 

Introdução 

Guerras e catástrofes “naturais” frequentemente alteraram o cenário da fixação e a memória 

do viver local permaneceu apenas na história. A memória recente nos traz insistentemente à 

mente Hiroshima e Nagasaki, lídimos efeitos da Modernidade. Também alteração de nomes 

de lugares mostra aspectos quase invisíveis de substituição da memória pelo conquistador. 

Como se chamava Constantinopla? Bizâncio? Istambul? O que era Curral Del Rei?  

Agora, em nossa história recente, Bento Rodrigues-MG-Brasil, como uma síntese das 

aventuras nômades das bandeiras, concretização das aventuras dos arraiais, não mais existe. 

Em 05 de novembro de 2015 um mar de lama destruiu grande parte de seu território pelos 

rejeitos da Barragem do Fundão localizada a cerca de dois quilômetros do povoado. Esse 

desastre matou pessoas, devastou locais de moradia e desassentou aproximadamente 220 

famílias que foram realocadas em hotéis, casas e apartamentos alugados no município de 

Mariana e arredores, onde ainda permanecem há quase quatro anos à espera de um novo local 

para o reassentamento definitivo na localidade denominada Lavoura. A figura a seguir mostra 

espacialmente a Barragem de Fundão, Bento Rodrigues-MG-Brasil e Lavoura no Município 

de Mariana, Minas Gerais.  

Figura 1 - Município de Mariana, MG 

  

Fonte: Teixeira et al. (2019) 

O artigo está estruturado em duas partes: a primeira contextualiza a história de Bento 

Rodrigues-MG-Brasil e sequencialmente aborda sobre a reconstrução desse lugar pós-

desastre; e ao final são tecidas reflexões e perguntas sobre um procedimento tão longo de 

reassentamento da população atingida.  
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Bento Rodrigues-MG-Brasil: sua origem e o desastre da mineração 

O município de Mariana é um dos municípios que compõe o chamado Quadrilátero Ferrífero, 

e desde o final do século XVII e XVIII atraiu grandes fluxos migratórios pela abundância de 

ouro nas suas terras. Esse quadrilátero em Minas Gerais, localizado no centro-sul do Estado 

de Minas Gerais, é considerado o maior produtor nacional de minério de ferro, sendo 

responsável por 60% da produção nacional.  

Entretanto, há de se considerar que a atividade minerária, apesar da compensação econômica, 

gera impactos de degradação ambiental, conflitos socioespaciais e, por que não dizer, gera 

desastres tecnológicos como o ocorrido em Bento Rodrigues-MG-Brasil. 

Figura 2 - O desastre em Bento Rodrigues, MG-Brasil.  

 

 

Fonte: Brito (2019)  

O conceito de desastre natural ou tecnológico está ainda em desenvolvimento. Passou de uma 

visão monodisciplinar para uma visão mais abrangente, abarcando áreas como Geografia, 

Sociologia, Psicologia Social, Arquitetura e Urbanismo, Direito, dentre outras áreas. A 

importância em discutir essa multidisciplinaridade é ressaltada por Favero et al. (2014) 

quando diz que sua discussão não decorre:   

(...) da necessidade de se defender uma definição hegemônica para o termo, visto 

que seria quase impossível expressar em um conceito as diferentes características 
encontradas nos mais variados processos de desastre. Tal importância, segundo 

Quarantelli (1998), está no fato de que o conceito é um referente central para a área 

de estudo, tanto na Psicologia quanto na sociologia ou em outras disciplinas que 

possam contribuir nessa discussão a partir das mais diferentes perspectivas 

(FAVERO et al., 2014, p. 202). 

Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco e Desastre – UNISDR, o 

conceito de desastre é uma situação grave ocorrida em uma comunidade ou em uma 

sociedade que possa causar “amplas perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais 

que excedem a capacidade da comunidade afetada ou da comunidade para lidar com a 

situação por meio de recursos próprios” (IPHAN, 2015, p.71). 
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Pela Instrução Normativa nº 01 de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração 

Nacional, os desastres são classificados com base na sua intensidade, evolução, origem e 

periodicidade, e podem ser classificados como naturais e tecnológicos. No caso desse artigo 

o foco é para o desastre tecnológico: 

[...] aqueles originados de condições tecnológicas ou industriais, incluindo 

acidentes, procedimentos perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas 

específicas, que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde, 

danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios 

sociais e econômicos (BRASIL, 2012, p. 5). 

Na Instrução Normativa Nº 2 de 20 de dezembro de 2016 não consta uma conceituação de 

desastre, no entanto, oferece um parâmetro sobre a intensidade do desastre em três níveis:  

Nível 1 - aqueles em que há somente danos humanos consideráveis e que a situação 
de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local 

ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais; 

Nível 2 - aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos 

governos locais e a situação de normalidade pode ser reestabelecida com os 

recursos mobilizados sem nível local ou complementados com o aporte de recursos 

estaduais e federais; 

Nível 3 - aqueles em que os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis 

pelos governos locais. E o restabelecimento da situação de normalidade depende 

da mobilização e da ação coordenada das três esferas de atuação do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de ajuda 

internacional. Esses desastres são caracterizados pela concomitância na existência 
de óbitos, isolamento de população, interrupção de serviços essenciais, interdição 

ou destruição de unidades habitacionais, danificação ou destruição de instalações 

públicas prestadoras de serviços essenciais e obras de infraestrutura pública. O caso 

de Bento Rodrigues-MG-Brasil se insere nesse nível (BRASIL, 2016, p. 1). 

Como já mencionado, a concepção de desastre é complexa, sendo o caráter multidisciplinar 

fundamental para se ter uma concepção da realidade. O caso de Bento Rodrigues-MG-Brasil 

se encontra nessa complexidade. É como diz Sommerman (2005):  

Sem isso, voltaremos a criar barreiras, feudos, estruturas fechadas, bloqueios no 

corpo do saber, reduções do olhar, fragmentações do ser e cairemos em impasses 
semelhantes àqueles disciplinares dos quais temos buscado sair (SOMMERMAN, 

2005, p.08). 

 

Ainda segundo o autor: 
Sem isso, não instauraremos um diálogo realmente novo e aberto, pois mesmo a 

complexidade ampliada não dialoga, de fato, com as outras culturas. Precisamos 

reencantar a educação e, para isso, a multidimensionalidade é indispensável, pois 

quanto mais estreita e mais plana é a realidade, menor e mais pobre é o sentido da 

vida humana (SOMMERMAN, 2005, p.10). 

 

O processo exploratório em Bento Rodrigues-MG-Brasil tem sua origem na mineração do 

ouro no final do século XVII e sua decadência no século XVIII, quando ocorreu um longo 

período de estagnação econômica. Essa situação durou até a chegada da SAMARCO 

Mineração S.A. e da BHP Billiton Brasil Ltda. que, em 1977, iniciou a exploração do minério 

de ferro em um complexo minerário localizado na região. Outro marco importante foi o ano 

de 2000, quando foi constituída uma parceria das empresas existentes com a empresa VALE 
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S.A. Tal fato, entre outros indicadores econômicos, favoreceu significativamente a 

exploração intensiva do minério na região. 

Assim em 05 de novembro de 2015, após cerca de quarenta anos de intensa exploração de 

minério veio o desastre tecnológico com a destruição do povoado pelo rompimento da 

Barragem de Fundão. Apenas permaneceram ilesas algumas casas e a Igreja das Mercês, na 

parte mais alta do povoado. Dentre os edifícios e equipamentos destruídos estão a centenária 

Igreja de São Bento, a única escola existente, a praça, os pequenos estabelecimentos 

comerciais, muitas residências e as ruas localizadas na área mais baixa. Cerca de 220 famílias 

tiveram suas casas destruídas e foram realocadas provisoriamente em Mariana à espera do 

reassentamento definitivo. Fica aqui uma pergunta: Como está sendo hoje a vida dessas 

famílias, nesta espera que já dura aproximadamente quatro anos?  

Enquanto isso, o território de Bento Rodrigues-MG-Brasil, antes uma localidade tranquila e 

bucólica, agora é um local de escombros, restando apenas as memórias do lugar. Halbwachs 

(2015), sociólogo francês, chama a atenção para o fato de que um acontecimento dramático 

altera a dinâmica relacional entre o grupo e o lugar, e que este não será mais o mesmo grupo, 

nem a mesma memória coletiva e nem o mesmo ambiente material (HALBWACHS, 2015, 

p.160). 

A conservação da memória coletiva, assim como seus costumes e valores, são 

pilares para a resiliência3. A reconstrução pós-desastre é sempre longa e complexa, 

tornando-se indispensável a promoção de medidas eficazes que contemplem a 

continuidade de seus modos de vida, meios para que a comunidade possa se adaptar 

e se reconstituir, como é o caso estudado em Bento Rodrigues-MG-Brasil 

(TEIXEIRA, 2019, p.39). 

É no conjunto dessas peripécias de desassentar, assentar e reassentar massas humanas 

habituadas aos modos de morar que se localiza a história recente de Bento Rodrigues-MG-

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 A capacidade de superar desafios de maneira coletiva caracteriza-se, principalmente, pela mobilização 

socialmente solidária que promova “processos de renovação que modernizem a estrutura social física e o 

drama social (desgraças naturais, violência local, pobreza entre outros)” (SORIA et al., 2007, p.7). 
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Figura 3 - Bento Rodrigues-MG-Brasil antes da destruição 

 

Fonte: Sétimo Portal (2019) 

Figura 4 - Bento Rodrigues-MG-Brasil depois da destruição. 

 

Fonte: Freitas (2018) 

 

A reconstrução do lugar pós-desastre e o processo de reassentamento da população 

As ações emergenciais pós-desastre foram feitas pelas empresas mineradoras envolvidas, 

com o apoio de órgãos governamentais e não governamentais. Emergencialmente a 

população de Bento Rodrigues-MG-Brasil foi assentada no Município de Mariana a cerca de 

40 km do território do povoado. O processo de alocação da população atingida teve início 

logo após a destruição de Bento Rodrigues-MG-Brasil. As famílias foram alocadas em hotéis, 

casas e apartamentos alugados, enquanto um novo lugar está sendo planejado e construído 

com vistas ao reassentamento definitivo dessas famílias.  
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Posteriormente a Fundação Renova, constituída em 30 de junho de 2016, tornou-se 

responsável pela criação, gestão e execução das ações de reparação e compensação das áreas 

e comunidades atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão. Além do corte brusco 

com o local de moradia e da vivência cotidiana em Bento Rodrigues-MG-Brasil, tiveram os 

laços de vizinhança dissociados, na medida em passaram a residir de modo disperso na região 

central da cidade e em bairros distantes.  

Essa dispersão apresentou-se, desde o princípio, como um desafio para essas 

pessoas, que precisam restabelecer as suas relações a partir de um novo lugar e de 

uma nova realidade. A mudança do espaço e das circunstâncias em que viviam 

trouxe consigo a necessidade de repensar a própria maneira de como se 

comunicavam, objetivando tanto a reconstrução de suas vidas quanto os desafios 

pela luta pelos seus direitos. (EDITORIAL A SIRENE, 2016a, p.2). 

Destaca-se que já existem consequências na vivência dessas famílias alocadas em Mariana, 

como já apresentadas em relatórios de estudos. Como o do Departamento de Saúde Mental 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (NEVES org., 

2018) aponta em seus resultados que, dois anos após o desastre, a população atingida pelo 

rompimento da barragem de Fundão se encontra em situação de vulnerabilidade, 

especialmente no que tange à sua saúde mental. O outro estudo foi realizado por Teixeira et 

al. (2019) pelo Laboratório da Paisagem – Escola de Arquitetura, também da UFMG – A 

Reconstrução de Bento Rodrigues-MG-Brasil e as Memórias do Lugar, o qual mostra 

questões relacionadas a casos de discriminação entre os moradores já residentes e os novos 

moradores na condição de atingidos4.  

A SAMARCO iniciou o processo de escolha do terreno para a reconstrução de Bento 

Rodrigues-MG-Brasil em um novo local, já que o reassentamento da população não poderia 

ser na mesma localidade. E a Fundação Renova deu a continuidade. A busca por uma nova 

localidade se baseou em algumas premissas técnicas como tipo de solo, vegetação, 

topografia, hidrografia, aspectos jurídicos e também atributos que foram indicados pelas 

famílias atingidas tais como: proximidade do antigo Bento Rodrigues-MG-Brasil, existência 

de curso d’água, presença de área agricultável e facilidade de acesso para Mariana. Dessa 

maneira, o terreno denominado Lavoura, localizado cerca de 8 km de Mariana foi escolhido 

por votação da comunidade como o local mais propício para o reassentamento dentre os 

locais apontados. 

Segundo a Fundação Renova, a proposição do reassentamento da população segue as 

diretrizes para a reparação da localidade destruída. 

A informação difundida é de que todo o planejamento e o projeto urbanístico de Lavoura 

foram constituídos de forma conjugada entre a comissão de atingidos e a assessoria técnica, 

com a devida validação e monitoramento do Ministério Público Estadual. O objetivo deste 

grupo foi garantir a restituição do direito à moradia, a retomada das atividades produtivas, a 

 
4 O termo “atingido” utilizada no relatório Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina 

UFMG “é a designação que abarca mais consenso entre as pessoas que foram diretamente envolvidas no 

rompimento da barragem de rejeitos da em Mariana-MG [...]” (NEVES et al., 2018, p. 19). 
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aproximação dos modos de vida da população, bem como o acesso aos bens coletivos da 

comunidade. Ressalta-se que essa participação poderá também ser alvo de questionamentos 

em pesquisas futuras. 

Figura 5 - Lavoura: O local escolhido para o reassentamento 

 

 
Fonte: Pensamento Verde (2019) 

O processo de reassentamento da população de Bento Rodrigues-MG-Brasil, conforme 

veiculado está sendo desenvolvido em seis grandes etapas:  

(1) Desenvolvimento de estudos e diagnósticos junto à comunidade afetada 

buscando entender como a população vivia no povoado, seus hábitos, 

tradições, patrimônio e danos materiais sofridos, dentre outros estudos. 
(2) Escolha do terreno – realização de estudos sobre o tipo de solo adequado, 

verificação das possibilidades de regularização fundiária e de aquisição da 

nova área; apresentação das áreas potenciais para o reassentamento com 

participação da comunidade atingida e de membros do Ministério Público, 

decidido por votação da comunidade envolvida. 

(3) Levantamento das expectativas da população com o objetivo de conhecer os 

desejos e necessidades para subsidiar a elaboração do plano urbanístico e o 

projeto arquitetônico, bem como a disposição dos imóveis dentro do 

loteamento. 

(4) Elaboração e aprovação do projeto urbanístico compreendendo o desenho do 

loteamento e a definição dos limites aproximados, das ruas, quadras e 
equipamentos públicos, lotes, bem como os licenciamentos ambientais e 

urbanísticos. 

(5) A construção e a entrega – Essa fase compreende as obras de terraplanagem, 

abertura de vias, instalação de serviços de abastecimento de água, coleta de 

esgoto, drenagem, iluminação, energia elétrica, construção de obras coletivas, 

demarcação de lotes e a construção das residências, que segue um projeto 

individualizado, buscando reproduzir as características solicitadas por cada 

família. E após o término da construção das moradias é realizada a entrega.  

(6) Monitoramento, ou seja, acompanhar a adaptação das famílias por pelo menos 

dois anos, após a ocupação, bem como realizar estudos comparativos, 

identificando a existência de algum problema e nesse caso adotar ações 

corretivas (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019). 
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As quatro primeiras etapas são pré-requisitos para a fase de construção, que é onde se 

encontra a questão atual. 

O gerente do reassentamento, respondendo uma reportagem da EBC – Empresa Brasil de 

Comunicação, em 15 de outubro de 2019 (BRASIL, 2019), expressa que apenas 35% das 

obras estão concluídas. Ressaltou também que a terraplanagem está pronta e que a 

infraestrutura chega a 85% do total, porém apenas 22 casas começaram a ser erguidas. O 

prazo para a entrega é agosto de 2020, e como determinado pelo Ministério Público a 

Fundação Renova pagará uma multa a cada dia de atraso. Nessa reportagem a Fundação diz 

que a morosidade no processo de reassentamento é proveniente da dimensão das obras e 

também pelo fato da participação popular. 

Entretanto, sobre a demora do reassentamento definitivo podem ser diagnosticados outros 

fatores, como referenciado a seguir. 

 

Considerações finais 

Não convence o fato de colocar a causa da morosidade das obras na interveniência da 

participação popular e na dimensão da construção. De fato, o tamanho da obra é proporcional 

à dimensão do grande desastre tecnológico ocorrido. Entre outros fatores relacionados à 

morosidade pode estar relacionada à observância das legislações públicas (federal, estadual 

e municipal) pertinentes e também, quem sabe, à própria gestão para resultados. 

Nesse momento não há insumos para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre 

o processo de reassentamento da população. Entretanto, a recuperação de lugares atingidos 

por desastres, de modo especial o caso de Bento Rodrigues-MG-Brasil, é uma situação “que 

demanda ação do poder público e participação da população atingida, situação que nem 

sempre ocorre de forma articulada e tende a se voltar mais para questões particulares do que 

para as coletivas” (TEIXEIRA et al., 2019, p.6). 

Nesse sentido, dado à complexidade do caso, Teixeira et al. (2019) coloca que na pesquisa 

realizada em Bento Rodrigues-MG-Brasil pelo Laboratório da Paisagem da Escola de 

Arquitetura da UFMG foram adotados critérios metodológicos que abarcaram levantamentos 

e análises, tanto de dados primários, quanto de dados secundários, por meio de trabalho de 

campo no local do desastre para registros fotográficos e observações, participação em 

audiências realizadas com os atingidos, entrevistas com abordagem qualitativa junto aos 

atingidos abrangendo suas memórias, história, identidade cultural e relações cotidianas tanto 

em Bento Rodrigues-MG-Brasil quanto em Mariana. 

É importante destacar que, principalmente quando imposto, um reassentamento gera 

impactos. A questão não é apenas a compensação dos danos, mas principalmente o fato de 

recriar o cotidiano e as estratégias de sobrevivência da população tendo como princípio a 

melhoria da qualidade de vida da população afetada. Segundo Pedro os impactos dos 

reassentamentos são especialmente graves onde, nem sempre as pessoas deslocadas têm voz 

e “ficam à mercê dos desígnios dos ‘donos’ dos projetos, muitas vezes mais preocupados 

com a contenção de custos das externalidades do projeto do que com a mitigação e 

compensação dos impactes causados pelo mesmo” (PEDRO, 2012, p. 01).  
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A questão da qualidade de vida da população é ressaltada nas diretrizes do Banco Mundial 

(2001) para casos de reassentamentos involuntários. Esse tipo de ação causa muitas vezes 

graves riscos econômicos, sociais e ambientais tais como: o empobrecimento da população, 

o enfraquecimento das redes sociais e a perda ou diminuição da ajuda mútua. Riscos que 

levam à interrupção do cotidiano das famílias e quebra das relações. 

Essa é uma reflexão importante no caso de Bento Rodrigues-MG-Brasil, para quando 

efetivamente as famílias atingidas estiverem reassentadas em Lavoura: quais serão os 

impactos sociais e culturais para os reassentados? Essas famílias, passando de um 

assentamento em comunidade rural e espontânea para um ambiente planejado, 

consequentemente obterão novas formas de apropriação do espaço e terão seus modos de 

vida modificados.  

Os efeitos do desastre ocorrido em Bento Rodrigues-MG-Brasil trazem ao centro das 

interpretações todos os aspectos recorrentes da fundação, refundação, restauração, 

assentamentos e reassentamentos de populações, agentes envolvidos e poder de decisão. São 

temas altamente relevantes para análise de processos urbanos, e que representam grandes 

desafios, principalmente quando se trata de um caso peculiar que foi a destruição de Bento 

Rodrigues-MG-Brasil.  
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Reabilitação urbana-ambiental e paisagem cultural: reflexões acerca das estratégias 

de proteção para o Conjunto Moderno da Pampulha 

Urban-environmental rehabilitation and cultural landscape: reflections on protection 

strategies the Pampulha Modern Ensemble 

Rehabilitación urbano-ambiental y paisaje cultural: reflexiones sobre las estrategias 

de protección para el Complejo Moderno de Pampulha 

 

Maria de Lourdes Martins Alves de Sousa – Universidade Federal de Minas Gerais5 

 
Resumo: Este artigo é parte de um estudo maior que enfoca o Conjunto Moderno da Pampulha, seu 

reconhecimento pela UNESCO como patrimônio mundial, as repercussões do título na dinâmica 

cotidiana da região urbana na qual se insere o conjunto, a responsabilidade dos órgãos que detêm a 
tutela do bem com a comunidade internacional, para sua conservação e garantia de boas condições 

de fruição, a partir de reflexões sobre a reabilitação urbana-ambiental em áreas urbanas de interesse 

histórico e cultural. 

 

Palavras-chave: patrimônio, paisagem cultural, Conjunto Moderno da Pampulha. 

 

Abstract: This article is part of a larger study that focuses on the Pampulha Modern Ensemble, its 
recognition by UNESCO as a world heritage site, the repercussions of the title on the daily dynamics 

of the urban region in which it belongs, the responsibility of the responsible bodies for the 

international community, for its conservation and guarantee of good enjoyment conditions, from 

reflections on urban-environmental rehabilitation in urban areas of historical and cultural interest. 

 

Keywords: heritage, cultural landscape, Pampulha Modern Ensemble.  

 
Resumen: Este artículo es parte de un estudio más amplio que se centra en el Conjunto Moderno de 

Pampulha, su reconocimiento por la UNESCO como patrimonio de la humanidade, las repercusiones 

del título en la dinámica diaria de la región urbana a la que pertenece, la responsabilidad de los 
organismos responsables de la protección del conjunto con la comunidad internacional, por su 

conservación y garantía de buenas condiciones de disfrute, a partir de reflexiones sobre rehabilitación 

urbano-ambiental en áreas urbanas de interés histórico y cultural. 

 

Palabras clave: patrimonio, paisaje cultural, Conjunto Moderno de Pampulha. 
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Introdução 

A área urbana que envolve o Conjunto Moderno da Pampulha em Belo Horizonte é uma área 

de grande interesse cultural e histórico, não apenas em nível municipal, como também 

estadual e federal, e a partir de julho de 2016, passa a ter oficialmente interesse internacional 

de preservação ao receber o título de Patrimônio Mundial pela UNESCO6. Sua complexidade 

se faz presente por abrigar não apenas os monumentos de interesse histórico e cultural, mas 

também pela sua inserção no vetor norte de expansão metropolitana, como importante polo 

de moradia, serviços e lazer, e pelos conflitos entre o adensamento urbano na bacia da 

Pampulha e a consequente degradação ambiental da lagoa. 

O conjunto é protegido nas três instâncias governamentais - federal, estadual e municipal - 

como patrimônio histórico, e está inserido em zona de proteção especial pela legislação 

urbanística municipal – ADE Pampulha7. (Mapa 1). A partir da titulação como patrimônio 

mundial em 2016, o complexo está submetido a um Plano de Gestão que visa garantir a 

integração das esferas públicas responsáveis por sua gestão, e a conciliação das atividades 

econômicas, turísticas e culturais da região, são reproduzidas como metas do Planejamento 

Estratégico do Município de Belo Horizonte. 

Mapa 1 - ADE Pampulha  

  

Fonte: IPHAN, 2016 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a interferência do título de patrimônio 

mundial, conferido pela UNESCO, na dinâmica cotidiana da região urbana na qual se insere 

esse conjunto de grande interesse cultural, assim como o reconhecimento e atribuição de 

valores aos elementos que compõem a paisagem que envolve esse sítio protegido. Esse 

 
6 UNESCO – United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização para a 

Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas). 
7 ADE Pampulha: área de diretrizes especiais da Pampulha, cuja delimitação é determinada pela Lei no 

7.166, de 27 de agosto de 1996 – Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município de Belo 

Horizonte, juntamente com as ADEs da Bacia da Pampulha e Trevo, definem parâmetros urbanísticos que 

visam a assegurar condições de recuperação e de preservação ambiental da represa da Pampulha, proteção 

e valorização do patrimônio arquitetônico, cultural e paisagístico e fomento ao potencial turístico da área 

(BELO HORIZONTE, 2005). 

 ADE Pampulha 
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estudo vem sendo desenvolvido como projeto de mestrado no Programa de Pós-graduação 

em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Inicialmente, o artigo faz considerações acerca da reabilitação urbana de áreas de interesse 

histórico e cultural e sobre o conceito ampliado de patrimônio, que apresentou novas 

categorias de patrimônio, dentre elas o conceito paisagem cultural. Posteriormente, apresenta 

o Conjunto Moderno da Pampulha, as características do complexo e do seu entorno, como 

também detalhes da candidatura para inclusão na lista de patrimônio mundial. Por último, as 

considerações finais trazem uma reflexão sobre a titulação e suas implicações sobre a área 

urbana de seu entorno, a zona de amortecimento. 

 

A reabilitação urbana-ambiental e o conceito ampliado de patrimônio 

O Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, organiza a proteção do patrimônio histórico 

e artístico nacional e estabelece, no capítulo I, artigo 1o: 

Constitui o 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, s/p). 

Esse conceito de patrimônio tem seu entendimento ampliado na constituição federal de 1988, 

que em seu artigo 216 estabelece: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, s/p). 

Ao alterar a denominação Patrimônio Histórico e Artístico para Patrimônio Cultural 

Brasileiro, a constituição federal de 1988 torna o conceito de patrimônio mais abrangente, 

englobando “o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de 

reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial” (IPHAN, 2015, s/p). 

Com a ampliação do conceito de patrimônio, envolvendo também as dinâmicas 

socioeconômicas, os saberes e fazeres caracterizados como bens imateriais de interesse 

cultural, a reabilitação urbana torna-se uma ação recorrente em várias cidades e, 

principalmente, em centros históricos, onde há interesse de preservação pela existência de 

edificações e práticas sociais reconhecidas como portadoras de valores culturais. A 

reabilitação de centros urbanos deixou de se concentrar apenas na materialidade, na 

conservação de edificações e monumentos isolados, tornando-se mais abrangente e 

complexa; demandando também o reconhecimento e, sempre que possível, a manutenção de 

dinâmicas que integram a vida cotidiana destes locais. Diferente de se preservar apenas 

edificações isoladas que, ao se tornarem monumentos intocáveis, deixam de ter vida própria, 

o conceito ampliado de preservação envolve a necessidade de manter vivo o genius loci do 

monumento, ou seja, a preservação e conservação do monumento tem que permitir que as 

atividades neles realizadas tenham sintonia com os processos socioeconômicos em curso no 
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espaço urbano no qual se insere. As práticas sociais estabelecem relações intrínsecas com o 

patrimônio construído, que a sua preservação se justifica apenas com o respeito a ambos 

(CARSALADE, 2015). 

A ampliação do conceito de patrimônio traz consigo a diversidade de elementos que o 

compõem e novas categorias se instituem. Alguns edifícios são preservados não pela sua 

excepcionalidade, mas pela sua importância simbólica para a população local. O simbolismo 

conferido pela apropriação e pelo uso social torna-se fundamental para a sua preservação. 

Permitir à população residente nestas áreas o direito ao exercício da vida cotidiana é garantir 

a fruição da vida urbana, o direito à cidade e contribuir para que estes espaços urbanos não 

se tornem desinteressantes para as demandas sociais de seus usuários (Lefebvre, 2001). 

Dentre as novas categorias de patrimônio que se impõem, exigindo instrumentos e políticas 

específicas de proteção, promoção e acautelamento, apresenta-se o conceito de paisagem 

cultural. A compreensão de paisagem cultural como uma nova categorização de bens 

culturais foi utilizada pela UNESCO a partir de 1992. O IPHAN, em 2009, em conformidade 

com a UNESCO, estabelece a chancela da Paisagem Cultural Brasileira como um recurso 

para salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro através da Portaria no. 127 que em seu 

artigo 1º define: 

Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território nacional, 

representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a 

vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores (IPHAN, 2009, 

artigo 1º, s/p). 

Nessa mesma portaria, em seu artigo 3º, se determina: 

A chancela da Paisagem Cultural Brasileira considera o caráter dinâmico da cultura 
e da ação humana sobre as porções do território a que se aplica, convive com as 

transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social sustentáveis e 

valoriza a motivação responsável pela preservação do patrimônio (IPHAN, 2009, 

artigo 3º, s/p). 

A compreensão da paisagem cultural incorpora a condição mutabilidade, admite mudanças e 

transformações. Como descreve Carsalade o entendimento de paisagem cultural, “não é algo 

estático, congelado no tempo, como um cartão postal, mas o resultado de uma interação 

constante entre os grupos humanos e o território” (2015, p.213). A evolução dessa relação 

entre a comunidade e seu território gera valores construídos a partir de sua história. A 

ordenação da paisagem é construída a partir da percepção, não apenas no nível do sensível, 

mas da vivência e da interação com o lugar. A paisagem influencia na qualidade de vida e 

nos valores culturais de uma sociedade, construindo sua identidade (CARSALADE, 2015). 

As políticas de proteção do patrimônio cultural devem dar condições à população para que 

as demandas sociais e a espontaneidade da vida possam ser expressas através de seus espaços 

e seus edifícios. Segundo Boyer (2003), o conceito de cidade sustentável depende da 

negociação entre a história e a memória na conservação do ambiente construído – se é estática 

ou se é um processo aberto de improvisação. Ainda que o conceito amplo de sustentabilidade 

pressuponha o enfrentamento de conflitos socioambientais, envolvendo atores em disputa 

segundo motivações divergentes, como garantir, nessa equação, a inclusão dos aspectos 

culturais e simbólicos que estão na base das políticas de patrimônio? Nessa perspectiva 

inclusiva, preservar o patrimônio implica em admitir transformações para permitir a evolução 
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e fruição da vida cotidiana, o desenvolvimento social e econômico, o cumprimento da função 

social dos imóveis e áreas de interesse histórico e cultural no espaço urbano. Nesse sentido, 

a ampliação da noção de patrimônio cultural urbano deve partir do conceito antropológico de 

cultura, segundo o qual práticas sociais, crenças, saberes e fazeres, tradições e costumes 

cotidianos da população devem ser considerados, respeitados, valorizados, e muitas vezes, 

protegidos e preservados. 

Considerando que na reabilitação de áreas urbanas, as ações de conservação afetam a 

dinâmica da cidade e as práticas sociais de usuário e residentes locais, torna-se necessário o 

respeito à vida cotidiana e a participação da população no processo de planejamento e tomada 

de decisões, para que as intervenções estejam em sintonia com os processos em curso e com 

os interesses coletivos, até mesmo para modifica-los. As políticas de patrimônio não devem 

se limitar apenas a formular estratégias de comando e controle para as áreas a serem 

preservadas, mas devem traçar diretrizes abrangentes para seu desenvolvimento econômico 

e social (CASTRIOTA, 2009). Para tanto, a participação dos cidadãos e do empresariado 

local se torna essencial para que as ações de preservação e conservação sejam sustentáveis. 

A população tem que se sentir parte integrante do processo de renovação das áreas para que 

suas demandas sejam também abrigadas e a conservação possa ser efetiva e sustentável. 

Segundo Carsalade (2015) a ideia de excepcionalidade no campo do patrimônio, concepção 

patrimonialista até meados do século XX, levava à segregação e individualização dos bens 

protegidos. Esse ponto de vista traz a sensação de que só o monumento preservado tem 

importância e desconsidera o entorno no qual ele se insere. Toda área vizinha passa a ser um 

simples entorno desprovido de todo seu contexto: sua história, suas dinâmicas tecidas por 

várias gerações. O entorno do monumento é uma área urbana com uma dinâmica real em 

curso, onde, se desenvolvem atividades diversas e a vida cotidiana. 

Torna-se, então, importante entender a reabilitação urbana como uma estratégia de gestão de 

cidades, como descrita na Carta de Lisboa (1995), 

Reabilitação urbana é uma estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente através de 

intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, 

econômicas e funcionais a fim de melhorar a qualidade de vida das populações 

residentes; isso exige o melhoramento das condições físicas do parque construído 

pela sua reabilitação e instalação de equipamentos, infraestruturas, espaços 
públicos, mantendo a identidade e as características da área da cidade a que dizem 

respeito (LISBOA, 1995, artigo 1o, s/p). 

Admitindo, assim, a possibilidade de transformação do entorno de monumentos, inseridos 

em áreas urbanas de interesse histórico, para permitir a fruição da vida e o uso do patrimônio 

protegido pela população, para que não se formem áreas urbanas degradadas. 

Os desafios para implementação de políticas mais inclusivas de proteção do patrimônio 

exigem compreender que a estrutura urbana é dinâmica e que abriga diversos grupos de 

interesse, cada um com sua cultura, e que interagem entre eles através da percepção subjetiva 

de mundo, motivações e elementos identitários diversos. Perceber e respeitar a dimensão 

cultural de cada grupo leva à melhor compreensão da dinâmica urbana de cada local como 

produto de atitudes culturais e identificação de padrões estáveis dentro de uma realidade 

dinâmica (CARSALADE, 2015). Os mesmos espaços urbanos podem ser apropriados de 

diversos modos por diferentes grupos sociais, cujas práticas se superpõem, segundo horários, 
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dias da semana e atividades, constituindo espacialidades carregadas de identidade e 

significado. Os trabalhos desenvolvidos por Magnani8 (1992) para o centro de São Paulo são 

claros para a delimitação de áreas fluidas e dinâmicas definidoras do que hoje entendemos 

como conjuntos urbanos de interesse cultural. Essas apropriações se dão tanto pelas 

condições espaciais e ambientais, como pelo uso e o consequente valor simbólico que lhes 

confere identidade. Como aponta Carsalade (2015), para introduzir estratégias de 

implementação e gestão de planejamento urbano é necessário investigar as práticas culturais 

e a vida cotidiana destes locais para que as mesmas sejam coerentes com a expressão 

simbólica dos locais, seus usos e apropriações. 

 

O Conjunto Moderno da Pampulha 

O Conjunto Moderno da Pampulha é um complexo urbano composto por quatro edifícios 

projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1940 e seus respectivos jardins, sendo 

eles: a Igreja de São Francisco de Assis (Figura 1), o Cassino - atual Museu de Arte da 

Pampulha (Figura 2), a Casa do Baile - Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e 

Design de Belo Horizonte (Figura 3) e o Iate Golfe Clube - atual Iate Tênis Clube (Figura 4), 

integrados pelo espelho d’água do lago urbano artificial (Figura 5). 

O conjunto traz o conceito de “obra completa” pela integração da arquitetura com o sítio 

natural, o paisagismo e as artes plásticas. Os quatro edifícios projetados por Oscar Niemeyer, 

citados anteriormente, integrados pelo espelho d’água do lago urbano artificial, estabelecem 

perfeito diálogo com obras de arte por eles agenciadas: os painéis em azulejos criados por 

Cândido Portinari (Figura 6), mosaicos de Paulo Werneck, esculturas de Alfredo Ceschiatti 

e José Alves Pedrosa, e com jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx. A criação 

do conjunto inaugura uma expressão artística notavelmente brasileira dos princípios 

funcionalistas do movimento moderno que passa a ter influência internacional (ARAÚJO, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Baseado em trabalhos desenvolvidos sobre locais de encontro e formas de sociabilidade na cidade de São 

Paulo, Magnani constrói uma categorização que propicia a análise da prática social e sua relação com o 

espaço urbano na qual ela transcorre. 
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Figura 1 - Igreja São Francisco de Assis – fachada frontal  

 

Fonte: Maria de Lourdes M. A. de Sousa, out. 2019 

Figura 2 - Cassino, atual Museu de Arte da Pampulha 

 

Fonte: Maria de Lourdes M. A. de Sousa, set. 2019 
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Figura 3 - Casa do Baile, atual Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design de Belo 

Horizonte 

 

Fonte: Maria de Lourdes M. A. de Sousa, out. 2019 

Figura 4 - Iate Golfe Clube, atual Iate Tênis Clube 

 

Fonte: Maria de Lourdes M. A. de Sousa, set. 2019 
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Figura 5 - Vista do lago a partir do Cassino, atual Museu 

 

Fonte: Maria de Lourdes M. A. de Sousa, set. 2019 

Figura 6 - Igreja São Francisco de Assis – fachada posterior – painel em azulejos de Cândido Portinari 

 

Fonte: Maria de Lourdes M. A. de Sousa, out. 2019 

A candidatura do conjunto para figurar na Lista de Patrimônio Mundial se fundamentou em 

três critérios da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 

instituídos pela UNESCO, sendo eles: (i) representar uma obra-prima do gênio criativo 
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humano; (ii) exibir um evidente intercâmbio de valores humanos, ao longo do tempo ou 

dentro de uma área cultural do mundo, que teve impacto sobre o desenvolvimento da 

arquitetura e da tecnologia, das artes monumentais, do urbanismo ou do paisagismo; (iv) ser 

um exemplar excepcional de um tipo de edifício, conjunto arquitetônico ou tecnológico ou 

paisagem que ilustre (um) estágio(s) significativo(s) da história humana (IPHAN, 2016). 

Com a responsabilidade do título, aumentam as obrigações e compromissos de preservação 

do conjunto (Core Zone)9 mas também de seu entorno (Buffer Zone ou Zona de 

Amortecimento)10. A Core Zone é composta pelos quatro edifícios, o espelho d’água, porção 

da lagoa que faz a ligação entre eles, e a orla da lagoa no trecho que os conecta. A Zona de 

Amortecimento é definida por um perímetro no entorno do patrimônio tombado com o intuito 

de proteger o conjunto e sua paisagem urbana com os atributos que lhe conferiram valor e 

sua dinâmica socioeconômica (IPHAN, 2016). O reconhecimento da UNESCO como 

patrimônio mundial traduz, de fato, um compromisso dos órgãos, que detêm a tutela do 

conjunto (IPHAN11, IEPHA12 e CDPCM-BH13), com a comunidade internacional de 

conservar o bem e garantir-lhes boas condições de fruição. As diversas ações de conservação 

previstas exigem investimentos vultosos traduzidos num cronograma e numa matriz de 

responsabilidades que só se justificam diante de benefícios sociais e econômicos que 

revertam para a coletividade. 

Interpretar a paisagem urbana que envolve o Conjunto Moderno da Pampulha através do 

olhar da análise morfológica da forma urbana, que considera a paisagem “um produto físico 

das ações da sociedade sobre o meio, que vão edificando-o, ao longo do tempo” (COSTA; 

NETTO 2015, p.31), é necessário para garantir que sua preservação seja sustentável. Assim 

como a população residente e seus usuários devem estar envolvidos com as ações de 

preservação e conservação da área protegida, de maneira análoga, é fundamental que a 

atuação do poder público seja integrada para a efetividade das ações de preservação. 

As três instâncias de governo dividem, assim, a responsabilidade de curatela das edificações 

e de seus jardins, já estabelecidas mesmo antes da titulação de Patrimônio Mundial, instituído 

pelo dispositivo legal do tombamento. Esse instrumento outorga poderes ilimitados a esses 

órgãos para julgar intervenções nos bens protegidos. Esta análise abrange muito mais do que 

uma simples avaliação de conformidade com os parâmetros urbanísticos restritivos da 

legislação urbanística. 

Desde 1997, os monumentos que fazem parte do conjunto já se encontram em processo 

instituído de preservação e conservação, quando houve o tombamento de todo o conjunto 

pelo IPHAN. O entorno urbano que envolve este conjunto também conta com instrumentos 

de proteção pelo IEPHA e pelo zoneamento municipal, restando, entretanto, integrar e 

articular as estratégias de proteção nos três níveis do governo. Garantir a boa articulação 

entre ações setoriais e níveis diferentes de governo passou a ser uma questão prioritária como 

estratégia fundamental para a manutenção deste título. 

 
9 Terminologia das diretrizes da UNESCO para elaboração de dossiês de candidatura a patrimônio mundial. 
10 Idem. 
11 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
12

 Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. 
13 Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. 
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A atuação do poder público de forma integrada para monitoramento e gestão do Conjunto 

Moderno da Pampulha, apesar de ser complexa, não apenas por envolver as três esferas de 

governo, mas também pela inserção desse patrimônio em uma região de grande interesse de 

desenvolvimento da área metropolitana, se faz necessário para que as diversas ações de cada 

órgão contribuam de fato para respaldar as intervenções necessárias no sítio de interesse 

histórico e cultural para sua preservação e fruição. 

O dossiê de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha para inclusão na Lista do 

Patrimônio Mundial da UNESCO arrola os aspectos relativos à proteção e gestão do 

Conjunto Moderno da Pampulha, bem como de sua Zona de Amortecimento e as diversas 

ações a serem implementadas. Além dos quatro monumentos tombados, já descritos 

anteriormente, trechos da orla que fazem a ligação entre os monumentos e o lago, no trecho 

que se insere entre os monumentos e os integra, são o foco de atenção para as diretrizes da 

UNESCO de preservação, conservação e uso. A maior parte da Zona de Amortecimento 

coincide com os limites da ADE Pampulha e está praticamente toda inserida no Perímetro de 

Entorno e Diretrizes de Proteção do Conjunto Pampulha estabelecido pelo IEPHA em 2003. 

Desse modo, as diretrizes de proteção para a Zona de Amortecimento pela UNESCO estão 

em sintonia com as diretrizes estabelecidas anteriormente em nível estadual e municipal. 

 

Considerações finais 

As intervenções propostas para a Zona de Amortecimento, com o intuito de preservação do 

Conjunto Moderno da Pampulha e de sua paisagem, devem considerar esse espaço urbano 

não apenas como uma categoria territorial, e sim, como um espaço propiciador de práticas 

sociais e de criação de lugares carregados de subjetividades, de valor simbólico e identidades 

múltiplas. Locais que se revelam a partir das motivações e da percepção de seus personagens, 

ou seja, a população residente, seus usuários cotidianos, e também agentes públicos e 

privados, cuja atuação ajuda a configurar o argumento e a reputação desses lugares. 

Além dos tradicionais instrumentos discricionários, e em grande parte autoritários, do 

tombamento e das outras formas de acautelamento utilizados pelos órgãos de patrimônio, 

quais outros instrumentos ou ações poderiam dar mais efetividade às estratégias de 

valorização e proteção do patrimônio? Como aliar instrumentos do planejamento urbano e 

controle ambiental a estratégias de mobilização voltadas para o desenvolvimento econômico 

e social em conjuntos urbanos de interesse cultural? 

Aliar instrumentos do planejamento urbano e controle ambiental com estratégias de 

valorização e proteção da paisagem cultural que também promovam o desenvolvimento 

econômico e social destes conjuntos urbanos, apresenta-se como uma estratégia com 

perspectivas positivas para a sustentabilidade de sítios urbanos de interesse cultural. No 

contexto da paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha, integrar as ações de controle 

urbanístico e saneamento ambiental que afetam a região como um todo e a Lagoa da 

Pampulha em particular, e as políticas de proteção e acautelamento do patrimônio cultural 

poderiam contribuir para a preservação da paisagem? Quais outras leituras e ferramentas de 

planejamento urbano e mobilização social podem aproximar estratégias de proteção dos 

anseios, valores e práticas sociais? 
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Agricultura urbana em Fortaleza, Ceará: um breve panorama 

Urban agriculture in Fortaleza: a brief overview 

 Agricultura urbana en Fortaleza: una breve descripción 
 

Mário Soares dos Santos Júnior – Universidade Federal de Minas Gerais14 

 
Resumo: Na última década, a agricultura praticada dentro da cidade de Fortaleza passou por 
transformações significativas. Estímulos institucionais e legislativos, apoio acadêmico e 

envolvimento da sociedade civil deram reconhecimento à importância da prática agrícola dentro dos 

limites da cidade. Mesmo com esses avanços, a agricultura urbana ainda se manifesta de forma tímida 

na malha urbana de Fortaleza e não há nenhum mapa ou documento publicado que agregue as 
atividades existentes. A presente pesquisa tem como objetivo, a partir de pesquisas bibliográficas e 

busca em plataformas digitais, elencar, mapear e categorizar locais de produção, beneficiamento, 

distribuição, redes de apoio e outros atores envolvidos na cadeia da agricultura urbana da cidade. 

 

Palavras-chave: agricultura urbana, mapeamento, Fortaleza. 

 

Abstract: In the last decade, agriculture practiced within the city of Fortaleza has undergone 
significant transformations. Institutional and legislative stimuli, academic support and civil society 

involvement have recognized the importance of agricultural practice within the city limits. Even with 

these advances, urban agriculture is still shyly manifest in Fortaleza's urban mesh and there is no 
published map or document that aggregates existing activities. This research aims, from bibliographic 

research and searches on digital platforms, to list, map and categorize places of production, 

processing, distribution, support networks and other actors involved in the urban agriculture chain of 

the city. 

 

Keywords: urban agriculture, mapping, Fortaleza.  

 
Resumen: En la última década, la agricultura practicada en la ciudad de Fortaleza ha experimentado 

transformaciones significativas. Estímulos institucionales y legislativos, el apoyo académico y la 

participación de la sociedad civil han reconocido la importancia de la práctica agrícola dentro de los 
límites de la ciudad. Incluso con estos avances, la agricultura urbana todavía se manifiesta 

tímidamente en el tejido urbano de Fortaleza y no hay un mapa o documento publicado que agregue 

las actividades existentes. Esta investigación tiene como objetivo, desde la investigación bibliográfica 
y la búsqueda en plataformas digitales, para enumerar, mapear y clasificar los lugares de producción, 

procesamiento, distribución, redes de apoyo y otros actores involucrados en la cadena de agricultura 

urbana de la ciudad. 

 

Palabras clave: agricultura urbana, mapeo, Fortaleza. 

 

 
14

 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da profa. Dra. Cynara Fiedler Bremer 
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Introdução 

A agricultura está presente nas cidades desde os primórdios da civilização, fazendo parte da 

formação dos primeiros núcleos urbanos e desempenhando um papel essencial até os dias de 

hoje. Nos últimos anos, o interesse pelo tema da agricultura urbana teve um significativo 

crescimento a partir do desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas, do surgimento de 

instituições e, consequentemente, do maior envolvimento da sociedade civil. Segundo o 

estudo Estado do Mundo - Inovações que Nutrem o Planeta, da Worldwatch Institute (2011), 

atualmente existem por volta de 800 milhões de agricultores urbanos no mundo, que são 

responsáveis pela produção de 20% de todo o alimento produzido na Terra. 

Para Madaleno (2002), a agricultura urbana (AU) é um fenômeno socioeconômico que cresce 

em todo o mundo. Nos países subdesenvolvidos, ela aparece como uma estratégia de 

sobrevivência da população, associando segurança alimentar15 à possibilidade de geração de 

renda. Já nos países desenvolvidos, a prática constitui um sistema de produção importante e 

extremamente competitivo, que também engloba iniciativas de cunho social. No Brasil vem 

se desenvolvendo um conciso movimento de agricultura urbana. Segundo Santandreu & 

Lovo (2007), há agricultura urbana em todas as regiões do país, com 75% das iniciativas 

acontecendo em regiões metropolitanas.  

Em Fortaleza, Ceará, existe uma série de iniciativas de agricultura no meio urbano e 

periurbano. Elas são desenvolvidas pela sociedade civil, pelo setor privado e pelo meio 

acadêmico, em alguns casos apoiados pelo poder público. Hortas escolares, produção e 

beneficiamento de plantas medicinais e, mais recentemente, hortas comunitárias, são cada 

vez mais frequentes, principalmente nas regiões periféricas e menos adensadas da cidade. 

Segundo Santandreu & Lovo (2007), as maiores demandas dos agricultores urbanos 

brasileiros estão relacionadas à infraestrutura, logística de escoamento da produção, acesso a 

crédito e financiamentos, reconhecimento dos profissionais envolvidos, capacitação, acesso 

a insumos e políticas públicas de apoio à AU. 

Em 2016 a Prefeitura Municipal de Fortaleza, lançou o Fortaleza 2040, plano de 

desenvolvimento para a cidade a partir de estratégias de curto, médio e longo prazo, que se 

estendem de 2017 até o ano de 2040. Em um dos oito volumes, o intitulado “Dinamização 

Econômica e inclusão produtiva”, apresenta, entre outras questões, definições para o 

desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana (AUP) em Fortaleza. Não há no caderno 

um mapa sequer e os resultados foram adquiridos com base na pesquisa de Santandreu & 

Lovo (2007), realizada dez anos antes. 

Atualmente não há nenhum documento que catalogue e caracterize as iniciativas de 

agricultura urbana em Fortaleza, bem como suas redes de distribuição, programas de apoio, 

pesquisa e captação. O presente artigo tem como objetivo elencar, a partir de pesquisa 

bibliográfica em publicações, as atividades de agricultura urbana na cidade, listando os atores 

envolvidos em toda a cadeia (produção, beneficiamento, distribuição e venda, instituições de 

 
15 Garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo 

permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais nem o sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases sustentáveis (Instituto Cidadania, 

2001). 

http://www.akatu.org.br/Content/Akatu/Arquivos/file/Publicacoes/EstadodoMundo2011_portugues.pdf
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pesquisa e apoio). O resultado será interpretado e apresentado em tabelas, gráficos e mapas 

que auxiliem no entendimento do comportamento da agricultura urbana em Fortaleza.  

 

Agricultura urbana: conceito e definições 

Há entre as referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa pequenas divergências com 

relação à abrangência do conceito de agricultura urbana e periurbana (AUP). De uma forma 

geral, AUP é a prática de agricultura dentro da cidade ou nos seus arredores. Denomina-se 

agricultura intraurbana quando os espaços utilizados estão dentro da cidade e agricultura 

periurbana quando ocorre nas proximidades dos grandes centros. Mas a definição não se 

restringe a apenas isso. 

Segundo Mougeot (2000), o conceito de AUP vai além da agricultura praticada dentro das 

áreas urbanizadas das cidades, para ele essa prática é importante para suprir sistemas de 

alimentação urbanos, aliados à segurança alimentar e ao desenvolvimento da biodiversidade, 

a partir do manejo adequado dos recursos naturais e aproveitamento de espaços geralmente 

ociosos nos centros urbanos. 

A agricultura urbana é, praticada, geralmente em pequenos espaços, tais como quintais, 

jardins, varandas, terrenos baldios, praças e parques, nos quais são produzidas hortaliças, 

plantas medicinais, plantas ornamentais e pequenos animais, na grande parte dos casos para 

o consumo próprio ou para venda em pequenos mercado de vizinhança, passando por algum 

tipo de beneficiamento ou in natura. 

Minag (2000) defende que a agricultura urbana deve, além de se localizar no contexto urbano, 

aplicar métodos intensivos, propondo uma relação saudável entre homem, cultivo, animais e 

meio ambiente, usando as facilidades da infraestrutura urbana para uma prática sustentável 

que dure todo o ano e recicle rejeitos. Para Madaleno (2002) a prática da agricultura urbana 

tende a tornar as cidades autossuficientes e mais produtivas. 

Um importante aspecto dessas intervenções, levantado por Mougeot (2000), é a promoção 

de educação ambiental e alimentar que está associada à implantação de hortas. O autor 

também destaca que essas iniciativas promovem a integração da comunidade através da 

organização das pessoas envolvidas no processo, promovendo o desenvolvimento social e 

econômico locais. Os espaços destinados à essa prática também proporcionam recreação e 

lazer aos citadinos. 

Para o Comitê de Agricultura (COAG, 1999) a prática da agricultura urbana, quando feita de 

modo apropriado, poderá aumentar a oferta de alimentos no mercado local, melhorar a 

qualidade dos alimentos consumidos pela população, reduzir o desperdício e proporcionar 

emprego e renda.  

Agricultura urbana em Fortaleza 

Como dito anteriormente, há em Fortaleza uma série de tipologias de espaços agrícolas 

urbanos, geridos e apoiados por diferentes agentes. As iniciativas levantadas nesta pesquisa 

serão listadas e brevemente descritas em ordem cronológica a seguir. 

Em 2008 foi inaugurado, dentro do Centro de Pesquisas Agrárias da Universidade Federal 

do Ceará, o Núcleo de Ensino e Pesquisas em Agricultura Urbana - NEPAU. O grupo oferece 
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capacitação para produtores agrícolas urbanos e desenvolve pesquisas e atividades de 

extensão em Fortaleza e outras cidades do Ceará. 

Uma das experiências mais significativas na cidade de Fortaleza são as farmácias vivas. O 

desenvolvimento do Projeto Farmácias Vivas de produção e distribuição de medicamentos 

fitoterápicos e plantas medicinais, teve seu início no Ceará com o então professor da 

Universidade Federal do Ceará, Francisco José de Abreu Matos há mais de trinta anos 

(RUFINO, 2015). O Ceará teve o impulsionamento da Política Pública em Plantas 

Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos, por meio do decreto nº 30.016 de 30 de dezembro 

de 2009, que regulamenta a Lei Nº 12.951, de 07 de outubro de 1999, que dispõe sobre a 

política de implantação da fitoterapia em saúde pública no Ceará (CEARÁ, 2010). 

As farmácias vivas produzem e beneficiam plantas em hortas e laboratórios próprios. Como 

principais produtos têm-se plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos e itens de higiene. 

Apesar do programa estar ativo, não gera renda significativa para as partes envolvidas, faltam 

pontos de distribuição e uma divulgação do trabalho desenvolvido. Além disso, o programa 

sofre com a descontinuidade do apoio do poder público (RUFINO, 2015). 

Ainda em 2009, foi aprovada a Lei Municipal N° 9443, que instituiu o Programa Municipal 

de Agricultura Urbana e Periurbana de Fortaleza, dando força ao desenvolvimento da 

atividade, garantindo a formalização desse tipo de atividade econômica. A Lei tem como 

objetivos combater a fome e a desnutrição, facilitar o acesso à alimentação de qualidade e a 

disponibilidade de alimentos para a população de baixa renda. Está previsto o apoio à 

agricultura popular, com ações para a geração de emprego e renda através da valorização dos 

produtos, promoção da inclusão social, melhoraria do meio ambiente urbano a partir da 

recuperação de espaços ociosos e incentivo da produção para o autoconsumo e o 

associativismo. Todas as ações baseadas nas práticas de cultivo agroecológicas. 

Uma experiência desenvolvida no bairro Conjunto Palmeiras, tem como diferencial a 

articulação com a economia solidária16 através do financiamento do Laboratório de AUP 

feito pelo Banco Palmas17, que desenvolveu a parceria com a Associação Comunitária do 

Conjunto Palmeiras. Esse tipo de articulação ainda uma modalidade forte em Fortaleza, pois 

o Banco Palmas é o único com esse perfil na cidade (SEGUNDO, J. J. M. N., 2002). 

O Projeto Horto Vivo tem um grande alcance social na região periférica de Fortaleza. A 

iniciativa também se desenvolve dentro dos princípios da economia solidária e tem um foco 

social, econômico e educativo. A iniciativa acontece nos bairros Conjunto Ceará e Granja 

Portugal e foi uma proposta da Comunidade em Movimento da Grande Fortaleza em Parceria 

com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Fortaleza. O projeto tem 

como objetivo principal o desenvolvimento de hortas urbanas na periferia de Fortaleza, dando 

 
16 A economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou 

associada do capital e o direito à liberdade individual. A prática busca um desenvolvimento humano, 
mantendo em harmonia o social, o político e o econômico e não tem os resultados financeiros como único 

fim (SINGER, 2002). 
17 Banco Palmas é um banco comunitário brasileiro, conhecido formalmente como um "banco comunitário 

de desenvolvimento" ou BCD, fundado em 1998 no Conjunto Palmeiras, localizado na periferia de 

Fortaleza (INSTITUTO BANCO PALMAS). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_comunit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
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suporte ao movimento por meio da capacitação da mão-de-obra, educação ambiental, 

reciclagem, educação alimentar, fortalecimento das experiências locais e apoio a 

consolidação do programa Farmácia Viva. 

O desenvolvimento de políticas públicas voltadas diretamente à questão da agricultura 

urbana e periurbana em Fortaleza teve início em 2005 com ações em comunidades carentes 

da cidade. Essas ações buscavam favorecer a formação de redes comunitárias e familiares 

para produção, beneficiamento e comercialização do material produzido, usando como 

ferramenta a educação ambiental. 

O documento “Panorama da Agricultura Urbana e Periurbana – AUP – no Brasil e Diretrizes 

Políticas para sua Promoção: Identificação e Caracterização de Iniciativas de AUP em 

Regiões Metropolitanas Brasileiras” (2007), é o mais completo apanhado sobre o 

desenvolvimento da agricultura urbana no país.  

O Panorama da AUP no Brasil elencou algumas das iniciativas relacionadas a agricultura 

urbana em Fortaleza como o Projeto Hortas Escolares, o Projeto Centro de Referência em 

Agricultura Urbana Sustentável, Projeto Hortas, Projeto de Produção de Mudas Ornamentais, 

Projeto Centro de Produção e Preparação de Alimentos, Projeto Casca de Coco Verde, 

Projeto Meu Quintal Produtivo, Projeto Hortaliças I, Projeto Hortaliças II, Frutíferas e 

Medicinais, Farmácia Medicinal, Hortaliças Orgânicas e Projeto Mandala (SANTANDREU 

& LOVO, 2007). 

De acordo com Santandreu & Lovo (2007), dentre os principais desafios relatados pelos 

agricultores urbanos em Fortaleza, está a baixa compreensão do setor público com relação 

ao potencial da agricultura urbana enquanto estratégia de desenvolvimento econômico, social 

e ambiental. Compreender como a agricultura urbana pode afetar as pessoas envolvidas e a 

paisagem local é de grande valia para a propagação da prática da agricultura na cidade, 

aumentando a organização da sociedade civil e o interesse do poder público. 

Já em 2008, por meio do setor de Agricultura Urbana e Pesca da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Fortaleza, foram implantados 

quatro CRAUS - Centros de Agricultura Urbana Sustentável, com o objetivo de promoção 

de inclusão social, segurança alimentar, capacitação e desenvolvimento econômico. O 

Projeto Produção Pesqueira, uma parceria entre Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS) e o Departamento de Engenharia de Pesca da UFC, realizam ações de 

peixamento18 de lagoas em Fortaleza. Em 2015, na Lagoa de Messejana, por exemplo, foram 

colocados 25000 alevinos de tilápia e camarão, beneficiando cerca de 40 pescadores e 

auxiliando na reconstituição do ecossistema local. Os pescadores atendidos também foram 

instruídos e capacitados em agroecologia19 e educação ambiental. As aulas aconteceram nos 

 
18 A piscicultura entende por peixamento a operação que tem por fim o povoamento, o repovoamento e a 

estocagem de alevinos, o filhote de peixe, na fase de vida imediatamente posterior à pós-larval e anterior à 

juventude. (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF, 2013) 
19 É uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas 

tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, 

socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando assim, um agroecossistema sustentável. A 
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CRAUS - Centros de Referência e Agricultura Urbana Sustentável dos bairros Bela Vista, 

Genibaú, Pio XII e Sabiaguaba. 

Em junho de 2016, entrou em atividade o Projeto Hortas Sociais da Prefeitura de Fortaleza. 

O programa instalou três grandes estufas, que atendem idosos em situação de vulnerabilidade 

social dos bairros Conjunto Ceará, Granja Portugal, Genibaú, Autran Nunes, Granja Lisboa 

e Bonsucesso. Os idosos participam das atividades de plantio, manejo e colheita e a produção 

é distribuída gratuitamente entre eles. Segundo a Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF, o 

programa beneficia mais de 3.000 idosos (PMF, 2019). 

O plano para o desenvolvimento da agricultura urbana do documento Fortaleza 2040, 

anteriormente citado, estipulou a criação de grandes hortas comunitárias em seis locais da 

cidade com o objetivo de envolver, até o ano de 2040, 40.000 pessoas nas atividades 

relacionadas a agricultura na cidade e acabar com o déficit alimentar dos bairros onde será 

implantadas.  

O Censo Agropecuário realizado no ano de 2017 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, registrou uma série de informações que traçam o perfil do produtor agrícola de 

Fortaleza. Segundo os dados levantados, no ano da pesquisa foram contabilizados 717 

trabalhadores majoritariamente homens, entre 30 e 60 anos de idade, sem ensino técnico ou 

superior e, em sua grande maioria, sem apoio financeiro de governo ou instituições ou 

empréstimos. Registrou-se pouco uso de agrotóxico, pouco uso de maquinário e os métodos 

de cultivo se baseiam em esquemas naturais, com adubação orgânica (IBGE, 2017). A 

pesquisa mostra outra face da atividade agrícola de Fortaleza, comparando-se ao apanhado 

de Santandreu & Lovo (2007), pois os estabelecimentos levantados pelo IBGE são empresas 

que tem como finalidade a comercialização da produção, no outro caso há produções com 

outras finalidades. 

Metodologia e resultados 

Para sistematizar os resultados desta pesquisa foram listadas todas as iniciativas que fazem 

parte da cadeia de produção, beneficiamento e distribuição da agricultura urbana, que 

chamaremos aqui de “atores” e organizadas em forma de tabela. De acordo com a finalidade 

e papel dentro da cadeia, esses atores foram divididos nas seguintes categorias, referentes à 

finalidade de cada: produção, terapia, beneficiamento, apoio, pesquisa e distribuição. 

Produção é referente às hortas urbanas, como “terapia” estão os espaços que utilizam de 

hortas e pequenas produções de fitoterápicos juntamente a programas de apoio psicossocial. 

Os locais que recebem matérias-primas provindas da AU e o transformam em produtos se 

enquadram na categoria “beneficiamento” e os atores responsáveis pela distribuição e venda 

da produção, “distribuição”. Instituições que fornecem suporte financeiro e treinamento e 

capacitação na categoria “apoio”, as instituições que estudam e desenvolvem trabalhos acerca 

da AU, “pesquisa” e as hortas em instituições de ensino estão na categoria “educação”. Foram 

 
abordagem agroecológica da produção busca desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima 

de insumos agroquímicos e energéticos externos (ALTIERE, 2000). 
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acrescentados à tabela os bairros onde localiza-se cada ator, para a posterior produção de 

mapas. 

Tabela 1 – Lista de atores da agricultura urbana em Fortaleza. 

Nome Bairro 

Apoio 

1 Laboratório de Agricultura Urbana Conjunto Palmeiras 

2 CRAUS Bela Vista Bela Vista 

3 CRAUS Genibaú Genibaú 

4 CRAUS Pio XII Pio XII 

5 CRAUS Sabiaguaba Sabiaguaba 

6 DNOCS Centro 

7 Centro de Referência em Alimentação Sustentável Pici 

8 EMBRAPA Pici 

Beneficiamento 

9 Projeto Casca de Coco Verde Jangurussu 

Distribuição 

10 Feira de Orgânicos Mercado dos Pinhões Centro 

11 Feira Agroecológica da Gentilândia Benfica 

Educação 

12 Horta da Escola Mattos Dourado Edson Queiroz 

13 Horta da Escola Saraiva Leão Lagoa Redonda 

14 Horta da Escola Municipal José Bonifácio Demócrito Rocha 

15 Horta da Escola Monteiro de Moraes Sapiranga / Coité 

16 Horta da Escola Filgueiras Lima Jardim América 

17 Horta da Escola Fernanda Magalhães Bonsucesso 

18 Horta da Escola Herbert de Souza Bom Jardim 

Pesquisa 

19 Horta Didática da UFC Pici 

20 Farmácia Viva UNIFOR Edson Queiroz 

21 Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana - NEPAU Pici 

Produção 

22 Horta Social da PMF 1 Conjunto Ceará I 

23 Horta Social da PMF 2 Granja Portugal 

24 Horta C. Rolim Cocó 

Terapia 

25 Movimento de Saúde Mental Comunitária Bom Jardim 

26 4 Varas Pirambú 

27 Oca de Saúde Comunitária Jangurussu 

 

Fonte: produzido pelo autor. 

Figura 1 – Mapeamento das atividades listadas na tabela 1 e bairros onde estão presentes. 
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Fonte: produzido pelo autor, 2019. 

 

Considerações finais 
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Apesar das significativas iniciativas do poder público e da sociedade civil, a AUP em 

Fortaleza precisa gerar mais renda através de novas iniciativas, buscar novos pontos de 

comercialização de produtos e otimizar a captação de recursos. É também imprescindível a 

presença de políticas públicas mais efetivas que alcancem os produtores em piores condições, 

assim como ações que consigam espalhar a prática de agricultura urbana por toda a extensão 

da cidade, seja com fins educativos, econômicos ou ambos. 

Percebeu-se, pela interpretação dos dados, que as áreas de hortas urbanas estão espalhadas 

prioritariamente pelos bairros mais periféricos em relação à área central da cidade e que a 

Universidade Federal do Ceará é o local onde mais se desenvolve pesquisas acerca do tema 

agricultura urbana. 

Nos mapas gerados, ficou claro que para a construção de análises mais consistentes é 

necessário que sejam catalogados mais atores e que esses mapas gerados sejam cruzados com 

outros mapas temáticos como de uso e ocupação do solo, nível de renda dos bairros, 

densidade demográfica, por exemplo, para que se entenda as relações entre a cidade, os atores 

e a agricultura urbana. 

O mapeamento e a categorização dessas atividades iniciados neste artigo, mesmo que ainda 

superficiais, podem auxiliar no entendimento da agricultura em Fortaleza e no posterior 

desenvolvimento de programas, políticas públicas e outras estratégias para impulsionar a 

produção e a distribuição dos produtos agrícolas urbanos. Como ponto de partida, esse artigo 

pode servir de base para outras pesquisas que, interpretando os dados aqui levantados, 

explorem outros caminhos e descubram mais informações sobre as práticas de AUP em 

Fortaleza e suas características. 
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MESA 2  

Identidade e Representatividade no discurso Sustentável: a importância da 

incorporação dos valores coletivos locais através de processos participativos de 

decisão 

Identity and Representativeness in Sustainable discourse: the importance of 

incorporating local collective values  through collective participatory decision-making 

processes 

Identidad y representatividad en el discurso sostenible: la importancia de incorporar 

valores colectivos locales a través de procesos de toma de decisiones participativas 

 

Cecília Vecchi Machado – Universidade Federal de Minas Gerais20 

 
Resumo: O que é valor para uma comunidade? O presente artigo está inserido no contexto do 

Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG, em uma 

pesquisa de mestrado que busca explorar o aspecto de identidade e cultura local no discurso do 
Desenvolvimento Sustentável. Aqui se apresenta um dos aspectos abordados na pesquisa – uma 

revisão teórica acerca da incorporação da proposta de participação nesse discurso global de 

desenvolvimento, como instrumento de avaliação do que efetivamente constitui valor para as 
coletividades. Dessa forma, busca-se evidenciar a importância da incorporação desses aspectos 

subjetivos e imateriais das culturas no processo de mudança, na busca por um modo de vida mais 

sustentável.  

 

Palavras-chave: Valor; Desenvolvimento Sustentável; Processos Participativos. 

 

Abstract: What is value for a community? This article is inserted in the context of the Graduate 
Program in Built Environment and Sustainable Heritage of UFMG, in a Mphil’s research that seeks 

to explore the identity and local culture aspect in the discourse of Sustainable Development. Here we 

present one of the aspects addressed in the research - a theoretical review about the incorporation of 
participation in this global development discourse, as an instrument of evaluation of what effectively 

constitutes value for the collectivities. Thus, we seek to highlight the importance of incorporating 

these subjective and immaterial aspects of cultures in the process of change, seeking a more 

sustainable way of life. 

 

Keywords: Value; Sustainable development; Participatory Processes. 

 
Resumen: ¿Qué es el valor para una comunidad? Este artículo se inserta en el contexto del Programa 

de Posgrado en Entorno Construido y Patrimonio Sostenible de UFMG, en una investigación de 

maestría que busca explorar el aspecto de identidad y cultura local en el discurso del Desarrollo 

Sostenible. Aquí presentamos uno de los aspectos abordados en la investigación: una revisión teórica 

 
20 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da profa. Dra. Andréa Franco Pereira 
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sobre la incorporación de la propuesta de participación en este discurso de desarrollo global, como 
un instrumento de evaluación de lo que efectivamente constituye valor para las colectividades. Por lo 

tanto, buscamos resaltar la importancia de incorporar estos aspectos subjetivos e inmateriales de las 

culturas en el proceso de cambio, buscando una forma de vida más sostenible. 

 

Palabras clave: Valor; Desarrollo Sostenible; Procesos Participativos. 

 

Introdução 

O discurso contemporâneo acerca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

abarca dimensões multidisciplinares, sistêmicas e complexas, resultantes de uma evolução 

na discussão teórica, desenvolvida ao longo das décadas e dos encontros internacionais de 

cooperação em pesquisa e desenvolvimento (MORIN, 1999; SOMMERMAN, 2005). Uma 

questão que tem chamado a atenção de especialistas e estudiosos da área é o aspecto mais 

subjetivo, ou o que tem sido denominado como “quarto pilar da sustentabilidade”, traduzido 

como uma dimensão cultural, ética ou mesmo religiosa, que fundamenta os demais 

componentes dessa proposta de desenvolvimento (SACHS, 1993; CLUGSON, 2011, 

PFAHL, 2005, WOODLEY, et.al. 2006, apud. BURFORD, 2013).  

Dentre autores que defendem a necessidade de se explorar esses aspectos, Burford (2013) 

destaca que essa dimensão está intimamente relacionada e fundamentada nos valores éticos, 

o que Viégas (et.al, 2018) aponta como “componentes não materiais da sustentabilidade”. 

Independente da forma como esses aspectos subjetivos são definidos, o que se tem como 

consenso é a importância do correto estudo e tratamento dessa subjetividade nos diferentes 

contextos, como forma de promover o diálogo e a aproximação das diferentes culturas com 

os ODS. É preciso destacar que a discussão aqui está focada no aspecto imaterial da cultura, 

que envolve visão de mundo, valores, ideologias, conhecimentos, crenças, símbolos e 

significados (CANDEAS, 1999, apud. VIÉGAS, et. al 2018.) 

É no estudo desse aspecto subjetivo que este artigo está focado, partindo do questionamento 

de “o que é valor para as comunidades?” para destacar a importância da busca por 

entendimento dessas subjetividades. Estruturado na forma de uma revisão bibliográfica, ele 

será orientado a partir de uma reflexão crítica sobre a importância, os desafios e as 

oportunidades que essa compreensão pode apresentar para colocar as pessoas no centro do 

desenvolvimento. Com isso, pretende-se destacar a necessidade de envolver as comunidades 

como participantes ativas nos processos de mudança para tornar o processo equitativo 

(PNUD, 2010), tendo em vista esse momento crítico da sociedade em que se questionam os 

modelos de desenvolvimento vigentes. 

Devido às limitações da modalidade deste trabalho, não se pretende abordar todos os estudos 

voltados a participação em ciências sociais, estudos de desenvolvimento, teoria dos sistemas 

e entre outras tantas disciplinas. Contudo, entende-se que essa é uma questão essencial no 

contexto do trabalho e, portanto, tem-se como objetivo resgatar a perspectiva da participação, 

dentro de uma aplicação específica, que contribua para a construção da problemática da 

pesquisa. Partindo do discurso do Desenvolvimento Sustentável, destaca-se aqui o uso da 

participação para a avaliação de aspectos subjetivos, e compreensão da dimensão dos valores 
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éticos dos grupos, levando em conta suas limitações e potencialidades dessa aplicação para 

direcionar os processos de mudança para um modo de vida mais sustentável. 

 

Valores e Desenvolvimento Sustentável: uma perspectiva da Participação. 

O conceito de desenvolvimento sustentável contemporâneo foi cunhado a partir da evolução 

das ideias ambientalistas que, fundamentalmente, são um conceito antropocêntrico.  Ele gira 

em torno da qualidade de vida e do atendimento das necessidades dos das gerações humanas 

atuais, sem comprometer a qualidade de vida e o atendimento das necessidades das gerações 

futuras (BRUNDTLAND, 1987, JUNJES SJ, 2001). Segundo Morin (1999) e Junjes SJ 

(2001) a proposta do Desenvolvimento Sustentável abraça a perspectiva do Pensamento 

Complexo e clama por uma mudança de paradigma. Junges SJ (2001, p.50) também aponta 

a necessidade de se adquirir uma cultura sistêmica do ambiente e afirma que é preciso passar 

a compreender o ser humano “inserido numa rede de interdependências bióticas e sociais das 

quais depende a sua sobrevivência e crescimento vital, humano e espiritual”. Dessa forma, 

reconhece-se a necessidade de uma reorganização da sociedade em seus diversos aspectos de 

produção e consumo, de natureza política e social e de relacionamento com o meio ambiente 

para que o modo de viver seja adaptado a essa nova proposta. Ora, pode-se concluir então 

que os princípios e os objetivos do desenvolvimento sustentável estão focados 

essencialmente no ser humano e em suas múltiplas dimensões de relações. 

Em continuidade a ideia de centralidade do ser humano como “fim” mas também como 

“meio” nesse processo, pode-se destacar o Princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro, de 

1992, que atesta que um dos pré-requisitos fundamentais para se alcançar o desenvolvimento 

sustentável é “e assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos 

interessados” e que as pessoas devem ter “(...)a oportunidade de participar de processos de 

tomada de decisões” (ONU, 1992, p.115). Sachs (1993) retoma essa proposta ao afirmar que 

o sucesso dessa empreitada de desenvolvimento está diretamente relacionado a participação 

ativa de grupos locais na forma de parceria entre todos os atores envolvidos no processo. 

Dentro dessa perspectiva, Fonseca destaca o cuidado e a atenção necessários sobre o 

envolvimento cultural nos projetos de desenvolvimento: 

(...) ficamos expostos ao risco de produzir mimetizações culturais, na medida em 

que estamos imersos em uma sociedade globalizada e conectada por redes de 

informação, que facilmente submetem valores éticos e culturais locais a certos 

padrões específicos, impostos ao todo como gerais pela força dos meios de 

comunicação de massa. No nosso entender, o antídoto natural para este contágio é o 

resgate, revalorização e re-significação das identidades culturais locais, assumindo 

seus valores como referência para a construção da idéia de sustentabilidade e 

conferindo concretude aos ideais teóricos da ética sócio-ambiental mundial. 

(FONSECA, 2005, p.07) 

Seguindo essa mesma linha, o relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) de 2010 ressalta que a busca por “receitas políticas uniformes” a 

serem amplamente aplicadas em diferentes países apresenta grande deficiência intelectual e 

aponta que é necessário “(...) reconhecer a individualidade dos países e das comunidades, 

juntamente com os princípios básicos que podem servir de base às estratégias e políticas de 

desenvolvimento em diferentes cenários.” (PNUD. 2010 p.11). Essa perspectiva também 
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havia sido defendida anteriormente por Edgard Morin (1999), a respeito da educação para o 

desenvolvimento sustentável, em seu livro “Seven Complex Lessons”, ao enfatizar que as 

teorias não devem simplesmente ser aceitas como verdade e impostas as pessoas. Ele destaca 

a necessidade da relativização das ideias, que devem ser adaptadas e “domesticadas” nos 

diferentes contextos, de forma a “assistir e orientar” as estratégias, de acordo com as 

necessidades e os objetivos locais. Para realizar essa relativização de maneira eficiente é 

preciso colocar as pessoas no centro do desenvolvimento, envolvendo-as nos processos de 

mudança, “como participantes ativos” e “tornando o processo equitativo” (PNUD, 2010, 

p.12). De forma similar, a Declaração de Hangzhou, elaborada pela UNESCO em 2013, 

reconhece a necessidade de se elaborar diferentes caminhos para o desenvolvimento que 

respeitem e dialoguem com as diferentes perspectivas culturais.  

O desenvolvimento humano não tem a ver apenas com saúde, educação e rendimento 

– tem também a ver com o envolvimento ativo das pessoas na definição do 

desenvolvimento, da equidade e da sustentabilidade, aspectos intrínsecos da 

liberdade de que desfrutam para conduzirem as vidas que têm motivos para valorizar. 

(PNUD, 2010. p.8) 

A proposta de participação do usuário/comunidade aparece como resposta ao desafio de 

encarar a complexidade, de forma a estabelecer diálogo e entendimento entre culturas e 

buscar construir essa imagem da diversidade, com cada particularidade da qual é composta. 

Bell et.al. (2012, p.13) afirma que o Desenvolvimento Sustentável abraçou o conceito de 

participação do usuário como um ideal fundamental, tanto para aumentar a eficácia das 

intervenções como em relação aos direitos humanos. 

Mas participação, quando praticada de suas raízes ideológicas no envolvimento 

social, é mais do que uma simples interação; dela emerge um senso profundo de 

pertencimento e controle, com o compartilhamento de poder. Nesse sentido, 

abordagens participativas são importantes permitindo a aqueles que são objetos da 

pesquisa uma voz no processo e, informando a aqueles que conduzem a pesquisa as 

realidades vivenciadas para balancear as hipóteses construídas sobre essa realidade. 

(Bell et.al. 2012, p.14, tradução nossa)21 

No que diz respeito ao Desenvolvimento Sustentável, segundo Santos (2013), os processos 

requeridos para a mudança efetiva dos modos de vida são lentos e complexos, por 

envolverem aprendizado e ação coletivos. O autor também destaca que “o ciclo de 

aprendizado envolve a contínua e cumulativa reflexão das pessoas sobre suas ações passadas” 

e também que “quando esse aprendizado não envolve ruptura brusca de paradigmas 

anteriores, a resistência à mudança é proporcionalmente menor” (SANTOS, 2013, p.30).  

Também em relação aos processos de aprendizado, pode-se retomar um interessante conceito 

abordado por Morin (1999) e posteriormente por Burford (2013) com relação a ideia de que 

o entendimento humano pode ocorrer de duas formas distintas: “intelectual e objetiva” ou 

“humana, intersubjetiva”. Quanto a intersubjetividade, Morin (1999) afirma que 

 
21 Original: But participation, when practiced from its ideological roots in social engagement, is more than 

just interaction; it elicits a deeper sense of joint ownership and control, with a sharing of power. In this 

sense, participatory approaches are important, allowing those who are the subject of research a voice in the 

research process, and informing those doing the research of the realities experienced to balance the 

hypotheses constructed about this reality. (BELL et.al. 2012, p.14) 
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“entendimento” implica em haver conhecimento entre sujeitos, de forma que um seja capaz 

de perceber e se identificar com o outro e que, portanto, inclui um “processo de empatia, 

identificação e projeção”. Sobre essa mesma categoria de entendimento, Burford (2013 

p.3045) a define como um processo complexo que contém múltiplas camadas capaz de gerar 

um “significado compartilhado” que “surge em um contexto colaborativo por meio de 

interações dialógicas fundamentadas em uma experiência vivida em comum, como uma 

atividade prática realizada em conjunto”. Nessa perspectiva, tem-se mais do que uma mera 

transmissão de conhecimentos e significados, de forma que o entendimento mútuo, requer 

construção coletiva.  

Nesse sentido, entende-se que o processo de trabalhar com culturas diversas e explorar as 

subjetividades intrínsecas a elas implica em também desenvolver métodos capazes de 

explorar a característica intersubjetiva do entendimento. Explorar a intersubjetividade na 

construção coletiva de valores e significados, sugere uma reflexão conjunta acerca da 

incorporação desses valores e, portanto, o esclarecimento de como estes aspectos são 

incorporados nos diferentes processos a serem enfrentados por essas comunidades, na busca 

pelo desenvolvimento sustentável. 

Para Bourdieu (apud. Sahr, 2008 p.40) “a prática social é, assim, uma apropriação espacial 

de lógicas abstratas” e o agir aparece “como estrutura ‘motivadora’ e produto cultural da 

sociedade, diferenciada por gêneros, classes e povos”. Ele entende que a “matriz” de um 

indivíduo está nas relações entre suas condições de existência, sua consciência, sua ideologia 

e suas práticas (BOURDIEU 1992, apud. Thiry-Cherques, 2006). 

BURFORD et.al. (2013), que também carregam em sua fundamentação teórica as propostas 

de Bourdieu, se baseiam no estudo dessas subjetividades para defenderem que as formas 

como as pessoas tendem a se comportar estão enraizadas nos valores éticos que possuem. 

Segundo eles “o que se considera importante na vida” é o que guia as tomadas de decisão e 

cria “princípios e padrões de comportamento” dentro das comunidades. Uma das formas de 

se estudar os valores éticos enraizados no agir social das comunidades, apresentado pelos 

autores é investir na elaboração de indicadores de desenvolvimento22 que sejam capazes de 

assessorar esses aspectos intangíveis que, segundo eles, apesar de subjetivos, podem ser 

mensurados e operacionalizados através de “abordagens baseadas em valor” (Value Based 

Approaches). Essas abordagens configuram processos participativos que buscam elucidar 

como valores éticos são incorporados no agir de grupos e comunidades. Porém, é preciso 

destacar que mesmo os autores dessa proposta reconhecem que a necessidade de aprofundar 

o entendimento e a avaliação dessa dimensão subjetiva não é coberta em sua totalidade por 

indicadores de valores éticos. Eles apontam essa proposta como uma porta de entrada para a 

incorporação dessa discussão no processo como um todo. 

Sem endossar uma definição específica de DS, observamos suposições e 

preconceitos que a abordagem da ONU parece perpetuar, o que contribui para a 

marginalização daquelas dimensões da sustentabilidade que não são encontradas 

dentro das três dimensões estabelecidas: econômica, ambiental e social. (...) Embora 
o domínio dos valores certamente não cubra toda a gama dessas dimensões 

excluídas, ele fornece um ponto de entrada para colocar essas dimensões em 

 
22

 O trabalho desses autores foi desenvolvido no contexto de um projeto denominado ESDinds (Education 

for Sustainable Development Indicators), financiado pela União Européia. 
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discussão com os três 'pilares' que parecem ser mais passíveis de formas tradicionais 

de concepção e medição.(BURFORD, et.al. 2016, p.2 – tradução nossa)23 

Burford et.al. (2016, p.1,2) também destaca que de uma forma ou de outra, o trabalho com 

indicadores para o desenvolvimento sustentável proporciona contribuições diversas que 

variam desde fornecer dados para a formação de políticas até a alterar a consciência coletiva, 

molda atitudes e condutas e direciona recursos para a justificação de decisões. Destacam que, 

apesar de imperfeitos, “os ODS representaram o primeiro reconhecimento explícito, a nível 

de objetivos globais, da interconectividade dos desafios que cercam a sustentabilidade e a 

correspondente necessidade de soluções de problemas integradas.”  

Partindo dessa perspectiva, entende-se que a existe um consenso acerca da necessidade de se 

adaptar essa proposta global, direcionando-a as reais necessidades e objetivos locais, dos 

níveis mais objetivos aos níveis mais subjetivos dessas realidades. Dessa forma, estudar os 

valores éticos, ou “aspectos intangíveis”, configura-se como essencial para promover essa 

proposta de desenvolvimento. É também possível destacar o papel principal que os processos 

participativos desempenham para conectar essas questões subjetivas e imateriais da cultura e 

do comportamento humano. 

Mesmo diante da recomendação de processos participativos como forma de buscar soluções 

para a inclusão do público alvo nas diferentes etapas de desenvolvimento de propostas, 

especialistas apontam limitações e dificuldades relacionadas a esses processos (Bell, 2012). 

Essas limitações, como destacado por esses autores, podem acontecer desde o 

“comprometimento dos participantes de se envolverem no processo, e para além os objetivos 

de condução da pesquisa que podem se tornar uma forma de defesa” (David, 2002 p.11 apud. 

Bell. 2012). Além disso como apontam HARDER et.al. (2013)24, as definições com relação 

a ‘o que’ se quer dizer por participação acabam sendo vagas e usados para definir uma 

variedade ampla de cenários. Dessa forma, pontua-se que para que esses processos produzam 

resultados confiáveis e satisfatórios, deve-se dedicar tempo de elaboração e teste dos 

procedimentos recomendados quanto aos objetivos. 

 

Considerações Finais 

Na construção desse artigo buscou-se evidenciar a importante questão acerca das 

subjetividades inerentes ao Desenvolvimento Sustentável bem como destacar a aplicação de 

métodos participativos como uma das formas de se tratar essa questão. 

 
23 . Original: Without endorsing a particular definition of SD, we note assumptions and biases that the UN 

approach appears to perpetuate, which contribute to the marginalisation of those dimensions of 

sustainability that are not found within the established three dimensions of the economic, the environmental 

and the social. (...) Although the domain of values certainly does not cover the full range of those excluded 

dimensions, it provides an entry point for bringing those dimensions into discussion with the three ‘pillars’ 

that appear to be more amenable to traditional forms of conception and measurement. (BURFORD, et.al. 
2016, p.2) 
24 O trabalho citado é uma interessante referência a cerca de uma tentativa de se criar uma base teórica 

unificada para compreender de que tipo de participação determinada abordagem se trata – nele os autores 

estabelecem uma estrutura de trabalho que compreende a participação em três dimensões:  

profundidade, amplitude e escopo do envolvimento. 
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Destaca-se a necessidade de valorização do local nesse discurso de desenvolvimento, e 

defende-se que os processos participativos sustentem as adaptações dos ODS para as 

realidades particulares das comunidades. Além disso, evidencia-se a influência dos aspectos 

intangíveis do DS que permeiam o comportamento e o modo de vida dessas comunidades. 

Dessa forma, propõe-se que estudar e avaliar os valores éticos, ou esses “aspectos 

intangíveis”, configura um fator de grande importância para efetivar essa proposta de 

desenvolvimento, e ir além de uma avaliação que compreende os aspectos tangíveis e 

tecnicamente mais objetivos de serem compreendidos. 

A partir dessa reflexão, é possível compreender que os processos participativos aparecem 

como instrumento essencial na avaliação dessas questões subjetivas e imateriais da cultura e 

do comportamento humano, mesmo que apresentem dificuldades de implementação. 

Destaca-se então que o discurso do Desenvolvimento Sustentável deve ser flexível as 

necessidades e prioridades das diferentes culturas e que os processos participativos a serem 

aplicados com fins de realizar essa flexibilização, também devem flexibilizados e projetados 

levando em consideração os objetivos e as características do contexto em que serão aplicados. 

Como demonstrado ao longo do artigo, essa perspectiva aparece direcionada em algumas 

propostas que vem sendo desenvolvidas nos últimos anos, como no exemplo das Abordagens 

baseadas em Valor desenvolvidas a partir do trabalho de Burford et.al. (2013). 

Por fim, considera-se que apesar de constituir um esforço inicial acerca dos processos 

participativos como um todo, a revisão apresentada constitui base para dar continuidade ao 

desenvolvimento da pesquisa - que visa aprofundar a compreensão da representatividade das 

comunidades locais no discurso do Desenvolvimento Sustentável. 
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Patrimônio Arquitetônico Universitário: Desafios para uma gestão integrada de 

imóveis tombados 

University Architectural Heritage: Challenges for an integrated property 

management 

 Patrimonio arquitectónico universitario: desafíos para una gestión integrada de la 

propiedad 

 

Daniele Rodrigues Serra Lopes – Universidade Federal de Minas Gerais25 

 
Resumo: Este artigo busca realizar uma reflexão sobre o papel dos imóveis tombados que estão sob 

a gestão das universidades públicas, analisando os casos da Universidade Federal de Minas Gerais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de São Paulo. Busca-se a análise de como 
estas instituições gerenciam seus imóveis. Faz-se uma reflexão sobre maneiras para que estas 

edificações possam garantir sua conservação, mediante as diversas dificuldades que as universidades 

enfrentam ao longo de sua história, como cortes de verbas, definições de objetivos prioritários, 

interesses políticos de agentes internos e externos dos mesmos, entre outros.   

 

Palavras-chave: Imóveis tombados, Patrimônio arquitetônico universitário, Patrimônio cultural, 

Universidade. 

 

Abstract: This article seeks to reflect on the role of listed real estate that is under the management of 

public universities, analyzing the cases of the Federal University of Minas Gerais, Federal University 
of Rio Grande do Sul and University of São Paulo. We seek the analysis of how these institutions 

manage their properties. Reflection is given on ways for these buildings to ensure their preservation, 

through the various difficulties that universities face throughout their history, such as budget cuts, 

definition of priority objectives, political interests of their internal and external agents, among others.  

 

Keywords: Real estate listed, University architectural heritage, Cultural heritage, University. 

 
Resumen: Este artículo busca reflexionar sobre el papel de los bienes inmuebles listados que están 

bajo la administración de universidades públicas, analizando los casos de la Universidad Federal de 

Minas Gerais, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y la Universidad de São Paulo. Buscamos 
el análisis de cómo estas instituciones administran sus propiedades. Se reflexiona sobre las formas en 

que estos edificios aseguran su preservación, a través de las diversas dificultades que enfrentan las 

universidades a lo largo de su historia, como los recortes presupuestarios, la definición de objetivos 

prioritarios, los intereses políticos de sus agentes internos y externos, entre otros.  

Palabras clave: Listado de bienes raíces, Patrimonio arquitectónico universitario, Patrimonio 

cultural, Universidad. 
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Introdução  

A preocupação pela conservação de imóveis de relevante valor cultural no Brasil é algo que 

vem desde as primeiras décadas do séc. XX, se tornando política sistemática do Ministério 

Capanema (LIRA, 2014). Por sua vez, a preocupação pela preservação do patrimônio 

arquitetônico universitário remota das décadas de 20 e 30 com a criação das primeiras 

universidades federais (BORDE; BELLINHA, 2015) Apesar desta preocupação, nos dias de 

hoje os imóveis sofrem constantemente de problemas como falta de recursos para sua 

preservação, manutenção ineficiente, obsolescência, inadequação a normas de segurança e 

acessibilidade, entre outras dificuldades.  

Atualmente os imóveis protegidos pelo tombamento estão sob a tutela de diversos tipos de 

órgãos públicos entre os quais se encontram as universidades públicas federais, estaduais e 

municipais. Para entender a dinâmica interna destas instituições de ensino é fundamental ter 

em mente que sua função é promover o ensino, pesquisa e extensão. Por isso quando surgem 

adversidades, como cortes de orçamento, escassez de mão de obra, entre outros, observa-se 

a tendência de que as universidades priorizem ações para atender suas atividades fim. Como 

a conservação de imóveis tombados nãos necessariamente está interligada a estas atividades, 

sua conservação pode acabar por ficar em segundo plano. Segundo (BORDE; BELLINHA, 

2015, p.13). “Hoje, a falta de dotação orçamentária para a manutenção e preservação dos 

imóveis tombados da Universidade contribui para a deterioração do estado de conservação 

de muitos deles.” 

Os imóveis tombados são de grande importância nas comunidades em que estão inseridos e 

extrapola os muros universitários beneficiando pessoas de dentro e fora da universidade 

(LIRA, 2014). Porém faltam políticas de Estado que reconheçam a importância do 

patrimônio cultural universitário, principalmente medidas adequadas de apoio, capazes de 

contemplar as peculiaridades desses organismos. 

Nem o Estado brasileiro, após a redemocratização, chegou a construir uma política 

eminentemente pública para a área, pois as leis de incentivo fiscal não atendem 

integralmente a esta condição, nem as universidades são talhadas para processar as 

exigências nelas contidas. Resulta desse cenário a ampliação do leque das 

responsabilidades às quais essas instituições são obrigadas a responder, hoje 
submetidas a solicitações, demandas e urgências de vária ordem. (LIRA, 2014, 

p.12) 

Outro fator que dificulta a gestão dos bens é o fato de um mesmo imóvel estar protegido em 

diversas esferas de poder ao mesmo tempo, por exemplo: o Conservatório Mineiro de Música 

é um imóvel tombado em esfera municipal (Conselho Deliberativo Do Patrimônio Cultural 

De Belo Horizonte) e estadual (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais – IEPHA-MG), pertence à Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e 

está localizado no grande centro de Belo Horizonte. Com isso, ele precisa atender aos 

interesses da União através da UFMG, os próprios interesses universitários da UFMG, as 

regras de proteção estaduais e municipais, além da legislação arquitetônica e urbanística da 

cidade. Neste cenário o que ocorre é que o imóvel acaba arcando com o ônus de estar 

submetido a esses vários órgãos, mas não necessariamente recebe bônus equivalente. Uma 

situação na qual um nível de poder tenta passar para outro a reponsabilidade, mas que o 

imóvel acaba solto em um limbo da gestão pública.   
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Em 2018, o incêndio do Museu Nacional, pertencente a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, chamou a atenção do país para as dificuldades enfrentadas na manutenção 

de imóveis tombados (CUNHA, 2018).  Motivado por este incidente e outros de mesma 

natureza, o Ministério da Cidadania, através da portaria nº 777 de 24 de abril de 2019, criou 

um grupo de trabalho, cujo o objetivo é verificar as condições em que se encontram os 

imóveis tombados pertencentes à União. Recentemente também está sendo notado um 

crescimento de pesquisas e estudos sobre a importância das ações sistemáticas para a 

preservação do patrimônio das universidades, revelando questões da história recente dessas 

organizações acadêmicas (LIRA, 2014). O somatório desses elementos nos leva a questionar 

como estes bens estão sendo geridos e quais as estratégias para que esses imóveis tenham 

como garantir sua sobrevivência, com uma manutenção adequada e atualização ao logo do 

tempo, seja a novas normas, usos, sistemas de instalações prediais, entre outros. 

 

O patrimônio e as Universidades 

As universidades públicas brasileiras são responsáveis pela guarda de um conjunto de imóveis 

tombados heterogêneo que pode, em alguns casos, ter toda sua história ligada à universidade 

da qual fazem parte como o prédio da Reitoria da UFMG26 - Figura 1; em outros casos, 

podem ser oriundos de escolas mais antigas que a universidade da qual fazem parte e foram 

incorporados a partir da expansão das mesmas  como a Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz da Universidade de São Paulo da USP27 - Figura 2;  e em outros casos, são parte 

de tecidos urbanos mais antigos do que a própria universidade e não tinham como intuito 

inicial fazer parte de uma instituição de ensino, mas por circunstâncias diversas acabaram 

sendo incorporados, como a  Casa de Dona Yayá da USP28 - Figura 3. 

  

 
26 A UFMG passou 30 anos com sedes provisórias e planos par a construção de sua sede, porém a o prédio 

da Reitoria inaugurada 1962.  (FIALHO, 2012) 
27 A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) foi inaugurada em 1907, sendo incorporada 

à USP somente em 1934, ano de criação da mesma. (LOURENÇO et al., 1999) 
28 A Casa da D. Yayá foi construída na segunda metade do séc. XIX, inicialmente utilizada como um 

“Chalet de habitação”, foi adquirida por D. Yayá na década de 20. Com a morte de sua proprietária em 

1961 a edificação é declarada vacante e todo este patrimônio é transferido para a USP.(LOURENÇO et al., 

1999) 
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Figura 1 - Prédio da Reitoria da UFMG 

 

Fonte: Foca Lisboa/UFMG, 2019. 

 

Figura 2 - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP 

 
Fonte: Marcos Santos/USP, 2010. 

 

Figura 3 - Casa de D. Yayá  

 

Fonte: Marcos Santos/USP, 2019. 
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O Brasil possui cento e seis universidades públicas29 espalhadas por todo o território, são 

sessenta e nove federais, trinta e nove estaduais e quatro municipais30, cada uma fundada em 

um momento da história e tendo passado por realidades distintas ao longo do tempo. Essas 

instituições, por sua vez, são responsáveis pela gestão de uma grande quantidade de imóveis, 

entre eles um gama considerável de imóveis tombados, diversificada em seus momentos de 

construção, estilos arquitetônicos, motivos de tombamento, estado de conservação e outras 

especificidades. 

A forma com que cada universidade lida com seu patrimônio arquitetônico é diversa, na maioria 

dos casos não existe uma política institucional de como realizar uma gestão integrada destes 

imóveis. E o que seria e por que é importante uma gestão integrada? 

Gerir estes imóveis envolve uma série de setores dentro das universidades, por exemplo na 

UFMG, envolve a direção das próprias unidades, a Reitoria, a Pró-Reitoria de planejamento 

– PROPLAN, a Pró-Reitoria de administração – PRA em seus mais diversos departamentos 

(Manutenção – DEMAI, Planejamento e Projetos – DPP, Obras – DO, Orçamento e Controle 

– DPOC, entre outros), o núcleo de acessibilidade e inclusão – NAI, a coordenadoria de 

assuntos comunitários – CAC e mais diversos outros setores. Cada um destes órgãos possui 

uma parcela da informação e uma parte do poder de tomada de decisões, sendo que alguns 

ainda são responsáveis por captação de recursos para a conservação dos prédios. Por isso é 

fundamental que exista uma base unificada para tomada de decisões. 

Existem alguns exemplos que se destacam positivamente no cenário nacional quando o assunto 

é patrimônio arquitetônico universitário, são elas a USP e especialmente a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, esta última sendo premiada diversas vezes, inclusive 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, por suas iniciativas. 

Mas por que estes dois cenários se destacam tanto em relação aos demais? Através das 

experiências apresentadas por em (LIRA, 2014) com o estudo de caso da USP e 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2004) com o estudo de caso 

da UFRGS, é possível identificar alguns pontos em comum e destaca-los. Um deles é que 

estas universidades criaram órgãos específicos para centralizar toda a tomada de decisões 

sobre seus bens, a USP inclusive utilizando a UFRGS como exemplo de como poderia ser 

feito. 

Em decorrência da aprovação do Projeto Resgate do Patrimônio Histórico e 

Cultural da UFRGS, no ano de 1999, foi criada para gerenciá-lo, em 

2000, a Secretaria do Patrimônio Histórico, que para bem executá-lo 

dividiu os encargos em quatro setores específicos: Secretaria Executiva 

(responsável pela captação de recursos e prestação e contas); 

Departamento de Projetos (levantamentos cadastrais e inventário dos 

prédios, diagnósticos de patologias nas edificações e elaboração dos 

projetos arquitetônicos de intervenção e restauração); Departamento de 

 
29 Neste total não estão sendo considerados Centros Universitários, Faculdades, Institutos Federais – IF’s 

e Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET’s.  
30 Dados conforme Relatório de Sinopse Estatística de Ensino Superior do ano de 2017 (atualizado em 

20/09/2018), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP. 
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Obras (responsável pelos orçamentos, especificações técnicas e 

fiscalização da execução das obras de recuperação, revitalização e 

restauração) e Setor de Documentação (responsável pela pesquisa 

histórica, documental e iconográfica). Sua 

denominação é alterada, em outubro de 2012, para Setor do 

Patrimônio Histórico (SPH) (FERRUGEM, 2015, p.45) 

As iniciativas vão além de reestruturação administrativa, pois a partir do momento que um setor 

pode se concentrar nestes bens ele começa a criar e fortalecer políticas de proteção 

patrimonial. Ainda sobre a UFRGS, além dos projetos e obras o SPH é responsável pela: 

[...] execução de programas e projetos na área de Educação Patrimonial, 

Caminhadas Orientadas, Visitas Guiadas Teatralizadas; seminários; 

cursos; exposições; mostras de cinema e a participação em concursos 

para seleção de trabalhos relativos ao patrimônio cultural. Mantém, 

também, canais de comunicação para a divulgação das suas 

atividades (Facebook: apresentação de curiosidades relacionadas aos 

prédios históricos; divulgação do programa radiofônico Momento do 

Patrimônio50; informações das ações de Educação Patrimonial e 

divulgação de eventos de outras instituições vinculadas ao 

Patrimônio Cultural; YouTube: disponibilização, por meio de canal 

próprio, da nova programação do programa transmitido pela Rádio 

da Universidade); informativo Patrimônio Cultural em Foco (notícias do 

Setor, destaques do programa Momento do Patrimônio e notícias do 

patrimônio cultural); Projeto 

Perspectivas (imagens do patrimônio da Universidade, captadas pela 

comunidade, que são exibidas no Facebook e na página do UFRGS 

Notícias) e, ainda, promove a publicação de livros versando sobre a 

temática patrimonial (FERRUGEM, 2015, p.47-48) 

A UFGRS também realiza captação de recursos para poder realizar as intervenções necessárias 

nestas obras. Cada ano os recursos são destinados a um prédio especifico, em 2019 o projeto 

é de acessibilidade da Rádio. Estes recursos são captados tanto pela Lei Rouanet, como por 

doações espontâneas de pessoas físicas. Entre 2000 e 2015 foram arrecadados mais de 19 

milhões de reais tornando viável a recuperação de 7 dos 12 prédios do conjunto conhecido 

“primeira geração das construções históricas da UFRGS”. O Castelinho (Figura 4), 

reinaugurado em 2006 após a restauração é um dos exemplos de prédios que receberam parte 

destes recursos. 
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Figura 4 - Castelinho da UFRGS 

 

Fonte: UFRGS, 2019 

 

Contudo essa realidade vivenciada pela USP e pela UFRGS, são exceção à regra. Um caso que 

se destaca por diversos motivos é a UFMG, seja por sua importância no cenário, seja devido 

a Minas Gerais ser o estado com o maior número de universidades federais (11 no total)31 e 

entre estas universidades ser a mais bem avaliada em rankings internacionais (TIMES HIGH 

EDUCATION, 2019). A UFMG possui também bens tombados diversos entre si, 

possibilitando entender como os fatores citados influenciam prédios tombados 

individualmente ou como parte de conjuntos protegidos, assim como edificações 

pertencentes a diversas épocas de construção, com níveis de proteção variados e espalhados 

pelo Estado. 

Hoje a UFMG é responsável por 18 imóveis tombados, englobando obras de estilos 

arquitetônicos Vernacular, Barroco Colonial Mineiro, Eclético fase 1 de influência 

neoclássica e Modernista32, além de prédios que não possuem tombamento individual, mas 

pertencem a conjuntos protegidos. O Quadro 1 detalha quais são estes imóveis, suas épocas 

de construção e esfera de tombamento. 

  

 
31 Dados conforme Relatório de Sinopse Estatística de Ensino Superior do ano de 2017 (atualizado em 

20/09/2018), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP. 
32 Informações referentes aos estilos arquitetônicos, disponível em “Guia do Bem!” (IAB-MG, 2019) 
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Quadro 1 - Lista de Imóveis Tombados sob responsabilidade da UFMG 

Descrição 
Época de 

Construção 
Esfera de Tombamento 

Casa da Cultura – Centro de estudos (Tiradentes 

– MG) 
Séc. XVIII Federal 

Museu Casa Padre Toledo (Tiradentes – MG) Séc. XVIII Federal 

Fórum Tiradentes (Tiradentes – MG) Séc. XVIII Federal 

Antiga Cadeia de Tiradentes - Museu de 

Sant’Ana (Tiradentes – MG) 
1730 Federal 

Sobrado Quatro Cantos (Tiradentes - MG) Séc. XVIII Federal 

Casa da Glória (Diamantina - MG) 1775 
Patrimônio Mundial/ 

Federal 

Centro Cultural da UFMG - Antigo Instituto de 

Eletrotécnica da Escola de Engenharia 

(Centro, Belo Horizonte – MG) 

1906 Estadual/Municipal 

Antigo Instituto de Química da UFMG - Centro 

de Memória da Escola de Engenharia (Centro, 

Belo Horizonte – MG) 

1920 Estadual/Municipal 

“Palacinho” - Museu de História Natural e Jardim 

Botânico da UFMG (Santa Inês, Belo 

Horizonte – MG) 

1920 Municipal 

Hospital Borges da Costa - Campus Saúde 

(Centro, Belo Horizonte – MG) 
1922 Estadual 

Conservatório Mineiro de Música (Centro, Belo 

Horizonte – MG) 
1926 Estadual/Municipal 

Antiga Olaria - Estação Ecológica da UFMG –

Campus Pampulha (Pampulha, Belo Horizonte 

– MG) 

1944 Municipal 

Escola de Arquitetura (Savassi, Belo Horizonte – 

MG) 
Década de 1950 Municipal 

Prédio da Reitoria – Campus Pampulha 

(Pampulha, Belo Horizonte – MG) 
1962 Municipal 

Unidade Administrativa II – Campus Pampulha 

(Pampulha, Belo Horizonte – MG) 
1978 Municipal 

Espaço do Conhecimento (Funcionários, Belo 

Horizonte – MG) 
2010 Estadual/Municipal 

Faculdade de Medicina - Campus Saúde (Centro, 

Belo Horizonte – MG) 
1959 Municipal 

Observatório Astronômico Frei Rosário - Serra da 

Piedade (Caeté – MG) 
1972 Federal 

Fonte: Autora. 

 

Mesmo sendo responsável por um conjunto tão significativo, não existe uma base de 

informações unificada. É possível identificar em uma revisão bibliográfica que existem 
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estudos sobre algumas edificações, como a Casa Padre Toledo (DANGELO et al., 2012) e 

(CRUZ, 2015) e a Escola de Arquitetura (LEMOS; DANGELO; CARSALADE, 2011), 

porém existem edificações com pouco ou nenhum material disponível, como o Palacinho 

(Figura 5). 

Figura 5 - “Palacinho” - Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

 

Fonte: UFMG, 2016. 

 

Como mostrado nos estudos feitos a respeito do patrimônio da UFRJ, entre as principais 

causas para  a ineficiência na gestão e na conservação de um imóvel tombado está a falta de 

conhecimento da comunidade em que o objeto está inserido sobre quem é o bem e sobre 

como intervir no mesmo (BORDE; BELLINHA, 2015). No caso das universidades este 

desconhecimento atinge diversas esferas, o aluno, o professor, o corpo técnico-

administrativo, a administração e a comunidade externa. 

Com isso se torna uma necessidade eminente a criação de um banco de dados, com 

informações destas edificações desde o momento onde foram concebidas, seu contexto e sua 

relação com as dinâmicas sociais, como vieram a fazer parte da UFMG, seus processos de 

tombamento, intervenções realizadas, situação atual e etc. Somente através deste 

conhecimento será possível pensar formas de garantir a conservação destes bens no futuro. 
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Considerações Finais 

Verifica-se que as universidades que apresentam melhores resultados na conservação de seus 

imóveis tombados são aquelas que tornam o bem parte da vida da comunidade acadêmica. 

Para elas um imóvel tombado não é um peso, algo que precise disputar com os outros imóveis 

para receber os cuidados necessários. Quando a comunidade entende a edificação como parte 

de sua memória e sua identidade, existe todo um movimento de cooperação coletiva para 

cuida-lo, como no caso da UFRGS e o seu “Projeto Resgate do Patrimônio Histórico e 

Cultural da UFRGS”. 

Desta forma se propõe que para uma melhor gestão integrada de imóveis tombados, em 

primeiro lugar seja feito um inventário destes imóveis e que se busque entender como os 

mesmos se comunicam entre si, com o restante da universidade e com a comunidade interna 

e externa.  Só se podem ser pensadas em medidas de educação patrimonial quando a própria 

instituição consegue compreender a complexidade do conjunto que gere. 
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Contrapartidas: uma possível abordagem para seu entendimento 

Counterparts: A Possible Approach to Understanding 

 Contrapartes: un posible enfoque para comprender 

 

Gilvan Rodrigues dos Santos - Universidade Federal de Minas Gerais33 

 
Resumo: Este trabalho discute a importância de se conhecer o uso do mecanismo de contrapartida 

para entendimento dos processos atuais de preservação de bens imóveis e as consequências desta ação 

junto à política de preservação patrimonial, seja como limitador ou como auxiliador à preservação. 
Assim, propõe apresentar os elementos que devem ser trabalhados e explorados metodologicamente, 

para se alcançar compreensão das contrapartidas, especialmente naquilo que se considera a 

formulação de seu conceito e sua utilização prática pelo Conselho de Patrimônio Municipal, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 

 

Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Política de Preservação. 

 
Abstract: This paper discusses the importance of knowing the use of the counterpart mechanism to 

understand current real estate preservation processes and the consequences of this action with the 

heritage preservation policy, either as a limitation or as a preservation aid. Thus, it proposes to present 
the elements that must be worked and methodologically explored, in order to reach understanding of 

the counterparts, especially in what is considered the formulation of its concept and its practical use 

by the Municipal Heritage Council, in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. 

 

Keywords: Patrimony; Memory; Preservation Policy. 

 

Resumen: Este documento analiza la importancia de conocer el uso de mecanismo de contraste para 
la comprensión de los procesos actuales de conservación de los bienes y de las consecuencias de esta 

acción de la política de conservación del patrimonio, ya sea como un limitador o como un ayudante 

para la preservación. Por lo tanto, propone presentar los elementos que deben ser trabajados y 
explorados metodológicamente, para alcanzar la comprensión de las contrapartes, especialmente en 

lo que se considera la formulación de su concepto y su uso práctico por el Consejo del Patrimonio 

Municipal, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 

 

Palabras clave: Patrimonio; Memoria; Política de preservación. 

 

 

 

 
33 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Prof. Doutor Leonardo Barci 

Castriota. 
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Introdução 

A atuação do poder público, por meio de mecanismos administrativos, vem se intensificando 

com o objetivo de proteger bens culturais de relevância para a memória e a história de uma 

sociedade. Na história dos ordenamentos brasileiros, uma série de itens confirmam a 

preocupação governamental sobre o assunto já presentes no século XIX, tais como o art. 178 

do Código Criminal do Império. Datado de 1830, há a tipificação da conduta criminosa 

qualquer ato que viesse a “destruir, abater, mutilar ou danificar monumentos, edifícios, bens 

públicos ou quaisquer outros objetos destinados à utilidade, decoração ou recreio público” 

(BRASIL, 1830). 

No decurso da história do Brasil, outras ações se efetivaram nas normativas legais, 

suscitando, nos dias atuais, em uma legislação que se converge para um maior cuidado com 

os bens culturais. Tudo isso em conformidade com as diretrizes internacionais de proteção 

do patrimônio cultural indicadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 1976, estipulada em sua 19ª sessão da Conferência 

Geral. Assim, observamos uma evolução nas últimas décadas, e, principalmente, a partir da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de como a nação quer proteger os 

seus patrimônios para as gerações futuras, chegando à efetivação da conformação de uma 

política pública voltada à proteção do patrimônio cultural em todos os âmbitos 

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Todavia, a proteção de um bem cultural, quando este é de propriedade privada, em grande 

parte, se apresenta como uma questão conflituosa. Afinal, o poder público impõe a um 

terceiro uma determinada “intervenção” sobre um patrimônio particular visando a uma 

finalidade comum, qual seja a preservação da edificação cultural, que muitas vezes não é 

bem vista pelos proprietários, ou a interesses econômicos distintos. Problemáticas de âmbito 

urbanístico, de patrimônio cultural arquitetônico, de proteção do meio ambiente, de 

propriedade privada e memória se avolumam em questões dessa natureza, sendo necessária 

a efetivação de políticas públicas que possam sanear demandas de interesses diversos, 

envolvendo a dialógica entre desenvolvimento e proteção do patrimônio.   

As formas como o Estado atua sobre os bens tombados podem variar de acordo com o 

interesse deste, incidindo sobre um bem imóvel individual como também em áreas 

urbanísticas aglomeradas. Além disso, um mesmo bem pode apresentar o tombamento em 

quatro esferas governamentais – União, Estado, Município e Unesco –, conjuntamente ou 

separadamente.  

A legislação existente relacionada ao tema deste estudo perpassa a esfera da União e, 

principalmente, do Município de Belo Horizonte. Notadamente, a Constituição Federal 

dispõe sobre o assunto no art. 216, §1º: O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

(BRASIL, 1988) 

 

Com esse objetivo, o município de Belo Horizonte regulamentou o assunto a partir da Lei no 

3.802, de 6 de julho de 1984, que organiza a proteção do patrimônio cultural do município 

de Belo Horizonte, antes mesmo de a Constituição existir. Nessa perspectiva, observamos 
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nessa legislação a ação do Município sobre a propriedade privada daqueles que são donos de 

bens imóveis de caráter histórico-cultural, seguindo as diretrizes constitucionais de proteção 

ao patrimônio cultural. Notadamente a legislação municipal antecipou-se à própria 

Constituição Federal no que diz respeito à proteção do patrimônio cultural e a seus 

norteadores, viabilizando a partir desse momento os primeiros passos para a construção de 

uma política pública de proteção ao patrimônio.  

Nesse sentido, vê-se que o direito efetivamente trabalha no papel de delimitar políticas de 

proteção ao patrimônio por meio da promoção do controle do Poder Público sobre bens 

culturais agregados de identidade e valor simbólico. Ao mesmo tempo em que a lei estabelece 

critérios de restrição ao direito de propriedade, observamos também uma preocupação do 

município em tentar desenvolver medidas que permitam alinhar a proteção do patrimônio 

histórico e o desenvolvimento urbano, pesando o impacto de novas edificações sobre o 

contexto histórico-memorial-ambiental na cidade. Para tanto, nos últimos anos, a Prefeitura 

de Belo Horizonte tem intensificado o trabalhado com uma política de compensação, que são 

realizadas por meio de contrapartidas feitas pelos interessados em atuar de alguma forma no 

tecido urbano, com o objetivo de minimizar ou contrapesar os impactos causados por novas 

edificações.   

A partir do entendimento da atuação de instrumentos legais, é importante observar como o 

Município de Belo Horizonte formula as suas ferramentas para a efetivação de suas políticas 

de preservação patrimonial, dentre elas a política de contrapartidas. Embora alguns 

instrumentos utilizados como a isenção do Imposto Territorial Urbano - IPTU, a transferência 

do direito de construir, o uso da Lei de Incentivo Municipal e o programa Adote um Bem 

Cultural sejam mais normatizados em seu entendimento legal e uso, muito ainda temos que 

compreender sobre o uso do instrumento de contrapartida, sua fundamentação teórica, legal 

e prática. 

Este trabalho discute a importância de se conhecer o uso do mecanismo de contrapartida para 

entendimento dos processos atuais de preservação de bens imóveis e as consequências desta 

ação junto à política de preservação patrimonial, seja como limitador ou como auxiliador à 

preservação. 

A ideia é apresentar os elementos que devem ser trabalhados, explorados 

metodologicamente, para se alcançar uma melhor visão das contrapartidas, especialmente 

naquilo que se considera a formulação de seu conceito, sua utilização prática pelo Conselho 

de Patrimônio Municipal. 

 

Por que entender instrumentos de preservação?  

Utilizadas de forma mais ampla atualmente pelo Conselho de Patrimônio Municipal, as 

contrapartidas são instrumentos que podem contribuir para a efetivação de políticas públicas 

de proteção do patrimônio. No entanto, ainda se observam certas lacuna no entendimento do 

uso deste mecanismo como instrumento de compensação, seja devido à pouca produção 

acadêmica sobre o assunto; seja aos aspectos de conceituação do que seriam as 

“contrapartidas”, entendidas como compensação; ou ainda pela da falta de normatização 

legal para o uso da mesma no ambiente da municipalidade. Partindo desta problemática, é 

observada a necessidade de sistematizar uma forma de explorar o tema, a “contrapartida”, 
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como objeto de estudo, optando-se por uma abordagem interdisciplinar, que vemos como 

mais adequada para uma melhor compreensão da questão.  

A discussão legal surge das contribuições da tutela do patrimônio cultural através de estudos 

de Marcos Paulo de Souza Miranda e da sua preocupação com a relação da Política Pública 

com o ambiente urbano. Segundo Miranda (2006, p. 21), sobre o conhecimento dos princípios 

do Direito, “somente por meio da aplicação dos princípios é que se consegue organizar 

mentalmente as regras existentes e, com isso, extrair soluções coerentes com o ordenamento 

jurídico global considerado”. Morais e Mourão (2005) vão além, mostrando que a 

importância da participação da sociedade civil na política de proteção patrimonial, de fato, 

contribui junto ao Poder Público, através de ações conjuntas, como, por exemplo, a 

fiscalização, bem como também a cobrança ao texto constitucional. Adstrito a esse contexto, 

não podemos deixar de somar a responsabilidade da própria administração pública na 

sustentação de ações que visem o respeito aos aspectos do mundo privado e, ao mesmo 

tempo, aos pressupostos de ordem geral da sustentabilidade do meio. Principalmente ao que 

se refere, atualmente, aos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), que foram 

estabelecidos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2000, 

que propõem metas a serem atingidas. Trata-se de 17 objetivos de uma agenda de ações que 

visam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo necessário 

observamos o que se refere ao desenvolvimento de cidades e comunidade sustentáveis e a 

implementação de parcerias e meios de implementação de ações sustentáveis 

Tudo isso, conjugado com a força motriz da economia que impulsiona a busca por respostas 

a inúmeros elementos que compõem a sociedade contemporânea, tais como evolução 

tecnológica, qualidade de vida, preservação do meio ambiente, respeito a diversidade, e, 

notadamente em nosso contexto, a preservação do patrimônio cultural edificado. Se certas 

normativas defendem a perspectiva do privado, positivado no art. 1º, inciso IX, art. 5º, incisos 

XIII, XXII e XXIII, e 170, incisos I a IX, da Carta Constitucional, por outro lado também 

temos a defesa dos direitos sociais, culturais, ambientais e das funções da cidade. Esse 

amalgama legal constitui um embaraçado complexo de direitos, desejos e perspectivas que 

compõem a realidade das normativas nos ambientes urbanos, sendo necessário desfragmentá-

lo para uma melhor visualização.   

Ao que se refere ao patrimônio urbanístico edificado, observa-se no Brasil, nas décadas de 

1970 e 1980, uma intensificação de criação de instâncias locais de proteção, com leis 

específicas e criação de conselhos. Isso acontece paralelamente à ampliação do conceito de 

patrimônio cultural, já muito discutido, que cada vez mais inclui a participação do cidadão 

em sua definição, seu registro e gestão. O antropólogo e historiador Daniel Reis (2015) nos 

possibilita uma leitura panorâmica das políticas de preservação e de seus desafios, 

principalmente no que se refere à ampliação da percepção da população através da 

participação e do questionamento sobre o que é mesmo patrimônio e o que deverá ser 

preservado. Acompanhando essa vertente, as questões conceituais sobre o patrimônio se 

avolumaram, sendo foco central de debates entre arquitetos, urbanistas e historiadores em 

discussões sobre a política de patrimônio. Leonardo Castriota salienta em seus estudos a 

relação existente entre política urbana e política de patrimônio: 

No entanto, apesar dessa conjunção favorável de fatores (sobre implantação de 

políticas inovadoras a partir da criação do Ministério das Cidades), persiste no 
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Brasil uma danosa dissociação entre as políticas urbanas em geral e as chamadas 

políticas de patrimônio, que deveriam ser integradas na perspectiva da conservação 

urbana, como vimos. O fato é que, em nosso país, essas esferas têm se mantido 

arraigadamente afastadas, embora os discursos tanto dos órgãos de preservação 

quanto de planejamento urbano tenham acolhido a premissa da integração 

(CASTRIOTA, 2009, p. 173-174). 

Leonardo Castriota (2009), em seu livro Patrimônio Cultural – Conceitos, políticas, 

instrumentos, debate sobre a questão da atribuição de valor e os conceitos que norteiam as 

escolhas na constituição do corpus patrimonial. Essa ideia deve estar articulada 

especificamente com o pensar na construção de políticas públicas, uma vez que a atribuição 

de valor pode ser o grande elo nas escolhas dos gestores do patrimônio cultural, tal como um 

processo em que a opção por uma ação não necessariamente significaria o direto descarte de 

outra, em que tal posição seria artificial: 

O fato é que as decisões sobre a conservação do patrimônio sempre lançaram mão, 

explícita ou implicitamente, de uma articulação de valores como ponte de 

referência: em última instância vai ser a atribuição de valor pela comunidade ou 

pelos órgãos oficiais que leva à decisão de se conservar (ou não) um bem cultural. 

Como já vimos, as políticas de preservação trabalham sempre com a dialética 

lembrar-esquecer: para se criar uma memória, privilegiam-se certos aspectos em 
detrimento de outros, iluminam-se certos aspectos da história, enquanto outros 

permanecem-na obscuridade. (CASTRIOTA, 2009, p. 93) 

Salienta-se o emaranhado de fios que compõe a teia da densidade por trás da política de 

preservação do patrimônio e suas problemáticas, temos que o próprio conceito sobre 

patrimônio é mutante, de acordo com Flávio Casalarde (2014, p. 197). Primeiramente, se o 

conceito de patrimônio fosse rígido, este seria oposto ao seu próprio referencial ontológico, 

que é a cultura. Esta sim, sempre dinâmica, por estar associada a ideias coletivamente 

apropriadas. A necessidade do homem em se reconhecer no mundo se estabelece a partir da 

condensação de significados, estes de caráter histórico, divino, memorial, coletivo e, ao 

mesmo tempo, individual. A importância do patrimônio está na ordenação que ele constrói 

enquanto referencial de centralidade e reconhecimento do homem no mundo, como sistema 

simbólico e \valorativo. Enquanto valor, deve ser tutelado em sua escolha por vontades e 

desejos políticos e de poder, o que também considera, mais atualmente, o valor econômico. 

Dessa forma, para Flávio, a seleção do que é elevado à patrimônio, é consolidada por cada 

sociedade e por sua própria forma, basicamente lançando mão de valores próprios culturais, 

políticos, sociais e econômicos: 

Por conseguinte, o processo seletivo dos bens a preservar está profundamente 

atrelado à questão do seu valor. Como vimos, esses valores são transmitidos 

especialmente pelo seu reconhecimento simbólico coletivo (marca de “identidade 

cultural”, highlights de uma civilização”), na maioria tutelados em sua escolha por 

vontades políticas e de poder (Estados, intelectuais) ou, mais modernamente, pelo 

seu valor econômico. Através desses exemplos, podemos depreender que os 

valores não estão apenas no objeto, mas na compreensão que as sociedades têm 

sobre ele. (CASALARDE, 2014, p. 197). 

A exploração dessa área intersticial e interdisciplinar mostra-se ao mesmo tempo importante 

e pouco explorada, uma vez que normalmente cada uma das disciplinas restringe-se a estudar 

um dos aspectos da questão. Assim, diversas profissões, entre elas, arquitetos e historiadores 

vêm dando sua contribuição na compreensão da relação entre sujeito, memória urbana e 
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patrimônio, mas a dificuldade em especificar o viés legal, podendo potencializar uma política 

pública sustentável do patrimônio, tem sido o maior desafio dos que se debruçam sobre estes 

estudos. Por sua vez, a proteção do patrimônio e, em especial, o instrumento de contrapartida 

do patrimônio cultural é um campo ainda pouco estudado academicamente, apresentando-se 

muito mais um viés pratico de sua utilização sem exploração ampla de estudo conceitual que 

envolve um amplo aspecto interdisciplinar. Se os aspectos da memória e do patrimônio são 

largamente conhecidos por arquitetos e historiadores, e especialmente os que se ocupam da 

proteção dos itens considerados patrimônio cultural em ações muitas vezes vistas como uma 

corrida contra o tempo, pouco se têm investido no debate da construção dos instrumentos 

para uma efetiva política pública, sendo a interdisciplinaridade ainda um desafio a ser 

efetivamente encarado e peça-chave para a sincronia e o funcionamento nas ações de 

proteção ao patrimônio. 

 

Abordagem possível 

Diante desse quadro, vê-se a importância em se conhecer os instrumentos de preservação do 

patrimônio com o objetivo contribuir para a discussão, vista como central hoje na área do 

patrimônio cultural, sobre o instrumento de contrapartida e suas implicações na construção 

da política pública de proteção, especialmente nas áreas de preservação cultural, 

demonstrando a sua importância no diagnóstico e na projeção de ações de preservação. Para 

isso, duas escalas de abordagem são necessárias. Uma de base conceitual, sendo necessário 

salientar o entendimento do conceito do instrumento de contrapartida usado pelo Conselho 

de Patrimônio Municipal de Belo Horizonte, especialmente no que se refere à conceituação 

e à aplicação, como elemento que reúne os requisitos para a construção da política pública. 

A outra, abordagem se relaciona na escala das intervenções, sendo necessário tomar como 

estudo de caso, de forma comparativa, as intervenções realizadas em bens patrimoniais com 

o uso do instrumento de contrapartida no perímetro urbano da cidade de Belo Horizonte. O 

recorte espacial e temporal são chaves para a compreensão. Isso porque, como vimos, o 

conceito do que é patrimônio é mutável, e fazer uma escolha do local e do período em que 

foram usadas as contrapartidas contribui para uma interpretação mais consistente.  

Como política pública, não se deve deixar de abordar o conceitos-chave, bastante utilizados 

no campo da política pública administrativa mais contemporânea – a ideia clássica de 

“equilíbrio”, tomando em especial o “desenvolvimento sustentável”.  O entendimento de que 

a proteção aos bens culturais e naturais impede o potencial de desenvolvimento econômico 

já se encontra ultrapassado. Hoje, vê-se, cada vez mais que ambos os polos, preservação e 

desenvolvimento, podem e devem andar de mãos dadas em prol da sociedade. Nesse sentido, 

o princípio do equilíbrio busca meios para assegurar que políticas de crescimento econômico 

e social se alinhem com a conservação do patrimônio cultural viabilizando à sociedade o 

desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. É o que assegura também Miranda 

(2006, p.37): 

Não há dúvida que o desenvolvimento econômico é um valor precioso da 

sociedade, mas ele deve coexistir com a preservação do meio ambiente cultural, de 

forma que aquele não implique em anulação deste último. Ou seja, há necessidade 

de se encontrar um ponto de equilíbrio de forma que o desenvolvimento atenda às 

necessidades do presente sem comprometer os direitos das gerações vindouras. 
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Nesse sentido, a metodologia aplicável em um trabalho dessa natureza deve se articular num 

cruzamento entre três polos centrais: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e trabalho de 

síntese.   

A opção por uma abordagem transdisciplinar não somente se faz necessária, mas também 

fundamental para a compreensão de um tema amplo e diversificado como este. A natureza 

do que está por trás do elemento de políticas de proteção do patrimônio e de instrumentos de 

contrapartida traz à tona temas como sustentabilidade, meio ambiente, memória, patrimônio, 

preservação, conservação de bens edificados, direito privado, função social da propriedade, 

propriedade privada, responsabilidade civil do Estado, direito administrativo, princípios do 

direito administrativo, salvaguarda de bens históricos, planejamento urbano, direito 

urbanístico, relações de poder, desenvolvimento econômico. Uma rede de temas que 

circundam o elemento central da instrumentalização de mecanismos legais que contribuem 

para a efetivação de políticas de proteção do patrimônio. Procurando salientar o 

embasamento conceitual e teórico, deve-se mapear o campo contemporâneo do Direito 

Público e suas interfaces com a Arquitetura e a História, especialmente no que se refere ao 

campo do patrimônio cultural. Autores que trabalham na linha do direito na tutela do 

patrimônio cultural, como Marcos Paulo de Souza Miranda (2006), Sandra Cureau (2003), 

Liliane Garcia Ferreira (2011), Ana Maria Moreira Marchesan (2005), Antônio Arthur 

Barros Mendes (2005), Maria Coeli Simões Pires (1994); ou do próprio direito 

administrativo, como Odete Medauar (2011), Celso Antônio Bandeira de Mello (1998), Hely 

Lopes Meirelles (2003), Rui Arno Richter (2004); do direito urbanístico, como Sônia Rabello 

de Castro (1991), Toshio Mukai (2002). Já na orla do patrimônio e memória, é essencial o 

levantamento e estudo de autores como Flávio de Lemos Carsalade (2014), Leonardo Barci 

Castriota (2008), Ulpina Bezerra (1996), Jacques Le Goff (2003), Néstor Garcia Canclini 

(1999), Eric Hobsbawm (1984). Das relações de poder, Michel Foucault (1979) e Pierre 

Bourdieu (2002). 

Três perspectivas centrais são fundamentais nesta abordagem: as decisões tomadas pelo 

Conselho Deliberativo do Patrimônio, o Mapeamento geográfico das intervenções e, por fim, 

a efetivação de um banco de dados. É propício a seleção de um grupo focal, escolhidos a 

partir dos conselheiros e empreendedores responsáveis pelas contrapartidas, que contribui 

com as entrevistas para um levantamento das discussões que envolvem o tema contrapartida, 

viabilizando a perspectiva de quais pontos foram debatidos, e quais soluções foram dadas. 

Assim, também possibilitando rastrear o entendimento do mecanismo e de seu uso em si por 

parte do conselho. O mapeamento das intervenções, é um recurso possível, que viabiliza a 

identificação das intervenções e a sua representação espacial no esquadro morfológico da 

urbe belo-horizontina. Um quadro visual que pode contribuir para a visualização das 

intervenções na imensa gama urbanística, podendo salientar quais ações ocorreram em 

espaços públicos e quais ocorreram em locais privados. E, por fim, o trabalho com os dados 

levantados nas decisões e o mapeamento podem ser tratados conjuntamente para subsidiar a 

construção de um Mapa de Intervenção, que seria um instrumento revelador da aplicação do 

conhecimento, orientação e da política pública na preservação da cidade pelo instrumento de 

contrapartida, como um diagnóstico/leitura da atuação do instrumento de contrapartida no 

planejamento da política pública de proteção do patrimônio municipal. 
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Por fim um trabalho de síntese, a partir do trabalho de reflexão teórica e metodológica e do 

trabalho de campo realizado, pode discutir os aspectos conceituais e legais na percepção e na 

projetação de intervenções no ambiente tutelado pelo patrimônio, especialmente naquilo que 

se considera patrimônio cultural. 

 

Conclusão 

A partir dessa proposta, ver-se não só uma possível abordagem que pode ser utilizada para o 

entendimento do instrumento de contrapartida, mas toda a gama de relações que este assunto 

traz em consonância com outras áreas. Assim, algumas questões se avolumam como 

fundamentais sobre o tema: Seria o uso da contrapartida utilizada enquanto política pública 

pelo município? Quais foram as normativas legais adotadas pela Diretoria de Patrimônio da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que nortearam as decisões a partir de cada caso 

realizado de contrapartida? Qual o potencial desse instrumento na efetivação da preservação 

e proteção dos bens tombados na cidade de Belo Horizonte? É possível verificar a 

necessidade de compreensão desse tema pela visualização dos assuntos transversais que 

perpassam o ambiente onde se aplica o uso do instrumento. A necessidade de um arcabouço 

conceitual e teórica se faz extremamente necessário, uma vez que somente com um arsenal 

teórico robusto de área específicas podemos visualizar o ambiente desenhado.   O grande 

passo que o estudo sobre o tema pode apresentar é o de fazer revelações sobre: o significado 

e valor por parte do Conselho de Patrimônio sobre as contrapartidas; as decisões práticas que 

regeram a atribuição de valor nas opções adotadas para as contrapartidas; quais intervenções 

foram realizadas e poder identificar as contribuições do uso desse instrumento na efetivação 

da política pública de proteção do patrimônio do município. 
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Resumo: A ampliação da noção de patrimônio e o conceito de Paisagem Cultural trazem novos 

desafios para o tema da preservação. Dentre esses desafios, está a complexidade para identificar e 

interpretar os valores de um bem diante da pluralidade de suas facetas, como no caso de uma paisagem 
desenhada por uma ferrovia, cuja interpretação demanda considerar materialidade, imaterialidade e 

relação com o ambiente natural. Para tanto, valores afetivos e subjetivos devem ser reconhecidos e 

combinados aos valores históricos e documentais, a fim de uma preservação coerente ao contexto e à 
comunidade contemporâneos que se relacionam com esse patrimônio. Nessa perspectiva, o presente 

trabalho reúne, em um esforço inicial, estudos já realizados acerca do patrimônio ferroviário, com a 

finalidade de refletir sobre o papel desse patrimônio nas dinâmicas sociais e territoriais 

contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Preservação Patrimonial, Valoração, Patrimônio Ferroviário. 

 
Abstract: The expansion of the notion of heritage and the concept of Cultural Landscape bring new 

challenges to the theme of preservation. Among these challenges is the complexity of identifying and 

interpreting the values of a good in the face of the plurality of its facets, as in the case of a landscape 

drawn by a railroad, whose interpretation demands considering materiality, immateriality and 
relationship with the natural environment. To this end, affective and subjective values must be 

recognized and combined with historical and documentary values, seeking a coherent preservation 

with the contemporary context and community that relate to this heritage. From this perspective, the 
present work brings together, in an initial effort, studies already carried out about railway heritage, 

with the purpose of reflecting on the role of this heritage in contemporary social and territorial 

dynamics.  

 

Keywords: Heritage Preservation, Valuation, Railway heritage. 

 

Resumen: La expansión de la noción de patrimonio y el concepto de Paisaje Cultural trae nuevos 
desafíos para el tema de la preservación. Entre estos desafíos, está la complejidad de identificar e 

interpretar los valores de un bien frente a la pluralidad de sus facetas, como en el caso de un paisaje 

diseñado por un ferrocarril, cuya interpretación exige considerar la materialidad, la inmaterialidad y 
la relación con el entorno natural. Para este fin, los valores afectivos y subjetivos deben ser 

 
34 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Dra. Myriam Bahia 

Lopes. Colaborador do Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira (NEAB), da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo – UFPel, lourencoktomaz@gmail.com. 
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reconocidos y combinados con valores históricos y documentales para preservar coherentemente con 
el contexto y la comunidad contemporáneos que se relacionan con este patrimonio. Desde esta 

perspectiva, el presente trabajo reúne, en un esfuerzo inicial, estudios ya realizados sobre el 

patrimonio ferroviario, con el propósito de reflexionar sobre el papel de este patrimonio en la 

dinámica social y territorial contemporánea.  

 

Palabras clave: Preservación del patrimonio, Valoración, Patrimonio ferroviario. 

 

Introdução 

As ações de preservação dependem dos valores atribuídos a determinada obra (RIEGL, 

2014). Durante a segunda metade do século XIX, a restauração de monumentos aparece, na 

Europa, estruturada em duas vertentes de interpretação: uma dedicada à práticas de 

reconstrução, buscando unidade estilística nas obras, em países como a França e a Áustria, e 

a outra sob a perspectiva da conservação, como na Inglaterra com o pensamento de Ruskin. 

No final do século XIX e no início do século XX, o tema da preservação se desenvolveu com 

contribuições formuladas por autores como o italiano Camillo Boito (2002), o austríaco Aloïs 

Riegl (2014) e o tcheco Max Dvořák (2008), opostas ao restauro estilístico e que enfatizavam 

o valor documental e histórico dos monumentos. 

A continuidade das discussões teóricas durante o século XX, tendo seu expoente em Brandi 

e tratando-se exclusivamente de bens materiais, consolidou-se com a relação dialética entre 

a relevância histórica e a mensagem estética das obras de arte (BRANDI, 2004). Cabe 

ressaltar que, dentre os bens materiais, as obras arquitetônicas destacam-se devido à sua 

natureza originária, o uso, ou seja, o seu aspecto funcional e as suas relações práticas com a 

vida do homem, e que por sua vez devem ser entendidas como expressões culturais que 

superam a dualidade estética-histórica das obras de arte (CARSALADE, 2014). 

Na obra de Brandi (2004), para a qual o reestabelecimento figurativo do bem é o princípio 

fundamental do restauro35, a questão do uso é abordada como secundária. O uso é entendido 

como meio de preservar, mas não como a finalidade da ação de preservação (CARBONARA, 

1992, p.41 apud KÜHL, 2007), ou seja, recomenda-se a adoção de usos adequados a 

composição tipológica do bem em vez da adequação da edificação aos novos usos, o que 

reflete a preocupação do autor em se tratando da preservação da integridade edilícia do bem. 

Essa abordagem se relaciona a ideia da manutenção como estratégia de preservação, mesmo 

que ainda limitando-se apenas à manutenção do aspecto estético-figurativo do bem. 

Hoje, com a constante revisão e com a abrangência do termo patrimônio – que desde a década 

de 1930 se desenvolveu e teve articulação nas convenções e encontros que resultaram nas 

Cartas Patrimoniais, os bens culturais são interpretados considerando também a 

indissociabilidade e a interdependência dos seus valores materiais e imateriais (TOFANI, 

2008). Ou seja, a valoração do bem é ampliada às suas dimensões intangíveis, isto é, a 

 
35 O termo Restauro é entendido na obra de Brandi (1964) como a ação de preservar, por se tratar 

particularmente da materialidade do bem. A ampliação do conceito de patrimônio coloca a ação restaurativa 

como uma das ações para a preservação. 
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significados relacionais atribuídos pelos grupos culturais que o usufruem e à sua relação nas 

dinâmicas territoriais e sociais.  

Essa ampliação se relaciona também com a noção de cultura, que se afasta da ideia 

civilizatória de pertencente a determinados grupos dominantes e de objetos ditos de 

“excelência”, e se aproxima do entendimento de identidade coletiva, muito em decorrência 

da atuação de políticas sociais para o desenvolvimento humano, possibilitando o 

reconhecimento de expressões culturais de outro grupos, como minorias sociais 

(CARSALADE, 2014). Tal mudança de paradigma resulta no reconhecimento, na valoração 

e no consequente aporte para a preservação de bens culturais identitários de diferentes grupos 

sociais, assumindo valores subjetivos dos bens, como tratava Ruskin (2013) na sua 

abordagem sobre a arquitetura domiciliar, ou arquitetura comum, do cotidiano. 

Nessa perspectiva, o patrimônio é entendido na discussão atual como conjuntos integrados 

por bens culturais (materiais e imateriais) e naturais, o que configura Paisagens Culturais. 

Sistemas complexos e dinâmicos e que requerem respostas específicas ao contexto e 

estratégias integradas de tutela e salvaguarda capazes de preservar esses conjuntos de modo 

sistêmico e integral (RIBEIRO, 2007, ARAÚJO, 2009, e CASTRIOTA, 2013). Para isso, a 

compreensão das características socioculturais e econômicas do lugar deve ser somada às 

leituras dos objetos materiais e das suas particularidades históricas e estéticas (BRANDI, 

2004 e CARBONARA, 2007) como diretriz para o estabelecimento de um juízo crítico de 

preservação, de modo que as ações propostas sejam uma resposta efetiva aos valores 

intrínsecos à Paisagem Cultural em questão. Em particular aos bens materiais contidos nesses 

conjuntos, entende-se ser imprescindível que a intervenção seja correspondente às 

necessidades e características relacionais da comunidade depositária, autóctone ou não, de 

modo que esta comunidade contribua para a sua manutenção no decorrer do tempo. 

Além da correspondência com os atores locais de preservação, o estabelecimento de uma 

postura crítica diante dos bens deve ser também ação política, a fim de propor continuidade 

no tempo. Trata-se aqui da gestão do patrimônio e da continuidade da vida do lugar. 

Particularmente aos bens materiais e compreendendo-os como suporte para o 

desenvolvimento das atividades humanas, a preservação implementada como política pública 

colabora para a sua contínua conservação, evitando a sua degradação, ruína e 

desaparecimento, sendo essa a finalidade do tema da preservação patrimonial. 

Conforme Rodrigues (2017), edificações em estado de arruinamento são, quanto a sua 

relevância histórica, simultaneamente documentos para registro de tipologias arquitetônicas 

e técnicas construtivas do passado e documentos do próprio processo de destruição da 

arquitetura. No que se refere ao aspecto imagético e simbólico, essas edificações transmitem 

ideias relacionadas à fragilidade e finitude da ação humana diante da passagem do tempo e 

da natureza. 

Uma obra arquitetônica que já se encontra no estado de ruína, ou em arruinamento, configura 

um caso limite para a ação de restauração, uma vez que a sua imagem se apresenta fracionada 

ou até mesmo ilegível; nesse caso a imagem da obra se encontra de tal modo insuficiente 

para a sua reintegração que a ação de restauração resultaria em falso (BRANDI, 2004). Desse 

modo, a consciência de temporalidade e do peso da passagem do tempo sobre a obra seriam 

desconsiderados. Nesse sentido, é necessário atenção ao momento de estudo do bem, do 

reconhecimento dos seus valores e do seu estado de degradação, para além da sua 
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materialidade, a sua presença e os seus papeis no imaginário coletivo. É a partir desse tempo, 

do tempo presente, e do estado em que a obra se encontra, que se define as estratégias de 

preservação (BRANDI, 2004). 

A reflexão teórica brevemente apresentada está contida na base de discussão da Dissertação 

de Mestrado do autor no Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 

Sustentável (PPGACPS/UFMG). 

Este trabalho tem como objetivo fomentar a discussão a respeito do desenvolvimento de 

estratégias de preservação patrimonial. Em particular, discutir o momento inicial de 

valoração do patrimônio e refletir sobre o encaminhamento dessa valoração. Para isso, é 

apresentado um estudo de caso, a Linha Sapucaí da Rede Mineira de Viação, localizada no 

sul de Minas Gerais, e proposta uma investigação de como essa paisagem figura em trabalhos 

acadêmicos de nível superior desenvolvidos em universidades da região do estudo de caso, a 

fim de se analisar a presença desse tema nas discussões regionais em âmbito acadêmico e 

formular possíveis interpretações. 

O trabalho se limita a apresentação e análise de estudos disponíveis para consulta digital. No 

entanto, cabe ressaltar que podem existir outros estudos referentes ao estudo de caso, 

elaborados por municípios e universidades, mas que não alcançam os meios de divulgação 

digitais por motivos variados. 

Este artigo se utiliza de um estudo de caso para ilustrar um exercício teórico. Esse exercício, 

apesar de ter validade para outros estudos de caso, deve ter a cautela de observar as 

particularidades existentes em cada caso. O trabalho não busca elaborar um modelo de 

estratégia de preservação, uma vez que se reconhece que os valores e o juízo crítico terão 

pesos diferentes para cada contexto. 

 

Uma paisagem desenhada pela ferrovia36 

O percurso parte da Estação Sapucaí (Figura 1), localizada em Jacutinga/MG, e segue em 

direção a Soledade de Minas, passando pelas demais estações37 que eram conectadas e 

operadas pela Linha tronco Sapucaí (Figura 2) da então Rede Mineira de Viação, a partir de 

1910. A Viação Férrea Sapucaí teve seu início, na década de 1890, em Soledade de Minas, 

ponto de entroncamento com a Estrada de Ferro Minas e Rio. 

 

 

 

 

 
36 A ferrovia aqui apresentada teve seu estudo iniciado em ocasião do Trabalho Final de Graduação (TFG) 

do autor, no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas.  
37 Estações da Linha tronco Sapucaí: Sapucaí, Jacutinga, Caneleiras, Instituto José Gonçalves, Ouro Fino, 

Francisco Sá, Bogari, Borda da Mata, Imbuia, Pouso Alegre, Porto Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, Renó, 

Olegário Maciel, Piranguinho, Itajubá, Pedrão, Maria da Fé, Anil, Cristina, Ribeiro, Carmo de Minas, 

Soledade de Minas. 
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Figura 1 - Vista panorâmica da Paisagem Cultural da Estação Sapucaí. 

 

Fonte: acervo do autor, 2016. 

Figura 2 - Identificação da Linha tronco Sapucaí sobre “Mapa com as principais estradas férreas de 

Minas Gerais com destaque, em vermelho, para a Estrada de Ferro Rede Mineira de Viação”. 

 

Fonte: Patrimônio Ferroviário em Minas Gerais – Bens Imóveis (IPHAN, 2018). 

Ao longo da segunda metade do século XIX, as exportações promoviam a relação do país 

com o mercado internacional e propiciavam a entrada de produtos industrializados e a 

instalação de novos mercados, contribuindo para a consolidação e urbanização das regiões 

portuárias e das regiões produtoras de insumos agrícolas. Nesse período, a produção do café 

passou a ter importante papel na receita da economia brasileira. Na então Província de Minas 

Geraes, a cultura do café se desenvolveu em duas regiões: na região da Zona da Mata, nas 

primeiras décadas do século XIX, e no Sul de Minas, na década de 1860 com relevância 

econômica a partir de 1880 (CASTILHO e SAES, 2014). 

Os municípios sul-mineiros que se voltaram para o café ainda não tinham um papel definido 

nas culturas de abastecimento (milho, cana, feijão, fumo, suinocultura e pecuária). Nas 

primeiras décadas do século XX, a produção cafeeira na região sul-mineira alcançou 30% da 

produção nacional e, por volta de 1920, os municípios de maior produção do Sul de Minas 

eram Monte Santo de Minas, São Sebastião do Paraíso, Jacutinga, Machado e Guaranésia 

(CASTILHO, 2012). Esses municípios se localizam próximos a divisa com o Estado de São 

Linha tronco Sapucaí 
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Paulo, região de conexões entre as Estradas de Ferro mineiras e paulistas e que, desse modo, 

alcançavam os portos do Rio de Janeiro e Santos para exportação. 

À exceção das estações dos outros municípios considerados grandes produtores de café, que 

eram operadas por somente uma das ferrovias, a Estação de Sapucaí, em Jacutinga, tinha 

como particularidade ser ponto de entroncamento entre as ferroviais, tendo a leste a Rede 

Mineira de Viação (RMV) e a oeste a Estrada de Ferro Mogiana (CM). Mais tarde, esses 

pontos de conexão foram cenário para os conflitos da Revolução Constitucionalista, durante 

os primeiros anos de 1930. 

A partir da década de 1970, com a desativação das atividades ferroviárias e a remoção dos 

trilhos da então Rede Ferroviária Federal (RFFSA) na década de 1990, essa estrutura passou 

à sua fase de degradação. O resultado desse processo pode ser compreendido pelas 

características observadas no diagnóstico do estado de conservação da Estação. Através 

desses estudos identificou-se a ação de intempéries, o próprio desgaste de materiais e 

elementos decorrentes da incúria e abandono, ações antrópicas de vandalismo e a 

interferência direta dos processos de dinâmica territorial, rural e natural, com estrutura de 

urbanização precária, de reconfiguração e reinterpretação dos espaços devido as mudanças 

socioculturais e econômicas após a sua completa desativação. 

A materialidade dessa paisagem está representada nas estações, nas linhas da ferrovia e no 

entorno desses elementos. As estações são pontos, articuladores das atividades humanas e de 

adensamento urbano – no caso do sul de Minas, pontos de aglomeração e ocupação territorial 

com o estabelecimento de atividades agrícolas e comerciais, em especial a atividade cafeeira. 

As linhas da ferrovia são elementos conectores que estabelecem relações entre as pessoas e 

os pontos. E o entorno, tanto o natural preexistente quanto o construído que se desenvolve e 

se transforma continuamente ao redor dessa estrutura, como plano de fundo característico à 

configuração do território. No que se refere à imaterialidade, esta é intrínseca às relações 

entre as pessoas e a materialidade, e é o que se busca discutir e compreender no esforço deste 

trabalho inicial. 

 

Sobre o material analisado 

Considerando o empenho da Universidade em contribuir para a orientação e o 

desenvolvimento do homem e do seu habitat, e compreendendo o patrimônio como elemento 

fundamental para a compreensão da vida do homem no seu tempo presente, propõe-se refletir 

sobre as abordagens desse patrimônio através da análise de estudos já realizados em âmbito 

universitário. Assume-se também que essas pesquisas anteriores podem ser fonte para a 

identificação de valores vinculados a este patrimônio para a pesquisa do autor. A partir desse 

entendimento, foram utilizados os processos metodológicos de revisão bibliográfica e análise 

documental de estudos em âmbito de pós-graduação acerca do tema do patrimônio industrial 

ferroviário. Definiu-se, para compor uma amostragem inicial para análise, realizar a busca 

por esses trabalhos em instituições públicas de ensino superior com proximidade territorial 

com o objeto de estudo do autor. Foram consultados os acervos digitais da Universidade 

Federal de Alfenas (UNIFAL), da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), da Universidade de Campinas (UNICAMP), da 
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Universidade de São Paulo (USP) e também do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 

Optou-se pela análise de Dissertações e Teses devido ao aprofundamento permitido e 

apresentado por essas modalidades de trabalho. Foram encontrados também resumos e 

artigos publicados em periódicos, que no entanto, não são abordados nas análises deste 

trabalho. Para a consulta, foram utilizadas três palavras-chave: Ferrovia, Estrada de Ferro e 

trilhos. Compreende-se que esses termos contemplam as expressões culturais edificadas e 

abrangem a busca para a escala territorial. A consulta aos acervos não se limitou às áreas da 

Arquitetura e Urbanismo ou da Geografia, compreendendo que as relações entre a sociedade 

e o seu patrimônio são de todas as áreas de conhecimento. Essa postura confere maior 

integridade para o entendimento do patrimônio como um sistema transdisciplinar, 

correspondendo a ideia de Paisagem Cultural e não mais de um bem isolado. 

No total, foram encontrados 16 trabalhos que abordam o tema do Patrimônio Industrial 

Ferroviário. Nos itens a seguir, serão apresentadas as análises desses trabalhos através de 

exemplos de valoração identificados, ou seja, de uma sistematização das abordagens deste 

patrimônio nas pesquisas. Adotou-se este critério de apresentação e síntese devido ao 

contingente limitante para este artigo. 

 

Da valoração do patrimônio 

A consulta aos acervos das instituições mostrou considerável variação na abordagem e na 

relevância atribuída ao tema do patrimônio ferroviário. Antes mesmo, mostrou também 

variação quanto a presença, em si, do tema de estudo. No caso da Universidade Federal de 

Alfenas, não foi encontrado, no website disponibilizado pela instituição como administrador 

do seu acervo digital, nenhum estudo relacionando a estrutura ferroviária às suas áreas de 

conhecimento. No acervo da Universidade Federal de São João del-Rei, foi encontrado 

apenas um trabalho. A ausência de resultados na busca desses acervos não infere sobre a 

produção cientifica das instituições, podendo haver outras fontes dessas mesmas instituições, 

não encontradas nessa busca inicial. 

As demais instituições apresentam um certo volume de trabalhos e uma ampla variedade de 

áreas que articulam as suas pesquisas com o tema do patrimônio industrial, e algumas 

particularmente com o patrimônio ferroviário. A Universidade Federal de Lavras, por 

exemplo, apresenta estudos nas áreas de Administração, Agronomia, Engenharia Florestal e 

Tecnologias e Inovações Ambientais, enquanto a Universidade de São Paulo, que apresentou 

o maior número de estudos (10) relacionados a ferrovia, distribui as discussões nas áreas de 

Arquitetura e Urbanismo, Artes, Ciências Políticas, Filosofia, Geografia, História, Letras e 

Sociologia. 

Entre os valores identificados como mais recorrentes nos estudos, é predominante o valor 

histórico da ferrovia, seguido pelos valores de potencial econômico e potencial turístico, e 

também por um valor entendido como social. 

Dentre os estudos que trabalham o valor histórico, pode se destacar como exemplos o 

trabalho intitulado Arquitetura ferroviária e industrial: os casos das cidades de São João del-

Rei e Juiz de Fora, Dissertação de Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do 
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Urbanismo pela USP-São Carlos, de Danielle Couto Moreira; o trabalho De gado a café: as 

ferrovias no sul de Minas Gerais (1874-1910), Dissertação de Mestrado em História 

Econômica também pela USP, de Marcel Pereira da Silva; e o trabalho intitulado Patrimônio 

Ferroviário em Minas Gerais - Bens Imóveis (IPHAN, 2018), desenvolvido durante o 

Mestrado Profissional de Fernanda dos Santos Silva na Superintendência do IPHAN em 

Minas Gerais e organizado para publicação pelo IPHAN. 

No primeiro e no segundo casos, o tema da ferrovia é apresentado por uma narrativa histórica.  

O terceiro caso reúne toda a estrutura ferroviária do Estado de Minas Gerais e elabora, 

pautado em um dito valor histórico nacional, recomendações de preservação de determinados 

bens materiais. Nesse caso, a proposta de valoração, baseada na narrativa histórica em escala 

nacional, é direcionada a bens isolados. Apesar de o documento enfatizar a natureza de 

conexão e comunicação territorial da ferrovia, sua proposta de preservação apresenta uma 

abordagem fragmentada do patrimônio ferroviário e distancia-se da sua interpretação como 

componentes de paisagens culturais. A ferrovia apresentada neste trabalho não é citada na 

lista elaborada pelo IPHAN como foco para preservação. 

Alguns trabalhos, ao discutirem dinâmicas territoriais, apresentam a estrutura ferroviária 

como componente de determinado contexto justificando sua importância para o lugar pelo 

seu valor histórico. Esse tipo de abordagem se mostra superficial e não discute outros 

aspectos do patrimônio ou questões voltadas à preservação. 

Os trabalhos que apontam o valor econômico são aqueles que de alguma forma vinculam as 

dinâmicas territoriais e a reativação das linhas, como o trabalho Técnica, modernização e 

produção do espaço: um estudo sobre o papel da estrada de ferro nas transformações sócio-

espaciais da zona alta sorocabana, Dissertação de Mestrado em Geografia Humana pela USP, 

de Paulo Passini Marques. Nesses casos, observa-se que as propostas de reativação das linhas 

se limitam à compreensão econômica e não buscam corresponder à aspectos culturais e 

sociais que estão vinculados ao bem. Relacionam-se também estudos que abordam o 

potencial turístico deste patrimônio. Contudo, apesar de reconhecer essa estrutura, ou 

conjunto, como patrimônio, propõe ações de preservação voltadas a atender ao mercado do 

Turismo, o que pode ser analisado particularmente quanto à sua relação com a comunidade 

local. 

Outros trabalhos discutem questões de dinâmicas territoriais a partir de outros aspectos. O 

trabalho Método de inferência espacial para o ordenamento territorial de municípios de 

pequeno porte: o caso de Ijaci, MG, Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal pela 

UFLA, de Luiz Otávio Moras Filho, trabalha a ferrovia enquanto elemento a ser 

compreendido pelo planejamento urbano. Enquanto o trabalho Unidades de conservação e 

infraestruturas viárias: a percepção e o potencial dos efeitos marginais, Dissertação de 

Mestrado Profissional em Tecnologias e Inovações Ambientais, também pela UFLA, de 

Bianca Cruz Morais, analisa os impactos ambientais relacionados a estrutura ferroviária. É 

importante enfatizar que as abordagens citadas até aqui não trazem o tema da ferrovia para 

uma discussão patrimonial, mas sinalizam as variáveis que envolvem o patrimônio. 

Por fim, quanto ao valor identificado como social, destacam-se os trabalhos Usos sociais do 

conjunto arquitetônico da antiga Estrada de Ferro Sorocabana na cidade de Sorocaba – SP, 

Dissertação de Mestrado em Mudança Social e Participação Política pela USP, de Luciano 
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Rodrigues Leite, e Farol invisível: fenômeno urbano e paisagem no bairro do Jaguaré, 

Dissertação de Mestrado em Paisagem e Ambiente, também pela USP, de Bruna Callegari. 

O primeiro aborda as questões acerca do uso. Utiliza o termo sociais porque discute sobre a 

articulação e correspondência entre relações sociais que se desenvolvem espontaneamente 

com o patrimônio e ferramentas de proteção. O segundo, apesar de ter a sua discussão focada 

nas questões de morfologia urbana, trabalha com as questões do imaginário coletivo e da 

representatividade social relacionados a remanescentes do passado na cidade contemporânea. 

 

Considerações e encaminhamentos 

Embora na maioria dos estudos analisados não se discuta o tema da preservação em si, 

referindo-se à memória ferroviária, nem mesmo a abordagem de valores, como propõe este 

trabalho, são tratadas as interfaces urbanas com a estrutura ferroviária preexistente, mesmo 

que simplesmente como cenário de um determinado contexto. A figuração desse patrimônio 

nesses estudos, ainda que passiva, indica uma relação com a memória. 

O valor histórico da ferrovia é inegável, seja em âmbito local, regional ou mesmo nacional. 

No entanto, esse valor é apenas o ponto de partida para a interpretação desse patrimônio, em 

vias de preservação. O valor histórico sozinho, assim como qualquer outro valor isolado, é 

insuficiente para corresponder ao contexto contemporâneo que envolve o patrimônio. Uma 

preservação imposta por valores com os quais as pessoas não se relacionam, tende a cair em 

obsolescência. 

As abordagens da estrutura ferroviária quanto às suas interfaces com as variadas áreas de 

conhecimento apresentadas, sem, no entanto, uma definição como patrimônio, expõe-la a 

intervenções, alterações e adaptações que podem prejudicar na preservação da sua mensagem 

e sua memória. Trabalhar com essa estrutura em projetos urbanísticos e ambientais sem 

necessariamente considerá-la patrimônio poderia resultar positivamente em casos de 

manutenção, uma vez que o patrimônio nunca tivesse sido exposto à degradação. No entanto, 

a desativação e erradicação das linhas férreas desde 1970 ocasionaram um processo que não 

pode ser ignorado da vida deste patrimônio, que acarretou ganhos e perdas nas duas 

dimensões histórica, imagética e simbólica. 

Como continuidade deste trabalho, faz-se necessária a verificação de outros estudos em nível 

de pós-graduação na Universidade Federal de Alfenas, na Universidade Federal de São João 

del-Rei, e na Universidade Estadual de Campinas, a fim de complementar a amostragem 

proposta e também na tentativa de elevar o número de trabalhos representativos da região do 

sul de Minas Gerais, o aprimoramento da sistematização entre os estudos encontrados (por 

meio de tabelas e gráficos, por exemplo) e o aprofundamento das análises aqui iniciadas. 
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A (In)Segurança contra Incêndio no Brasil: Um recorte sobre a vulnerabilidade dos 

centros históricos nacionais  

Fire (In)Security in Brazil:  The vulnerability of national historic centers approach 

(In)Seguridad contra Incendios en Brasil: Un recorte de la vulnerabilidad de los 

centros históricos nacionales 

 

Luciana de Melo Gomides – Universidade Federal de Minas Gerais38 

 
Resumo: O Brasil possui 88 conjuntos urbanos protegidos, que representam áreas de grande 
importância devido ao seu grande valor cultural, patrimonial, arquitetônico, histórico e afetivo. 

Devido à natureza dos materiais de construção, à malha urbana, mau uso das edificações, falta de 

manutenção, os centros históricos apresentam uma maior fragilidade frente a propagação 

descontrolada do fogo. O objetivo principal deste estudo é fazer um recorte sobre a vulnerabilidade 
dos centros históricos brasileiros através de uma revisão de publicações de notícias das últimas 

ocorrências de incêndios no país e suas causas. Verificou-se que na última década ocorreram 42 

situações de incêndio com dano ao patrimônio, dentre eles 23,8% aconteceram neste ano de 2019. 
Apesar dos avanços da legislação nacional constata-se que ela ainda é insuficiente para atender as 

demandas de proteção requeridas pelo patrimônio cultural material. 
 

 

Palavras-chave:  Incêndios, centros históricos, ricos de incêndio. 

 

Abstract: Brazil has 88 insured urban complexes, which represent areas of great importance due to 

their great cultural, heritage, architectural, historical and affective value. Due to the nature of the 

building materials, the urban design, the misuse of buildings, the lack of maintenance, the historical 

centers present a greater fragility in the face of the uncontrolled spread of fires. The main objective 
of this study is to evaluate the vulnerability of Brazilian historical centers by reviewing periodical 

publications on the latest cases of this country fires and their causes. In the last decade there were 42 

fire situations with property damage, among them, 23.8% occurred in this year 2019. Although there 
are advances in the national legislation, it is found that it is insufficient to satisfy the protection 

demands required by the material cultural heritage. 

 

Keywords: Fire, historical centers, fire risks. 

 

Resumen: Brasil tiene 88 complejos urbanos asegurados, que representan áreas de gran importancia 

debido a su gran valor cultural, patrimonial, arquitectónico, histórico y afectivo. Debido a la 
naturaleza de los materiales de construcción, el diseño urbano, el mal uso de los edificios, la falta de 

mantenimiento, los centros históricos presentan una mayor fragilidad frente a la propagación 

incontrolada de incendios. El objetivo principal de este estudio es hacer un recorte sobre la 
vulnerabilidad de los centros históricos brasileños por medio de una revisión de publicaciones de 

periódicos sobre los últimos casos de incendios en el país y sus causas. En la última década hubo 42 

situaciones de incendio con daños a la propiedad, entre ellas, el 23.8% ocurrió en este año 2019. 

 
38
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Aunque hay avances en la legislación nacional, se encuentra que es insuficiente para satisfacer las 

demandas de protección requeridas por el patrimonio cultural material. 

 

Palabras clave: Incendio, centro histórico, riesgos de incendio. 

 

Introdução  

Os Incêndios produzem efeitos nefastos à sociedade além de causarem grandes prejuízos à 

economia nacional. Estes eventos, frequentemente dramáticos, podem igualmente resultar na 

perda de vidas humanas, destruição de ecossistemas e perdas materiais irreparáveis. Nos 

últimos anos o aumento do número de incêndios em patrimônios materiais protegidos no 

Brasil tem sido amplamente divulgado causando comoção nacional e preocupação. 

O centro histórico de uma cidade possui grande importância devido ao seu valor cultural, 

patrimonial, arquitetônico, histórico e afetivo, já que em regra geral, é a área mais antiga que 

progressivamente deu origem às cidades modernas e testemunhas de sua evolução histórica 

(SEBASTIÃO, 2010) e, por isso, precisam de uma atenção especial e proteção. Estes locais 

apresentam maior risco ao incêndio urbano, associado à natureza dos materiais de construção, 

à malha urbana e às condições de segurança e acessibilidade (MENDES, 2015). 

Problemas comuns de tais áreas em relação à segurança contra incêndio incluem, falta de 

unidades do corpo de bombeiros em alguns municípios, as  ruas estreitas que permitem que 

o fogo se espalhe facilmente de um edifício para outro; ruas sinuosas inclinadas e estreitas 

com degraus e rampas contendo um traçado complexo, o que restringe o acesso de veículos 

de combate ao incêndio (GOUVEA, 2002);  escassez de espaços abertos que servem como 

quebra-chamas ou locais de evacuação; casas de madeira ou barro muito antigas e menos 

robustas que facilmente desmoronam e queimam em situação de incêndio; e locais de 

construção que não atendem aos requisitos das mais recentes legislações de construção. Além 

disso, as edificações e espaços públicos tombados pelo patrimonio cultural ficam mais 

vulneráveis a destruição, pois muitas vezes não é possível protegê-los com as mais modernas 

instalações de dispositivos de alerta e combate ao fogo sem que haja intervenções que não 

afetem sua integridade e causem alguma mudança em suas características estilíticas 

(HIMOTO e TANAKA, 2012).  

Estar suscetível a incêndios sempre foi realidade de edificações históricas brasileiras, porém 

atualmente há uma impulsão aos riscos, consequência da mudança de uso das mesmas, que 

após os processos de intervenção passaram a abrigar atividades comerciais e de serviços 

(PROCORO, 2006). Conciliar o desenvolvimento urbano com a proteção dos sítios históricos 

passou a ser o desafio das cidades contemporâneas.  Aliar  o atendimento das demandas de 

uma sociedade industrializada e informatizada com as práticas de preservação da memória, 

de signos e de práticas representativas a cada um de seus habitantes exige uma 

responsabilidade ainda maior com relação a segurança destes locais. As mudanças devem ser 

realizadas com base em critérios técnicos pois, o aumento da densidade de carga de incêndio 

e subdimensionamento das instalações elétricas, amplia a indefensabilidade à deflagração. 

Estes imóveis antigos normalmente possuem, ainda, uma arquitetura sinuosa, muitas vezes 

labiríntica, e compartimentação de pequenas dimensões o que facilita consideravelmente a 

propagação do fogo (MEALHA et al., 2010). Estabelecer medidas e políticas sustentáveis de 
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proteção do patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, trazer benefícios econômicos por meio 

de investimentos da iniciativa privada nestas regiões é uma necessidade e deve ser bem 

planejada e compreendida pelos governos nacionais e locais (RISCADO, 2018).  

Apesar de, aparentemente, poucos sinistros de impacto nacional serem comunicados pela 

televisão, o patrimônio histórico cultural brasileiro estaria seguro contra situações de 

incêndio? Quanto da história do país já foi perdida pelas chamas? A falta de dados estatísticos 

oficiais tende a encobrir a grande vulnerabilidade do patrimônio histórico cultural, impede 

que haja uma consciência real da situação alarmante e que políticas prevencionistas sejam 

tomadas com urgência. Soma-se a isso a carência de uma legislação nacional ampla e técnica 

sobre o assunto, ficando a cargo de cada estado, com a sua respectiva corporação de corpos 

de bombeiros, de forma autônoma, lidar com as questões sobre prevenção contra incêndio. 

Dentro deste contexto, a proposta deste presente estudo é fazer um recorte sobre as principais 

ocorrências de incêndios em centros históricos com conjuntos arquitetônicos tombados pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2019) nos últimos 10 anos, 

apresentando dados estatísticos, as causas divulgadas e um levantamento da legislação 

vigente sobre o assunto.   

 

Incêndios em Centros Históricos Brasileiros 

Não se sabe ao certo qual foi a primeira ocorrência de incêndios urbanos no Brasil, porém há 

registros de que em 1720 a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais (MG) já sofria grandes 

perdas do seu conjunto arquitetônico para o fogo descontrolado. 

Outra ocorrência importante contida em registros se deu em 1830, o incêndio na Igreja Nossa 

Senhora da Conceição, construída em 1750, em Mariana (MG), transformou em ruínas este 

patrimônio da cidade (SILVINO e FERREIRA, 2015).  

No Brasil, o surgimento do corpo de bombeiros remonta a meados do século XIX (MAPA, 

2019), desde então, apesar da evolução da legislação e às técnicas de proteção ao patrimônio 

edificado, os centros históricos tem sofrido uma sucessão de acidentes que provocaram danos 

incalculáveis para toda a sociedade. 

Incêndios como o ocorrido em 1968 na biblioteca do Colégio do Caraça, no município de 

Catas Altas e Santa Bárbara (MG); no Museu de Arte Moderna, localizado na capital do Rio 

de Janeiro, em 1978; no casarão onde nasceu Tancredo Neves, em São João Del Rey (MG), 

ocorrido em 1995;  na igreja Nossa Senhora do Carmo em Mariana (MG), em 1999; na Igreja 

Matriz na cidade de Pirenópolis em Goiás (GO) em 2002; no antigo Hotel Pilão, Ouro Preto 

(MG), em 2003; no Mercado Público de Florianópolis, Santa Catarina (SC), em 2005; 

representaram alguns exemplos de perdas irremediáveis em número suficiente para que ações 

prementes e eficazes fossem tomadas (TOLEDO, 2018).   

O IPHAN (2019) possui uma lista com 88 conjuntos urbanos protegidos distribuídos nas 5 

regiões do Brasil, destes 68 estão tombados, 3 tombamentos provisórios, 14 rerratificações, 

1 tombamento emergencial, e 2 anexados (destes dois, um tombado e um tombamento 

provisório), distribuídos conforme a Figura 1. A maior parte dos centros históricos tombados 

no país estão localizados na região nordeste e sudeste que juntas possuem mais da metade de 

todos os centros históricos protegidos pelo IPHAN. 
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Figura 1- Distribuição dos Centros Históricos no Brasil 

 

 

Fonte: Adaptado de ESTADOS E CAPITAIS DO BRASIL (2019) 

Embora em vários estados tenha sido observado um empenho significativo em políticas de 

prevenção, as ocorrências de incêndio em centros históricos continuam a ocorrer de forma 

estarrecedora, sobretudo nos últimos anos, conforme divulgado nos meios de comunicação. 

O resultado da busca de dados sobre incêndios em centros históricos, tombados pelo IPHAN, 

nos últimos 10 anos nas notícias veiculadas na internet, demonstram que em média houveram 

3,9 ocorrências de incêndio por ano. Do total de ocorrências, 23,8% aconteceram até o início 

do segundo semestre do ano de 2019, o que significa o mesmo número de todas as ocorrências 

de incêndio noticiadas no ano anterior (2018).  A região sudeste é a região onde mais notícias 

sobre incêndio em patrimônio histórico foi publicada no período estudado. Juntas a região 

sul e sudeste somam 67% das notícias de incêndio em centros históricos, contra 21% na 

região nordeste e 12% na região norte e centro-oeste (Gráfico1).  Destaca-se a região Sul, 

que abriga 16% do patrimônio histórico brasileiro protegido, a qual apresentou 

aproximadamente 34% de todas as ocorrências de incêndio divulgadas nos últimos 10 anos.  

 

 

 

Gráfico 1- Ocorrência de Incêndio em Centros Históricos Brasileiros nos últimos 10 anos por regiões 
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Fonte: próprio autor  

A maior parte das notícias de incêndio são divulgadas em sites de jornais online dos 

municípios onde ocorreram os sinistros, porém incêndios com maiores danos são veiculados 

em jornais de abrangência nacional e internacional. Foi observado que as causas de incêndio 

ou as conclusões periciais dificilmente são divulgadas, apenas nos casos de grandes perdas 

ou situações constatadas durante o processo de combate às chamas. No quadro 1 é 

apresentado o resultado detalhado das notícias de incêndios em centros históricos 

encontradas. 

De todas as ocorrências registradas, 33% das edificações atingidas pelo fogo tinha ocupação 

comercial, 17% casarões históricos residenciais, ocupados por famílias, 17% eram casarões 

abandonados, 11% locais onde funcionavam atividades da administração pública e 11% 

Igrejas históricas. Os demais possuíam ocupações diversas como hospitais, estação 

ferroviária, museus, pousadas, etc. 

Sobre as causas dos acidentes, 75% dos casos não foram divulgadas. Das ocorrências com a 

causa avaliada, 56% delas estão relacionadas com curto-circuito em instalações elétricas, 

33% relacionadas a incêndios criminosos, e 21% relacionadas a fontes quentes como velas e 

ferro de solda em contato com material combustível. 
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Quadro 1 – Levantamento das ocorrências de incêndios em centros históricos no Brasil nos últimos 10 

anos
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Fonte: próprio autor
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Gráfico 2- Número de ocorrências de incêndio nos últimos 10 anos por data  

 

Fonte: Próprio autor 

De 2010 a 2019 verifica-se uma tendência a crescimento no número de ocorrências de 

incêndio em centros históricos publicados nos jornais e sites de notícias (Gráfico 2).  Ouro 

Preto (MG), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS) foram as cidades com maior número de 

ocorrências de incêndio em patrimônio tombado, cada uma apresentou 3 casos, sendo o 

centro histórico mineiro, patrimônio mundial da UNESCO, o único entre os três com danos 

em patrimônio público, ocorrido em duas igrejas da cidade. As demais ocorreram danos em 

patrimônio privado. Em 2018, o número de ocorrências encontradas subiu de 4 para 10, um 

aumento significativo de mais de 100%. Para o ano de 2019, os casos já estão equivalentes 

aos de 2018, não foram encontrados registros relacionados as causas dos incêndios que 

possam justificar este aumento. 

 

Legislação técnica de proteção ao patrimônio  

O levantamento de normas técnicas teve como objetivo avaliar entre os estados que 

apresentaram ocorrências de incêndio na última década, a existência de instruções normativas 

para a proteção contra incêndio no patrimônio histórico cultural edificado como uma 

exigência legal nas políticas prevencionistas dos governos (Quadro 2). Não foi intuito deste 

estudo avaliar a qualidade do conteúdo de cada instrução existente. 

Nos Estados onde ocorreram danos causados por incêndio em Patrimônio 39% deles não 

possuem normativas específicas sobre projetos de prevenção contra incêndio em edificações 

históricas. Das cidades em que ocorreram o maior número de incêndios em centros históricos, 

apenas o Rio Grande do Sul não possui uma normativa especializada no assunto. Dos estados 

que possuem normas técnicas, São Paulo em 2011 foi o primeiro a publicar material 
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especializado em proteção contra fogo em patrimônio. Verifica-se que na maior parte dos 

estados a normativa especializada é recente, publicada nos últimos oito anos, e que 50%, 

daqueles que possuem instruções técnicas, tiveram a sua primeira publicação a partir de 2017. 

Quadro 2 - Levantamento de normas estaduais sobre segurança contra incêndio em patrimônio 

histórico das cidades que apresentaram ocorrências de incêndios nos últimos 10 anos. 

Estados 

Possui 

norma

? 

Norma Referência 

Amazonas sim IT40/2011 
https://dstcbmam.wordpress.com/2017/05/23/legislaca

o-tecnica/ 

Bahia sim IT40/2017 http://www.cbm.ba.gov.br/legislacao 

Maranhão não - 
https://cbm.ssp.ma.gov.br/index.php/cbmma/institucio

nal/legislacao/#1495502092506-aa5b50da-f39a 

Paraíba não - https://bombeiros.pb.gov.br/normas-tecnicas-novo/ 

Piauí sim IT40/2019 http://www.cbm.pi.gov.br/instrucoes.php 

Goiás sim IT27/2014 
https://www.bombeiros.go.gov.br/normastecnicas-

revisao/normas-tecnicas.html 

Mato 

Grosso 
não - http://www.cbm.mt.gov.br/servico.php?id=405 

Minas 

Gerais 
sim IT35/2017 

http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/

article/471-instrucoes-tecnicas.html 

Rio de 

Janeiro 
sim 

portaria 

366/2018 

http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/3993901

2/do1-2018-09-06-portaria-n-366-de-4-de-setembro-

de-2018-39938860 

São Paulo sim IT40/2011 
http://www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br/dsci_publicac

oes2/_lib/file/doc/IT_40_2011.pdf 

Rio 

Grande do 

Sul 

não - https://www.bombeiros.rs.gov.br/instrucoes-tecnicas 

Paraná sim NTP40/2012 
http://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arqui

vos_restritos/files/documento/2018-12/NPT_040.pdf 

Santa 

Catarina 
Não - 

https://dat.cbm.sc.gov.br/index.php/pt/cidadao/instruc

oes-normativas-in 

Fonte: Próprio autor 

https://dstcbmam.wordpress.com/2017/05/23/legislacao-tecnica/
https://dstcbmam.wordpress.com/2017/05/23/legislacao-tecnica/
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O Estado do Amazonas não possui normativa própria, mas adota as normas técnicas de 

proteção ao patrimônio edificado do corpo de bombeiros de São Paulo, não é informado 

desde quando o estado começou a utilizar a norma. 

No Estado do Rio de Janeiro a normativa de prevenção, foi publicada pela portaria 366 em 

2018, mesmo ano do incêndio ocorrido no Museu Nacional. Diferente dos demais estados 

analisados, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro não possui um rol de 

instruções técnicas, que dificulta a busca de informações. 

São Paulo, Minas Gerais e Bahia apresentam normativas mais extensa. Quanto aos demais 

estados apresentam apenas algumas páginas, e citam outras normas técnicas nacionais que 

devem ser seguidas quanto aos requisitos de proteção. 

 

Considerações finais 

A preservação de áreas urbanas, especificamente aquelas mais antigas, significa resguardar 

a memória e a história de uma região e de uma sociedade. A necessidade de preservar os 

centros históricos coloca, indubitavelmente, a necessidade de uma atuação em relação a 

questões de segurança contra incêndio, um dos principais riscos que ameaçam estes locais.  

A fragmentação da responsabilidade de legislar sobre o assunto, a publicação de normas 

duramente prescritivas para alguns assuntos ou ausência total de critérios de segurança contra 

incêndio para outros, causa confusão sobretudo nos profissionais e os demais órgãos que 

possuem a responsabilidade técnica sobre o tema. Embora haja normas internacionais que 

tratam do assunto é importante que em todos os centros históricos em território possuam 

normativas em termos de desempenho de segurança de forma compulsória, para que possa 

despertar a necessidade de pesquisa e investimentos na área que atendam às necessidades dos 

nossos conjuntos arquitetônicos levando em consideração o clima e a forma de utilização 

característica do país e de cada região. Os problemas relacionados a incêndios não são 

recentes, mas por falta de estatísticas oficiais os acidentes provocados por incêndio no Brasil 

tendem a ficar em segundo plano diante dos diversos problemas sociais, políticos e 

econômicos enfrentados em nossa sociedade. 

Com o avanço de tecnologias, mudanças na legislação, sobretudo depois dos graves acidentes 

ocorridos em Mariana, em 1999, e Ouro Preto, em 2003, esperava-se que o número de 

ocorrências de incêndio em centros históricos tombados fosse minimizado com o passar do 

tempo. Através deste levantamento, percebe-se que o número e os danos provocados são 

preocupantes, vale destacar que o número de acidentes encontrados nesta pesquisa são apenas 

aqueles noticiados por jornais e páginas de internet disponíveis. O número de ocorrências de 

incêndios pode ainda ser bem maior, levando em conta que acidentes com pequenos impactos 

controlados pela população podem não chegar ao conhecimento dos meios de comunicação. 

A gestão de pequenos acidentes e incidentes com fogo é um alerta importante para ações de 

prevenção. Verifica-se que, assim como nos demais incêndios urbanos, a causa predominante 

dos princípios de incêndio está relacionada com instalações elétricas, e as edificações 

históricas são bastante vulneráveis a este risco, pois não foram projetadas para comportar o 
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sistema de energia utilizado nos dias de hoje. A questão do abandono e degradação das 

edificações foi um fator de risco também observado. As edificações residenciais 

unifamiliares (casas) não possuem obrigatoriedade do cumprimento de normas técnicas de 

segurança contra incêndio estabelecidas pelo corpo de bombeiros e a fiscalização municipal 

de bens particulares é escassa nesse sentido, o que de certa forma contribui para o aumento 

da estatística de ocorrências neste tipo de ocupações.  No caso da empresa de fertilizantes no 

Estado de Santa Catarina em 2013, a fonte do incêndio não ocorreu diretamente sobre uma 

edificação histórica, mas a proporção dos danos atingiu toda a cidade, a população, o 

ambiente e as edificações vizinhas e por isso foi considerada neste estudo. O patrimônio 

histórico tombado, especialmente aqueles públicos, possuem uma dificuldade maior em 

implementar medidas de segurança de forma que não altere as características construtivas e 

representativas do local, por isso faz-se necessário estudos, pesquisas e leis que atendam às 

necessidades específicas destes bens materiais.  Não se deve pensar estritamente nos agentes 

de combate, mas também na promoção de uma cultura de segurança existente em meio à 

população que habita ou utiliza as edificações. É sabido que as práticas de segurança 

adotadas, juntamente com as informações e conscientização da população, oriundas de um 

processo de educação patrimonial, podem ser fundamentais no processo de conservação das 

edificações e prevenção contra incêndios. Ainda foi verificado um número importante de 

incêndios criminosos, que exigem das autoridades uma maior vigilância das áreas 

preservadas e penas mais duras aos infratores, juntamente com toda a questão relacionada a 

conscientização nas escolas, nos meios de comunicação de massa, nas empresas e em 

políticas que promovam o acesso da população as ações de segurança requeridas. 

 Os conjuntos arquitetônicos tombados por si só já representam um local de risco de incêndio 

elevado, pois os danos causados são graves, além de possuírem características construtivas 

favoráveis a deflagração de um grande sinistro,  portanto deveriam possuir equipes treinadas 

e recursos suficientes para  que fosse possível agir com rapidez em situações de um início de 

um incêndio. No entanto, ações especializadas com rapidez não é a realidade de muitos 

municípios brasileiros, que além de não possuírem unidades do Corpo de Bombeiro 

instaladas (contam com atendimento de cidades vizinhas que nem sempre são próximas), não 

há investimentos em brigadas, nem campanhas, treinamentos ou simulados.  

É fato que ações urgentes de proteção devem ser tomadas, pois ano a ano parte da história 

brasileira é queimada. Com a perda do bem, os danos causados pelo incêndio podem vir 

acompanhado de perdas humanas, impactos nocivos ao meio ambiente, e na economia local. 

Um desastre causado por um incêndio pode repercutir negativamente na imagem dos 

negócios, causar dificuldade de atrair novos investimentos para as áreas atingidas, 

paralisação de atividades, perdas de informações, e reprimir a indústria do turismo. O 

turismo, se bem estruturado e planejado, pode contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural destas áreas, funcionando como atividade motivadora da 

manutenção da identidade local. 

Preservar os centros históricos vai além do valor material, é manter viva a expressão de uma 

cultura, são áreas que possuem uma história e significado simbólico que é associado à sua 

imagem, estes aspectos lhes conferem um valor peculiar. Por isso, ações direcionadas ao 
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tratamento de risco de incêndio em patrimônio cultural arquitetônico são importantes para a 

preservação e também para a manutenção e expansão de diversas atividades relacionadas a 

economia e a cultura, de forma a contribuir para o desenvolvimento responsável, com o foco 

no desenvolvimento sustentável, proporcionando assim, sua existência e usufruto para 

as gerações presentes e também futuras. 
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MESA 3 

Os Passos de Rua da Paixão de Cristo de Tiradentes e São João del Rei em Minas 

Gerais - Brasil: formas de proteção, legislações e normativas 

The Passos de Rua of the Passion of Christ of Tiradentes and São João del Rei in 

Minas Gerais - Brazil: forms of protection, legislations and regulations 

Los Pasos de Rua de la Pasión de Cristo de Tiradentes y São João del Rei en Minas 

Gerais - Brasil: formas de protección, legislaciones y regulaciones 

 

Vanessa Taveira de Souza– Universidade Federal de Minas Gerais39 

 

Resumo: Este artigo contextualiza no âmbito nacional e regional, as formas de proteção, legislações 

e normativas existentes para os “Passos de Rua da Paixão de Cristo”, especificamente os existentes 
nas cidades vizinhas de Tiradentes e São João del Rei em Minas Gerais-Brasil. Consideramos que 

eles se constituíram nos primeiros patrimônios culturais brasileiros com função devocional que 

receberam tombamentos federais na década de 1930, e, por isso, posteriormente foram alvos de 
outras ações de proteção na década de 1990, como por exemplo, inventários. Em 2000 e 2010, foram 

submetidos também às normativas municipais. Esperamos, a partir da análise sistemática desses 

instrumentos, avaliar os impactos e as relações de preservação desses Passos. 

Palavras-chave: “Passos de Rua”, ações de proteção, São João del Rei, Tiradentes. 

Abstract:This article contextualizes at the national and regional, levels the existing forms of 

protection, legislations and regulations for the “Passos de Rua of the Passion of Christ”, specifically 

those existing in the neighboring cities of Tiradentes and São João del Rei in Minas Gerais-Brazil. 
We consider them to be the first devotional-functioned Brazilian cultural heritages that received 

federal tombamentos in the 1930, and were subsequently targeted by other protective actions in the 

1990, such as inventories. In 2000 and 2010, they were also submitted to municipal regulations. We 
hope, from the systematic analysis of these instruments, to evaluate the impacts and preservation 

relations of these Passos. 

Keywords: “Passos de Rua”, protective actions, São João del Rei, Tiradentes 

Resumen: Este articulo contextualiza a nivel nacional y regional, las formas existentes de protección, 
legislaciones y regulaciones para los “Pasos de Rua de la Pasión de Cristo”, específicamente los que 

existen en las ciudades cercanas de Tiradentes y São João del Rei en Minas Gerais-Brasil. 

Consideramos que son las primeras herencias culturales brasileñas con función devocional que 
recibieron tombamentos federales en la década de 1930, y posteriormente fueron objeto de otras 

acciones de protección en la década de 1990, como los inventarios. En 2000 y 2010, también fueron 

sometidos a regulaciones municipales. Esperamos, a partir del análisis sistemático de estos 

instrumentos, evaluar los impactos y las relaciones de preservación de estos Pasos. 

Palabras clave: “Pasos de Rua”, acciones de protección, São João del Rei, Tiradentes 
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Introdução  

Os “Passos de Rua da Paixão de Cristo” representam as estações da Via-crúcis de Jesus 

Cristo através de pequenas capelas implantadas nas primeira aglomerações urbanas de Minas 

Gerais-Brasil. Essas possuem função devocional religiosa celebrada através de procissões 

durante o período da Quaresma e Semana Santa, desde a época de sua fundação pela 

Irmandade do Senhor dos Passos até hoje. A materialidade dessas edificações e a 

imaterialidade dos seus cultos criam uma única identidade aos Passos. 

Para o entendimento da valoração dos “Passos de Rua”40, que foram fundados em Minas 

Gerais no século XVIII-XIX e se firmaram como Patrimônio Cultural no século XX, se faz 

necessário entender as várias épocas onde foram estabelecidas suas formas de proteção, assim 

como compreender suas escalas e valores de significância ali presentes e sua preservação até 

hoje. 

Em um primeiro momento, verificamos no século XX a atuação relevante do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a partir do tombamento41 em conjunto 

e/ou individual dos Passos42 e posteriormente através de sua inclusão no Inventário Nacional 

de Bens Móveis e Integrados (INBMI). No segundo momento notamos a maior atuação das 

municipalidades com novas ações de proteção para os dois núcleos históricos de Tiradentes 

e São João del Rei tombados nesses âmbitos contemplando também a proteção dos bens 

culturais ali presentes. Atualmente, vemos por isso a atuação conjunta desses dois atores na 

proteção dos Passos. 

Associada a essa valoração inicial, vão surgir várias legislações e normativas federais e 

municipais que vão legitimar as formas de proteção já estabelecidas, além de promover os 

parâmetros para as intervenções nos “Passos de Rua”. Assim é importante entender seu 

contexto de surgimento dentro da história de políticas públicas brasileiras de proteção ao 

Patrimônio Cultural e suas respectivas evoluções e consequências para preservação dos bens 

a que se finalizam, como por exemplo, no caso dos Passos. 

As primeiras formas de proteção e sua evolução até a atualidade 

Em 1937, em 13 de janeiro foi criado no Brasil o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), por meio da Lei nº 378. Em 30 de novembro do mesmo ano, foi 

promulgado o Decreto-lei n° 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional. Esse instrumento de proteção aprovado dispõe sobre o tombamento e prevê a 

inscrição dos bens, móveis ou imóveis, isolados ou em conjunto, em um dos quatro livros 

 
40 Esse artigo se refere aos 10 (dez) “Passos de Rua” presentes nas cidade de Tiradentes e São João del 

Rei que são os do: Largo das Forras, Largo do Sol, Largo do Rosário, Largo do Ó e Largo do Pelourinho; 

Rua da Prata, Largo do Rosário, Passo do Carmo, Largo da Cruz e Passo das Mercês. 
41 A etimologia da palavra tombamento advém da Torre do Tombo, arquivo português onde são guardados 

e conservados documentos importantes. O tombamento corresponde ao ato de reconhecimento do valor 

histórico, artístico ou cultural de um bem móvel e imóvel, transformando-o em patrimônio público oficial. 
42 Os Passos do Carmo e do Largo do Rosário da cidade de São João del Rei, possuem tombamento 

individual e em conjunto, enquanto os outros 3 (três) Passos apresentam somente tombamento em conjunto. 

Em Tirantes os 5 (cinco) Passos têm  tombamento em conjunto. 



 
 

 

117 

 

do Tombo: Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro Histórico; Livro Belas 

Artes; Livro Artes aplicadas. 

Em Minas Gerais, ocorreram nos primeiros anos de atuação do SPHAN43, o tombamento de 

seis cidades em 1938, considerando os seus conjuntos urbanos. São elas: Ouro Preto, 

Mariana, Serro, Diamantina, Tiradentes e São João del Rei, todas elas foram inscritas no 

Livro do Tombo das Belas Artes, amparados no Decreto-lei nº 25. 

Os primeiros tombamentos priorizavam a arquitetura colonial mineira e foram influenciados 

pelas ideias modernistas, que valorizavam os elementos constitutivos existentes nessas 

cidades como símbolos da identidade cultural do país. Os dois conceitos de cidade utilizados 

nessa época foram “cidade como monumento”, ou seja, a cidade concebida por completo, 

através de um conjunto urbano formado por seus monumentos e ruas, e a “cidade como obra 

de arte”, ou seja, a cidade monumental, pronta e finalizada. Por isso, essas primeiras cidades 

foram tombadas por completo, considerando toda abrangência de suas áreas urbanas e de 

maneira estática. 

Essas questões dificultam muito a atuação do SPHAN nos anos seguintes, pois nessa fase 

inicial não foram definidos os limites das áreas tombadas e suas especificidades, uma vez 

que foram priorizadas inicialmente as seguintes ações: a produção de inventários para o que 

existia de amostragem mais significativa considerada como arquitetura brasileira identitária; 

a salvaguarda emergencial de alguns monumentos que estavam profundamente atingidos 

pela ruína e ameaçavam perecimento completo; e principalmente a introdução na nação da 

figura do tombamento e suas consequências jurídicas sobre a propriedade privada. 

Foi nesse momento que ocorreu o tombamento do conjunto urbano de São João del Rei, 

inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes, conferido pelo processo 68-T-38, em 

04/03/1938, bem como o tombamento do conjunto urbanos de Tiradentes, inscrito no Livro 

do Tombo de Belas Artes, conferido pelo processo nº 66-T-38, em 20/04/1938. As inscrições 

nesse Livro demonstram que os valores artísticos foram mais relevantes que os valores 

históricos e documentais do traçado urbano para esses tombamentos. 

No caso específico de São João del Rei, Mota (2018) relata que sua inscrição ocorreu 

rapidamente em virtude da já acelerada descaracterização da cidade, devido à sua dinâmica 

de crescimento impulsionada por outras atividades econômicas ali existentes, demonstrando 

que a homogeneidade de conjunto era outro conceito que o SPHAN também utilizou ao 

tombar essas cidades. Registra-se que Tiradentes não obtinha nessa época as mesmas 

características, já que tinha sua economia praticamente estagnada. 

Mota (2018) ressalta também que a população de São João del Rei criou resistência ao 

tombamento de 1938, provocando em 1947 uma “rerratificação do tombamento”. A autora 

indica que, embasados em um estudo técnico realizado pelo arquiteto Alcides da Rocha 

Miranda (1909-2001), se instituiu nesse contexto juntamente ao SPHAN, uma delimitação 

precisa dentro da área que compreendera o tombamento inicial dessa cidade, deixando de 

contemplá-la como um todo e abarcando trechos específicos. Essa modificação foi embasada 

 
43 Os primeiros 30 anos de atuação do SPHAN (atual IPHAN) correspondem a “fase heroica” 
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na intenção de promover uma maior “unidade” e “harmonia” ao conjunto proporcionando 

consequentemente uma ambiência à parte dos remanescentes coloniais preservados. Apesar 

da definição do limite da área tombada estar presente no documento de “rerratificação” ainda 

continua a indefinição de suas especificidades, porque outras ações foram prioritárias nesse 

momento, dificultando também a atuação do SPHAN nos próximos anos até a atualidade na 

cidade de São João del Rei. 

Nas décadas de 1930 a 1960, foram realizados em São João del Rei e Tiradentes alguns 

tombamentos individuais de bens destacados nesses conjuntos tombados, e alguns “Passos 

de Rua” receberam o tombamento nesse contexto. Para esse contexto. registra-se que havia 

o entendimento do tombamento da arquitetura de forma agrupada à sua ornamentação, com 

a justificativa de que em sua concepção, ambos não eram pensados de forma separada. 

Destacamos assim, que ocorreu o tombamento individual em 1949 (inscrição no Livro do 

Tombo de Belas Artes, conferido pelo processo nº 410-T-49) dos Passos do Carmo  ou Passo 

da Rua Getúlio Vargas e do Largo do Rosário ou Passo da Rua Duque de Caxias (Figura 1 

e 2) na cidade de São João del Rei, que já possuíam na época a proteção de conjunto tombado 

realizada em 1938. Assim somente duas capelas de cinco receberam uma proteção mais 

restritiva, ficando as outras três com uma proteção mais geral. Essas diferentes formas de 

proteção vão trazer consequências para a valoração dessas capelas em detrimento das 

demais, assim como na recorrência de procedimentos de conservação e restauro para elas. 

Em Tiradentes constatamos que para os “Passos de Rua” ocorre somente em 1938 a 

proteção de tombamento em conjunto. 

Ressaltamos que os bens tombados individuais e em conjunto no entorno dos “Passos de 

Rua” de São João del Rei que merecem relevância são a Matriz de Nossa Senhora do Pilar 

(1949), a Igreja de São Francisco de Assis (1938) e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

(1938), que estão diretamente ligados ao seu culto religioso, pois dialogam no espaço urbano 

com os Passos e fazem a guarda das imagens utilizadas nas procissões. Em Tiradentes a 

Matriz de Santo Antônio (1949) a Igreja de Nossa Senhora do Rosário (1949), a Capela de 

Nossa Senhora das Mercês (1964) e de São João Evangelista (1964) também possuem 

importância pelos mesmos motivos. 

Registramos também que, segundo Mota (2018), na década de 1970 houve a tentativa de 

tombamento individual de outros bens em São João del Rei. A autora informa que a pedido 

do arquiteto Augusto da Silva Telles, o encarregado do IPHAN local, Geraldo Rodrigues 

Ferreira, escreveu uma lista com a relação dos prédios da cidade que seriam estudados para 

receber esse tipo de tombamento, dentre eles estavam a indicação da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário, Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Capela de Santo Antônio e as Capelas dos 

Passos da Rua Padre José Maria (atual Rua da Prata) e da Rua Barão de Itambé (atual Largo 

da Cruz), contudo, estes tombamentos não aconteceram, possivelmente por falta de 

interesse. Foi verificada posteriormente somente a instrução de tombamento registrado para 

a Capela de Santo Antônio. Nesse contexto, ressaltamos a tentativa de tombamento 

individual de mais duas das cinco capelas, e mais uma vez essa forma de proteção mais 

restrita não abarcaria toda a série de capelas existentes nessa cidade. Em Tiradentes não 

encontramos iniciativas de tombamento individuais das Capelas dos Passos. 
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FIGURA 1 e 2 – Passo do Carmo ou Passo da Rua Getúlio Vargas e Passo do Largo do Rosário 

ou Passo da Rua Duque de Caxias que receberam tombamentos individuais em 1949, em São 

João del Rei, Minas Gerais-Brasil. 

 

 

Fonte: David Nascimento, 2018. 

 

De 1986 até 2006 o IPHAN realizou o “Programa de Inventário Nacional de Bens Móveis e 

Integrados” (1986-2004), dedicado aos acervos que compunham o interior da arquitetura 
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religiosa tombada no Brasil, com o apoio da Fundação Vitae (associação civil sem fins 

lucrativos que apoiava projetos nas áreas da cultura, educação e promoção social no Brasil). 

Minas Gerais foi incluída neste contexto onde foram realizados vários inventários em 

instituições eclesiásticas. Os “Passos de Rua” de São João del Rei foram inventariados por 

meio desse programa em 1993 e os de Tiradentes em 1995, promovendo assim mais uma 

forma de proteção e registro para os mesmos, além das formas de tombamentos já existentes. 

Em relação à proteção por meio dos inventários, verificamos que todas os 10 (dez) Passos 

foram inventariadas, sendo cinco em cada cidade e por isso a série de “Passos de Rua” foi 

toda considerada. É interessante notar que houve uma preocupação maior nesse contexto, 

com a produção de fotos, levantamentos de dados descritivos, registros históricos, análise 

das características artísticas e das intervenções e estado de conservação das peças e da 

arquitetura. Além disso, nesses inventários dos Passos de São João del Rei e Tiradentes são 

considerados também a imaginária e objetos litúrgicos utilizado no culto. Isso demonstra um 

novo conceito de inventariar bens, distinto dos realizados no início de atuação do SPHAN, 

já que agora se considerou a prática de tradição cultural do objeto principal inventariado. 

Para os “Passos de Rua” de São João del Rei verificamos três formas de proteção 

constatadas: a proteção de conjunto urbano tombado em 1938 para todas os Passos, a 

proteção individual de arquitetura e seus bens aplicados em 1949 para apenas dois Passos e 

a proteção de inventário realizado em 1993 para os cinco “Passos de Rua”. Já para os 

“Passos de Rua” de Tiradentes temos duas formas de proteção constatadas: a proteção de 

conjunto urbano tombado em 1938 para todos os Passos de Tiradentes e a proteção de 

inventário realizado em 1995 para os cincos “Passos de Rua”. 

Ressaltamos, ainda, que em todas essas formas de proteção existentes para os Passos nas 

duas cidades, os valores artísticos sempre foram mais relevantes que o valores históricos e 

documentais existentes, sendo assim o seu maior valor de significância para quem os tombou 

e os protege estão em suas condições estéticas. 

As legislações e normativas existentes para os Passos de Rua e seu entorno 

Em relação às legislações e normativas (ver Quadro 1) nota-se que após a criação do SPHAN 

(atual IPHAN) e organização da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, por 

meio do Decreto-lei n° 25 em 1937, ocorreu a proteção ao patrimônio cultural brasileiro. 

Verificamos que, o tombamento dos primeiros conjuntos arquitetônicos e urbanos das 

cidades de São João del Rei e Tiradentes em 1938, onde os “Passos de Rua” estão inseridos, 

já nasceram submetido a essa legislação. Em relação ao conteúdo do Decreto-lei destacamos 

inicialmente o exposto em seu artigo 1, que dispõe: 

Art. 1. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de 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 artísticos 

(BRASIL, 1937). 

Por sua vez o tombamento passa a se configurar inicialmente numa relação de bens móveis 

e imóveis, que têm sua importância reconhecida por meio de valores estabelecidos pelo 
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poder público federal, inscritos nos Livros de Tombo através do seu instituto de preservação 

brasileira. Outros dois artigos do Decreto-lei relevantes são: 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, 

demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de 

multa de cinquenta por cento do dano causado (BRASIL, 1937). 

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 

impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena 

de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso na multa 

de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto (BRASIL, 1937). 

Estes artigos impõem a condição de que intervenções nos bens móveis e imóveis tombados 

e na sua respectiva ambiência sejam autorizadas e acompanhadas pelo instituto de 

preservação brasileira. Considerando que, os “Passos de Rua” de São João del Rei e 

Tiradentes são bens com tombamento em conjunto e/ou individual, esses artigos também 

incidirão sobre eles, porém a autorização e acompanhamento dos serviços relacionados aos 

Passos com tombamentos individuais existentes somente na cidade de São João del Rei, 

serão mais criteriosos e restritivos em relação aos bens tombados em conjunto. 

Posteriormente, com a Constituição Federal de 1988 a legislação sobre a preservação dos 

bens culturais no país se amplia a partir da dedicação dos artigos 20, 23, 30, 215 e 216 em 

sua composição sobre esse tema. Entre eles destacamos o artigo 216, que dispõe em seu 1º 

parágrafo: 

CF Art. 216 § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 

e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação (BRASIL, 1988). 

Por sua vez, por meio desse artigo aparece uma nova ferramenta legal de proteção que 

merece evidência, o inventário. Esse se constitui em um instrumento de identificação, 

valorização e proteção do patrimônio cultural brasileiro e consequentemente sua realização, 

promove a proteção do bem pelo poder público. Assim os inventários realizados na década 

de 1990 para os “Passos de Rua” em São João del Rei e Tiradentes se constituem em uma 

forma de validar o tombamento e significância já realizados pelo IPHAN nas décadas de 

1930 e 1940. Essa medida reafirma a proteção dos Passos e promove sua constante 

valorização para a sociedade que o legitima. 
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QUADRO 1 – Legislações e normativas nacional e regional para os “Passos de Rua”  de Tiradentes e 

São João del-Rei, Minas Gerais-Brasil, no período de 1930 a 2010 

Data Legislação e normativas 

1937 Decreto-lei Federal nº 25, destaque para os artigos1º, 17º e 18º.. 

1938 Tombamentos federais de conjunto urbano de Tiradentes e São João del-Rei em Minas 

Gerais, amparados nos artigos 1º, 17º e 18º do Decreto-lei Federal nº 25. 

1949 Tombamentos individuais Passo da Rua Duque de Caxias e Passo da Rua Getúlio Vargas de 

São João del-Rei em Minas Gerais, amparados nos artigos 1º, 17º e 18º do Decreto-lei 

Federal nº 25. 

1988 Constituição Federal de 1988, destaque para os  artigos nº 20º, 23º, 30º, 215º e 216º. 

1993 Inventário Federal dos “Passos de Rua” de São João del-rei em Minas Gerais, amparados 

na Constituição Federal de 1988. 

1995 Inventário Federal dos “Passos de Rua” de Tiradentes em Minas Gerais, amparados na 

Constituição Federal de 1988. 

1997 
Inventário Nacional de Bens Imóveis/Proteção de Conjuntos (INBI) para Tiradentes em 

Minas Gerais (setorização e normativas). 

2000 
Lei nº 3.531/2000, que define as poligonais para centro histórico e suas vizinhanças tombados 

no âmbito municipal e diretrizes específicas de políticas de preservação para São João del-

Rei em Minas Gerais. 

2010 
Portaria nº 420/2010 que dispõe sobre os procedimentos a serem observados para a concessão 

de autorização para a realização de intervenções em bens edificados tombados e nas 

respectivas áreas de entorno, amparada no Decreto-lei Federal nº 25. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Atualmente existe também a Portaria nº 420/2010 que dispõe sobre os procedimentos a 

serem observados para a concessão de autorização para a realização de intervenções em bens 

edificados tombados e nas respectivas áreas de entorno. Essa Portaria embasada nas 

atribuições para o SPHAN, descritas no Decreto-lei nº 25, estabelece procedimento 

específico para o recebimento e análise dos requerimentos de autorização de intervenção em 

bens tombados, incluindo suas áreas de entorno, a fim de preservar sua integridade e 

ambiência. Considera para isso, alguns princípios, definições gerais e entendimentos na área 

de Patrimônio Cultural, categoriza os tipos de intervenção, os documentos necessários 

pessoais e técnicos a serem apresentado para análise e informa sobre os trâmites do processo 

com um todo (IPHAN, 2010). 

Vale ressaltar, que os documentos técnicos e critérios analisados para os bens tombados 

presentes nessa Portaria se diferem para os bens tombados individualmente e em conjunto, 
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abarcando para o primeiro uma maior quantidade de informações e documentos técnicos em 

seu processo. As duas séries de Passos de São João del Rei e Tiradentes estão sujeitas a esse 

procedimento. 

Tiradentes foi submetida, em 1997, ao Inventário Nacional de Bens Imóveis/Proteção de 

Conjuntos (INBI) e esse se dedicou a reunir e sistematizar dados sobre os centros históricos 

tombados, coletados a partir de levantamentos de campo e fontes documentais sobre a 

história de atuação do IPHAN na cidade analisada, com a finalidade de contribuir para a 

definição de normas e critérios de intervenção para o sítio analisado. 

Considerando isso, verificamos que o INBI embasa atualmente as análises do IPHAN de 

intervenções em bens tombados na cidade de Tiradentes e notamos que as normas e critérios 

existentes para os “Passos de Rua”, estão sob uma setorização. O setor 1 onde os Passos 

estão inseridos compreende o traçado urbano tradicional, ou seja, os principais eixos de 

consolidação e balizadores do núcleo setecentista de Tiradentes, onde se concentram as 

edificações mais antigas. Para esse respectivo setor, há uma normativa específica, que 

estabelece normas e critérios que devem ser respeitadas nos momentos de intervenção no 

bem e seu entorno, ou seja, os Passos dessa cidade estão submetidos a uma normativa 

específica (IPHAN, 1997). 

Para os Passos de São João del Rei, também existe a Lei nº 3.531/2000, que define as 

poligonais para centro histórico e suas vizinhanças tombados no âmbito municipal e define 

diretrizes específicas de políticas de preservação nessa cidade, onde atribui a um Conselho 

Municipal de Patrimônio analisar as intervenções no bens inseridos nessas áreas. Portanto, 

nota-se que há uma legislação geral e inventários que legitimam o tombamento e a proteção 

dos “Passos de Rua”, mas há que se considerar a existência de normas e critérios regionais, 

quando existentes, principalmente nos momentos de intervenção nesses Passos de Rua (SÃO 

JOÃO DEL REI, 2000). 

Considerações Finais 

Apesar da construção dos “Passos de Rua” e sua devoção à Paixão de Cristo surgirem no 

século XVIII e se estenderam para o século XIX, somente no contexto do século XX, ocorreu 

a criação do SPHAN (atual IPHAN) e a instituição do tombamento prevista no Decreto-lei 

nº 25 de 1937. Assim os Passos foram inseridos no tombamento do conjunto urbanos em 

1938 das cidades de Tiradentes e São João del Rei (“rerratificado” em 1947) inscritos no 

Livro de Tombo das Belas Artes. Esses tiveram a sua valorização regional ampliada para 

nível nacional, assim como sua cautela, pois ela passou a ser realizada pelo SPHAN, 

juntamente com a Irmandade do Senhor dos Passos fundadora dessa devoção religiosa. 

Registramos novamente que esses tombamentos contemplavam o interior dos “Passo de 

Rua”, protegendo seus elementos imóveis e móveis, considerando assim a significância de 

suas belas artes. 

Os tombamentos individuais dos “Passos de Rua”, situados na Rua Getúlio Vargas (antiga 

Rua Direita) em São João del Rei, foram realizados pelo SPHAN no ano de 1949 somente 

para os dois Passos ali localizados. Deste modo, os Passos escolhidos foram os que possuíam 

um maior valor de antiguidade e traços formais e estilísticos mais reconhecidos pela 
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instituição de tombamento e seus representantes, pois estes bens culturais possuíam valores 

distintos aos demais para fins de preservação. Essa medida mais restritiva que a imposta aos 

demais foi tomada na época também para esses Passos, porque haviam ameaças de suas 

destruições, considerando o contexto dinâmico econômico que estavam inseridos. 

Em relação à proteção mais recente através dos inventários realizada no século XXI, 

verificamos que todos os Passos usadas no culto foram inventariados. Registra-se que o 

procedimento do inventário foi embasado nos artigos dedicados à preservação dos bens 

culturais no país na Constituição Federal de 1988, que amplia a proteção à tipologia dos 

“Passos de Rua” de São João del Rei e Tiradentes. Nesse contexto os elementos litúrgicos 

e as imaginárias pertencentes ao culto foram valorados, indicando uma ampliação nos 

valores de significância além dos artísticos, sendo relevante também nesse contexto o valor 

cultural e social dos Passos. 

Aproveitando a temática, em relação às normas e diretrizes do IPHAN, vale ressaltar a 

existência da Portaria nº 420 que dispõe sobre os procedimentos a serem observados para a 

concessão de autorização para a realização de intervenções em bens edificados tombados e 

nas respectivas áreas de entorno, embasada no Decreto-lei nº 25, pois os Passos das duas 

cidades estão a elas submetidas e por isso é necessário seu conhecimento, interpretação e 

atendimento, principalmente nos momentos de suas intervenções, além da ciência do 

conhecimento e atendimento das legislações regionais específicas também existentes. 

Portanto, após a constatação das formas de proteção, legislações e normativas para os 

“Passos de Rua”, constatamos que a reflexão sobre a necessidade de aprofundamento e 

entendimento desses assuntos são importantes, pois representam formas de valoração e 

divulgação desse Patrimônio Cultural. Além disso, essas são de essencial compreensão aos 

pesquisadores, legitimadores, que pretendem preservar a materialidade e imaterialidade 

dessa devoção religiosa para essa e as próximas gerações. 
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A significativa mudança da paisagem de Ouro Preto (MG): fatores delimitantes para 

o desenvolvimento do turismo em bairros periféricos. 

The significant change of the Ouro Preto (MG) landscape: delimiting factors for the 

development of tourism in peripheral neighborhoods. 

El cambio significativo del paisaje de Ouro Preto (MG): factores delimitadores para el 

desarrollo del turismo en los barrios periféricos. 

 

Luiz Cláudio Alves Viana44 – Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Resumo: A cidade de Ouro Preto-MG é um dos principais destinos do turismo cultural no 

Brasil, cujo centro é conhecido por seu aspecto arquitetônico colonial e barroco é composto 

por inúmeros bens culturais monumentais, criando um vasto sítio histórico patrimonial e 

turístico. Esse núcleo urbano passou por um processo de legitimação de seu patrimônio, 

sendo que este reconhecimento patrimonial e turístico está intimamente associado com a 

paisagem do centro histórico tombado. Atualmente, a cidade está passando por um processo 

de massificação turística e crescimento de sua malha urbana o que esta ameaçando seu 

patrimônio. Pretende-se analisar as outras possibilidades que o turismo pode oferecer para 

descentralizar esta atividade da área colonial, fazendo com que os atrativos em potencial dos 

bairros periféricos da cidade também ganhem visibilidade tanto para a atividade turística 

quanto na perspectiva patrimonial, mesmo estando em uma paisagem diferente daquela do 

centro histórico colonial.  

Palavras-chave: Turismo Cultural, Massificação Turística, Centro Histórico. 

 

Abstract: The city of Ouro Preto-MG is one of the main destinations of cultural tourism in Brazil, 

whose center is known for its colonial and baroque architectural aspect is composed of numerous 

monumental cultural assets, creating a vast historical and tourist site. This urban nucleus has 

undergone a process of legitimization of its heritage, and this heritage and tourism recognition is 
closely associated with the landscape of the historic center. Currently, the city is undergoing a process 

of tourist massification and growth of its urban fabric which is threatening its heritage. It is intended 

to analyze the other possibilities that tourism can offer to decentralize this activity of the colonial 
area, making the potential attractions of the peripheral neighborhoods of the city also gain visibility 

for both the tourist activity and the heritage perspective, even being in a landscape. different from 

that of the colonial historical center 

Keywords: Cultural Tourism, Tourist Massification, Historical Center. 
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Resumen: La ciudad de Ouro Preto-MG es uno de los principales destinos del turismo cultural en 

Brasil, cuyo centro es conocido por su aspecto arquitectónico colonial y barroco, se compone de 
numerosos activos culturales monumentales, creando un vasto sitio histórico y turístico. Este núcleo 

urbano ha experimentado un proceso de legitimación de su patrimonio, y este reconocimiento del 

patrimonio y el turismo está estrechamente asociado con el paisaje del centro histórico. Actualmente, 

la ciudad está experimentando un proceso de masificación turística y crecimiento de su tejido urbano 
que amenaza su patrimonio. Se pretende analizar las otras posibilidades que el turismo puede ofrecer 

para descentralizar esta actividad del área colonial, haciendo que las atracciones potenciales de los 

barrios periféricos de la ciudad también ganen visibilidad tanto para la actividad turística como para 

la perspectiva del patrimonio, incluso estando en un paisaje. diferente del del centro histórico colonial. 

Palabras clave: Turismo Cultural, Masificación Turística, Centro Histórico. 

 

Introdução 

De acordo com os dados do índice de competitividade do turismo nacional fornecidos pelo 

Ministério do Turismo (2015) a cidade de Ouro Preto-MG é pelo seu aspecto arquitetônico 

setecentista que representa para além dos fatores arquiteturais, um estilo de vida, uma 

formação política e social de um determinado período, que traz consigo uma carga simbólica 

representativa de acontecimentos históricos nacionais que complementam todo este conjunto 

arquitetônico. O conhecimento da arquitetura da cidade tanto para comunidade nacional e 

internacional se faz por diversas maneiras e em ambientes diferentes, como por exemplo: nos 

livros didáticos de história do Brasil; em filmes; em novelas; em canções; na literatura e 

também através da atividade turística. Para cada uma dessas formas de conhecer a cidade, o 

turismo é aquela que demanda que a pessoa esteja presente fisicamente no espaço visitado, 

ou seja, uma experiência temporal diferente das demais destacadas anteriormente. 

A atividade turística definida pela Organização Mundial do Turismo (OMT) tem como uma 

de suas principais características o deslocamento dos indivíduos de seu lugar de origem até 

o local visitado. Através do turismo a experiência de conhecer a cidade é diferente das demais 

maneiras supracitadas, porque o visitante passa por uma experiência de vivenciar o espaço. 

Uma vez que, ao se fazer presente no espaço turístico o indivíduo pode observar a realidade 

do local visitado, realidades que podem ser positivas e/ou negativas, como questões sociais, 

econômicas, culturais, estruturais dentre outras, porém este “filtro” da positividade e/ou 

negatividade destes aspectos passa exclusivamente pela interpretação do indivíduo 

observador e experimentador do espaço no qual ele está situado, principalmente quando este 

observador está na situação de visitante de um lugar patrimonializado cuja paisagem é um 

dos atrativos turísticos, como destacado por Alain Corbin (2001, p. 30).  

[...] A paisagem é uma maneira de ler e analisar o espaço, de representá-lo, se 

necessário, fora da apreensão sensorial, de esquematizar a fim de oferecê-la à 

apreciação estática para carrega-la com significados e emoções. Em suma, a 

paisagem é uma leitura, inseparável da pessoa que contempla o espaço 

considerado.  
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Fato é que a imagem da cidade de Ouro Preto está estritamente associada ao seu conjunto 

arquitetônico do período colonial atrelado ao estilo barroco, pegando como recorte temporal 

o ano de 1980, ano que a cidade foi elevada a título de Patrimônio da Humanidade concedido 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

como destacado por Leonardo Castriota (2009) o tombamento e valoração de Ouro Preto foi 

definitivamente realizado pela sua pujança arquitetônica e não histórica. Assim, o 

tombamento foi um instrumento de preservação da paisagem de seu centro da cidade 

caracterizado por sua arquitetura colonial.  

Em vários outros lugares turísticos que tem em seu meio urbano, bens culturais como 

patrimônio, o turismo cultural se apropria destes locais e faz de seus bens patrimoniais 

atrativos. Em Ouro Preto não é diferente, a atividade turística está atrelada em seu centro 

colonial tombado, onde os principais atrativos turísticos são os monumentos históricos 

(igrejas e museus) dentre outros atrativos que estão presentes dentro deste meio urbano. 

Porém, a cidade está passando por modificações em sua área urbana, fazendo com que duas 

morfologias urbanas distinguem-se uma da outra, a primeira referente ao centro histórico 

com seu conjunto arquitetônico colonial e turístico, e a outra parte, os bairros periféricos com 

sua nova dinâmica de urbanização desregulamentar caracterizada do sítio colonial, lugares 

onde também se encontra bens que também tem uma carga simbólica e histórica. 

Pode-se perceber que há uma relação do turismo com os locais e bens pertencentes inseridos 

na paisagem do centro histórico, e o turismo se faz inexistente ou bem fraco nos bairros 

periféricos, mesmo naqueles bairros periféricos que também têm atrativos turísticos tão 

relevantes para arquitetura, história e conhecimento da cidade como os atrativos do centro. 

Esta valorização do centro histórico e a não valorização das demais áreas da cidade, faz com 

que ocorra uma massificação e aglomeração exacerbada de turistas no centro histórico que 

por consequência ameaça e degrada o patrimônio ali presente.  

Entretanto, os danos causados pelo favorecimento de grandes núcleos urbanos são 

percebidos mais facilmente em cidades que ainda conservam parte de seu 

Patrimônio Histórico. Em Ouro Preto, por exemplo, a falta de planejamento urbano 

engloba os processos de favelização das encostas e entorno da cidade, o 

adensamento e a descaracterização das edificações do Centro Histórico e o trânsito 
caótico que tem provocado acidentes envolvendo o patrimônio material da cidade. 

(GRAMMONT, 2006, p. 458) 

Fato, que o turismo em Ouro Preto esta sendo um dos agentes que tem contribuído para a 

degradação do patrimônio, uma vez que centralizado em um único meio urbano acaba 

danificando-o e trazendo outros problemas para área tombada. Ou seja, o turismo que precisa 

deste patrimônio é o mesmo que esta o degradando? Com a descentralização da atividade 

turística, pode ocorrer dos outros atrativos turísticos em potencial dos bairros periféricos 

passem a ser mais visitados e valorizados pelos moradores, visitantes e também pelos órgãos 

responsáveis que gerem a salvaguarda e manutenção dos bens patrimoniais da cidade, todos 

envolvidos devem estabelecer técnicas metodológicas e criativas para que se desenvolva uma 

atividade turística não predatória e sim sustentável nestes bairros periféricos ao mesmo tempo 

descentralizar o turismo da cidade pode ajudar a preservar e manter o patrimônio inserido no 

centro colonial.  
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Com tudo, este estudo pretende observar essa interação do turismo em Ouro Preto com a 

paisagem do centro histórico, delineando o contraponto do “não” turismo nos bairros 

periféricos, e a aglomeração de turistas e massificação turística no centro colonial. 

A delimitação espacial do turismo e sua associação com a paisagem do centro colonial 

O turismo é uma atividade que necessita de apresentar seus destinos e atrativos turísticos, 

grande parte desta divulgação é realizada por diversos meios de comunicação, entre eles a 

internet, que entra como plataforma multimídia, que fornece ao potencial turista informações 

mais específicas sobre o destino com o uso de vídeos, fotografias, depoimento e avaliações 

daqueles que já visitaram tal lugar. Como destacado por Vieira e Oliveira (2012), a internet 

também é uma plataforma que utilizará excessivamente imagens para promover o destino.  

Servindo-se da Internet como instrumento comunicacional, o turismo expande-se 

por meio das facilidades promovidas por este recurso, as quais sejam: rapidez de 

produção e distribuição de informações turísticas, acesso global para captação de 

turistas, comunicação direta, personalizada e em tempo real, identificação de novos 

segmentos de mercado, minimização de custos com publicidade, fluidez na 

atualização de informações, etc. (Vieira; Oliveira, 2012, p. 11). 

Com isto, o turismo e a paisagem estão extremamente associados, principalmente com o 

avanço dos meios de comunicação. De acordo com Marcela Cougo (2006), para que a 

atividade turística se aproprie de uma paisagem, é necessário que haja uma preservação da 

mesma, pois, em muitos casos nacionais e internacionais o principal atrativo turístico, e por 

esta relevância se faz necessário preservá-la. Cabe aqui, se perguntar como esta preservação 

da imagem colonial de Ouro Preto está acontecendo com a concentração espacial do turismo 

no centro histórico, juntamente com o crescimento urbano mal planejado que acontece 

próximo a este centro tombado. Para responder esta pergunta é necessário traçar os principais 

motivos da centralização do turismo na cidade. 

Em Ouro Preto a concentração de visitantes no centro histórico, se dá também pela 

importância patrimonial, perceptível em seus bens (monumentos) culturais, edificações que 

complementam e dão singularidade à paisagem. E a relação destes bens com o turismo é 

imprescindível, pois, são estes mesmos bens que aparecem em grande parte nas imagens da 

cidade utilizadas para divulgação do turismo, além de serem também os principais atrativos 

turísticos da cidade, como por exemplo: o Museu da Inconfidência; Museu de Ciência e 

Tecnologia; Museu Casa dos Contos; além das inúmeras igrejas abertas para visitação, como 

a Basílica de Nossa Senhora do Pilar que também tem um acervo museológico em seu 

interior. Há outros museus e igrejas que são atrativos além dos largos e praças que também 

estão inseridos neste centro histórico.  

Na relação do turismo cultural com os bens culturais patrimonializados segundo a autora 

Flávia Costa (2014, p. 60) o “objetivo final é a própria visitação aos bens que compõem o 

patrimônio cultural da comunidade receptora”. Como é o caso de Ouro Preto, em que, a 

visitação destes bens culturais monumentais, por estarem situados dentro deste núcleo 

urbano, faz com que os fluxos de visitantes na cidade também centralizem dentro deste 

espaço. “Assim, os objetos que desencadeariam a visitação do turismo cultural seriam os 
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bens originários da cultura e formadores do patrimônio cultural do local visitado”. (COSTA, 

2014, p. 48). 

A valorização dos bens culturais do centro histórico tem uma forte relação com o processo 

de reconhecimento e institucionalização deste patrimônio, como destacado por diversos 

estudiosos da área, como Brusadin (2015); Carsalade (2014); Castriota (2009); Costa (2015); 

Grammont (2006) dentre outros autores. Eles consideram que no caso especifico de Ouro 

Preto, o movimento modernista no Brasil ocorrido na década de 1920 é o ponto inicial para 

legitimação e reconhecimento deste patrimônio arquitetônico e histórico da cidade. E outros 

acontecimentos relevantes para tal reconhecimento e principalmente para legitimação do 

patrimônio foi o título de Monumento Nacional em 1933, e na mesma década em 1938 ocorre 

o tombamento da cidade, e em 1980 o reconhecimento internacional através da UNESCO 

como o título de Patrimônio da Humanidade.  

Outro aspecto que estes autores abordam é a relação da institucionalização e reconhecimento 

do patrimônio de Ouro Preto como uma política nacionalista, que se instaurou neste 

patrimônio, dando-o um valor simbólico memorialístico, principalmente em âmbito nacional. 

Para Leandro Brusadin (2015) o termo cultura juntamente associado ao termo tradição, no 

caso específico do Brasil, traz um poder simbólico interligando as perspectivas patrimoniais 

e culturais, termos esses pensados e elaborados por um grupo de pessoas (intelectuais). 

[...] uma elite política e intelectual transformaram as identidades nacionais durante 

o século XX e, com isso, determinou o que seria digno de pertencer à memória 

social de muitos brasileiros. Esse patrimônio foi permeado em uma construção 

sócio-cultural de extrema influencia politica e econômica, cenário em que a 

atividade turística também fez parte. (BRUSADIN, 2015, p. 2). 

Vale mencionar que o processo de legitimação e institucionalização do patrimônio de Ouro 

Preto, ocorre sobre a égide de um Estado que adotava uma lógica nacionalista, característica 

atribuída ao período governamental do presidente Getúlio Vargas que através do Decreto-lei 

Nº 22.928 de 12 de julho de 1933 concedeu a Ouro Preto o título de Monumento Nacional, e 

com o Decreto-lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937 realizou o processo de tombamento da 

cidade. Não se faz necessário para este estudo adentrar nestes decretos e especificá-los 

perante esta postura de um governo nacionalista. A partir destes decretos de leis o patrimônio 

da cidade foi legitimado representado por sua paisagem de casarios coloniais dando origem 

também a um imaginário coletivo sobre esta paisagem urbana transformando-a em um sítio 

urbano histórico de valor patrimonial protegido pelo Estado e turistificado pelo mercado. 

Fica evidente que a consolidação do patrimônio de Ouro Preto atendeu a uma lógica 

nacionalista do Estado, esta estrutura física dos bens patrimoniais tornan-se símbolos, que 

passam a pertencer a um imaginário coletivo e social, presente na memória dos indivíduos 

que também aparecerá na memória coletiva criando o sentimento de pertencimento atribuído 

a nação. Estes símbolos são os bens culturais e naturais (prédios, praças, ruas, montanhas, 

rios, etc), atrelado a outras questões que darão a eles valor patrimonial como os 

acontecimentos históricos ocorrido nestes lugares. 
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Esta proteção do patrimônio através do tombamento da paisagem da cidade colonial, segundo 

Ribeiro (2007, p. 57) é uma ferramenta utilizada no século XIX e XX em diversas partes do 

mundo principalmente na Europa e a cidade de Ouro Preto é um exemplo brasileiro, pois a 

tentativa de preservar a paisagem é representar no espaço a “materialização da memória”, 

dando atenção principalmente ao “processo de valorização da atenção dada à história e à 

proteção das obras humanas históricas”, em Ouro Preto essa atenção foi voltada às narrativas 

históricas nacionalistas supracitadas e aos monumentos e estruturas setecentista e oitocentista 

presentes neste meio urbano colonial.  

Além disso, as paisagens sempre desempenharam um papel importante na 

construção das identidades nacionais e, nesse sentido, trata-se também do esforço 

de construção de uma identidade [...] através do reconhecimento e valorização de 

suas paisagens. (RIBEIRO, 2007, p. 55) 

Para Eric Hobsbawn e Terence Ranger (1997) a inovação e ou criação de símbolos nacionais, 

do Estado nacionalista atrelado a interpretações históricas, são elementos que baseiam-se em 

exercícios de “engenharia social” que estabelecerão sentido e tradição ao fato histórico. No 

caso de Ouro Preto as narrativas historiográficas nacionais também ajudam na legitimação e 

fortalecimento da memória coletiva com seu patrimônio. Como podemos observar, os fatos 

históricos do movimento da Inconfidência Mineira, a Revolta de Felipe dos Santos, a Guerra 

dos Emboabas, entre outros ocorridos e personagens históricos que ocorreram na cidade. 

Estes acontecimentos históricos que ocorreram neste meio urbano séculos atrás legitima e 

memoriza no imaginário social todo este aspecto patrimonial atrelado às narrativas históricas, 

ou como aponta Flávio Carsalade (2014) “são entretanto, diversas as maneiras de se articular 

a memória”, neste caso a historiografia é uma das maneiras de articular a memória coletiva 

com o patrimônio presente.  

[...] Na realidade, quando assumida por grupos, a memória configura um 

imaginário coletivo que colore com os tons do presente as supostas ocorrências do 

passado, pois “a memória só pode ser social se puder ser transmitida e, para ser 

transmitida, tem que ser, primeiramente, articulada. A memória social é, pois 

memória articulada”. (CARSALADE, 2014, p. 183) 

Essa articulação da memória social do centro colonial da cidade de Ouro Preto pode ser 

transmitido por diversas formas como exemplificado no início deste estudo, mas no caso de 

Ouro Preto a transmissão desta memória social se faz presente na historiografia e também na 

atividade turística desenvolvida na cidade, ambas respaldadas por um imaginário coletivo 

associado a paisagem da arquitetura colonial. É a partir deste imaginário que os visitantes 

irão se deslocar na cidade, fazendo com que os atrativos turísticos mais visitados da cidade 

sejam aqueles inseridos dentro deste contexto urbano do casario colonial. Este e outros 

fatores fazem com que a atividade turística na cidade se restrinja a este núcleo urbano e não 

aconteça com o mesmo fluxo de visitantes em outros locais da cidade fora deste núcleo 

urbano colonial.  

Para Costa (2014, p. 32) o turismo de massa também é o turismo de isolamento, pois, segundo 

uma lógica do mercantilização desenfreada sobre os bens patrimoniais, permite experiências 

momentâneas e superficiais dos visitantes para com o local visitado, ou seja, “não permite a 
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convivência e as trocas entre os turistas, nem entre esses e o núcleo receptor” isolando o 

visitante a um espaço específico, fazendo que o mesmo não se desloque e não conheça outros 

atrativos da cidade. Ulpiano Meneses (1996, p. 97) também corrobora com os estudos da 

autora Costa (2014), pois para ele “a fruição dos turistas consuma-se na mera contemplação. 

A gama diversificada de apreensões possíveis estreita-se, assim, ao limite da visão”, como é 

o caso de Ouro Preto o isolamento do visitante se restringe ao centro colonial em sua grande 

maioria e sua contemplação visual também se limita a este centro colonial patrimonializado.  

Outro fator primordial para o entendermos a centralização da atividade turística em Ouro 

Preto segundo Grammont (2006) e Nogueira (2014) é a lógica de mercado de oferta e 

demanda para atender os visitantes da cidade, pois grande parte da infraestrutura turística da 

cidade está localizada no centro da cidade e próximo aos atrativos turísticos da área central. 

Observa-se que a maioria dos estabelecimentos que dão suporte para o visitante durante sua 

permanência na cidade estão localizados neste centro colonial, como: restaurantes, meios de 

hospedagem, serviços de transporte, agencias bancárias, e até mesmo salões para realização 

de eventos (públicos e/ou privados). Este aspecto é fundamental para entendermos a 

centralização e massificação turística no centro colonial de Ouro Preto. 

Os autores supracitados dialogam entre eles, quando mencionam que o patrimônio dos 

lugares, também existe para atender o mercado que está em volta deste patrimônio, e o 

turismo enquanto uma atividade econômica faz com que o patrimônio tenha não somente seu 

valor simbólico importante para preservar a memória coletiva e estabelecer uma identidade 

cultural inserido no imaginário social, mas o turismo tem o patrimônio como bens 

patrimoniais que são transformados em “produtos culturais” e o turismo vira o agente 

comercializador dos bens patrimoniais, o que os autores denominam de “indústria cultural”. 

[...] Pelo viés do poderio econômico, o patrimônio cultural é muitas vezes utilizado 

como mercadoria, submetendo as intervenções nele realizadas ao gosto do mercado 

e aos interesses dos empreendedores. Ocorre que, na prática o mercado tem uma 

tendência muito grande em direção à redução, à banalização e ao esvaziamento dos 

conceitos simbólicos, muitas vezes substituídos por outros de interesse de 

marketing. (CASTRIOTA, 2009, p. 191). 

Castriota (2009) outro fator relevante é a transformação dos centros históricos em cenários 

vagos com ar de nostalgia de um passado memorável, com bens “restaurados” que sofreram 

adaptações para a apreciação turística. Para Sotretti (2011) essa adaptação dos centros 

patrimoniais realizada para atender o turismo acaba ocorrendo uma redução simbólica do 

espaço desenvolvida pelo mercado através do marketing turístico. 

O reducionismo simbólico [...] o planejamento e a promoção turística reduzem a 

complexidade e diversidade histórica, social e cultural dos lugares a imagens 

estereotipadas e distorcidas para atrair públicos crescentes a tais lugares 

(SOTRETTI, 2011, p. 6). 

Esta redução tanto simbólica do patrimônio quanto a concentração da maioria dos 

empreendimentos voltados para atenderem os visitantes localizados dentro deste centro 

colonial traz problemas logísticos e funcionais para a cidade resultando em uma concentração 

de veículos de moradores e visitantes nas vias desta área, grande número de pessoas dentro 
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dos bens patrimoniais que são em sua grande maioria os atrativos turísticos, esses e outros 

fatores que vem ocasionando uma degradação do patrimônio da cidade. Assim como 

menciona Brusadin (2015) o turismo pode ser o agente formulador da preservação e 

valorização do patrimônio instituído, mas o mesmo pode ser o agente que degrada este 

patrimônio quando o mesmo passa a atender somente uma lógica consumista massivamente, 

e não de preservação e conservação do patrimônio. 

É necessário pensar em maneiras mais sustentáveis na relação turismo-patrimônio em Ouro 

Preto-MG. Pensando como isto pode ocorrer, trazemos uma proposta de descentralização do 

turismo do centro colonial para os bairros mais periféricos que também possuem bens 

culturais e patrimoniais que podem ser preparados para o uso turístico trabalhando 

juntamente com as comunidades envolvidas. Será que estes bairros tem potencial turístico 

para o desenvolvimento da atividade, uma vez que estes estão inseridos fora da paisagem do 

centro histórico colonial barroco?   

A cidade turística e “não” turística 

Ouro Preto para além dos atrativos turísticos localizados no centro histórico da cidade tem 

em seu município sede, outros atrativos que se encontram em bairros periféricos, ou seja, que 

estão ao redor deste centro colonial, porém estes bairros são mais recentes e estão 

acompanhando o processo de crescimento urbano da cidade, por estas e outras questões a 

morfologia urbana deles é completamente diferentes daquela encontrada no centro da cidade 

caracterizada por seu conjunto de casario e estruturas coloniais setecentistas e oitocentistas.   

Estes bairros periféricos têm entre suas casas e ruas, edificações como capelas coloniais 

setecentistas e estruturas remanescentes da mineração do ouro no século XVIII dentro de seu 

espaço urbano. Apesar do processo e descaracterização urbana ao redor desses templos 

religiosos e dessas estruturas remanescentes da mineração, elas ainda se encontram 

preservadas de alguma maneira, pode-se observar que ocorreu uma preservação dos bens, 

mas não de seu entorno, algo que é facilmente notado pela mudança significativa da paisagem 

destes bairros periféricos com a paisagem do centro colonial como podemos observar nas 

figuras 1 e 2. 

Figura 1: Igreja de Nossa Senhora da Conceição, bairro Antônio Dias, área central. 

Figura 2: Capela de Nossa Senhora da Piedade, bairro Piedade área periférica.  
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Fonte: autor 09/01/ 2018. 

Para compreendermos esta gradual mudança da paisagem da cidade principalmente nos 

bairros periféricos, é preciso mencionar um dos principais acontecimentos econômicos que 

ocorreram na cidade principalmente na década de 1940, que segundo Costa (2011) foi o 

principal motivo para que essa mudança viesse acontecer. 

Segundo os estudos de Costa (2011) o adensamento urbano de Ouro Preto, teve início quando 

instalou a fábrica de alumínio na cidade Alumínio Canadense (ALCAN) descaracterizando 

o centro colonial dando início ao processo de adensamento urbano, pois grande parte dos 

funcionários que viera trabalhar na empresa saíram de áreas rurais principalmente dos 

distritos e subdistritos pertencentes a Ouro Preto e de cidades vizinhas, e se concentraram em 

bairros industriais a priori construídos para receber a demanda de trabalhadores que viera 

trabalhar na ALCAN e morar na cidade, sendo os bairros Bauxita; Saramenha; Vila 

Aparecida; Vila dos Engenheiros; Vila dos Operários e Morro do Cruzeiro, todos estes 

bairros estão do lado sul da cidade, por isso não fazem divisa com o centro histórico, e nem 

são percebidos visualmente quando o observador está no centro histórico, exceto o birro Vila 

Aparecida que dá para ver do centro colonial.  

Porém, além destes bairros surgiram outros advindos da atividade de fabricação de alumínio 

na cidade, mas que não foram estruturados inicialmente para serem bairros industriais. Outros 

bairros mais afastados da fábrica de alumínio também surgiram na mesma época como os 

bairros São Cristóvão e Vila São José esses dois advindos da década de 1940. Outros bairros, 

que no século XVIII já faziam parte do núcleo urbano da antiga Vila Rica, estão passando 

por processo de adensamento urbano que trouxe a descaracterização de seu meio urbano 

colonial setecentista e oitocentista, como é o caso dos bairros Barra, Alto da Cruz, Água 

limpa, Morro Santana, Morro São João, Morro São Sebastião, Morro da Queimada, Piedade, 

Taquaral e Santa Cruz, diferente da parte central da cidade estes bairros cresceram sem 

planejamento urbano adequado e com pouca política de preservação e manutenção dos bens 

patrimoniais presentes nestes bairros.  

O que estes últimos bairros mencionados no parágrafo acima têm em comum, é que todos 

eles estão localizados a noroeste, norte, nordeste e leste da cidade e são percebidos 

visivelmente quando o observador está no centro histórico o que ocorre visualmente é uma 

discrepância entre a paisagem do casario colonial com as casas “tumultuadas” presentes 

nestes bairros, fazendo com que modifique totalmente a paisagem total deste meio urbano. 

Para além desses bairros o bairro Vila Aparecida apesar de estar no lado oposto (sul) ele 

também é percebido quando o observador esta no centro histórico, como podemos observar 

nas figuras 3 e 4 o adensamento urbano e a descaracterização da paisagem do centro colonial. 
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Figura 3: À direita Igreja de São Francisco de Assis e à esquerda Igreja de Nossa Senhora das Mercês e 

Perdões, na parte superior da fotografia serra ainda sem a ocupação do bairro Vila Aparecida em 1941. 

Figura 4: Igreja de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, na parte superior 

da fotografia bairro Vila Aparecida. 

 

            Fonte: Adaptado de IPHAN (2008).                                     Fonte: autor 09/01/2018. 

Algo, importante de se analisar nos estudos de Costa (2011) e (2015) e Grammont (2006) é 

o período em que esse adensamento nos bairros periféricos devido a chega da fábrica de 

alumínio na cidade e o início da atividade turística na cidade ambos os acontecimentos 

começam na década de 1940. Desde então com o crescimento da área urbana da cidade e com 

o turismo essa paisagem vem em constante mudança, logo após a legitimação, o 

reconhecimento do patrimônio e com o processo de tombamento da cidade ocorrerá na 

década de 1930 destacado anteriormente.  

A grande crítica que se faz aqui, e que estes autores também fizeram, é que se preocupou em 

preservar e manter o centro histórico preservado e conservado e a mesma preocupação não 

ocorreu ao redor deste centro, através do crescimento populacional resultando em um 

crescimento urbano não planejado grande parte dos bens patrimoniais afastados do centro da 

cidade, foram “escondidos” por este avanço urbano repentino. E como Carsalade (2014) 

recorda o mercado turístico tendencioso o patrimônio como mercadoria reduzindo-o no 

espaço, no caso da cidade de Ouro Preto esta redução ocorreu nas limitações espaciais do 

centro da cidade.  

Outra característica que estes bairros têm em comum, é que estas edificações como capelas 

e as estruturas da mineração como as minas de ouro, ficaram quase imperceptíveis no 

contexto urbano que elas estão inseridas atualmente, observa-se claramente que não teve um 

trabalho para abranger os conceitos preservacionistas de ambiência45 com estas capelas como 

se fez com as igrejas e o casario colonial do centro da cidade. No caso específico das capelas 

presentes nestes bairros elas destoam completamente das edificações ao redor, apesar de 

 
45 Cada conjunto histórico ou tradicional e sua ambiência deveria ser considerado em sua globalidade, como 

um todo coerente, cujo equilíbrio e caráter específico dependem da síntese dos elementos que o compõem 

e que compreendem tanto as atividades humanas como as construções, a estrutura espacial e as zonas 

circundantes. (IPHAN, 2004: 220 apud RIBEIRO, 2007, p. 40). 
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muitas delas serem datadas dos séculos XVIII e XIX, e terem também um valor patrimonial 

tão importante quanto às igrejas do centro histórico, por estarem embutidas não no imaginário 

coletivo e turístico da cidade e, sim no imaginário social dos autóctones destes bairros, por 

usufruírem estes bens como lugar de ritos religiosos, como ponto de encontro e como 

referência espacial para o bairro.  

Com base nas informações do site oficial de turismo de Ouro Preto 

(turismo.ouropreto.mg.gov.br) ao todo existem seis templos religiosos na somatória geral 

destes bairros, sendo as capelas de São João no bairro Morro São João; capela de São 

Sebastião no bairro Morro  São Sebastião; capela de Santana no bairro Morro Santana; capela 

de Nossa Senhora da Piedade no bairro Piedade, capela de Bom Jesus das Flores no bairro 

Taquaral e a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos no bairro Padre Faria, 

todas elas localizadas em bairros periféricos. De todas elas a única que abre para visitação 

turística é somente a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. 

Um aspecto relevante é a concentração das minas utilizadas para extração de ouro abertas 

para visitação turística na cidade, na totalidade são seis abertas para visitação, destas seis 

duas estão localizadas no centro colonial no bairro Antônio Dias, as demais estão localizadas 

também em bairros periféricos, como a Mina Du Veloso no bairro São Cristóvão; A Mina 

Jeje no bairro Alto da Cruz; a Mina 13 também no bairro Alto da Cruz e a Mina Santa Rita 

no bairro Padre Faria. Segundo algumas informações encontradas em sites de turismo 

(tripdivisor, booking, turismo.ouropreto.mg.gov.br e nas avaliações fornecidas pelo google) 

em Ouro Preto as minas de ouro abertas para visitação turística são os únicos atrativos 

turísticos que recebem um número expressivo de visitantes na cidade e estão fora do centro 

histórico.  

Aqui, se fez necessário destacar essas duas potencialidades atrativas do turismo na cidade de 

Ouro Preto (capelas dos bairros periféricos e minas de ouro) por estarem situados fora do 

centro histórico. Porém ainda estes mesmos atrativos não recebem um número de visitantes 

expressivo como os atrativos do centro histórico. Talvez por estarem localizados nestes 

bairros periféricos aparentemente semelhantes a uma favela carioca, como menciona 

Grammont (2006) e Cougo (2006). Quanto a esta percepção estrutural, física e estrutural 

destes bairros que para alguns parecerem uma favela carioca, a autora Costa (2014) baliza 

sua ideia com Corbin (2001) e Costa (2015) ao lembrar que a interpretação da paisagem é 

algo realizado pelo observador que tem sua própria vivência de mundo e de suas experiências 

e que ao observar uma paisagem os “pré-conceitos” também são utilizados como “filtro” para 

tal observação, e neste caso esta associação com favela em seu lado pejorativo negativista, 

pode ser um fator que delimita a ida de visitantes nestes bairros periféricos.     

Para Oliveira (2001) apud Grammont (2006) Ouro Preto é uma cidade com uma imensurável 

variedade turística, podendo desenvolver para além do turismo cultural outras segmentações 

turísticas, mas para outras segmentações turísticas se desenvolverem é preciso descentralizar 

o turismo na cidade. 

Com relação às atividades turísticas, a cidade encontra-se em posição nitidamente 

privilegiada. As atrações e possibilidades locais englobam várias das vertentes 

https://turismo.ouropreto.mg.gov.br/
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turísticas: o turismo cultural, que tão bem pode se desenvolver nas cidades 

históricas; o crescente turismo ecológico localizado no Parque do Pico do 

Itacolomi, do Tripui, nos distritos e nas cachoeiras; e o turismo de negócios, 

viabilizado através do Centro de Artes e Convenções da UFOP, representando uma 

possibilidade de manutenção de um fluxo turístico constante no município 

(GRAMMONT, 2006, p. 459). 

Assim como o marketing turístico sobre a cidade pauta em destacar as imagens associadas à 

paisagem do centro colonial, faz com que reduza tanto simbolicamente o valor patrimonial 

da totalidade da cidade e delimita o espaço turístico da cidade. Utilizando esta mesma 

ferramenta de divulgação da cidade pode fazer com que os potenciais visitantes de Ouro 

Preto saibam que há outros atrativos fora do centro colonial da cidade que também exaltam 

o patrimônio da cidade e que também tem relevância histórica, mas para isso é necessário 

fazer que estes lugares façam parte tanto do imaginário coletivo e social não somente dos 

moradores, mas também dos visitantes. 

Com a descentralização da atividade turística na cidade, pode ocorrer automaticamente a não 

massificação do turismo no centro fazendo com que os visitantes se desloquem por mais 

lugares na cidade, fazendo com que, outros problemas também sejam sanados como citado 

anteriormente a alta concentração de pessoas nos monumentos, o alto fluxo de veículos no 

centro, dentre outras questões.  

Quanto à paisagem destes bairros, muito pouco se pode fazer, mas incluí-los dentro de um 

roteiro turístico é algo que pode ser pensado pelos agentes públicos e privados, fazendo com 

que a própria percepção dos visitantes com a cidade seja mais extensa e total. Essa relação 

entre paisagem-turismo em Ouro Preto com esta nuance centro histórico-bairros periféricos, 

faz necessário “considerar que as pessoas interpretam as mensagens das paisagens [...] das 

formas corporificadas  no território”, e que esta interpretação caberá única e exclusivamente 

do observador, trazendo para sua interpretação todo seu “conhecimento de mundo”, essa 

análise de Costa (2014) ajuda-nos a compreendermos essa lógica do centro visitado e a 

periferia (caracterizada fisicamente como “favela” não visitada. Será que o imaginário 

coletivo a respeito das “favelas” limitam o turismo de se desenvolver nestes bairros 

periféricos? Está é uma questão que pode ser levantada e discutida em futuros estudos.  

Considerações finais 

Considerando que a cidade de Ouro Preto passou por um processo de legitimação e 

reconhecimento de seu patrimônio, e esse reconhecimento a trouxe visibilidade no cenário 

nacional e internacional, seu patrimônio associado a um período histórico do Brasil colonial, 

que preservou grande parte da sua área urbana setecentista e oitocentista, juntamente ao sua 

arquitetura colonial barroca, atrelada a inúmeras narrativas históricas, memorizou-se essas 

narrativas em âmbito principalmente nacional penetrando essa memória no imaginário 

coletivo ancorado a paisagem do centro da cidade. Este centro traz toda uma carga simbólica 

e paisagística para a funcionalidade do sentimento de pertencimento e valorização 

patrimonial.  
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 O turismo como parte integrante desta perspectiva patrimonialista e sensitiva, faz com que 

visitantes de diversos lugares do Brasil e do mundo, desloquem-se para a cidade, com a 

finalidade de conhecer seus bens culturais (monumentos) que são os principais atrativos 

turísticos, ora em sua grande maioria estes bens associados nas narrativas históricas 

pertencentes a este patrimônio. Porém, atualmente este patrimônio pode estar sendo 

ameaçado, justamente pelo fato da massificação turística que está ocorrendo em seu centro 

histórico, o que Costa denomina de “turismo predatório”, e que de acordo com Carsalade 

(2014) quando o turismo assume a forma de “indústria cultural” e faz do patrimônio um 

“produto cultural”, a tendência é um limitação espacial para que o fluxo de turistas também 

fique centralizado, mas o patrimônio como algo tangível, ou seja, passivo de alterações, fica 

submisso pelo poder mercadológico. O turismo pode ser uma ferramenta tanto para proteção 

e conservação do patrimônio, como também pode ser ele o fator para destruí-lo  de acordo 

com Brusadin (2014). 

Em Ouro Preto a atividade turística esta sendo um dos principais agentes para modificação e 

se não “desmonte” das teorias e práticas preservacionistas de seu patrimônio, mas ao mesmo 

passo, pode ser o próprio turismo o instrumento de preservação e conservação do seu 

patrimônio, para que isto aconteça, é necessário que o turismo descentralize e ocupe outros 

espaços na cidade, que não aqueles associados ao centro histórico colonial e barroco e sim 

em outras morfologias urbanas e outras paisagens.  
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A Institucionalização da imagem patrimonializada de Ouro Preto/MG 

The institutionalization of the heritage image of Ouro Preto/MG 

La institucionalización de la imagen del patrimonio de Ouro Preto/MG 

 

Paula Lara Leite da Silva – Universidade Federal de Minas Gerais* 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o discurso instituído por políticas patrimoniais 

governamentais que moldaram e perpetuaram uma imagem instituída da cidade de Ouro Preto – MG 

– Brasil. A partir desta análise, questiona o processo de homogeneização dessa imagem, refletido nas 
regulamentações territoriais das políticas patrimoniais. Por meio desta abordagem, pretende-se 

discutir de que forma e em qual medida ocorre um redimensionamento simbólico do território, a partir 

de ações criativas dos moradores da cidade. Tendo em vista que essas iniciativas se contrapõem 
diretamente aos dispositivos de poder, contrariando o que se considera um espaço válido pelas 

narrativas, discursos e demais mecanismos que atribuem valor e que buscam produzir um espaço 

homogêneo.  

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Política Patrimonial, Imagem Instituída.  

 

Abstract: This article aims to analyze the discourse instituted by governmental heritage policies that 

shaped and perpetuated an established image of the city of Ouro Preto - MG - Brazil. From this 
analysis, questions the process of homogenization of this image, reflected in the territorial regulations 

of heritage policies. Through this approach, it is intended to discuss how and to what extent a 

symbolic resizing of the territory occurs, based on creative actions of the city's residents. Given that 

these initiatives are directly opposed to the power devices, contrary to what is considered a valid 
space by narratives, discourses and other mechanisms that attribute value and that seek to produce a 

homogeneous space. 

Keywords: Cultural heritage, Heritage policy, Instituted Image. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar el discurso instituido por las políticas 

gubernamentales de patrimonio que moldearon y perpetuaron una imagen establecida de la ciudad de 
Ouro Preto - MG - Brasil. A partir de este análisis, se cuestiona el proceso de homogeneización de 

esta imagen, reflejado en la normativa territorial de las políticas patrimoniales. A través de este 

enfoque, se pretende discutir cómo y en qué medida se produce un cambio simbólico del territorio, 

en función de las acciones creativas de los residentes de la ciudad. Dado que estas iniciativas se 
oponen directamente a los dispositivos de poder, al contrario de lo que las narrativas, discursos y 

otros mecanismos consideran un espacio válido que atribuyen valor y buscan producir un espacio 

homogéneo. 

Palabras clave: Patrimonio cultural, Política patrimonial, imagen instituida. 
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Introdução 

Em Ouro Preto/MG o que se observa é que mesmo com medidas significativas de 

homogeneização da imagem da cidade, pautadas na tentativa de perpetuação de 

características formais, compositivas e estilísticas, o processo não ocorreu, e nem poderia 

ocorrer, de forma tão simplificada. Nota-se que mesmo diante de medidas reguladoras com 

pretensão de manutenção de determinada padronização territorial, continuaram surgindo 

regularmente, o que alguns considerariam “desordens frente à ordem” (SANTOS, 1986). Ou 

seja, inevitavelmente algumas novas áreas periféricas se formaram, conformadas por 

construções informais, construídas a partir da demanda da população e à revelia do poder 

público, modificando de forma contundente a paisagem a partir do centro histórico.  

Além da constituição dessas novas ocupações do território da cidade, alheias as práticas de 

regulação imagética, vê-se também, que até mesmo nas “áreas históricas”46, ou seja, em 

bairros que antes conformavam as primeiras ocupações da antiga Vila Rica e que estão 

inseridas na área de tombamento, ocorreu a individualização estética da paisagem. Essa 

heterogeneidade nos bairros formadores da cidade se deu pelo crescimento e 

desenvolvimento urbano ao longo dos anos, que proporcionou e fomentou a criação de 

camadas díspares no território, a partir da ocupação dos vazios urbanos e de modificações 

nas edificações existentes de forma espontânea, em conformidade com as necessidades e 

demandas temporais e sociais daqueles que usufruem desse espaço.  

Assim, foi a partir dessa modificação gradual e espontânea que determinados bairros mesmo 

pertencentes ao núcleo inicial da cidade, ao se desenvolverem, foram alterando sua imagem 

característica histórica/colonial. E, ao serem palco dessas pequenas modificações durante os 

anos, acabaram se constituindo como espaços híbridos que são vistos hoje como uma 

“proliferação ilegítima” e que são “ocultados” pelos dispositivos e discursos dos órgãos 

responsáveis pela imagem da cidade - que buscam um espaço coerente e totalizador e 

recusam a pertinência dos lugares que não criam e que não se adequam (CERTEAU, 1980).  

Diante disso, este artigo pretende explorar como se deu a institucionalização da imagem de 

Ouro Preto, compreendendo como esse discurso dominante de manipulação do passado 

deixou parte da cidade de fora desse processo, para a partir disso, em momento posterior, 

indagar sobre “o valor daquilo que a cultura hegemônica excluiu ou subestimou para 

constituir-se” (CANCLINI, 1997, p.157). O intuito é observar como se conformaram as 

práticas de proteção e como elas desconsideraram parte do tecido urbano, não 

compreendendo a totalidade do território, com isso contribuindo para o processo de 

fragmentação no qual a cidade se encontra hoje (COSTA, 2011).  

A partir disso, ponderar sobre o necessário entendimento de toda a escala urbana, 

compreendendo que a cidade se configura hoje, não somente do seu núcleo central protegido, 

 
46 Apesar da utilização do termo, sabe-se que todas as áreas, assim como cidades, são históricas, mas “o 

que se convencionou denominar “cidade histórica”, remete-nos ao valor de rememoração pela paisagem 

urbana, ou seja, está fortemente ligada ao passado, é atributo da memória nacional” (COSTA, 2011, p.128).    
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mas também das bordas já consolidadas e que as ações direcionadas em qualquer escala, 

mesmo focadas em determinado ponto de importância e valor, refletem no território como 

um todo. E também, precisar que as políticas patrimoniais e urbanas devem ser mais 

condizentes com a realidade atual, não mais pautadas em um discurso de valor que já foi 

corrompido pelas necessidades e o desenvolvimento da própria produção do espaço 

cotidiano, pois considera-se que “é a complexidade o foco que o planejamento ou a gestão 

das denominadas “cidades históricas” não podem negligenciar” (COSTA, 2011, p.257). 

O processo de institucionalização da imagem da cidade 

A institucionalização da imagem de Ouro Preto, enquanto operação programada, se 

estabeleceu a partir de 1930, momento que ocorreu a valorização e a criação de medidas de 

proteção para parte do conjunto urbano da cidade, declarado Monumento Nacional em 1933 

e tombado em 1938. Ela se conformou primordialmente mediante princípios de escolha, 

determinados por um grupo específico de intelectuais constituído pelos Modernistas 

(CHUVA, NOGUEIRA, 2012) e com respaldo do Estado Novo47 (CHUVA, 2009), 

definidores do território, que demarcaram o que dentro do núcleo histórico da cidade seria 

considerado relevante e o que não teria valor de salvaguarda. Nessa medida, “consagram-se 

como superiores certos bairros, objetos e saberes porque foram gerados pelos grupos 

dominantes, ou porque estes contam com a informação e formação necessárias para 

compreendê-los e apreciá-los” (CANCLINI, 1997, p.195). 

Tal relevância se estabeleceria dentro de um contexto de “concepção” de uma identidade 

nacional, ou seja, buscava-se através da proteção de determinadas características da cidade 

“fixar alguma identidade que lhe irradiasse um passado pouco valorizado” (SANTOS, 1985, 

p.61). Dessa maneira, esse olhar seletivo para a cidade foi justificado pela iminência de perda 

propiciada pelo período de decadência econômica, gerando abandono e deterioração dos 

conjuntos urbanos, o que propiciou a proliferação dos discursos nacionalistas da época que 

fundam os atos de proteção e tutela criados (GONÇALVES, 1996). É justamente a partir 

dessa capacidade de escolha, e de consequente esquecimento, que a cidade de Ouro Preto 

passa a ser fruto do discurso que a colocou em cena privilegiada, lhe deu importância e lhe 

incumbiu de sentido (JEUDY, 2005). 

Ou seja, cria-se uma identidade nacional a partir de uma lógica de proteção dos resquícios 

do passado que se encontravam no território urbano de Ouro Preto, a partir de critérios de 

seleção. Tais critérios, valorizavam nada mais que os bens da elite colonial, conformando 

uma “identidade que já nasce fragmentária” (COSTA, 2011), a partir de uma construção 

intencional de uma memória que servia muito mais a criação de um Estado-nação e a 

perpetuação de uma ideologia da história da própria classe dominante, pois, “os mitos 

nacionais não são um reflexo das condições em que vive a grande maioria do povo, mas o 

produto de operações de seleção e transposição de fatos e traços escolhidos conforme os 

projetos de legitimação política” (CANCLINI, 1997, p.190). 

 
47 Nas políticas culturais autoritárias “a teatralização do patrimônio é o esforço para simular que há uma 

origem, uma substância fundadora, em relação à qual deveríamos atuar hoje” (CANCLINI, 1997, p.162). 
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Assim, mediante esse aparato simbólico criado, ou poder de “construção da realidade” 

pautado nos interesses da classe dominante (BOURDIEU, 1989) e na existência de uma 

memória e uma identidade nacional “revelada” (CHUVA, 2009), que se institui a imagem da 

cidade de Ouro Preto. Ao eleger o que seria significativo para a história e o que deveria ser 

resguardado, estariam necessariamente descartando outros pontos de vista ou deixando com 

que esses se perdessem, conformando a partir daí uma cidade que teria mais a ver com sua 

construção de sentido, que propriamente com seu desenvolvimento natural pautado nas 

necessidades cotidianas de seus moradores.  

Nesse projeto simbólico de formação da nação a criação do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (SPHAN) em 1937 foi uma peça fundamental dos atos políticos 

implementados na época, denotando ao Estado, a partir dos seus representantes na instituição, 

todo poder de formulação das práticas patrimoniais. A partir dessas políticas de proteção 

criadas nesse momento é que foi possível perpetuar os mesmos discursos e critérios através 

de normas fixas de atuação, que durante anos levaram em consideração somente resguardar 

a matéria-prima de importância estética/simbólica (MOTTA, 1987) e assim fixar uma única 

imagem compositiva da cidade.  

Nesse primeiro momento de atuação do órgão de proteção a cidade foi considerada 

meramente como uma expressão artística/histórica, sendo valorizados os aspectos referentes 

à harmonia do conjunto arquitetônico e artístico, implicando, assim, em medidas reguladoras, 

protetivas e impositivas de determinada tipologia (CHUVA, 2009). Essas medidas, pautadas 

na homogeneidade do conjunto desconsideravam e/ou anulavam qualquer tipo de prática 

social que pudesse influenciar ou descaracterizar esse contexto, acarretando, até mesmo, em 

transformações no que já estava estabelecido na cidade - caso interferisse nas medidas 

pretendidas pelas práticas de salvaguarda. 

Nesse contexto dos primeiros anos de proteção, a imagem era tão idealizada que se fazia de 

Ouro Preto, que os responsáveis pela gestão patrimonial consideravam que o núcleo urbano 

pouco ou nada cresceria, chegando a desnaturalizar seu processo de desenvolvimento 

enquanto cidade, desconsiderando a necessidade de constante readequação do espaço para 

abarcar o vivido (MOTTA, 1987). Na verdade, eles esperavam que a cidade se manteria 

intocada, protegendo a imagem representante da nacionalidade através das políticas 

patrimoniais que restringiam o novo, especializavam e tornavam as variações difíceis de se 

solidificarem (SANTOS, 1986), apesar de constantemente presentes nas táticas da população 

local.   

Regulação da Imagem Urbana 

Mesmo diante desse desejo de pouca ou nenhuma expansão da cidade, contradizendo a 

concepção de que não haveria crescimento da população, logo foi ocorrendo o aumento dos 

pedidos de aprovação, sendo necessária a implementação de normativas para controle mais 

eficiente e rápido dessas novas edificações – o que ainda era feito caso a caso (MOTTA, 

1987). Assim, para solucionar a demanda desse aumento de pedidos, foram criados requisitos 

gerais que deveriam ser seguidos para a aprovação dos projetos e/ou reformas, que a partir 

de então seriam analisados pela concordância com essas medidas estipuladas de adequação.  
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Diante disso, muitos pedidos, para não voltarem sem aprovação e/ou com necessidade de 

modificação, já eram encaminhados ao órgão de acordo com a regulamentação e com as 

características que seriam necessárias para a aprovação. Nessa lógica, os pedidos começaram 

a apresentar as mesmas características tipológicas, formuladas a partir da imagem preservada 

do centro histórico, conformando toda a cidade com as mesmas feições, sem nenhum tipo de 

especificidade. Mediante esse processo de controle, as normas foram sendo “incorporadas à 

rotina de construção do ouro-pretano, e aos poucos foi se formando uma nova imagem urbana 

caracterizada pela intenção estética da instituição” (MOTTA, 1987, p. 113).  

Este mecanismo normativo de preservação de uma imagem fez com que o processo regulador 

se tornasse meramente maquinal, transformando o valor simbólico em algo gerado e que foi 

indefinidamente reproduzido sem outra finalidade além de ser aprovado pelo órgão e passível 

de construção. Nesse processo ocorreu uma negação e estagnação do que era dinâmico para 

suprir as finalidades gerenciais da instituição, que agiu por muito tempo em torno somente 

de sua prioridade preservacionista, em momento algum assaltada por incertezas a respeito de 

seus próprios objetivos enquanto único órgão regulador, nesse momento, do 

desenvolvimento urbano local.  

Já durante a década de 1940, como qualquer outra cidade habitada, ocorreu um crescimento 

muito rápido advindo da industrialização e do denominado ciclo do alumínio, quando um 

grupo canadense Aluminium Limited assume uma fábrica de hidrato de alumínio. Esse 

acontecimento acaba favorecendo a expansão econômica e o aumento da densidade 

demográfica de Ouro Preto (COSTA, 2011). Dando início, assim, a um crescimento 

populacional de base migratória que impacta o próprio ordenamento do território urbano 

(COSTA, 2011), já que várias novas edificações nesse período são encaminhadas para 

aprovação, assim como diversos pedidos de loteamento começam a surgir nos anos 1950 e 

1960, o que acarretou na ocupação de outras novas áreas da cidade (MOTTA, 1987). 

Pode-se dizer que esse foi, então, um momento passível de expansão da imagem da cidade, 

ou até mesmo de uma configuração menos romantizada do período colonial, que partindo do 

zero poderia se caracterizar conforme os preceitos determinados pela instituição. E, dessa 

maneira, também a oportunidade em que a instituição poderia elaborar e aplicar outras formas 

de regulação, já que esses loteamentos estariam mais distantes do centro urbano existente e 

se configurariam como novas ambiências – não replicando novamente a mesma forma de 

regulação urbana elaborada para o centro histórico protegido com suas especificidades 

próprias (MOTTA, 1987).  

Porém, o que aconteceu foi que se antes as restrições se aplicavam principalmente no 

aperfeiçoamento das fachadas (COSTA, 2011), elemento que mais influenciava na 

visualidade do conjunto, buscando uma conformação com as linhas gerais tradicionais, com 

as edificações partindo do zero as exigências só aumentaram e se tornaram mais rígidas e 

específicas (MOTTA, 1987). Para essas novas edificações pedia-se uma pormenorização 

ainda mais minuciosa dos detalhes, ocorrendo novamente à unificação dos pedidos de forma 

similar para que houvesse a garantia de que fossem aprovados.  
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Desta forma, o que ocorreu nestes novos loteamentos foi a predominância da cartilha 

tipológica e construtiva elaborada para facilitar o trabalho do órgão regulador, bem como dos 

pedidos de aprovação, que eram formulados com menos receio de serem negados.  Assim, 

mesmo diante da demanda crescente de novos loteamentos, de certa maneira distantes do 

centro histórico, o crescimento da cidade ainda era visto e colocado como algo pouco 

expressivo, que não carecia de medidas mais amplas de regulação, tanto patrimonial como 

urbana (MOTTA, 1987).  Porém, a negligência e negação do processo de crescimento acabou 

não sendo uma alternativa interessante para a conformação da cidade, que adiou por anos o 

enfrentamento do crescimento significativo das áreas do entorno do tombamento. 

Todo esse processo só pode ser descrito como uma falsificação do sentido inicialmente 

valorizado: a persistência nos mesmos modelos de regulação que geravam as mesmas 

tipologias arquitetônicas numa busca frenética pela harmonia do conjunto, o controle 

obsessivo das tipologias de fachada que falseavam uma imagem da rua que muitas vezes 

perdia suas características nas outras fachadas ou no interior das residências enganando os 

observadores que percorriam as ruas. Além das descaracterizações feitas em edificações de 

estilos posteriores ao século XVIII que tiveram suas tipologias alteradas para o anterior e 

principalmente a aplicação do mesmo critério de regulação para todas as áreas, inclusive as 

de expansão, desconsiderando diferenças de arruamento, malha urbana e topografia.  

Dessa época de Ouro Preto, contrariando as expectativas de não crescimento, foram tantos 

os pedidos e aprovações que “é possível estimar que o IPHAN havia aprovado 3.000 

edificações novas nestas condições até 1985, quadruplicando o conjunto oficial da cidade 

que no instante de tombamento tinha aproximadamente 1000 edificações” (MOTTA, 1987, 

p.116). O órgão foi responsável pela conformação e caracterização de todas essas edificações 

já que “ao descrever as “características” dessa paisagem, a um só tempo distingue, padroniza, 

homogeneíza e classifica de forma hierarquizada os significados materializados nos objetos 

arquitetônicos” (CHUVA, 2009, p.66), influenciando de forma definitiva e significativa na 

imagem de todo núcleo urbano existente até então, sem nenhum tipo de contestação. 

Além disso, nesse cenário de grande demanda por aprovação e um único órgão responsável 

pela fiscalização, sem a devida estrutura para dar conta de toda cidade, o que ocorreu foi 

também a falta de controle de determinadas áreas da cidade. Ou seja, nesses anos de aumento 

significativo da população e das obras a serem aprovadas e fiscalizadas, o que também 

ocorreu foi o prosseguimento de construções embargadas, pois diante da letargia dos 

processos judiciais, as obras acabavam sendo finalizadas e o controle se tornava, em certa 

medida, falho. Assim, demonstrando mais uma vez como a conformação da cidade diversas 

vezes escapa as medidas de regulação e controle.   

Mudanças de parâmetros institucionalizados e crescimento dos contornos da cidade   

Já nos anos 1970, destaca-se a tentativa de elaboração de alguns planos de ação, essa década 

se caracteriza por tentativas de promoção de políticas urbanas de maior complexidade, com 

intuído de proteção do patrimônio frente ao crescimento da cidade, principalmente em 

relação aos novos loteamentos mais afastados do núcleo constituído (COSTA, 2011). Um 

desses planos foi feito por Viana Lima a pedido do IPHAN para a Organização das Nações 
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Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e consistia em criar uma área separada 

do núcleo histórico, destinada à expansão, que seria protegida por um cinturão verde 

conformando uma barreira física que impediria a visibilidade a partir do centro. Para que 

esses novos loteamentos não se tornassem locais excluídos da dinâmica da cidade o plano 

propunha, para interação social, equipamentos culturais de ambos os lados, que 

conformariam uma ligação entre os dois polos (MOTTA, 1987). 

Outro plano de ação foi o de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e 

Mariana elaborado pela Fundação João Pinheiro durante os anos de 1973 e 1975. Com 

preceitos parecidos com o primeiro, porém alegando o intuito de proporcionar melhorias das 

condições de vida das populações locais, esse plano propunha uma distinção marcante entre 

as áreas de preservação e as de expansão, novamente situando essa última em locais fora do 

raio de visão do centro histórico. O plano alegava que essa separação proporcionaria um 

maior respeito pelas peculiaridades de cada área (MOTTA, 1987). 

Nenhum dos dois planos de ação foi implementado, porém algumas das premissas de 

concepção chegaram a ser assimiladas pelo órgão de proteção, pois sendo inevitável lidar 

com o crescimento populacional e a demanda por moradia, a solução encontrada foi de 

esconder essas novas construções. Isso diante da impossibilidade de fazer com que se 

construísse aos mesmos moldes do tecido urbano aclamado da cidade, pois mesmo 

“camuflados” o desejo era que perpetuassem a mesma linguagem visual “da cidade histórica 

como objeto idealizado, independente das evidências da realidade que demonstravam um 

crescimento interno” (MOTTA, 1987, p. 118). 

A evolução da conceituação teórica foi acontecendo, porém não tão efetivamente como na 

prática. No final dos anos 1970, os centros históricos passaram a se enquadrar na categoria 

de bens culturais, o que significa que estavam ganhando uma imagem mais real, aceitando 

sua dimensão social de uso e propícia ao desenvolvimento, sendo o registro de uma etapa 

histórica que não se estagnou e continuava viva, sendo necessário considerar as novas 

atribuições feitas pelas comunidades locais. Assim, foram propostas conversas com a 

população envolvida, em uma tentativa de buscar entender as produções atuais da cultura 

local. No órgão de proteção foram incluídos novos técnicos responsáveis, profissionais 

interdisciplinares, vindos das ciências humanas com intuito de dinamizar esse trabalho social 

com a população (MOTTA, 1987). 

Nesse longo período, as políticas urbanas na cidade foram pontuais, estruturadas a partir da 

aprovação de projetos, com protagonismo do órgão federal de proteção e com planos urbanos 

maiores engavetados, como os descritos anteriormente. As intervenções, tanto no centro 

histórico como nas áreas periféricas foram pontuais, não muito expressivas. Somente em 

2006, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, irá aprovar o Plano Diretor do Município e a Lei 

de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. O que suscitou a elaboração de uma cartografia 

para o entendimento de todo o território, abarcando a estrutura viária, densidade demográfica 

de cada bairro, a topografia com as áreas de risco, assim como a elaboração do próprio 

zoneamento municipal (COSTA, 2011). 
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O que essa lógica de institucionalização da imagem da cidade a partir de medidas de 

preservação demonstra é que a problemática da lógica patrimonial mantida pelos 

responsáveis e aplicada durante esse recorte temporal - de certa forma se estendendo até os 

dias atuais, mesmo que encoberto por discursos mais abrangentes - seria a tentativa de 

produzir perpetuamente uma unicidade estética da cidade, induzindo os olhares para um 

ponto de convergência único e subvertendo o sentido do movimento intrínseco de mudança 

de qualquer centro urbano que se faz a partir de sua própria transformação ao longo do tempo. 

Considerações finais  

Diante disso, ressalta-se a importância de colocar em xeque a hegemonia do discurso 

dominante sobre Ouro Preto e buscar enxergar e entender as diferentes visualidades da 

cidade, evidenciando visões e interpretações distintas do território, trazendo à tona a 

diversidade do espaço urbano que “não tem por que reduzir-se a um assunto de especialistas 

no passado” (CANCLINI, 1997, p.203). Para isso, compreender que as medidas de gestão e 

planejamento do território não são neutras, mas sim imbuídas da ideologia e interesse de seus 

principais agentes, baseados em uma ordem econômica e política específica. Ou seja, que 

apesar da retórica de bem comum, as medidas que modelam e regulam a cidade são 

elaboradas e aplicadas mediante relações de poder que se expressam e materializam no 

espaço, conformando a paisagem existente (COSTA, 2011).   

A partir disso, entendendo que o novo, enquanto dinâmica construtiva espontânea da cidade, 

nem sempre é desejado ou aceito pelos agentes ou atores hegemônicos, é necessário 

demonstrar, no caso de Ouro Preto, a hibridez que hoje se constitui a significativa área de 

tombamento, bem como seu entorno - locais que evidenciam a história da cidade, mesmo que 

transformados. Ou seja, desvelar as imagens que compõem a paisagem da cidade, mostrando 

para além do enquadramento simbólico construído pelo campo patrimonial, já 

exaustivamente divulgado por tantos meios e discursos e que está imbricado no imaginário 

acadêmico e político. Para isso, é fundamental divulgar novas imagens da realidade existente, 

partindo não da perspectiva desejada pela lógica patrimonial, mas daqueles que usufruem e 

modificam a cidade em seu cotidiano vivido.   

Além disso, também considera-se importante uma interpretação mais plural da cidade, dando 

voz, principalmente, as narrativas excluídas, daqueles que são os principais usuários da 

cidade e que provavelmente possuem uma interpretação única dela, ou seja, buscando 

incentivar “um patrimônio reformulado levando em conta seus usos sociais, não a partir de 

uma atitude defensiva, de simples resgate, mas com uma visão mais complexa de como a 

sociedade se apropria de sua história” (CANCLINI, 1997, p.203). Afinal, o próprio sentido 

dos diversos objetos já elevados a consagração patrimonial é também constantemente 

reinterpretado nos processos históricos/geográficos que conformam a cidade, sendo ilusório 

um sentido delimitado e imutável.   

Assim, compreender a formação e função da totalidade do território, com suas 

especificidades, ampliando o entendimento da preservação e do planejamento da cidade, 

atualmente pautadas na lógica do centro. Dessa maneira, demonstrar que esse centro, na 

verdade, faz parte de um contexto social e territorial muito mais amplo e complexo, que 



 
 

 

149 

 

extrapola os próprios limites dados pelo tombamento e que a negligência dessas áreas não 

pode ser assegurada por muito mais tempo, entendendo o valor daquilo que a cultura 

hegemônica excluiu ou subestimou para constituir-se. Pois, se a conformação do patrimônio 

cultural se dá através de uma série de operações de seleção de objetos pelos participantes dos 

grupos de poder buscando uma coerência narrativa, na cidade, a partir de sua dinâmica 

construtiva de constituição constante, se torna muito mais difícil controlar o “emaranhado” 

dos processos constitutivos constantemente modificados e ressignificados.  
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As representações de Santo Antônio na imaginária sacra em marfim no território das 

Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX 

The representations of Saint Anthony in the imaginary sacred ivory in the territory of 

Minas Gerais of the centuries XVIII e XIX 

Las representaciones de San Antonio en el imaginário marfil sagrado en el território 

de Minas Gerais de los siglos XVIII e XIX 

                                                                                                       Anamaria Camargos 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Arquitetura 

 

Resumo: Este artigo apresenta parte da pesquisa implementada sobre a imaginária sacra em marfim 

advinda dos séculos XVIII e XIX, presente em Minas Gerais – Brasil (FAPEMIG 2015-2018), com 
recorte na representação de Santo Antônio. Estas obras são analisadas sob aspectos da História da 

Arte e História da Arte Técnica, com o intuito de identificar suas características intrínsecas, 

ampliando o entendimento sobre uma temática que ainda nos deixa questionamentos significativos a 
respeito de sua produção, circularidade e apropriação de significados culturais. Insere-se no campo 

da Ciência do Patrimônio, adotando metodologia interdisciplinar de abordagem, envolvendo 

valoração a partir da estética, técnica e historicidade. 

Palavras-chave: Imaginária sacra em marfim, Santo Antônio, Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. 

Abstract: This article presents part of the research  implemented on the sacred imaginary in ivory 

from the 18th and 19th centuries, present in Minas Gerais – Brazil (FAPEMIG 2015-2018), with the 
representation of Saint Anthony. These works are analyzed under aspects of Art History and 

Technical Art History, in order to identify their intrinsic characteristics, broadening the understanding 

on a theme that still leaves significant questions about its production, circularity and appropriation of 
cultural meanings. It is part of the field of Heritage Science, adopting an interdisciplinary approach 

methodology, involving valuation based on aesthetics, technique and historicity. 

Keywords: Imaginary sacred ivory, Saint Anthony, Minas Gerais, eighteenth and nineteenth 

centuries. 

Resumen: Este artículo presenta parte de la investigación implementada sobre el imaginario sagrado 

en marfil de los siglos XVIII y XIX, presente en Minas Gerais – Brasil (FAPEMIG 2015-2018), con 
la representación de San Antonio. Estos trabajos se analizan bajo aspectos de Historia del Arte e 

Historia del Arte Técnico, para identificar sus características intrínsecas, ampliando la comprensión 

de un tema que aún deja preguntas significativas sobre su producción, circularidad y apropiación de 
significados culturales. Es parte del campo de la Ciencia del Patrimonio, adoptando una metodología 
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de enfoque interdisciplinario, que implica una valoración basada en la estética, la técnica y la 

historicidad. 

Palabras clave: Marfil sagrado imaginario, San Antonio, Minas Gerais, siglos XVIII y XIX. 

 

Introdução 

O estudo apresenta discussões introdutórias sobre a imaginária sacra esculpida em marfim 

representando Santo Antônio, presente em acervos de museus, coleções particulares, 

arquidioceses e templos religiosos, coleções remanescentes dos séculos XVIII e XIX, em 

Minas Gerais. Entendendo estas obras como fontes documentais, o estudo proposto busca 

identificar, através de análises formais, estilísticas, técnica construtiva, iconografia e em 

documentação presente em arquivos de instituições voltadas à preservação do patrimônio 

histórico e artístico, a sua produção, circularidade, materialidade, significação histórica e 

cultural. A pesquisa realizada em torno desta temática, observa um hiato na abordagem da 

imaginária devocional em marfim, contemplando uma produção significativa que nos chegou 

através do intercâmbio comercial e sociocultural entre territórios sob a ocupação colonial 

lusa. (FRONER, 2014)  

De acordo com o pesquisador Bernardo Ferrão Tavares e Távora (1983), no período histórico 

em que este estudo concentra suas análises, Portugal foi o maior detentor da produção de 

obras em marfim; produzidas em regiões do Oriente, como Índia e Ceilão, além da costa 

africana, China e Japão. A colonização portuguesa foi fortemente atrelada à doutrinação 

cristã dos povos conquistados, tendo na imaginária devocional um grande aliado no discurso 

persuasivo; e a produção nas colônias incentivada em larga escala para suprir a demanda dos 

ideais católicos. Apesar dos cânones ditados e dos estereótipos europeus, as obras advindas 

das colônias portuguesas foram confeccionadas com materiais e técnicas locais, com clara 

influência da cultura e religiosidade dos ambientes de origem. 

O recorte cronológico abarca o século XVIII, desde o início do estabelecimento dos primeiros 

templos na Capitania das Minas, até o século XIX, quando o afluxo de mão de obra teve 

grande impulso com a intensificação da ocupação da região, desenvolvimento urbano e da 

exploração aurífera, tratando a extensão dessa produção artística junto aos centros históricos 

mais significativos do período, com suas influências e singularidades.(VASCONCELLOS, 

1978, p.18)  

É interessante acrescentar que o estudo abrangerá as tradições incorporadas à dinâmica 

devocional a Santo Antônio, que têm forte apelo popular; contemplando também um estudo 

de seu vasto repertório iconográfico. Os processos simbólicos possibilitam o entendimento 

da imagem em seu contexto cultural e histórico, são um forte componente de apoio na 

apreensão do sentido da imagem; permitindo a compreensão de estatutos que estão além do 

visível e de nossa realidade temporal, expressos nas obras através da forma, da materialidade. 

Com diferenciações culturais e linguísticas bem marcadas entre as áreas geográficas de 

produção escultórica em marfim, a iconografia é um meio bastante eficaz de propagação da 
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doutrina cristã entre os povos, reafirmada de forma ostensiva pelos ideais tridentinos. 

(SANTOS, 1998, p.16) 

O Marfim 

Utilizado desde a pré-história em adornos, esculturas, objetos utilitários, citado no Velho 

Testamento como o material que constituía o trono do Rei Salomão, na imaginária grega, 

egípcia e romana, presente em coleções de reis e governantes; o marfim manteve ao longo 

dos séculos sua relevância como um material nobre, que distinguia seus portadores com sua 

significância. Suas fontes estão nas presas e chifres de animais como leões marinhos, 

hipopótamos e rinocerontes; mas as presas de elefantes africanos e asiáticos foram, ao longo 

do tempo, as mais utilizadas. Em virtude de sua textura homogênea e dada ao entalhe 

delicado, sua alvura, sua resistência e dimensões, foi o mais valorizado; tornando-se raro 

devido ao grande consumo. (SANTOS, 1998, p.16) 

Material largamente utilizado em esculturas asiáticas desde os primórdios, com registro de 

corporações de ofícios presentes já no século I na Índia, o marfim se propagou ao longo do 

tempo, foi matéria empregada em objetos profanos nos tempos da iconoclastia na Europa nos 

séculos VII e VIII, portando temas sacros posteriormente. Caindo no requintado gosto 

francês no século XIII, teve sua produção diminuída no período Renascentista em virtude da 

redução da oferta de marfim, sendo resgatado pelos escultores barrocos. (SANTOS, 1998, 

p.24) 

Lucila Morais Santos, autora do catálogo da coleção Souza Lima, nos coloca que, “a 

coloração, a textura e o brilho do marfim variam em função do animal do qual a presa é 

retirada, da sua datação e da sua origem geográfica.” (SANTOS,1993, p.16). Este suporte 

apresenta excelente trabalhabilidade, com uma textura e resistência que permitem um grande 

nível de detalhamento da ornamentação das obras, utilizando no trabalho de entalhe a mesma 

tipologia instrumental da escultura em madeira: goivas, buril, cinzéis, lixas, mas com 

configuração mais delicada. O marfim está entre os materiais escultóricos que mais definem 

o resultado alcançado na laboração das peças. 

A procedência das presas de elefante influi nas características do material. Osvaldo Gil 

Matias, no catálogo de sua coleção, nos apresenta duas categorias de marfins:“o asiático, 

mais denso, mais branco e mais difícil de polir; e o africano, mais pesado (as presas são 

maiores), com textura mais uniforme e o grão mais fino.”(MATIAS, 2013, p.20). O 

colecionador relata que a grande maioria do marfim que circulou no continente europeu era 

originário da África; e também era dessa procedência o marfim levado até às Índias. O 

marfim asiático chegava através do Ceilão ou do Sião, sendo este presente na produção em 

marfim originária da China e Filipinas. Em virtude do aproveitamento da área mais 

homogênea das presas, as peças se apresentam em menores dimensões, sendo as partes 

projetadas das esculturas, como braços, vestes, bases e peanhas, executadas em blocos 

separados. 

Osvaldo Matias (2013), descreve como o material pode se alterar ao longo do tempo, 

apresentando tonalidades amareladas, escurecidas, em algumas tipologias de marfim; ou, 
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como mantém suas características de brancura e brilho, o que pode confundir a análise de 

datação das peças. Ressalta também a presença de policromia em áreas como cabelos, rosto, 

vestes, com detalhes em douramento, ou mesmo o uso de tingimento com infusões naturais 

e corantes. Lucila Santos (1998), destaca como o considerável valor dos marfins demandou 

o aproveitamento das presas na produção escultórica, determinado a movimentação das peças 

no formato arqueado, além de marcada frontalidade, de sua circularidade, acompanhando o 

desenho das presas. 

A grande maioria da produção escultórica em marfim documentada entre os séculos XVII e 

XVIII é de caráter religioso cristão. Desde o início da empreitada colonizadora dos 

portugueses no século XV, os exploradores que se lançaram em busca de novos territórios, 

rotas comerciais e enriquecimento, tiveram em sua companhia a presença de missionários 

religiosos plenamente imbuídos do propósito de conversão dos povos dominados, do 

alargamento da influência católica. A princípio, foram os franciscanos, seguidos de 

dominicanos, agostinianos, carmelitas, tendo nos jesuítas os mais atuantes na evangelização 

dos colonizados. A imaginária sacra atuou como um instrumento de doutrinação, de 

persuasão e convencimento em um ambiente em que, para além da diversidade de dialetos, 

muitos eram iletrados. À habilidade tradicional dos artesãos locais e matéria prima 

disponível, se somaram os modelos iconográficos e cânones difundidos por meio de gravuras, 

manuais, imagens sacras, livros de horas, entre tantas outras referências que circularam, 

condicionadas pela ideologia tridentina. (TAVARES e TÁVORA, 1983, p.XIX) 

Bernardo Ferrão Tavares e Távora (1983), em seus estudos, coloca a escultura devocional 

luso-afro-oriental como a principal expressão artística entre as representações do período, 

associadas às várias ordens religiosas e seus altares, e às dedicadas ao culto doméstico; 

produzidas, sobretudo, em madeiras nobres, marfim, com incrustações em ouro, prata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Entre as invocações mais difundidas na imaginária em marfim, Ferrão localiza as 

representações de Nossa Senhora como as mais comuns, seguidas de imagens do Menino 

Jesus, Bom Pastor, conjuntos narrativos de presépios, cenas do nascimento e paixão de 

Cristo, Sagrada Família, Santana, santos associados às ordens religiosas e suas devoções mais 

significativas. Como não poderia deixar de ser, em decorrência da atuação das missões 

franciscanas e jesuítas, São Francisco de Assis e São Francisco Xavier se encontram entre os 

mais representados, acompanhados por Santo Antônio, o santo português, São José e São 

João Batista.  

É de suma importância ressaltar que, apesar das imagens serem realizadas sob estatutos 

estabelecidos pelos colonizadores, com iconografia e cânones de feição europeia; a técnica 

empregada na talha do marfim, passada entre os artífices por gerações, as tradições e cultura 

locais, seus ritos e religiosidade, se expressam nas obras, guardando características próprias 

e permitindo a classificação aproximada de sua origem de produção. (SANTOS, V. 2017, 

p.16) Estas obras não eram assinadas, tampouco se encontra documentação relativa à sua 

produção, encomendantes e oficinas. Sua classificação é realizada por meio de análises 

formais, estilísticas e iconográficas, da técnica de construção e usos a que se destinam, sua 

circularidade, demandando uma vasta pesquisa. 
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De acordo com a origem da imaginária sacra produzida em marfim a partir do século XV, 

em áreas sob influência portuguesa e suas características formais e estilísticas, estas obras se 

classificam como indo-portuguesa, luso-africana, cíngalo-portuguesa, sino-portuguesa e 

nipo-portuguesa, esta última com poucos exemplares registrados; correspondendo às 

colônias estabelecidas nas Índias, África, Ceilão, China e Japão. (TAVARES e TÁVORA, 

1983, p.XIII) Estudos realizados sobre a imaginária produzida no continente africano no 

século XVI estabelecem a diferenciação entre as obras produzidas em Serra Leoa (sapi-

portuguesa) e o Benin (beni-portugueses). (MATIAS, 2013, p.20)   

Considerando os parâmetros e classificações específicas colocadas por Tavares e Matias, se 

contempla a possibilidade, diante da análise das obras encontradas pela pesquisa em Minas 

Gerais, da caracterização de imaginária em marfim genuinamente mineira e\ou brasileira; 

uma vez que se tem conhecimento do aporte desta matéria-prima e de disponibilidade de mão 

de obra no período estudado.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

O Santo Antônio       

A escolha deste orago específico para estudo se deu em função do grande número de 

representações escultóricas em madeira inventariadas no estado de Minas Gerais e da grande 

expressividade de sua devoção. Segundo Célio Macedo Alves (2005), o culto a Santo 

Antônio nas Minas somente é precedido por Nossa Senhora da Conceição, invocação 

amplamente difundida pelos franciscanos; tendo um número de trinta e sete templos erguidos 

sob sua devoção até meados do século XIX e a maior quantidade de imagens inventariadas 

no estado entre os anos de 1986 e 2002 em seus estudos. A veneração trazida pelos primeiros 

bandeirantes a procura de ouro em fins do século XVII, foi transmitida por toda Capitania, 

incorporando os afetos devocionais lusos e mantendo os rituais de sua adoração, tendo 

irmandades de devoção detentoras de altares em muitos dos templos, ou mesmo matrizes 

erigidas em seu louvor, como as de Tiradentes, Ouro Branco, Santa Bárbara e Itaverava. 

(ALVES, 2005, p.73) 

Adalgisa Arantes (2011), nos relata que, as irmandades de devoção a Santo Antônio eram 

compostas por membros destacados na sociedade, mas adorado por toda a população de 

origem lusitana na colônia. Em 1801, quando as irmandades passam a receber um soldo 

dedicado a Santo Antônio, sua veneração toma grande impulso, pois este recurso deveria ser 

totalmente direcionado a obras de melhoramentos dos altares, ornamentos e imagens, 

festejos, procissões, missas cantadas e trezenas, enfim, todas as provisões necessárias à 

glorificação do padroeiro. 

De acordo com Caio Boschi (1986), as irmandades de devoção são representativas de leigos 

católicos de um mesmo segmento social, que se agregam em torno de um mesmo patrono, 

incorporando uma religiosidade fundamentada nos preceitos ditados por estatutos firmados; 

no entanto, não professam votos de obediência, castidade e pobreza. A inserção a estas 

agremiações era de extrema importância, uma vez que somente a adesão a uma ou mais destas 

associações garantia representatividade, consolo e segurança espiritual na vida e em morte.                                                                                                                        
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Mas, a maior contribuição à propagação desta devoção partiu mesmo do apelo popular, que, 

em virtude da grande empatia, além da adaptação de vários costumes pagãos a este culto, 

elegeu o santo seu protetor para todas as horas. Ao longo do tempo, alguns ritos pagãos foram 

assimilados à devoção, transformando o culto ao santo em um fenômeno tanto religioso, 

quanto, de certo modo, profano. A comemoração de sua festa no mês de junho, próxima ao 

Solstício, ligou seu culto a rituais de fecundidade, transformando Santo Antônio em 

casamenteiro e intercessor em assuntos amorosos. Acreditava-se que o santo tinha o poder 

de alcançar o purgatório e resgatar de lá almas em provação, sendo declarado, por isso, 

Advogado das Almas Perdidas, além das Causas Justas e intercessor junto à Virgem 

Santíssima e o Menino Jesus. Ao santo eram direcionados os mais diferenciados tipos de 

anseios, desde o auxílio nas pestes, terremotos, até a busca de objetos perdidos e animais. 

(ALVES, 2005, p.73) 

A hagiografia do santo 

Em 1195, quando nasceu Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo, Lisboa se encontrava 

em batalhas contra os mouros, cercada de tensões, precariedade de gêneros alimentícios, em 

virtude de intempéries climáticas, revoltas populares frente às fortes contradições sociais. 

Tais acontecimentos, provavelmente marcaram suas escolhas em direção ao carisma 

franciscano e o empenho de suas pregações. (PORFÍRIO, 1996, p.24) 

Seus estudos foram iniciados na escola catedralística de Lisboa, ingressando na vida religiosa 

por volta de 1208, quando toma o hábito canonical no mosteiro agostiniano de São Vicente 

de Fora. No ano de 1211, se transfere para o de Santa Cruz, na cidade de Coimbra, onde tem 

a oportunidade de aprofundar suas leituras em uma das bibliotecas mais notáveis do reino. 

Esta instituição, erigida em 1132, era contemplada por uma série de privilégios de Roma, 

sendo o monastério de maior importância em Portugal no período; é aí que Fernando se 

consagra sacerdote. (MATTOSO, 1996, p.30) 

Frades franciscanos começaram a aportar pela região de Coimbra por volta de 1220, se 

estabelecendo em uma ermida dedicada a Santo Antão, cultuando a renúncia aos privilégios, 

a toda vaidade, estabelecendo a tolerância e caridade entre todos, a conversão dos incrédulos 

pelo exemplo e a persuasão pelo evangelho, trazendo uma nova concepção de cristandade. 

(MATTOSO, 1996, p.32) 

Com o intuito de converter os infiéis no continente africano, frades franciscanos são enviados 

ao Marrocos, onde foram martirizados. Quando suas relíquias chegaram a Coimbra, 

Fernando se sentiu profundamente tocado pela abnegação desses homens e se dispõe a imitar 

seu gesto. Ao ingressar na ordem, adota o nome de Antônio, em homenagem a um abade 

morto em 356, santo propagador do cristianismo no Egito. Sua empreitada é frustrada por 

sérios problemas de saúde, obrigando Antônio a embarcar de volta à Europa. Uma tormenta 

leva o navio onde viajava até a costa siciliana, desviando seu percurso. Dirige-se, então, para 

Assis, onde Francisco, fundador da ordem, se encontrava. (PIMENTEL, 1998, p.13)  

Servílio Conti (1996), nos relata que, em pregação, Antônio percorreu regiões da Itália e sul 

da França, se destacando na catequização e combatendo a heresia, defendendo os menos 
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favorecidos, realizando milagres, levando o exemplo de humildade e caridade. Participou do 

Capítulo Geral dos Franciscanos, que foi convocado pelo próprio Francisco de Assis, onde 

foi eleito provincial. Antônio viveu próximo a Pádua até sua morte, aos 36 anos de idade. 

Faleceu no dia 13 de junho de 1231 e, em seu sepulcro foi erigida posteriormente uma 

basílica, onde fiéis de todo o mundo lhe prestam homenagens. Foi canonizado somente dez 

meses após sua morte, em 30 de maio de 1232, sendo declarado Doutor da Igreja em 1946, 

pelo Papa Pio XII.   

A Santo Antônio, o povo português dedicou toda devoção, tendo em Lisboa seu foco 

principal. A propagação da Ordem Franciscana pelo território foi outro fator importante, e ao 

santo dedicados os oragos de vários dos templos erigidos. Um dos mais significativos, se 

localiza em anexo à Câmara do Senado Português, compartilhando com o poder temporal a 

importância que este patrono alcançou em todo o território luso. Com o evento da expansão 

ultramarina portuguesa no século XV, a tradição devocional a Santo Antônio foi incorporada 

em várias colônias fundadas, entre elas, o Brasil, onde o culto se deu entre as várias classes 

sociais. (MOITA, 1996, p.37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

As festas comemorativas e em agradecimento ao santo eram realizadas em Portugal em duas 

ocasiões, em fevereiro, mês em que o corpo do santo foi trasladado de Pádua; e em 13 de 

junho, data de sua morte. Às Confrarias e Irmandades devocionadas ao santo era confiada a 

responsabilidade pela organização dos ritos religiosos, prestigiados por toda a realeza. Mas 

as festividades populares alcançavam maior proporção, com a distribuição de ramos de 

manjericão e cravos ao povo, barracas de comidas típicas, danças, folguedos, balões, 

cavalhadas, teatro e touradas. (MOITA, 1996, p.40) 

Marinheiros rogando por proteção colocavam na proa das embarcações não só a figura, mas 

também a imagem do santo de cabeça para baixo, mergulhado na água; costume até hoje 

repetido por muitos no intuito de verem suas súplicas atendidas. Neste sentido, se apela, 

desde os primórdios, a práticas como roubar da imagem o Menino Jesus, colocá-lo virado 

para a parede ou arrancar-lhe a cabeça, confiando-se que, expondo o santo a estas situações, 

os pedidos serão atendidos com maior presteza. Tais rituais refletem tanto a proximidade dos 

fiéis com a imagem do santo, quanto as formas como o culto antoniano se propagou entre os 

devotos. (MOITA, 1996, p.43) 

Iconografia: o repertório simbólico 

A iconografia, como um meio descritivo, interpretativo da imagem, possibilita a formulação 

de referências que classificam e explicam os elementos da representação, a compreensão da 

simbologia presente nas figurações, permitindo sua leitura através de arquétipos assimilados 

culturalmente. Indiferente de lugares ou épocas específicas, sua simbologia, seus elementos, 

são identificados e conferem sentido à imagem. Os símbolos religiosos se valem fortemente 

da linguagem imagética como meio de persuasão, atuando do mediador entre o fiel e a 

divindade.  

As imagens de santos franciscanos se apresentam com seus cânones iconográficos 

tradicionais: as figuras em pé, trajando hábito da Ordem, com cordão de três nós atado à 
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altura da cintura, tonsura, o livro na mão esquerda, a caveira (memento mori). (PORFÍRIO, 

1996, p.66) As vestes desses santos apresentam variações de acordo com o estilo vigente na 

época em que são representados, além de influências das diferentes vertentes que surgem no 

interior da Ordem ao longo do tempo e dos encomendantes, mas mantêm as características 

representativas dos ideais de pobreza, castidade e obediência. (PIMENTEL, 1998, p.58)  

Segundo Chevalier (1988), as vestes são a exteriorização da espiritualidade inerente a cada 

segmento religioso. Os franciscanos adotaram, inicialmente, túnica de corte reto e largo, em 

forma de cruz e amarrado na cintura, com mangas longas e comprimento acima dos pés, 

capuz de formato triangular. Os pés podiam ter sandálias ou não. (PIMENTEL,1998, p.34) 

As cores podiam variar do preto, castanho escuro até o cinza azulado. No século XIII, a cor 

castanha significava terra, local impuro, que se coloca entre o homem e o inferno. Também 

nos séculos XV e XVI, o castanho não era bem visto em algumas regiões da Europa. 

Provavelmente, o pardo tenha sido escolhido como uma das cores das vestes franciscanas 

como representação de humildade, representando a terra, o que está abaixo. (TEIXEIRA, 

2010, p.3) 

A figura do Menino Jesus é outro elemento recorrente em suas representações, além da 

devoção dedicada ao longo do tempo, há vários relatos de suas aparições a santos e santas 

pertencentes a Ordem Franciscana. As representações de Santo Antônio tomam maior 

impulso em Portugal no século XV, período em que seu culto alcançou maior 

reconhecimento em função da chegada se suas relíquias ao país. (PORFÍRIO, 1996, p.69)  

Alguns dos atributos mais associados ao santo são a cruz, o lírio ou a açucena, como símbolos 

de pureza e castidade, o livro, o pão, em alusão à eucaristia, ao alimento espiritual e, na 

grande maioria das representações encontradas, o Menino Jesus. Em Portugal, também 

podem aparecer cachos de uvas, uma bilha, um aspersório, um porquinho. Além do hábito 

característico da Ordem Franciscana, com capuz de formato triangular e cordão de três nós 

atado à cintura, tem túnicas sobrepostas; guardando a referência à Ordem Agostiniana a que 

pertenceu anteriormente . A representação do livro é comum a Santos Doutores da Igreja; 

pode aparecer aberto ou fechado, significando a revelação divina, a palavra fecunda ou o que 

ainda está oculto. O Menino Jesus é uma devoção amplamente cultivada entre os 

franciscanos, juntamente a Nossa Senhora, sendo ambos símbolos de pureza e castidade. 

Existe uma infinidade de representações abordando aparições da Virgem e o Menino a santos 

franciscanos, sempre demonstrando proximidade entre estes. (TEIXEIRA, 2010, p.17) 

As representações de Santo Antônio em marfim nas Minas Gerais 

Os procedimentos iniciais deste estudo se deram a partir da participação como pesquisadora 

junto ao projeto O acervo em marfim luso-afro-oriental no Brasil: pesquisa introdutória nos 

acervos de Minas Gerais, financiado pela FAPEMIG, sob orientação da Profª. Drª. Yacy Ara 

Froner. O projeto realizou o levantamento do acervo em marfim junto aos inventários do 

IPHAN\MG - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPHA\MG - 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IPAC\MG - Inventário de 

Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais e IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus; 

buscando, no âmbito dos caminhos da Estrada Real, a localização de obras escultóricas 
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remanescentes dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais, em acervos de museus de arte 

sacra, coleções particulares, arquidioceses e igrejas do período colonial, além de pesquisa em 

arquivos de instituições. Posteriormente, o trabalho de campo documentou por meio de 

registro fotográfico e análises detalhadas das obras, todos os dados referentes a estas, sendo 

depositados em banco de dados.  

No estudo de bens culturais, no caso aqui tratado, a imaginária sacra, torna-se fundamental o 

conhecimento de todo o contexto em que estes se encontram inseridos, uma investigação que 

permita o entendimento das características intrínsecas a cada objeto, definindo-se etapas de 

pesquisa específicas: o levantamento de informações históricas e documentação existente 

sobre as obras, documentação fotográfica, análises formais, estilísticas, iconográfica e 

hagiológica, tipologia, classificação e função que desenvolve, onde se encontra inserida, 

análise de técnica construtiva, procedimentos técnicos utilizados na policromia, formas de 

propagação de culto, usos e tradições religiosas; procedimentos que colaboram e reforçam a 

preservação destas obras. 

A historiadora Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira (2005), a respeito de esculturas 

religiosas pertencentes ao período colonial, reporta que a imaginária devocional teve 

presença marcante por todo o território ocupado, com registros de oficinas regionais já desde 

princípios do século XVII; mas que, apesar da significação deste acervo, segue ainda 

carecendo de aprofundamento em sua investigação.      

Na região das Minas, no período abordado por este estudo, a imaginária sacra foi dos 

elementos artísticos mais significativos, com características muito próprias de representação, 

em função de uma série de fatores. O acirramento das desavenças entre as esferas políticas e 

religiosas, culminando com a proibição pela Coroa Portuguesa do estabelecimento das 

Ordens Primeiras na Capitania, organizou a vivência religiosa da sociedade colonial em torno 

das irmandades de devoção e confrarias de leigos. Estas associações eram representativas dos 

vários segmentos sociais presentes nas Minas, a exemplo das corporações de ofícios 

medievais, sendo marcadamente hierarquizadas. As Ordens Terceiras impulsionaram uma 

profusão de obras, além do aporte e aprimoramento da mão de obra de oficiais entalhadores, 

pedreiros, canteiros, arquitetos. (OLIVEIRA, 2005, p.18)      

No período de grande desenvolvimento econômico ocasionado pela exploração aurífera, a 

circularidade de produtos de luxo vindos de regiões distantes era recorrente, com uma ampla 

rede de comércio de objetos diversificados, vindos da Europa e Oriente pelas rotas de 

comércio estabelecidas pelo Império Português. Entre os produtos ofertados, se encontravam 

tecidos, louças, joias, gravuras, imaginária religiosa, livros e instrumentos de toda sorte; além 

de materiais como coral, prata, cobre, pedras preciosas e marfim. (PAIVA, 2017, p.239) Este, 

era considerado um material de distinção e, na maioria dos documentos levantados, 

principalmente em testamentos e inventários de clérigos e doações a irmandades, aparece 

como propriedade de homens brancos e ricos, párocos, figuras de distinção social. O que não 

significa que entre o restante da população estas obras não fizessem presença, em função da 

escassa documentação presente sobre as classes menos abastadas. (PAIVA, 2017, p.240)     
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José Alberto Nemer (2008), nos coloca como o ambiente e a formação da sociedade na região 

das Minas influenciou a expressão da imaginária devocional, apesar dos cânones e estatutos 

estabelecidos pelo domínio da ideologia contra reformista. Às obras de caráter mais erudito, 

trazidas pelos portugueses no início da ocupação do território ou produzidas aqui por artífices 

europeus, se somou uma manufatura de imaginária de cunho popular, representativa da maior 

parcela da população, de origem simples e proveniente de culturas diversas, mais próxima 

dos anseios e religiosidade dessa parcela da sociedade. 

Nemer (2008) cita que, a arte de caráter popular, apesar de receber uma conotação pejorativa 

em relação aos padrões institucionalizados por estatutos culturais europeizantes, com claras 

limitações técnicas, se trata de uma expressão mais carregada de identidade. 

Sua condição marginal em relação aos fatores de influência parece favorecer 

o florescimento de critérios de inventividade pessoal, de espontaneidade 
nascidos do próprio impulso do artista face à atividade criadora. É certo que, 

quanto à técnica, ao tema e os sistemas de figuração, há uma obediência à 

representação iconográfica dos santos, por estarem todos os artistas dessa 
época à serviço da fé. Ainda assim, há uma subversão intrínseca, um alto grau 

de desafio aos cânones tradicionais da atividade plástica. (NEMER, 2008, 

p.21) 

Outro elemento de originalidade destas produções é a adaptação aos meios e disponibilidade 

dos materiais no ambiente vivenciado; tais elementos podem oferecer subsídios ao 

entendimento da origem das obras estudadas, servir como um indicativo das áreas de 

produção e sua circularidade, dos usos e técnicas empregadas, traçando um histórico dos 

objetos e os significando culturalmente, para além de sua funcionalidade. (NEMER, 2008, 

p.21) 

Em um ambiente fortemente marcado pela miscigenação, com influências várias, é natural 

que fossem incorporadas à cultura local elementos advindos dos diversos  segmentos 

presentes na sociedade colonial. Os processos de evangelização, de aculturamento e opressão 

não foram totalmente eficientes no apagamento dos aspectos mais enraizados 

tradicionalmente, como a religiosidade, os cultos, a expressão das crenças, principalmente 

no âmbito mais íntimo. É em meio a este lugar que a imaginária popular encontra sua maior 

expressividade e, mais originalmente, na região das Minas. Cada parcela desta sociedade 

encontrou em um santo de devoção as respostas e identificação mais próxima a suas 

necessidades, sincretismos, vivências e ocupação; sendo também um fator de aproximação 

entre estes, principalmente no que concerne às comemorações votivas e organização dos 

cultos. Esta rica diversidade de devoções se reflete nas obras produzidas, nas soluções 

estéticas observadas e valores transmitidos pela produção da imaginária devocional popular. 

(NEMER, 2008, p.26)  

A historiadora Marina de Mello e Souza (2001), em seu estudo sobre a imaginária em nó-de-

pinho representando Santo Antônio, nos relata que esta devoção já tinha presença marcante 

entre povos africanos, principalmente originários da região do Congo e Angola,  desde o 

século XV; sendo assimilada de forma muito própria entre os nativos, que incorporaram ao 
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culto católico os seus ritos e simbologia das imagens, consideradas objetos carregados de 

poderes míticos e utilizadas como instrumentos de proteção, em forma de amuletos que eram 

passados aos seus descendentes por gerações seguidas. Souza nos coloca que entre os nativos 

africanos, Santo Antônio era nominado Toni Malau.                                                                                                                                                      

Toni é contração de Antônio, santo, cujo culto, como vimos foi bastante 
difundido no reino do Congo. Malau na maioria dos dialetos kikongo 

exprime a ideia de sorte, sucesso, conquista, oportunidade. Toni Malau seria, 

portanto, um Santo Antônio portador de boa fortuna, isto é, um amuleto por 

meio do qual as coisas seriam alcançadas. (MELLO, Marina, 2001, p.179)                                       

Nas análises de Luís Saia (1974), nos é descrito como as obras produzidas em madeira se 

apresentam em menores dimensões; imagens de vulto manufaturadas principalmente, em 

madeiras mais rígidas, nó-de-pinho, com características formais mais simplificadas, mais 

voltadas a expressividade, “a interpretação plástica, assexuada e sem raça, anatomicamente 

arcaica (a altura é quatro vezes a cabeça), denuncia a condição da passagem da linguagem 

tradicional para a popular.” Saia nos diz que as dimensões das peças são determinantes no 

esquematismo observado na talha, assim como as características do suporte e instrumentação 

utilizada. A escolha de madeiras específicas remete à simbologia que estas guardam, de 

resistência, raridade, conferindo ao material um sentido de sacralidade, ligado aos elementos 

na natureza, como acontece também no caso do marfim. As pequenas dimensões são também 

um facilitador na grande circulação que estas produções características adquirem.      

Yacy Ara Froner (2018), levanta a hipótese de que, frente a esta circularidade implementada 

pelas rotas comerciais, pelo desenvolvimento das vilas e cidades, o afluxo de pessoas, de 

acesso a materiais diversos propiciado pela expansão ultramarina portuguesa e a mão de obra 

disponível nas Minas Gerais_ inclusive africana, com grande habilidade com a talha em 

marfim_ não se descarta a possibilidade de que oficinas em território mineiro possam ter 

produzido obras escultóricas em marfim e outros objetos decorativos e utilitários. Além do 

que, estas peças, em virtude de sua qualidade escultórica, poderiam ter servido de modelo 

para obras em outros suportes. 

No catálogo da exposição Sagrado Marfim: o avesso do avesso, Jorge Lúzio (2018) relata 

como a Bahia recebeu ao longo do século XVIII grandes quantidades de esculturas em 

marfim, sendo comum entre os oratórios domésticos, influenciando a produção da imaginária 

sacra. Cita, também, documento relativo à apreensão de carga de presas de marfim no porto 

de Salvador, evidenciando a presença desta matéria prima circulando pela colônia, tornada à 

época um importante entreposto entre as rotas mercantes, a intensa proliferação de produtos 

aos principais centros urbanos estabelecidos em Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Considerações finais 

Em vista da peculiaridade do material abordado por este estudo, o marfim, naturalmente 

inexistente em nosso território, há a necessidade de entendimento da circularidade destas 

obras no universo luso-brasileiro, estabelecer se existem correlações entre as obras 
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catalogadas e outros modelos escultóricos em madeira produzidos no território das Minas no 

recorte temporal abordado.   

Froner (2018) nos coloca que, a imaginária produzida em marfim apresenta características 

que incorporam significâncias advindas de regiões de influência cultural diversa, expressas 

em sua materialidade, sua leitura formal, estilística, seus cânones representativos. Além do 

que, estas peças, em virtude de sua qualidade escultórica, poderiam ter servido de modelo 

para obras em outros suportes, ou produzidas nas Minas. 

Na imaginária devocional popular encontrada na Capitania, a apreensão dos cânones se dá 

através da observação e interpretação destes, buscando uma forma de expressão que tenta se 

ater à representação iconográfica das imagens, com pouco apuro técnico, mas carregada de 

sensibilidade. A produção artística de cunho popular possui uma expressão capaz de suscitar 

uma interação mais afetiva, uma certa intimidade do fiel com o orago de sua devoção, até 

mesmo pela permanência destes no ambiente cotidiano, em oratórios domésticos. Estas 

singularidades ligadas à idolatria dos santos, a algo transcendente e venerável, pode deixar 

sobre estes registros marcas indeléveis, capazes de caracterizar tradições. Para além do 

sentido estético, nos fornecem informações importantes sobre os costumes, a interpretação 

de sua espiritualidade e a cultura popular.      

O sentimento maior de identificação gerado entre as sociedades é o de pertencimento, o local 

onde os indivíduos estão inseridos, com seus fazeres cotidianos, exercendo seus cultos. Na 

busca pelo divino o homem confere simbolismos a elementos de suas referências, os 

inserindo em um espaço sagrado; sendo um gesto recorrente em todas as religiões. Tomando 

como referência o objeto deste estudo, sua localização no espaço e tempo abordado, o 

historiador Augusto de Lima Jr. (2008) nos coloca que,”sob a visão antropológica, estes 

registros afirmam o apego à fé católica como apoio fundamental diante da tarefa de ocupação 

de um ambiente desconhecido e carregado de adversidades.” 

Toni Malau, diante da impossibilidade dos negros africanos de realização de seus cultos de 

origem, incorporou um simbolismo e uma estética características destes povos, se tornando 

um importante intercessor entre os devotos e o mundo sobrenatural em seus anseios e 

súplicas. (SOUZA, 2001, p. 188) A presença de pequenas imagens em madeira com a 

representação de Santo Antônio nas Minas dos séculos XVIII e XIX evidencia a transposição 

deste culto devocional absorvido pelos africanos escravizados trazidos para a capitania em 

enormes levas, se tornando um importante registro da cultura religiosa vivenciada diante da 

falta de escritos históricos produzidos.  
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Legislação patrimonial e a proteção do Conjunto Urbano da Rua da Bahia e 

Adjacências,  

Patrimonial legislation and the protection of the Urban Complex of Rua da Bahia e 

Adjacências, 

Legislación patrimonial y protección del Complejo Urbano de Rua da Bahia e 

Adjacências. 

 

Mariana Rabêlo de Farias – Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir o papel dos órgãos de proteção patrimonial analisando 
sua a atuação na preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte. Para tal, serão utilizados 

autores que abordam a questão patrimonial desde temas da ordem simbólica passando por assuntos 

referentes às políticas de preservação do patrimônio. Será usado o livro Beira-mar (1979) de Pedro 

Nava (1903-1984) para tratar de temas referentes à imaterialidade e a materialidade da cidade, 

aplicado especificamente no Conjunto Urbano da Rua da Bahia e Adjacências.   

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Legislação, Belo Horizonte, Pedro Nava. 

 

Abstract: This article aims to discuss the role of heritage protection bodies by analyzing their role in 

preserving the cultural heritage of Belo Horizonte. To this end, authors will be used to address the 

heritage issue from themes of the symbolic order to issues related to heritage preservation heritage. 
Pedro Nava's (1903-1984) book Beira-mar (1979) will be used to deal with themes related to the 

immateriality and materiality of the city, specifically applied to the Urban Complex of Rua da Bahia 

e Adjacências. 

Keywords: Cultural Heritage, Legislation, Belo Horizonte, Pedro Nava. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir el papel de los organismos de protección del 
patrimonio mediante el análisis de su papel en la preservación del patrimonio cultural de Belo 

Horizonte. Con este fin, los autores que aborden el tema del patrimonio serán utilizados desde temas 

del orden simbólica hasta temas relacionados con las políticas de preservación del patrimonio. El 

libro de Pedro Nava (1903-1984) Beira-mar (1979) se utilizará para tratar temas relacionados con la 
inmaterialidad y la materialidad de la ciudad, específicamente aplicados al Complejo Urbano de Rua 

da Bahia e Adjacências. 
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Palabras clave: Patrimonio Cultural, Legislación, Belo Horizonte, Pedro Nava. 

 

INTRODUÇÃO 

A Rua da Bahia era rua sem princípio nem fim. 
Pedro Nava 

 

Este artigo tem por objetivo analisar as políticas públicas de preservação pertinentes ao 

patrimônio cultural de Belo Horizonte e relacioná-las, especificamente, a um espaço da 

cidade que é apresentado na narrativa memorialista Beira-mar (1979) de Pedro Nava (1903-

1984), que tem Belo Horizonte dos anos 1920 como cenário. Ao longo do romance, pode-se 

identificar diversos lugares que representaram o zeitgeist 48 da capital do estado no começo 

do século XX e que atualmente são considerados patrimônios da cidade. Pretende-se, nesta 

investigação, avaliar de que forma as políticas voltadas para a preservação do patrimônio 

cultural de Belo Horizonte são atuantes no que se refere ao recorte realizado na obra e que 

foi escolhido para esta análise, o Conjunto Urbano da Rua da Bahia e Adjacências, 

considerando o significado fenomenológico da cidade, a partir de múltiplas narrativas.  

No Brasil, o conceito ampliado do campo do patrimônio se consolidou com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, que pode ser considerada um marco significativo na 

trajetória do patrimônio cultural brasileiro. Os artigos 215 e 216, nomeadamente, 

reconheceram atores e dimensões do patrimônio que até então estavam à margem das 

discussões e tinham papel secundário nas ações institucionais (BRASIL, 1988). As noções 

de patrimônio cultural existentes hoje são múltiplas, mas, em geral, passam pela intenção de 

conservar determinados bens culturais no presente e para a posteridade. Nessa medida tal 

ideia foi construída ao longo de séculos até chegar à noção contemporânea de patrimônio 

cultural.  

Portanto, a configuração do artigo se materializou pelo fato de possibilitar a junção de temas 

que permitem entender como se deu o processo de consolidação das leis que admitem a 

preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte e ainda entender em que circunstâncias 

– demandas e contextos – e quais foram as implicações deste processo. Interessa 

compreender aqui também como foram tratadas questões voltadas para o Conjunto Urbano 

da Rua da Bahia e Adjacências e como o conceito ampliado de patrimônio cultural pôde e 

vem sendo utilizado no que se refere à proteção de bens patrimoniais no Conjunto destacado.  

A discussão conceitual apresentada a seguir serviu como aporte para os temas trabalhados no 

artigo, deste modo, serão elencados os principais autores utilizados.  

 

 

 

 
48 Significa espírito de época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. É o conjunto do clima intelectual e 

cultural do mundo, numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período. 
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OS CONCEITOS DIVERSOS DO PATRIMÔNIO 

 

 

O conceito de patrimônio ampliou-se de forma considerável com o tempo, e assim, tornou-

se muito mais abrangente e trouxe novas questões no que se refere à sua preservação e 

entendimento. De acordo com Márcia Chuva (2009),  

 

 
A palavra patrimônio, na acepção dicionarizada do começo do século XX, no 

Brasil, significava “Herança paterna. Bens de família. Bens necessários para a 
ordenação de um eclesiástico” (FIGUEIREDO, 1925). Hoje em dia, deu-se uma 

relativa ampliação do significado do termo. Embora mantendo sua característica 

essencial de bem passível de posse, passou a incluir também, por um lado a noção 

de bens cujo valor pode ser apenas econômico, ou ainda, bens imateriais, cujo valor 

é exclusivamente simbólico (CHUVA, 2009, p.44). 

 

Entretanto, há que se diferenciar o conceito de bem cultural do de patrimônio cultural. Flávio 

de Lemos Carsalade (2015), afirma que o bem, “é a substância concreta da coisa dotada de 

significado patrimonial e que integra o rol do patrimônio coletivo, herança selecionada por 

um povo para referenciá-lo e constituir o conjunto que atravessa a temporalidade de suas 

gerações”, enquanto que patrimônio cultural é aplicado a “uma unidade específica como uma 

igreja ou uma escultura selecionados como objetos de preservação” (CARSALADE, 2015, 

p. 2). Classifica-se com esta terminologia, um bem construído pela cultura, sendo assim, um 

bem cultural. 

Já a categoria de lugar manifesta-se como área, região e território. O lugar é onde há 

reprodução de vida por meio da “tríade habitante-identidade-lugar”, sendo o “lugar a porção 

do espaço apropriável para a vida, é o bairro, é a praça, é a rua [...] (CARLOS, 1996, p. 20). 

O conceito de “lugar de memória” é usado recorrentemente nos estudos sobre processos de 

patrimonialização e memorialização. Publicado pelo historiador francês Pierre Nora,  

a obra Les Lieux de Mémoire (1992) elabora o conceito a partir da percepção de que na 

França, desde os anos 1980, vivia-se a “era das comemorações”. De acordo com o autor, 

tratava-se de comemorações reinventadas, não pautadas pela identidade nacional, mas pela 

diversidade de narrativas e de grupos sociais. 

Nora elaborou o conceito de “lugares de memória” por meio da percepção da separação entre 

história e memória, uma vez que a sociedade francesa passou por transformações, 

especialmente relacionada à aceleração dos processos históricos (NORA, 1993).  

Deste modo, Nora escreveu que os lugares de memória eram:  
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antes de tudo, restos. [...] os rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações 

passageiras numa sociedade que dessacraliza; fidelidades particulares de uma 

sociedade que aplaina os particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade 

que nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo 

numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos (NORA, 

1993, p. 12-13).  

 

 

Reconhecendo os equívocos no uso do conceito e uma tendência a reduzir os “lugares de 

memória” à materialidade e ao monumental, Nora reiterou a definição inicial de “lugares de 

memória”, pontuando que o conceito “supõe uma justaposição de duas ordens de realidades”, 

sendo como uma “realidade tangível e apreensível, às vezes material, às vezes menos, inscrita 

no espaço, no tempo, na linguagem, na tradição” e outra que é “puramente simbólica, 

portadora de uma história”. (NORA apud GONÇALVES, 2012, p.34). 

A dualidade, dessa forma, entre a materialidade e imaterialidade do patrimônio cultural está 

presente nas discussões sobre o patrimônio e os bens culturais. Acerca desta dicotomia são 

utilizadas as reflexões de Ulpiano Bezerra de Meneses (2012) sobre o tema. Para o autor, 

pode-se concluir que o patrimônio sempre tem como suporte “vetores materiais”. De acordo 

com Meneses, “isso vale também para o chamado patrimônio imaterial, pois se todo 

patrimônio material tem uma dimensão imaterial de significado e valor, por sua vez todo 

patrimônio imaterial tem uma dimensão material que lhe permite realizar-se.” (MENESES, 

2012, p. 31).  

Com efeito, percebe-se a aplicabilidade da discussão para os “lugares de memória”, que são 

locais físicos revestidos de uma aura49 imaterial, mas que, entretanto, só pode se expressar 

por intermédio da materialidade. Assim sendo, deve-se ter em mente a complementariedade 

e não a contraposição entre as dimensões de um bem cultural.  

No que se refere à preservação dos bens culturais, em conformidade com Leonardo Barci 

Castriota (2009), o entendimento da complementariedade entre as dimensões material e 

imaterial do patrimônio cultural, contribuiu para a constatação de que o fim da conservação 

não é manter os bens materiais, mas sim promover a manutenção dos valores incorporados 

pelo patrimônio. (CASTRIOTA, 2009, p. 209-210). 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E LEGISLAÇÃO  

 

A primeira notícia que se tem acerca da proteção de monumentos é referente ao século XVIII, 

quando o D. André de Melo e Castro, Conde das Galveias, então vice-rei do Brasil entre 1735 

e 1749, tomou conhecimento das intenções do governador de Pernambuco a respeito das 

construções deixadas pelos holandeses, escrevendo-lhe uma carta onde demonstra percepção 

 
49 O conceito foi utilizado para designar os elementos únicos de uma obra de arte original. Para o Walter 

Benjamin, a aura está relacionada a autenticidade; a existência única de uma obra de arte. Está ligada a 

ideia religiosa de aura, dando à obra de arte um caráter de objeto a ser cultuado. 
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da complexidade dos problemas que envolve a proteção de monumentos históricos (IPHAN, 

1980, p. 9).  

A segunda tentativa de proteção do patrimônio ocorreu mais de um século depois, quando o 

Ministro do Império Conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, comunica ordens aos 

presidentes das províncias para que obtivessem “coleções epigráficas para a Biblioteca 

Nacional”. Mais de 30 anos depois o Chefe da Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional 

recorreu as províncias de Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco para recolher a epigrafia 

dos monumentos da região. Embora o Imperador D. Pedro II tivesse interesse pelos estudos 

históricos, durante seu reinado nenhuma providência foi tomada com o intuito de preservar 

os monumentos nacionais (IPHAN, 1980, p. 9). 

Em 1920, o professor Bruno Lobo, então presidente da Sociedade Brasileira de Belas Artes 

encarregou o professor Alberto Childe, conservador de antiguidades clássicas do Museu 

Nacional, de elaborar um projeto em defesa do patrimônio nacional. Entretanto, a iniciativa 

não teve prosseguimento. Algum tempo depois na Câmara dos Deputados surgiu o primeiro 

projeto visando organizar a proteção dos monumentos históricos e artísticos do país, 

apresentado em 1923 pelo representante pernambucano Luiz Cedro. No ano seguinte, 

Augusto de Lima, representante de Minas Gerais apresentou na Câmara projeto que proibia 

a saída para o exterior de obras de arte brasileira, era um complemento ao projeto de Luiz 

Cedro (IPHAN, 1980, p. 10). 

A partir de 1924 as iniciativas de proteção patrimonial saíram da esfera federal e passaram 

para o âmbito estadual. A primeira foi de Minas Gerais, quando o então presidente estadual 

Mello Vianna organizou, em 1925, uma comissão para estudar o assunto. Seu intuito era 

preservar as antigas cidades mineiras do efeito do comércio de antiguidades. Do trabalho 

resultou um esboço de anteprojeto de lei federal, que embora não tenha sido utilizado, teve 

grande importância nos antecedentes da legislação brasileira (IPHAN, 1980, p. 10). 

O estado da Bahia, tomou a iniciativa de organizar a defesa do patrimônio histórico e artístico 

do estado, por meio das leis estaduais nº 2.031 e nº 2.032, de agosto de 1927. Em seguida o 

estado de Pernambuco, por meio da lei nº 1.918 de agosto de 1928, autorizou o governador 

do estado a criar a Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais e um museu (IPHAN, 1980, 

p. 10). Contudo, as medidas adotadas pelos estados não foram suficientes para assegurar a 

proteção do patrimônio histórico e artístico, mesmo em seus respectivos territórios.  

Três anos após a Revolução de 1930 surgiu a primeira ação federal sobre a questão: o Decreto 

nº 22.928, promulgado em 12 de julho de 1933 declarou Ouro Preto como monumento 

nacional. Mesmo reconhecendo a importância da preservação do patrimônio nacional, este 

decreto não se ateve a questões voltadas para a preservação. O primeiro princípio acerca da 

preservação do patrimônio se deu com a Constituição de 1934, “que dispõe sobre a 

competência concorrente da União e dos Estados no que diz respeito à proteção do 

patrimônio histórico, artístico e paisagístico nacional. É a primeira materialização do 

conceito de função social da propriedade” (TEIXEIRA, 2015, p. 53).  
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O Decreto nº 24. 735 de 14 julho de 1934 organizou o Serviço de Proteção do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). A criação do SPHAN foi aprovada como parte do 

Ministério da Educação em abril de 1936, neste período o órgão teve caráter experimental, 

com o intuito de elaborar uma proposta de lei federal que regulasse “a preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional, e a organização da instituição” (TEIXEIRA, 2015, 

p. 53). 

O Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937 oficializou o SPHAN que tem como 

principal instrumento de proteção o tombamento inscrevendo-se no Livro do Tombo os bens 

a serem protegidos. O tombamento é caracterizado pelo reconhecimento de um bem e sua 

inscrição em um dos seguintes livros: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico; Histórico; das Belas Artes e das Artes Aplicadas (TEIXEIRA, 2015, p. 53-54).   

Os primeiros trinta anos de atuação do SPHAN podem ser denominados de “cidade 

monumento”, pois houve o tombamento de centros históricos de cidades como Olinda, Ouro 

Preto, Recife e Salvador, uma vez que este momento da instituição privilegiou a preservação 

de construções do período colonial brasileiro. Entretanto, é importante destacar que não 

foram as cidades enquanto conjunto que foram tombadas, mas os prédios que as 

conformavam, ou seja, eram valorizados muito mais os bens de forma individual do que a 

totalidade que era conformada por eles. Conforme analisa Luciana Teixeira, os arquitetos 

modernistas membros da iniciativa identificavam certa correspondência entre a arquitetura 

moderna e a colonial “cujos traços em comum seriam a simplicidade, a austeridade a pureza 

e o bom uso dos materiais” (TEIXEIRA, 2015, p. 55). 

Já o final dos anos 1960 e início dos 1970 é marcado pela influência das Cartas Patrimoniais,  
 

 

que refletem como os conceitos e políticas preservacionistas tiveram de se adaptar 

à nova realidade urbana mundial, decorrente do crescimento demográfico das 

cidades, da industrialização e urbanização aceleradas. A autora cita a incorporação 

do termo “sítio-urbano” ao discurso oficial do patrimônio no final da década de 

1960, substituindo o conceito anterior de “cidade-monumento”. Ela ainda afirma 

que, na década de 1970, o patrimônio passa a ser encarado como elemento de 

continuidade do tempo e assume funções e usos sociais, com a preservação 

deixando de ser o congelamento de um tempo passado e se tornando palco de 

acontecimentos sociais e culturais (TEIXEIRA, 2015, p. 55). 

 

 

A Constituição Federal de 1988, por conseguinte, revisa e amplia o conceito de patrimônio 

cultural e estabelece que é papel da União, dos Estados e Municípios atuarem na proteção de 

seus bens culturais. O art. 216 dispõe que “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 

de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira”. Este artigo da Constituição é inovador dada a sua abrangência e ampliação da 

noção de patrimônio cultural.  
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No caso de Belo Horizonte, têm-se atualmente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) agindo no nível Federal, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais (IEPHA/ MG) com desempenhando papel na esfera Estadual e a 

Fundação Municipal de Cultura (FMC) atuando no Município.  

O IEPHA/ MG foi criado em 30 de setembro de 1971 pela Lei 5.775, que autoriza o poder 

executivo a instituir, sob forma de fundação, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico (IEPHA/MG) e refletia a necessidade de um órgão que resguardasse os bens 

culturais estaduais de modo a auxiliar a atuação do SPHAN. Belo Horizonte, nos anos 1970, 

estava em pleno desenvolvimento e crescimento. De acordo com Luciana Teixeira, este 

crescimento “se refletia no adensamento populacional e verticalização das edificações, e 

durante esse período não havia na cidade um órgão que defendesse o patrimônio local”. O 

furor modernizante era a marca daquele momento na cidade e isto foi bastante prejudicial ao 

patrimônio, uma vez que havia uma negação de sua importância para a capital. (TEIXEIRA, 

2015, p. 56). 

Já o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 

(CDPCM-BH) foi criado pela Lei nº 3.082 de 6 de julho de 1984 com a função de organizar 

a proteção do patrimônio cultural da cidade. O órgão atuou em conjunto com o Departamento 

de Memória e Patrimônio Cultural da então Secretaria Municipal de Cultura, atual FMC. O 

CDPCM-BH contou inicialmente com nove membros, em 1989 este número foi ampliado 

para 15 e por fim, em 2000 este número passou para 17.   

O tópico a seguir aborda questões concernentes a Belo Horizonte e seus lugares, a partir do 

conceito de “lugares de memória”.  

 

BELO HORIZONTE E SEUS LUGARES 

 

Os espaços que compõem as cidades estão investidos de uma atmosfera que transcende o 

ambiente construído. Nesses ambientes, as sociedades ampliam suas relações sociais, 

políticas e culturais, construindo histórias e memórias coletivamente. Esses lugares possuem 

uma tríade: material, simbólica e funcional simultaneamente. Os três aspectos coexistem 

quando as sociedades investem os lugares de uma “aura simbólica”, utilizando-os como 

recurso para a lembrança (NORA, 1993, p. 10).  

Neste contexto, diversos espaços têm sido compreendidos como “lugares de memória”. 

Chama atenção que alguns desses locais são evocados a partir da literatura, conduzindo a um 

passeio afetivo pelos caminhos percorridos pelos escritores.50 Os trabalhos voltados para os 

“lugares de memória” estão se tornando cada vez mais abundantes, entretanto é importante 

ressaltar que estes ambientes mnêmicos se encaixariam em uma categoria que supera a 

 
50 Nesse sentido ver: MONTERO, Tereza. Rio de Clarice: passeio afetivo pela cidade (2018). GIL, Daniel 

(Org.).  Roteiro lírico e sentimental da cidade de São Sebastiao do Rio de Janeiro: onde nasceu, vive em 

trânsito e morre de amor o poeta Vinicius de Moraes (2018).  
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dicotomia material versus imaterial, já que a materialidade dos lugares é imprescindível para 

firmar a memória e, ao mesmo tempo, a subjetividade – sentidos, valores imateriais e afetos 

– é o que imprime um valor muitas vezes mais forte do que estilo e a estética para que esses 

locais sejam considerados patrimônio. 

De acordo com Ana Cecília Nascimento Rocha (2005), nesse sentido, todo testemunho 

material possui uma dimensão intangível, bem como o contrário se verifica:  

 

 
todo patrimônio imaterial possui uma dimensão tátil, revelando-se por 

materialidades, pela mão do homem que desvenda o saber-fazer, pelo espaço onde 

as atividades tomam curso, pela natureza a qual se apropria e modifica, pelos 

objetos que compõem a prática (ROCHA, 2005, s/p). 

 

A seguir serão apresentadas questões concernentes ao Conjunto Urbano da Rua da Bahia e 

Adjacências e as políticas de preservação aplicadas a esta parte da cidade. 

 

CONJUNTO URBANO DA RUA DA BAHIA E ADJACÊNCIAS 

 

 
Todos os caminhos iam à Rua da Bahia. Da Rua da Bahia 

partiam vias para os fundos do fim do mundo, para os 

tramontes dos acabaminas... A simples reta urbana... Mas 

seria uma reta? Ou antes, a curva? Era a reta, a reta sem 

tempo, a reta continente dos segredos dos infinitos paralelos. 

E era curva. A imarcescível curva, épura dos passos 
projetados, imanência das cicloides, círculo infinito... Nós 

sabíamos, o Carlos tinha dito. A Rua da Bahia era rua sem 

princípio nem fim. Descíamos. Cada um de nós era um dos 

moços do poema. Subíamos. ‘Um moço subia a Rua da 

Bahia’ (Pedro Nava, 1976, p. 352). 
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Figura 1: Rua da Bahia sentido Avenida Paraopeba, atual Augusto de Lima. 

 

Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto. 

 

O livro Beira-mar apresenta diversos lugares da cidade de Belo Horizonte por onde passou 

o seu autor nos anos 1920. De acordo com Pedro Nava, a Rua da Bahia começava “muito 

mais embaixo, na zona ferroviária dos seus limites confusos com Januária, o que daí, 

passando pelo Jardim da Estação” (NAVA, 1979, p. 9).  

Aqui serão destacados o Conjunto Urbano da Rua da Bahia e Adjacências, uma vez que 

nestes espaços se localizam um dos trechos que mais conservou a toponímia original sugerida 

por Aarão Reis, engenheiro chefe da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC). Além 

disso, a Rua da Bahia, do ponto de vista histórico, representa um dos principais vetores de 

expansão urbana da cidade: por ela passava o caminho do bonde, nela estavam situados 

restaurantes, bares e lugares da boemia tradicionais da cidade, como o famoso Bar do Ponto, 

junto ao final dos bondes e do Café Estrela, principal núcleo do modernismo mineiro. A Rua 

da Bahia, pode ser vista como um dos principais patrimônios de caráter imaterial de Belo 

Horizonte.  
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Figura 2: Esquina da Rua da Bahia com Avenida Augusto de Lima. 

 

Fonte: Foto: Adão de Souza. Prefeitura de Belo Horizonte.  

 

 

A patrimonialização do Conjunto Urbano da Rua da Bahia e Adjacências possibilita observar 

questões relacionadas às políticas públicas de proteção patrimonial atuantes na cidade, pois 

sua preservação está baseada na identidade que lhe é conferida, marcadamente pela 

diversidade topográfica, da paisagem urbana edificada e de usos por diversos grupos sociais. 

De acordo com Teixeira, o estudo realizado pela Práxis em 1990 subdividiu este Conjunto 

Urbano em seis trechos distintos, cada um com identidade própria e diversa (TEIXEIRA, 

2015, p. 67). O estudo também deu direcionamentos para o conjunto, buscando manter sua 

identidade, já que a rua é testemunho da história de Belo Horizonte,  

 

 

assim, temos a proteção dos elementos que conformam a Rua da Bahia como eixo 

histórico; a unidade de tratamento que garanta uma percepção do eixo respeitando-

se a diversidade dos trechos; a opção por privilegiar atividades de uso coletivo e 

convívio social; a promoção da valorização dos espaços de uso coletivo; a melhoria 
das condições ambientais; o desenvolvimento, junto aos proprietários dos imóveis, 

estabelecimentos comerciais e de serviços e responsáveis por instituições de ações 

de promoção da parceria com o setor público a fim de valorizar o patrimônio 

cultural do conjunto; a promoção da recuperação, da restauração e da valorização 
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das edificações tombadas e imóveis de interesse cultural; e a adoção de parâmetros 

urbanísticos como forma de promover a melhor adequação das novas construções 

às características do conjunto e a valorização dos marcos referenciais existentes 

(TEIXEIRA, 2015, p. 67). 

 

No Conjunto Urbano da Rua da Bahia e Adjacências há vários bens culturais protegidos pelo 

tombamento, 51 além de imóveis indicados para o tombamento, além de edificações de 

interesse cultural para os quais foram solicitados Registro Documental. Há ainda bens 

tombados na esfera municipal e na esfera estadual, o que demonstra a importância das 

edificações para o patrimônio cultural deste eixo da cidade. Observa-se com isto a acuidade 

da rua em questão, uma vez que esta representa a zeitgeist da capital por meio do seu 

patrimônio edificado e pela imaterialidade inerente à própria Rua da Bahia.  Os instrumentos 

de proteção legal estão voltados para a preservação de bens que contribuem para a 

perpetuação da memória da cidade por meio de suas ruas e construções, uma vez que o 

conjunto é marcado pela diversidade de usos, tais como: residências, uso comercial e para 

prestação de serviços. É esta diversidade que garante a vitalidade do conjunto.    

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considera-se, por fim, a importância da atuação dos órgãos de proteção patrimonial no que 

se refere à manutenção dos bens culturais de Belo Horizonte, em especial do Conjunto 

Urbano da Rua da Bahia e Adjacências, que por todo seu histórico desde a fundação da cidade 

representa o espírito da época dos primeiros anos da nova capital. O papel fundamental das 

políticas patrimoniais do CDPCM-BH e do IEPHA/ MG no que tangencia à proteção dos 

bens do conjunto em questão servem para demonstrar o papel de destaque da Rua da Bahia 

para a cidade de Belo Horizonte. Observa-se questões da concepção de patrimônio cultural 

que foram abordadas neste estudo reuniram práticas de ordem simbólica, mas também da 

execução concreta de políticas governamentais.    

A Rua da Bahia pode ser tida como um “lugar de memória” de Belo Horizonte uma vez que 

esta categoria remete a uma unidade significativa, seja de ordem material ou imaterial, que a 

ação do homem ou o trabalho do tempo converteu em elemento simbólico do patrimônio 

memorial de uma comunidade. 

Nota-se ainda importância da fonte documental escolhida para subsidiar o estudo proposto, 

visto que o livro traz uma Belo Horizonte do início do século passado em que alguns dos 

locais citados não existem mais, mas apresentam outros que resistiram à ação do tempo e são 

alvo de políticas patrimoniais de preservação. Desse modo, acredita-se que uma obra 

 
51 Destacam-se a Ótica Metrópole, Basílica de Lourdes, a Sede do Izabela Hendrix, o Conjunto 

Arquitetônico do Minas Tênis Clube.  
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memorialista é uma importante fonte para se analisar as mudanças pelas quais a cidade 

passou. 
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Os paradoxos do uso turístico do patrimônio: símbolos, tradições e memória na 

construção da identidade coletiva  

The paradoxes of tourism use of heritage: symbols, traditions and memory in 

construction of collective identity 

 Las paradojas del uso turístico del patrimonio: símbolos, tradiciones y memoria en la 

construcción de la identidad colectiva. 

 

Raíssa de Keller e Costa – Universidade Federal de Minas Gerais52 

 

Resumo: A cultura e a identidade da nação brasileira têm profundas raízes no passado colonial 

representado e amplamente vinculado às cidades mineiras. A relação entre os bens culturais e o 

turismo apresenta-se envolta por paradoxos tanto na prática das visitações e relação com a 
comunidade, como pela transmissão de memórias demarcadas ao longo do século XX. Este estudo 

busca analisar as interfaces entre cultura, patrimônio e turismo com o intuito de contribuir para uma 

reflexão teórica interdisciplinar. Apresenta-se, também, o regionalismo mineiro e seus elementos 

como exemplo de projeção da identidade regional na cultura nacional. Discute relações entre cultura-
turismo-identidade conflituosas, e, nem sempre reivindicam o propósito fundamental da preservação, 

de representação da diversidade social. 

Palavras-chave: Patrimônio cultural, Turismo, Identidade. 

 

Abstract: The culture and identity of the Brazilian nation has deep roots in the colonial past 
represented and largely linked to the cities of Minas Gerais. The relationship between cultural goods 

and tourism is wrapped by paradoxes both in the practice of visitation and relationship with the 

community, as well as the transmission of demarcated memories throughout the twentieth century. 

This study seeks to analyze the interfaces between culture, heritage and tourism in order to contribute 
to an interdisciplinary theoretical reflection. It also, presents the Minas Gerais regionalism and its 

elements as an example of projection of regional identity in the national culture. Discusses relations 

between culture-tourism-identity are conflicting, and, do not always claim the fundamental purpose 

of preservation, representation of social diversity. 

Keywords: Cultural heritage, Tourism, Identity.  

 

Resumen: La cultura y la identidad de la nación brasileña tienen profundas raíces en el pasado 

colonial representadas y en gran medida vinculadas a las ciudades de Minas Gerais. La relación entre 

los bienes culturales y el turismo está rodeada de paradojas tanto en la práctica de las visitas como en 

 
52 Aluna do Programa de Pós–graduação Interdisciplinar em Ambiente Construído e Patrimônio 

Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Professor 

Dr. Leandro Benedini Brusadin. 

 



 
 

 

179 

 

la relación con la comunidad, así como en la transmisión de recuerdos demarcados a lo largo del siglo 

XX. Este estudio busca analizar las interfaces entre cultura, patrimonio y turismo para contribuir a 

una reflexión teórica interdisciplinaria. También presenta el regionalismo de Minas Gerais y sus 
elementos como un ejemplo de proyección de identidad regional en la cultura nacional. Se analizan 

las relaciones entre cultura-turismo-identidad son contradictorias, y no siempre reclaman el propósito 

fundamental de preservación, representación de la diversidad social. 

Palabras clave: Patrimonio Cultural, Turismo, Identidad. 

 

Introdução 

As cidades mineiras no Brasil ocupam um lugar de destaque no cenário nacional por 

representarem, de modo geral, a cultura e a identidade da nação com profundas raízes no 

passado colonial. A valorização dos bens culturais pelo turismo possibilita estabelecer elos 

com o passado, mas essa relação não está ligada apenas ao lazer, mas à continuidade de um 

passado nacional demarcado ao longo do século XX. A partir disso, este estudo busca analisar 

as interfaces entre cultura, patrimônio e turismo com o intuito de contribuir para uma reflexão 

teórica interdisciplinar acerca da relação dos cidadãos com o passado atrelado ao 

desenvolvimento do turismo. Em seguida delimita-se o regionalismo mineiro fundamentado 

em Arruda (1990) para demonstrar como as escolhas de elementos de projeção da identidade 

regional constituem a cultura nacional. 

Baseado em escolhas e práticas de preservação, geralmente a partir das decisões de grupos 

hegemônicos no Brasil, a valorização do patrimônio como um todo implicou nas narrativas 

que são herdadas e nos valores atribuídos a determinados bens culturais. Nesse processo, 

acredita-se que o turismo surgiu como aliado por sua característica relacionada ao progresso 

e ao desenvolvimento. A articulação entre o passado representado pelo patrimônio cultural e 

seus usos na contemporaneidade pelo turismo possuem um eixo em comum: a expressão de 

símbolos que se apresentam como elementos da nacionalidade a ser evocada pela memória 

coletiva, e projetados na história nacional.  

A preservação do patrimônio cultural possui em suas bases sociológicas, políticas e culturais 

a valorização das memórias pelo passado, pelo presente e garantias de conservação para o 

futuro. Mas retomar o passado, de alguma forma, é remonta-lo a partir de seus sinais e 

reminiscências. Seriam os bens culturais originários da própria noção de patrimônio ou da 

necessidade de consumo e consequente propagação para a sociedade? Para Brusadin (2014), 

essa questão nem sempre é perceptível quando se trata dos bens culturais, já que patrimônio 

e turismo permeiam uma construção sociocultural com influências políticas e econômicas de 

relações complexas.   

Estudos apontam para a necessidade de ir além, tanto na atividade turística como nas práticas 

de preservação, no sentido de estimular o pertencimento da comunidade, de visitantes com 

os lugares e em direção ao desenvolvimento sustentável atrelado à cultura. E, ainda, a 

necessidade de dar ferramentas para a apropriação simbólica dos bens culturais, ampliando 

as possibilidades de representação, já que o processo de identificação está geralmente 

relacionado ao uso dos símbolos que integram as narrativas históricas instituídas.  
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Este estudo não pretende esgotar as discussões, mas fomentar o diálogo e a reflexão em uma 

abordagem essencialmente teórica, utilizando de pesquisa bibliográfica na contextualização 

dos conceitos: identidade, cultura, turismo, patrimônio – tendo como foco o Brasil e o 

regionalismo mineiro. 

 

Símbolos, tradições e memória na construção da identidade coletiva 

A relação das pessoas com o passado é essencial para a construção da identidade, seja 

individual ou coletiva. Relembrar é como buscar referências e significados no tempo passado 

confirmando o presente, é como o alicerce ou a justificativa da identidade e necessária para 

a continuidade, já que a “nossa continuidade depende inteiramente da memória; recordar 

experiências passadas nos liga a nossos selves anteriores, por mais diferente que tenhamos 

nos tornado” (LOWENTHAL, 1998, p.83). 

Essas memórias sociais instituídas através de narrativas que fortaleçam culturas nacionais, 

no limiar entre o oficial e o não oficial, como afirma Pollak (1989) se baseiam em 

representações, valores e símbolos. Se a identidade cultural se baseia nesses elementos, a 

produção do sentido de nação envolve a identificação e assim se constroem as identidades, 

como aponta Hall (2015). É também através disso que as histórias são contadas e que as 

memórias viabilizam a conexão com o passado e as imagens que o evocam. 

Na busca por respostas sobre como a narrativa da cultura nacional é contada, Hall (2015) 

seleciona 5 aspectos considerados pelo autor como principais: 1) “a narrativa da nação”, a 

forma como é contada e recontada seja nas histórias, nas literaturas nacionais, na mídia e na 

cultura popular; 2) “a ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade”; 

3) “uma terceira estratégia discursiva é constituída por aquilo que Hobsbawm e Ranger 

chamam de ‘invenção da tradição’”; 4) “mito fundacional”,  a história sobre a origem da 

nação e de seu caráter nacional no tempo mítico (HALL, 2015, p. 31-33).  

Destaca-se aqui, a invenção das tradições, um conceito desenvolvido por Hobsbawm e 

Ranger (1997) que consiste em uma série de práticas, que não reivindicam ser antigas, de 

natureza simbólica que incorporam valores à sociedade através da repetição, atribuindo a 

ideia de continuidade. Assim como aponta Hall (2015), a invenção das tradições tem 

profundas relações com o desenvolvimento moderno da nação e do nacionalismo. Observa-

se que o próprio entendimento de “tradição” e de “modernidade” não possuem uma distinção 

clara entre si já que um paradoxo se apresenta nessa relação em que as nações modernas estão 

enraizadas na antiguidade.  

Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas 

por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 

simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 

repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 

passado histórico apropriado (HOBSBAWm; RANGER, 1997, p. 9). 
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Cabe ressaltar que essas tradições inventadas não são necessariamente antigas, então, 

determinadas tradições podem até ser novas ou inventadas para assimilação de valores 

sociais, no contexto de dominação social e política. 

A percepção dos fenômenos que envolvem o sentimento de referência e identidade traz à luz 

o conceito de “lugares de memória” de Pierre Nora (1993), aqueles que expressam o anseio 

de retorno e resgate de ritos e momentos históricos. Assim, de acordo com Nora (1993) 

lugares de memória podem ser entendidos como manifestações culturais, práticas, ritos, 

documentos, símbolos que remetem ao passado, fazem lembrar de acordo com o que é 

determinado pelos interesses do presente. Se por um lado as escolhas do que deverá ser 

lembrado podem ser uma forma de instituir tradições e transmiti-las, de outro ponto de vista 

e a longo prazo, podem resultar em exclusão social, falta de pertencimento com o lugar por 

parte da comunidade local e turistas, especialmente quando não há representatividade na 

interpretação dos símbolos e planejamento que garantam a sustentabilidade. 

As reflexões acerca dessa temática evocam a ideia de que a sociedade vive o momento dos 

lugares de memória. O interesse a esses lugares é cada vez mais presente no cotidiano das 

comunidades que buscam um reencontro com o passado. Essas experiências pessoais com 

relação ao patrimônio refletem na vida e na cultura, bem como nos processos de apropriação, 

seja pela comunidade ou pelo turismo já que ambos possuem relação direta com a identidade 

cultural e transmissão dos valores instituídos.  

A análise e a compreensão dos significados do patrimônio e sua percepção pela comunidade 

é um elemento fundamental para o desenvolvimento do Turismo Cultural. Na atividade 

turística planejada a partir da sustentabilidade do atrativo turístico ou do bem patrimonial, 

esse último deixa de ser uma peça de curiosidade momentânea e passa a incorporar amplos 

significados possibilitando a interação e favorecendo a experiência no lugar (MENESES, 

2004). É importante que essa relação entre a cidade e a economia se estabeleça a partir da 

premissa do desenvolvimento sociocultural, já que o turismo pautado na sustentabilidade, 

pode se tornar um elemento de excelência nos processos de valorização e representatividade 

cultural. De acordo com Froner (2017), a valorização da cultura como base de 

desenvolvimento amplia a noção de política cultural visando objetivos de longo prazo que 

trarão impactos no desenvolvimento social. O imediatismo das atividades econômicas - bem 

como o turismo vem se estabelecendo de modo geral - é um grande impasse para esse 

crescimento. Um grande reflexo dessas relações, destacáveis no contexto do patrimônio, são 

os bens eurocêntricos valorizados/institucionalizados no Brasil de forma a alimentar essa 

cultura colonialista e presente ainda na contemporaneidade.  

A atividade turística, tal qual se configura, pode gerar possibilidades de conhecimento e 

vivências diferenciadas baseadas nas relações humanas e culturais. Entretanto, também pode 

causar problemas para a comunidade autóctone, como danos ambientais, sociais e culturais, 

sendo que o último resulta em interferência na cultura modificando aspectos do cotidiano até 

então praticados, diretamente vinculados ao imediatismo econômico. De acordo com Barreto 

(2008), a busca pelos turistas de um reencontro com o passado, tradições e identidades parece 

ser uma resposta ao processo de mundialização da cultura, surgindo como uma necessidade 

de mercado. A autora destaca, ainda, que a criação de um produto turístico a partir de 
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elementos da cultura pode gerar a sensação de desconforto às populações locais, sentindo-se 

como em zoológicos. De acordo com Barreto (2008), ao mesmo tempo que o turismo é 

utilizado pelo Estado como fator de desenvolvimento e progresso socioeconômico, a ideia de 

preservação das tradições e da cultura local são colocadas como produtos que devem se 

manter intactos, para comercialização. No entanto, nessas relações paradoxais, é preciso 

lembrar que se nem as pessoas permanecem as mesmas ao longo do tempo, assim também 

se comportam as culturas e todas as bases para a construção da identidade, o que pode ser 

considerado como uma (re) construção constante, relacionando-se à memória de grupos.  

Quanto à memória, nesse contexto, pode ser compreendida como um elemento coletivo na 

construção da identidade social, ou seja, pela ação individual na sociedade envolvendo 

diversos aspectos sociais, dentre eles, os sinais e os símbolos. Assim, pode ser importante 

compreender a lógica inerente às tradições culturais e histórias oficiais e reconhecer que esses 

fenômenos de construção de memória envolvem valores e éticas, constituintes da sociedade. 

Com relação às questões que envolvem a identidade cultural, Hall (2015) afirma que o 

próprio conceito é um fenômeno social complexo. Dentre as suas contribuições sobre as 

culturas nacionais afirma que a produção do sentido de nação envolve o sentido de 

identificação e assim se constroem as identidades. É também através disso que as histórias 

são contadas e que as memórias viabilizam a conexão com o passado e as imagens que o 

evocam. 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso – um 

modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 

concepção que temos de nós mesmos (HALL, 2015, p.31). 

Considerando que as tradições atuam como estrutura para construções sociais e culturais, 

bem como o patrimônio o é, reafirmam, criam e/ou descontroem identidades. Delimitando-

se ao caso brasileiro, é possível compreender que assim se explica a motivação simbólica dos 

responsáveis pela construção política, administrativa, social e religiosa acerca dos temas 

patrimoniais, a partir da atenção despendida pelos modernistas no Brasil, no começo do 

século XX. Para eles, envolvidos com a cultura nacional, os valores estavam na diversidade 

e por isso era preciso elaborar uma cultura que permitisse aos próprios brasileiros a 

redescoberta do país, mas o que seria evidenciado?  

Os modernistas, frequentemente lembrados pela Semana de Arte Moderna de 1922 que 

simbolizou o começo da estética moderna no país, estavam envolvidos com a cultura 

brasileira a partir de duas perspectivas antagônicas e inerentes à modernidade: a ruptura com 

o passado; mas também a releitura da realidade social e histórica da sociedade brasileira com 

base na investigação do passado, ou seja, com base em elementos trazidos pelos europeus em 

meio à colonização. Essa relação dialética introduziu a diversidade brasileira como aspecto 

valorativo, em evidência na cultura do país, no entanto, passaram a elaborar a cultura nacional 

com o intuito de que os brasileiros redescobrissem o Brasil a partir de suas escolhas, ou seja, 

do que seria evidenciado. 

Ao considerar a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

em 1937, projeto de um modernista, as práticas de preservação passaram a evidenciar, por 
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exemplo, aspectos que seriam considerados autênticos da nação, entre eles as cidades 

mineiras símbolos do período colonial. Com as políticas de preservação surgiu a necessidade 

de desenvolvimento econômico para viabilizar as práticas preservacionistas e o turismo 

surgiu como ferramenta para a manutenção de cidades como Ouro Preto, de acordo com os 

apontamentos realizados por Aguiar (2013). Compreende-se que o seu processo de elevação 

a Monumento Nacional em 1933 e depois o tombamento em 1938 significaram investir em 

um modelo do que foi denominado de barroco mineiro. Como aponta Brusadin (2011), o 

novo uso da antiga Casa de Câmara e Cadeia destinado à criação do Museu da Inconfidência 

em ato político oficial de 1938 é um demonstrativo do empenho político, econômico, 

sociocultural na transformação da cidade em símbolo do patrimônio nacional brasileiro; 

mesma época em que foi construído o Grande Hotel pelo arquiteto modernista Oscar 

Niemeyer no Centro Histórico. A partir de então, o investimento em lugares de memória na 

cidade e seus mitos, facilitado pelo conjunto arquitetônico preservado, compuseram as ações 

ao longo do século XX, que podem ser compreendidas como características de uma 

necessidade de manutenção de um passado colonial para reafirmação das tradições nacionais 

e composição da identidade brasileira, subsidiadas pelo turismo.   

Considerando os elementos de coesão utilizados para unificação da sociedade brasileira no 

contexto do patrimônio institucionalizado ao longo do século XX, cabe ressaltar que as 

memórias em evidência não compreenderam a totalidade da diversidade cultural no país. As 

políticas internacionais para o desenvolvimento sustentável e para o empoderamento cultural 

vem trazendo essa discussão na agenda internacional a partir da necessidade intrínseca de 

relacionar a cultura à sustentabilidade como fator de desenvolvimento econômico e político 

(FRONER, 2017). Isso porque os valores de uma sociedade quando respeitados e valorizados 

favorecem a consciência individual e coletiva levando ao desenvolvimento da noção crítica 

da estrutura social, que, consequentemente irão favorecer a busca por alternativas para 

problemas específicos (FRONER, 2017). Então, se há tamanha diversidade cultural, como é 

que soluções prontas vindas de um determinado grupo em um processo de verticalização 

poderiam suprir todas as demandas da sociedade? Faz-se necessário, segundo Froner (2017), 

uma melhor utilização das realidades e oportunidades de pluralismo.  

Nessa dinâmica de preservação em meio ao pluralismo cultural, cabe refletir, se todas as 

tradições são passíveis de mudanças seria possível identificar a ruptura entre o original e o 

inventado? O que seria o autêntico? Percebe-se a necessidade de estudos futuros com novos 

objetos de estudo trazendo para o debate epistemológico a participação da atividade turística 

no contexto das tradições inventadas no patrimônio brasileiro, a partir do discurso utilizado 

nesse setor.  

Através da rica bibliografia disponível é sabido que o patrimônio brasileiro foi 

institucionalizado em 1937, fundado por modernistas e a partir de critérios que direcionavam 

a constituição da nacionalidade, utilizando-se das edificações. Naquele momento, o então 

SPHAN adotou claramente critérios que valorizavam a estética das cidades mineiras, 

reconhecendo a arquitetura do período colonial e elementos do chamado “barroco mineiro” 

como símbolos identitários da nação.  



 
 

 

184 

 

Envolto a todos esses aspectos valorativos, o universo dos mineiros, tão sublinhado como 

patrimônio brasileiro pela sua efetividade na história do país, é tema de estudos sobre a 

mineiridade e como essas características impactaram na construção da identidade da nação. 

Destaca-se, a seguir, o estudo de Maria Arminda Arruda (1990) e suas reflexões acerca da 

temática para contribuir nas reflexões sobre identidade, turismo e memória nacional.  

 

O regionalismo mineiro na construção identitária brasileira 

Compreendendo a cultura como um estilo, um modo de fazer as coisas e uma teia de 

significados, como aponta Clifford Geertz (1989), bem como as suas relações com as 

identidades culturais faz-se necessário exemplificar e discutir a relevância das culturas 

regionais e locais na construção das identidades.  

Ao pensar na identidade de um país há que se considerar os acontecimentos e fatos históricos 

regionais que alimentam a memória coletiva e contribuem para a construção da 

nacionalidade. Dentre tantas riquezas e diversidade, observa-se uma grande valorização de 

elementos presentes nas cidades coloniais. Esses traços específicos da cultura regional, no 

caso mineiro caracterizado pelo hibridismo cultural, vinculam-se à identidade regional, como 

no caso de Minas Gerais, com o “mineirismo” vinculado à “mineiridade” na publicação de 

Maria Arminda Arruda em 1990, “Mitologia da mineiridade”. 

Arruda (1990), em seu livro, investiga como a descrição do mineiro foi construída, 

transmitida e disseminada bem como suas implicações na construção da identidade nacional. 

Para a socióloga, a realidade social em Minas, no séc. XIX, encaminhou-se para certa 

autonomia criando um subcultura singular nas relações entre os tempos passado e presente 

denominado “mineirismo”, uma subcultura regional. O cotidiano do mineirismo com as suas 

práticas e características que a distinguem de outros tipos regionais é denominada 

“mineirice”.  

A mineiridade pode ser vista a partir dos apontamentos de Arruda (1990) como uma visão de 

mundo, uma lente universal construída com base na realidade de Minas Gerais e das práticas 

sociais que a compõem, com um conjunto de valores e características atribuídas aos mineiros. 

A pesquisadora reconhece que Minas é plural, mas integrada, então, se por um lado a 

diversidade é acentuada, por outro pode-se considerar que há um espírito particular que a 

integra. 

Os elementos dessa construção sociocultural de Minas Gerais - com impactos para além do 

social e cultural, mas políticos e econômicos - podem ser considerados tradições inventadas? 

Seria possível, dentre tamanha diversidade cultural, delimitar o que fora inventado com 

objetivos de dominação?   

Contribuindo com essa discussão acerca da mineiridade e os elementos de hospitalidade 

atribuídos aos mineiros, Pires (2017) corrobora com Arruda (1990) sobre a mineiridade e 

coloca em evidência a relação com a cozinha e as práticas sociais envoltas nos rituais 

vinculados à alimentação, que extrapolam a necessidade humana, mas às relações sociais 

estabelecidas com as pessoas e os lugares (quintais e hortas), definindo a mineiridade como:   
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Construção histórica e simbólica elaborada por uma elite intelectual e política que 

buscou no passado e nos relatos dos viajantes as suas bases, com o intuito de criar 

uma imagem regional. A hospitalidade mineira é uma de suas facetas e é repleta de 

significações imaginárias, representando aspectos específicos da sociabilidade 

ligada à cozinha e ao temperamento moderado do mineiro (PIRES, 2017, s/p.). 

As características comumente apontadas como sendo típicas dos mineiros e as 

particularidades dessa identidade instigam a descrição desses traços culturais e a busca por 

compreender os seus reflexos na construção da identidade nacional. Pode-se citar, com base 

nos levantamentos de literatura de viagens feitos por Arruda (1990) características que se 

repetem entre as narrativas, como: destemido, impetuoso, temperamento forte, comedido, 

tímido, sereno, simples, apegado à tradição, retraído, prudente, desconfiado, conciliador, 

sutil, introspectivo, discreto, cultua o lar, espírito patriarcal, hospitaleiro, cordial e sovino.  

Com relação ao apego às tradições, Arruda (1990) afirma que reflete um apego ao passado 

que pode ser explicado pelos conflitos de destaque na história do Brasil, os seus 

desdobramentos e o medo da mudança, por isso a busca pela permanência, pela segurança, 

pela ordem e prudência. Tais apontamentos parecem corroborar com a necessidade de 

mercantilização dos elementos culturais pelo Estado como reafirmação da cultura nacional, 

ou seja, ao mesmo tempo que visa o progresso, impõe a necessidade de resgate e 

congelamento do passado, o que pode ser considerado um paradoxo na atividade turística na 

contemporaneidade.  

Ainda sobre as características dos mineiros, a discrição ou sobriedade é apontada por Arruda 

(1990) como um dos traços mais marcantes, a humildade em relação a suas posses, o amor 

às conversas, a timidez, o amor ao lar, a introspecção. Pode-se atribuir essa simplicidade à 

formação rural do povo que é estrutural no caráter do mineiro, podendo ser reconhecível em 

espaços urbanos, como a capital Belo Horizonte (ARRUDA, 1990). Exemplo disso estão nas 

conversas e na forma de conversar, nos hábitos de receber visita e servir comidas na cozinha.  

Com relação a hospitalidade, Arruda (1990) destaca alguns relatos de viajantes que apontam 

qualidades como generosidade, ternura, simpatia e normalmente vinculados a cozinha. A 

cordialidade do receber, a comida para além do alimentar-se seria uma marca da identidade 

do mineiro, a alimentação como um ato social e não meramente nutricional. Segundo 

Brusadin (2018), embora haja a narrativa do comportamento afetivo dos mineiros nos relatos, 

é notável que não se caracterizavam necessariamente por elementos pacificadores. “A 

opressão foi relatada pelos viajantes como muito mais cruel em Minas, provocando a rebeldia 

que culminou na Inconfidência Mineira, fazendo emergir a figura de Tiradentes” 

(BRUSADIN, 2018, p. 200). 

Nessa construção mitificada de Minas é comum encontramos o imaginário do 

drama de Tiradentes e a pluralidade regional integrada, já que sua unidade advém 

do fato de haver recolhido e guardado pedaços do Brasil. A construção mítica é 

atemporal, pois os movimentos do tempo – passado, presente e futuro – convivem 

harmonicamente, encontram-se mesclados e indiferenciados (BRUSADIN, 2018, 

p. 200). 

Segundo Arruda (1990) a Inconfidência Mineira e a história de Minas contribuíram para que 

os mineiros fossem qualificados como desconfiados. Esse universo histórico marcado por 
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espionagem, denúncias, prisões, cárcere e morte do mártir do povo teria interferido na cultura 

mineira tanto na esfera social, econômica e política. Além disso, as montanhas que compõem 

a paisagem mineira também seriam aspectos intimistas capazes de produzir a sensação de 

desconfiança e introspecção nos mineiros.  

Arruda (1990) conduz às discussões demonstrando, dentre outros aspectos, que a 

universalização da mineiridade no contexto da identidade da nação seria um fenômeno com 

características míticas: “A adesão mítica como as portas de entrada para um plano de vida 

superior” (ARRUDA, 1990, p.22). O mito como definição das pessoas em termos de 

existência, na história; a importância da identificação com os mitos, material para a 

elaboração das identidades culturais; a evidência de apenas algumas dimensões da realidade, 

excluindo-se os “ruídos” da harmonização. Portanto, Arruda (1990) atribui à história a 

responsabilidade pela significação dos mitos, então, “natureza de pura significação” dos 

mitos. 

Além do mito da mineiridade vinculado ao perfil dos mineiros, conforme exposto, cabe 

ressaltar o papel das cidades históricas mineiras e suas contribuições para a construção da 

identidade nacional. A “mitologia da mineiridade” consiste em articular a memória de 

identificação coletiva com Minas e em Minas como patrimônio herdado do passado colonial. 

Esses ideais do patrimônio parecem situar a relação do passado das Minas com a identidade 

brasileira a partir do pluralismo regional que condensa os elementos de seu passado histórico 

e os legitima enquanto características autênticas, ainda que essas tenham sofrido grande 

interferência europeia, a partir de suas próprias escolhas de mitos e símbolos na composição 

da memória coletiva.   

Observa-se que a imagem das cidades históricas mineiras consumida pela população e pelos 

turistas estão marcadas por esse perfil, as características coloniais e europeizadas que passam 

a fazer parte ou se traduzem em marcas de brasilidade. O resgate dos elementos da 

mineiridade a partir do contexto da colonização poderia se configurar enquanto tradição 

inventada na identidade da nação brasileira? Não se pretende esgotar as análises e 

apontamentos sobre a temática neste ensaio teórico, mas proporcionar inquietações que 

possam ser utilizadas em pesquisas futuras sobre o tripé patrimônio, turismo e identidade.  

 

Considerações finais 

As reflexões sobre identidade cultural de uma nação parecem colocar em evidência nos 

estudos contemporâneos as reflexões sobre dominação social, política e econômica, 

utilizando-se de elementos determinados por grupos hegemônicos como característica do 

coletivo e, portanto, devendo ser lembrado e reafirmado ao longo dos tempos. Na tentativa 

de uma permanência intacta desses elementos são constituídas narrativas históricas que são 

utilizadas pela atividade turística, no entanto, ainda há que se buscar respostas sobre essas 

relações. Se o turismo no Brasil surgiu como ferramenta para a valorização do patrimônio, 

seria este o responsável pelas narrativas ou apenas o meio de divulgação e reafirmação de 

identidades?  
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Considerando a definição de “tradições inventadas” de Hobsbawm e Ranger, propõe-se a 

hipótese de que o turismo teria criado ou ao menos reproduzido ao longo dos tempos práticas 

com o intuito de reforçar valores pela repetição assegurando, de qualquer forma e ao futuro, 

a continuidade do passado através das narrativas utilizadas tanto pelos grupos hegemônicos 

envolvidos com as decisões do patrimônio como pelos agentes responsáveis pela atividade 

turística, que caminham paralelamente na constituição da identidade brasileira. 

Com relação à identidade do mineiro observa-se que está atrelada à memória coletiva, o que 

reforça a cultura da mineiridade, e, ao mesmo tempo, se torna um atrativo turístico utilizado 

em estratégias de marketing. Nesse caso, a cultura regional como produto turístico 

fundamentada em elementos resgatados e evidenciados pelo Estado ao longo do século XX.  

Quanto ao mineirismo, pode-se destacar que na contemporaneidade os rituais e festividades 

políticas e religiosas, que ainda são presença marcante no cotidiano dos mineiros, são uma 

demonstração de conservadorismo e tradição apoiados pelo povo que cultiva essas práticas 

como um patrimônio cultural. Isso mantém viva a memória do Estado que é revivificada, 

recriada e reapropriada fortalecendo o simbolismo da mineiridade, tanto entre os mineiros 

como diante de indivíduos de outros lugares do país e do mundo, tendo o turismo como uma 

ferramenta no incentivo à essa valorização, haja vista, por exemplo, as festividades do 21 de 

abril e da semana santa (tapetes devocionais) em cidades mineiras.  

A busca do passado pelas pessoas pode ser associada ao hibridismo cultural brasileiro e à 

necessidade de reconhecimento, de representação, de resgate das diferentes culturas 

existentes no país. É sabido que nesse processo muitos valores foram silenciados, muitas 

memórias não foram evidenciadas e outras foram utilizadas no contexto de uma narrativa 

instituída com finalidade de dominação social, cultural e política. Vê-se que, no momento, 

há diversas proposições e debates direcionados a repensar esses valores, na tentativa de 

demonstrar a importância da diversidade, trazendo essa como característica essencialmente 

brasileira, riquezas nacionais. 

A importância do regionalismo foi abordada neste estudo tendo como exemplo a mineiridade 

na constituição da identidade brasileira, no entanto, acredita-se que a construção das 

narrativas, seja no âmbito regional ou nacional, são parte de uma interpretação que se utiliza 

da história que a integra, ou seja, acredita-se que há inesgotáveis possibilidades de estudos 

que podem vislumbrar mais a noção de alteridade do que a noção de identidade, e espera-se 

que cada vez mais estejam imbuídos na sustentabilidade.  

Considera-se inegável a importância das cidades mineiras na constituição do passado do 

Brasil, mas ao mesmo tempo é possível observar que as relações entre cidade-patrimônio, 

identidade-turismo são conflituosas e nem sempre reivindicam o propósito fundamental da 

preservação, de ter sentido para as pessoas, para que assim seja preservado por essas pessoas 

que a integram. 
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MESA 4 

Herança material e simbólica dos campos de concentração no Ceará 

Material and symbolic heritage of the Ceará concentration camps 

Patrimonio material y simbólico de los campos de concentración en Ceará 

 

Isabelle Viana Coelho – Universidade Federal de Minas Gerais53 

 

Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo analisar os vestígios materiais e simbólicos 

remanescentes dos campos de concentração que existiram no interior do Ceará durante a seca de 1932. 

Para tal, será feita uma abordagem histórica dos eventos ligados a esse episódio com posterior 
reflexão acerca dos desdobramentos e heranças desses campos e sobre a importância da preservação 

do patrimônio cultural e histórico como forma de fortalecimento da identidade local e suas memórias 

coletivas. Serão utilizados conceitos propostos por estudiosos como Lugares de Memória, Sítios de 

Consciência e patrimônio material e imaterial. 

Palavras-chave: seca, campos de concentração, lugares de memória, sítios de consciência. 

 

Abstract: The main objective of this paper is to analyze the remaining material and symbolic 
remnants of the concentration camps that existed in the interior of Ceará during the 1932 drought. To 

this end, a historical approach will be made to the events linked to this episode with further reflection 

on the developments. and heritages from these fields and on the importance of preserving cultural 
and historical heritage as a means of strengthening local identity and their collective memories. 

Concepts proposed by scholars such as Places of Memory, Sites of Consciousness and material and 

immaterial heritage will be used. 

Keywords: drought, concentration camps, places of memory, places of consciousness. 

 

Resumen: El objetivo principal de este artículo es analizar el material restante y los restos simbólicos 

de los campos de concentración que existieron en el interior de Ceará durante la sequía de 1932. Con 
este fin, se hará un acercamiento histórico a los eventos relacionados con este episodio con una mayor 

reflexión sobre los desarrollos y herencias de estos campos y sobre la importancia de preservar el 

patrimonio cultural e histórico como una forma de fortalecer la identidad local y sus memorias 

colectivas. Se utilizarán conceptos propuestos por académicos como Lugares de Memoria, Sitios de 

Conciencia y patrimonio material e inmaterial. 

Palabras clave: sequías, campos de concentración, lugares de memoria, lugares de conciencia. 
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O presente trabalho se ocupa da temática referente aos campos de concentração instalados 

pelo Estado brasileiro no Ceará durante a seca de 1932, compreendida na primeira fase da 

Era Vargas (1930 - 1934), o Governo Provisório. Esses campos foram criados para manter 

os flagelados da seca, com suas carências, mazelas e doenças longe da capital cearense. 

Fortaleza, nesse período, passava por transformações do auge da Belle Époque com seus 

anseios higienistas.  

Em dezembro de 1931 já se anunciava a seca que se aproximava do estado do Ceará. No final 

de março de 1932, grandes levas de retirantes já enchiam de tristeza e fome as estradas do 

sertão. Das mais diversas áreas do interior do estado saíam homens e mulheres a caminho da 

cidade, carregando suas famílias e alguns poucos pertences. Muitos sertanejos se juntavam e 

formavam bandos de flagelados que caminhavam longos trechos a pé em busca de uma 

cidade com estação de trem. As estradas de poeira acabavam aonde começavam as estradas 

de ferro.  

Nesse momento, o debate sobre a seca, que desde 1930 assolava o sertão do Ceará, começava 

a ocupar mais espaço na imprensa de Fortaleza. O pavor com a chegada dos retirantes estava 

presente diariamente nos jornais da capital. A população exigia do governo medidas extremas 

para conter as levas cada vez maiores de flagelados que chegavam à cidade. Esse cenário de 

terror que se criou em cima da vinda dos retirantes para a capital e a pretensa preocupação 

com o destino desses indivíduos deram respaldo e legitimidade aos projetos da elite de 

controle da situação. O poder público e a burguesia entendiam que era urgente conter a força 

demolidora da multidão que chegava de todas as partes do estado e promover assistência a 

essas famílias que se encontravam em situação de extrema miséria. No meio de várias 

polêmicas, a construção de novos campos de concentração durante a seca de 1932 foi uma 

das ideias colocadas em prática pelo poder público para tentar salvar a cidade e os flagelados. 

Os “currais do governo”, como estes espaços ficaram conhecidos, deixaram suas marcas na 

população e no território onde se localizaram. Os vestígios materiais e simbólicos desse 

passado, hoje, fazem parte do cotidiano da população que ali ainda vive e, diante de uma 

memória tão marcante para o povo daquele lugar, faz-se necessário promover uma maior 

visibilidade a essas materialidades, histórias e dinâmicas ainda preservadas e reproduzidas, 

bem como às que foram apagadas pelo tempo, sobretudo por interesses políticos. 

 

Políticas de isolamento e poder 

Os campos de concentração que existiram no Ceará foram uma resposta governamental ao 

intenso fluxo de pessoas que praticava o êxodo rural, fugindo da seca no sertão, em direção 

à Fortaleza. As atitudes tomadas pelo governo nas secas de 1879 e 1915 já apresentavam 

fortes indícios sobre as estratégias de isolamento em face da presença dos flagelados na 

cidade. De uma visão assistencialista confusa e descentralizada em 1879, chega-se ao campo 

de concentração do Alagadiço em 1915. Deste, passando pela interiorização de algumas 

atividades e pela introdução de obras públicas conectadas à assistência social, chegou-se à 

experiência ampla, interiorizada e centralizada dos campos de concentração em 1932. 



 
 

 

193 

 

Os saberes constituídos sobre os retirantes já haviam chegado a conclusões importantes, 

devido às experiências das secas anteriores. Primeiro, se sabia que era preciso evitar a 

periódica invasão da capital pelo flagelado através de medidas que resultassem na sua fixação 

junto aos locais de trabalho e moradia. Um critério de localização deveria ser instalado. 

Segundo, se compreendia que só isolar não era mais suficiente, era preciso intervir no 

cotidiano desses invasores, disciplinar seus corpos e suas mentes, estabelecer um critério de 

organização. A partir disso foram idealizados novos campos de concentração espalhados ao 

longo das duas vias férreas que cortavam o estado a época. 

Em meados de abril de 1932 foram criados sete campos de concentração por todo o estado 

do Ceará, sendo dois na capital. De acordo com Kenia Rios (2014): 

Para barrar a marcha dos retirantes rumo a Fortaleza e a outras cidades do Estado, 

foram erguidos sete “Campos de Concentração” (em Ipu, Quixeramobim, Senador 

Pompeu, Cariús, Crato e dois em Fortaleza). Eram locais para onde grande parte 

dos retirantes foi recolhida a fim de receber do governo comida e assistência 

médica. Dali não podiam sair sem autorização dos inspetores do Campo. Havia 

guardas vigiando constantemente o movimento dos concentrados. Ali ficaram 

“encurralados” milhares de retirantes a morrer de fome e doenças. (RIOS, 2014, 

p.68).  

Segundo Frederico Neves (2000), os currais do governo, como ficaram conhecidos, foram 

distribuídos de maneira estratégica ao longo das duas vias férreas que cortavam o estado, 

revelando uma nítida preocupação em proteger a capital das invasões dos flagelados. Os 

campos em Crato e Cariús cobriam a zona sul do Ceará e toda a populosa região do Cariri, 

inclusive recebendo gente de outros estados. Quixeramobim e Senador Pompeu se 

encontravam no Sertão Central, uma área amplamente atingida pela seca e cortada pela 

estrada de ferro de Baturité, principal meio de transporte para a capital. Ipu, enfim, era local 

de passagem da zona norte e ponto de acesso à estrada férrea de Sobral, que liga esta área a 

Fortaleza. Na capital, a instalação dos campos se deu também próxima à linha férrea, 

encaminhando os flagelados para a concentração antes que eles tivessem chance de chegar 

ao centro. A ideia dos campos era manter o controle sobre a vida do retirante, aprisionando-

os nos arredores das estações, diluindo assim as tensões que se constituíam nos pontos de 

trem e ao mesmo tempo evitando a migração para a capital pelas vias férreas.  

Apesar de todo o esforço do governo em passar a imagem dos campos de concentração como 

sistemas altamente organizados, humanitários e preocupados com a saúde e higiene dos 

flagelados, a realidade vivida pelos concentrados era outra completamente diferente da 

relatada pelos órgãos oficiais. Os campos eram na maioria das vezes terrenos cercados apenas 

com varas e arames farpados, formando acampamentos insalubres. Eles funcionavam como 

uma prisão, onde os que lá chegavam não tinham permissão para sair, com exceção da 

convocação para algum trabalho como a construção de estradas e açudes ou obras de 

melhoramento urbano de Fortaleza. Havia uma vigilância atenta, dia e noite, para evitar fugas 

e rebeliões. Em algumas concentrações existia um lugar específico para o castigo e a punição 

exemplar. (RIOS, 2014). 

A imagem que se tinha ao chegar a esses lugares era perturbadora. Centenas de pessoas 

amontoadas em condições precárias de higiene, expostas a doenças, morrendo de fome 
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devido à insuficiência e má qualidade da alimentação. Homens, mulheres, velhos e crianças 

com cabeças raspadas para combater piolhos, alguns vestidos em sacos de farinha com 

buracos para enfiar o pescoço. Os corpos dos muitos que morriam todos os dias de fome e 

cólera eram enterrados em valas rasas, como indigentes, amontoados uns sobre os outros. 

Seus nomes e histórias perdidos na imensidão de dores e memórias de milhares de flagelados.  

Senador Pompeu, cidade situada no sertão central cearense, abrigou o maior campo de 

concentração da seca de 1932, e é uma das únicas cidades no estado do Ceará ligadas a esse 

infeliz episódio a possuir remanescentes arquitetônicos do período.  

 

O campo de concentração do Patu em Senador Pompeu 

A cidade de Senador Pompeu, localizada na macrorregião definida como Sertão Central, 

distante 231 km em linha reta da capital Fortaleza, foi ponto estratégico para a implantação 

do campo de concentração por alguns fatores dos quais se destaca: sua localização 

privilegiada, em um ponto central do estado, a presença da linha férrea que cruzava a cidade 

e a existência de um complexo de edificações que se encontravam sem uso e serviriam para 

acomodar as centenas de flagelados que chegavam à estação da cidade. Essas edificações 

foram construídas entre 1919 e 1923 para abrigar os trabalhadores da construção da barragem 

do Patu, e distavam aproximadamente 3,5 km da sede do município.  

O projeto da barragem teve seus primeiros estudos de elaboração datados de 1919, e suas 

fundações escavadas dois anos depois pela firma inglesa Dwight P. Robinson & Co, após a 

assinatura do contrato com a recém-criada Inspetoria Federal de Obras contra as Secas 

(IFOCS). A construção tinha como objetivo sanar os efeitos da escassez de chuvas, porém, 

por falta de verbas, foi paralisada em 1923, sendo retomada em 1984 após reformulação do 

projeto e concluída apenas em 1987.Antes da construção da barragem ter sido interrompida, 

os engenheiros ingleses contratados para a empreitada edificaram uma vila operária com 

pontos de apoio para seus trabalhos na obra. O complexo de prédios erguidos ali ficou 

conhecido como Vila dos Ingleses e foi aproveitado para instalação do Campo de 

Concentração de Senador Pompeu. (NEVES, 2000). 

Este complexo constituía-se originalmente de 9 residências (casas dos apontadores, dos 

engenheiros e do engenheiro-mor), 1 hospital, 1 estação ferroviária, 1 armazém, 1 oficina, 1 

casa de geração de energia, 2 locais para armazenamento de pólvora e uma vila operária 

composta por aproximadamente 200 casas, estas últimas de taipa. Os retirantes foram 

distribuídos nas casas construídas para os operários da barragem. Quando já estavam lotadas, 

as famílias passaram a montar barracos na região. A casa do engenheiro-mor virou o ponto 

de administração da concentração e de distribuição de alimentos para os flagelados. As 

demais edificações oficiais abrigaram outras diversas funções relativas ao Campo. Lá foram 

confinadas mais de 16 000 pessoas. 

O Patu esteve sempre presente na imprensa, sobretudo com denúncias da situação de maus 

tratos sofridos pelos concentrados. Os retirantes eram constantemente vigiados por homens 

armados que exerciam o serviço de polícia, evitando fugas e mantendo a ordem geral. Este 
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serviço era feito por duas turmas de 36 homens que se revezavam, divididos em cinco postos 

durante o dia e seis no turno da noite. Havia punições para os que não cumpriam a ordem, 

um local conhecido como sebo, que funcionava como uma espécie de cadeia, mas que não 

era oficialmente registrado pela imprensa da época. Há, porém, registros de relatos dos 

confinados, nos quais as reclamações relativas aos guardas e aos barbeiros são recorrentes. 

(RIOS, 2014). 

Após o fim da seca de 1932, o Campo de Concentração do Patu foi imediatamente desfeito, 

e os retirantes voltaram para suas terras ou se estabeleceram na região.  

A utilização da estrutura da Vila dos Ingleses para abrigar o Campo de Concentração do Patu 

deixou fortes marcas no imaginário de todos os cidadãos pompeuenses, havendo uma 

vinculação imediata da área a este acontecimento. As construções na área de entorno do 

açude ali estão como um registro do que foi a política de assistência adotada pelo Governo, 

marcada pela exclusão e exploração da miséria. 

 

As “Santas Almas da Barragem” e a Caminhada da Seca 

A maior parte dos sertanejos que ocupavam os campos não era adepta de um catolicismo 

ortodoxo, sendo isso fruto do meio em que viviam antes de para lá serem levados. Nesses 

lugares, a presença de um padre era rara, logo, os sacramentos não possuíam a importância 

fundamental que a Igreja Católica atribui.  

De acordo com Martins (2015), suas vivências religiosas eram constituídas sobretudo por um 

relacionamento com o sagrado sem a mediação de sacerdotes, compostas por uma tessitura 

de ligações com o santo protetor, diante do qual eram realizados os pedidos, agradecimentos 

e orações. O sertanejo, em busca de apaziguar sua dor e enfrentar as angústias da vida sem 

chuva, buscava, por intermédio dos santos, a cura para todos os seus males do corpo e da 

alma.  

Segundo Kenia Rios (2014): 

Para o sertanejo, não só a cura guardava relação com as forças do sagrado. A 

realização de determinados rituais religiosos poderia, também, acabar com uma 

seca. Realizar procissões, promessas ou roubar a imagem do santo da Igreja e só 

devolvê-la com a chegada das chuvas eram (e são) práticas de fundamental 

importância nas estratégias de combate à seca. E, nessa perspectiva, a noção de 

êxito da estratégia possui características próprias. Mesmo sem o sucesso desejado, 

o sertanejo não abandonava sua fé. Em linhas gerais, a fé continuava produzindo 

esperança e arrefecendo as dores... Tudo indica que essa “crendice” não era 

vulnerável às “dificuldades do momento”: a religiosidade era uma das formas de 

enfrentar as agruras da seca. (RIOS, 2014, p. 107). 

Diante da morte dos seus entes queridos e do tratamento desumano a que foram submetidos 

seus corpos, coube aos sobreviventes do campo de concentração do Patu, seguindo uma 

tradição da fé católica, devotar especial atenção a estes mortos, ao ponto de santificá-los 

popularmente.  
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Com o fim da seca de 1932, os retirantes se dispersaram pelo sertão do Ceará, e deram início 

de forma silenciosa a devoção às almas daqueles que padeceram durante a seca. Os devotos 

acreditavam que o povo que sofreu seria um caminho de intercessão a Deus. Durante os anos 

que se seguiram a dissolução do campo, tomou corpo esse culto individual e familiar, próprio 

das tradições da religiosidade popular. (GIOVANAZZI, 1998). 

Essa é uma prática comum no Sertão, resultante da força inventiva da devoção popular, que 

por apropriação e assimilação do costume católico de santificar, converte em santos 

indivíduos, mesmo sem a oficialidade da igreja. Aqueles sofredores anônimos, sem 

identidade pessoal, coletivizados desde o momento da morte, foram santificados sob o epíteto 

de Almas da Barragem. É por meio dessa devoção que cada retirante sobrevivente e sua 

família, inicialmente criou, a seu modo, as práticas devocionais, preservando por meio de 

suas lembranças uma memória dos acontecimentos vividos. Memória que posteriormente 

seria compartilhada, apropriada e reinventada.  

Essa devoção fez com que em 1973 fosse edificado o Cemitério da Barragem do Patu, uma 

construção simbólica realizada em mutirão pelos moradores da região, no local onde os 

mortos eram enterrados na época da seca de 1932. O objetivo de tal edificação era a sagração 

dos flagelados da seca mortos no campo do Patu, oferecendo aos familiares e devotos um 

lugar onde pudessem render suas orações às “Santas Almas da Barragem”. No ano de 1982, 

o padre Albino, vigário da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, igreja matriz da cidade, em 

memória às vítimas do campo de concentração do Patu, concretizou a primeira Caminhada 

da Seca, dando início a uma manifestação ritualística que perdura até os dias de hoje e só 

cresce a cada ano. Todo segundo domingo de novembro a romaria realiza uma procissão em 

louvor as Santas Almas da barragem, saindo da igreja matriz da cidade ainda de madrugada 

em direção ao cemitério do Patu. Segundo depoimentos, essa data foi escolhida devido à 

proximidade com o dia de finados. (MARTINS, 2015). 

A fé nas almas da barragem é o principal elemento para entendermos a Caminhada. Os fiéis 

que frequentam a Caminhada e o Cemitério do Patu acreditam que os mortos na seca de 1932 

são santos e suas almas realizam milagres. Essa manifestação partiu primeiramente da fé do 

povo na santidade das almas da barragem, estando em estado de latência até a iniciativa do 

padre. Muitas promessas são cumpridas todos os anos durante a procissão. Os fiéis caminham 

descalços na estrada de terra que leva até o cemitério e lá chegando oferecem pão e água para 

a alma dos flagelados, acendem velas e entoam orações e cânticos. Logo depois uma missa 

é celebrada, em agradecimento às graças alcançadas por intercessão das almas.  

Hoje em dia, o que restou do campo de concentração de Senador Pompeu são ruínas 

esquecidas na periferia da cidade. O sítio onde estão localizadas se tornou um local onde a 

população tem receio de permanecer devido ao abandono e ao descaso por parte do governo 

e até da própria população que não estabelece com as ruínas uma relação formadora de 

identidade para a comunidade. Por outro lado, a Caminhada da Seca se tornou um ato 

simbólico com a capacidade de manter vivo na memória o martírio ocorrido, articulando-se 

também como um modo de fortalecimento da resistência popular em relação às injustiças 

sociais cometidas no passado e nos dias atuais. Pela sua importância narrativa, os vestígios 

materiais e simbólicos desse passado devem ser protegidos, promovendo uma maior 
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visibilidade a essas materialidades, histórias e dinâmicas ainda preservadas e reproduzidas, 

bem como às que foram apagadas pelo tempo, sobretudo por interesses políticos.  

No começo do ano de 2017, o Ministério Público no Ceará (MPCE) e a Prefeitura de Senador 

Pompeu firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para o tombamento do sítio 

arquitetônico da Barragem do Patu, da Vila dos Ingleses, do Cemitério e do Campo de 

Concentração do Patu, além do registro do bem imaterial da Caminhada das Almas. O 

objetivo é proteger o patrimônio histórico-cultural do município. Com a recente proposta, 

torna-se ainda mais evidente a importância de estudos que registrem e discutam o potencial 

social, histórico e arquitetônico do contexto que se pretende trabalhar. 

 

Patrimônio em debate 

A noção de que os bens materiais carregam consigo uma força simbólica permitiu uma 

diluição das diferenças abruptas entre a produção material e imaterial. Essa riqueza simbólica 

irá caracterizar o bem cultural como único, proporcionando uma concepção mais rica e ampla 

sobre patrimônio cultural. Assim, com base nos conceitos de patrimônio como herança, 

cultura, criação e produção de um grupo social em um determinado espaço e tempo, 

chegamos à atual noção de Patrimônio Cultural como um conjunto de bens baseados nos 

valores simbólicos que lhe são atribuídos, constituídos e reconhecidos por uma sociedade 

como representativos de sua história. O bem é preservado não apenas para evocar a sua 

história, mas também sua memória cultural para os contemporâneos ou seus descendentes, 

sendo significativos para a formação de sua identidade. De acordo com Haroldo Gallo 

(2006):  

de nada adianta conservar aquilo sobre o que não se tem memória. E para que haja 

memória de alguma coisa é preciso que haja recordação no sentido literal do termo, 

sentido esse que abrange o conhecimento e apropriação de algo sobre o que se tem 

sentimento. (GALLO, 2006, p. 98). 

A memória, nesse sentido, deve ser ativa e imaginativa, pois só se justifica a continuidade da 

vida de um artefato quando são restabelecidas relações deste com a nova vida que flui, 

relações que, portanto, também serão novas, ainda que se reportem à preexistência. Jeudy 

(1945) aponta: 

o objeto permanece rei. Sua neutralidade e suas possibilidades simbólicas 

permitem-lhe garantir a origem dos relatos. Ao mesmo tempo, o objeto sem o relato 

não exprime mais que sua própria neutralidade. Uma exposição sobre um objeto 

cuja história é portadora de um conjunto de habilidades só adquire “vida” pela 

palavra que a acompanha, por esse jogo dos relatos ou dos fragmentos descritivos 

da cultura técnica. Do mesmo modo, um local de produção abandonado pede pra 
ser falado. Mas se os objetos e as construções desaparecem, qual o fim do relato? 

Ele não pode senão passar da palavra à escritura. Ele se torna ele mesmo objeto. 

(JEUDY, 1945, p. 57). 

Levando-se em consideração as discussões globais contemporâneas sobre a preservação do 

patrimônio e as novas categorias de patrimônio existentes, abre-se espaço para a reflexão de 

como patrimônios materiais ou imateriais estreitamente vinculados a minorias étnicas e 
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culturais podem promover a valorização de identidades nacionais e locais. No caso de 

Senador Pompeu, a memória coletiva da população não está apenas nas lembranças, nos 

discursos, nas histórias contadas de geração a geração, mas também nas práticas sociais, nos 

hábitos anuais dos moradores que insistem em não deixar esquecido esse passado desolador. 

E toda essa história também ficou impressa nas ruínas edificadas que se tornaram 

testemunhas físicas desse episódio. A caminhada e as ruínas, constituindo-se como 

patrimônio imaterial e material respectivamente, tornam-se indissociáveis, e permitem a 

propagação da voz de todos os flagelados que padeceram nas secas do Nordeste e servem 

também como importante meio de divulgação e registro do patrimônio sertanejo cearense. 

De acordo com Hoffman (2015), a valorização do passado, da memória e do patrimônio das 

cidades tem sido uma característica comum observada desde o final do século XX. Ela reflete 

uma série de novas relações que se desenvolvem entre os grupos humanos e os conjuntos 

espaciais que lhes dão ancoragem no mundo. Conforme apontam alguns estudiosos, temos 

na contemporaneidade uma verdadeira onda memorialística em que se nota um crescimento 

na produção e difusão de diferentes tipos de narrativas de cunho memorial ou testemunhal, 

bem como a uma crescente proliferação de diversas instituições e lugares de memória. 

Em meio a esta profusão de práticas e lugares memoriais destaca-se o surgimento, 

principalmente a partir de um discurso patrimonial, de novos espaços vinculados a memórias 

traumáticas, a dor e ao sofrimento. Este boom da memória, no que se refere à 

patrimonialização da dor e do sofrimento, tem talvez como seu exemplar maior a questão do 

Holocausto e a criação de espaços de memória relacionados. Na mesma direção, outros 

acontecimentos têm despertado uma série de memórias e narrativas como, o período ditatorial 

nos países da América Latina, o Apartheid na África do Sul, o Onze de Setembro nos EUA, 

bem como uma gama de outros eventos a nível internacional, nacional ou local. (HOFFMAN, 

2015). 

Michael Pollak (1992, p.4) aponta que “ao privilegiar a análise dos excluídos, dos 

marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 

subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõe à 

memória oficial [...]”. Hugo Vezzetti (2009, 6 p.37) exalta que a memória é uma forma de 

trazer, até o presente, o que já foi vivido, sendo possível, entretanto, recuperar o que foi 

vivenciado sem que as ações do passado tenham que ser repetidas, como se houvesse a 

criação de um novo elemento, uma nova acepção, a partir da pré-existência do fato.  

Evidencia-se assim uma obrigação de prestar contas ao passado, principalmente através de 

uma necessidade de marcar a época com a criação de lugares de memória. Esses espaços 

diversificados comumente constituem-se com o intuito de que as gerações futuras conheçam 

e não permitam que violações com o mesmo cunho voltem a ocorrer, além de compor um 

dos eixos estruturantes da reparação moral às vítimas da violência de Estado outrora sofrida. 

Geralmente tais lugares de memória surgem a partir de movimentos sociais e políticos, na 

defesa de suas memórias. Instituem-se para evitar o esquecimento.  

Pierre Nora (1932) fala sobre a necessidade da ritualização de uma memória e como este 

processo necessita de um espaço físico como âncora na formação de um tipo de memória 
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exigida na sociedade contemporânea: a coletiva, que permite ao indivíduo ter acesso a um 

processo de identificação. Ele introduz em seu texto Entre memória e história – a 

problemática dos lugares, o conceito de Lugares de Memória (Lieux de Mémoire): “os lugares 

de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência 

comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora”. 

Esse conceito se identifica como um recurso que tem a finalidade de manter a memória viva 

e se refere aos diferentes tipos de apoio para resgate da lembrança de vítimas que foram 

sujeitas a supressões de direitos ou que foram submetidas à violência. O apelo que nossa 

sociedade faz de preservação de sua memória é, em última instância, a necessidade de 

reconstituição de si mesma, encarada como algo formado do passado para o presente, por 

isso, preservar vestígios, trilhas, fósseis, etc. Nora apresenta sua categoria de “Lugares de 

Memória” como resposta a essa necessidade de identificação do indivíduo contemporâneo. 

São nos grupos “regionais”, ou seja, étnicos, comportamentais, de gerações, de gêneros entre 

outros, que se procura ter acesso a uma memória viva e presente no dia-a-dia. Os Lugares de 

Memória se configuram essencialmente ao serem espaços onde a ritualização de uma 

memória-história pode ressuscitar a lembrança, tradicional meio de acesso a esta e, portanto, 

definidos por este critério: “só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura 

simbólica [...] só entra na categoria se for objeto de um ritual”. Portanto, o ritual teria, nessa 

definição, o papel narrativo de consolidação e totalização, e é através de sua prática que se 

reúnem elementos característicos de um grupo, conferindo-lhe sentido, unificando-o. 

(NORA, 1932). 

Segundo Michael Pollak (1992), os Lugares de Memória são locais que contém os vestígios 

da memória, criando assim um reconhecimento de sua história e um laço com sua identidade 

social. De acordo com Nora (1932), os lugares de memória abrangem três aspectos 

específicos e que sempre estarão presentes e interligados, sendo os seguintes: material, 

funcional e simbólico. Em decorrência de sua perspectiva física, justifica-se o aspecto 

material; o aspecto funcional se refere à garantia da própria lembrança e de sua transmissão, 

não passando em momento inicial de uma mera conjectura; e, por derradeiro, evidencia-se o 

aspecto simbólico pelo fato de as lembranças provenientes de determinados acontecimentos 

estarem restritas a um pequeno número de pessoas, não havendo acesso direto pela maioria 

que não os vivenciou. Para além disso, a proteção de lugares de memória, quando em 

decorrência de situações advindas de ações provenientes do poder público, acompanha duas 

importantes compreensões, o reconhecimento estatal dos atos cometidos no passado e que 

não estavam em concordância com as ações que devidamente deveriam ter sido adotadas e a 

garantia de não repetição, decorrendo principalmente da visibilidade atribuída a partir da 

proteção estatal, evitando que fatos semelhantes venham a ocorrer no futuro.  

A idealização de um mecanismo contra os efeitos do esquecimento é fundamental para se 

estabelecer a importância de determinadas memórias e consequentemente das bases a que 

estas se apegam, constatando-se a importância do patrimônio material à manifestação 

cultural. O impulso necessário está, portanto, no resgate dos resquícios que sobreviveram ao 

tempo, ainda quando longínquos. O trabalho investigativo da busca pela verdade não se basta 

apenas pela oralidade dos depoimentos. O apoio nessa forma de recontar uma história está 
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na materialização e, por consequência, na imortalização da memória através de monumentos, 

memoriais e museus. Para que não ocorra o temido esquecimento, a vontade coletiva de 

voltar ao passado e atar os elos do tempo rompidos pelo evento traumático mantém presente 

uma certeza do que não deve se repetir. O papel dos lugares de memória é justamente o de 

manter acesa a lembrança do ocorrido através do compartilhamento da memória individual 

para o grupo, promovendo aos envolvidos cura e fortalecimento e, aos que se engajam ao 

tema proposto, conhecimento social.  

Segundo Rodrigues (2010): 

Os lugares de memória, então, podem ser considerados esteios da identidade 

histórica, contribuindo consideravelmente para evitar o esquecimento e o 

desprendimento do passado. De outro lado, nota-se que a memória dos vencidos é 

pouco explorada, estudada e perpetuada; ela é chamada de memórias subterrâneas 

ou marginais, e, normalmente, o que se vê é a perpetuação da memória do grupo 

dominador (vencedor), da classe social hegemônica de uma determinada região, e 

é essa memória que é documentada, monumentalizada, e sua história está 

concretamente amparada por textos e obras de arte, tornando-se história oficial. 

Visto que é a diversidade cultural que forma a memória e a identidade do local e 

constrói o patrimônio histórico, a memória marginal deve ser mais explorada para 

que uma boa parte da história não desapareça. (RODRIGUES, 2010, p.25).  

Existem inúmeras estratégias para se trabalhar a memória do trauma como formadora de uma 

identidade coletiva local. É essencial a promoção de uma nova política cultural da memória, 

que por seu caráter transnacional e abrangente, pode alimentar uma prática internacional de 

Direitos Humanos. As representações de traumas históricos propõem grandes desafios 

teóricos, éticos e políticos, que se refletem nas ações que tem como objetivo uma prestação 

de contas com o passado.  

Dentre esses mecanismos de valorização de tal memória, surge o conceito dos Sítios de 

Consciência que são espaços que informam sobre eventos traumáticos que impactaram a 

sociedade e que contribuem, dessa forma, para a valorização dos Direitos Humanos de forma 

a preservar a memória e gerar reflexões sobre o futuro, compreendendo eventos do passado. 

É, portanto, de grande importância, tanto para as pessoas que viveram determinados eventos 

como para as futuras gerações, uma vez que utiliza o lugar de memória como ferramenta 

pedagógica em uma dinâmica diferente da apresentada por outros meios. Além disso, é uma 

forma de estimular as comunidades a se unirem para a recuperação de suas memórias 

coletivas. (HOFFMAN, 2015). 

Os Sítios de Consciência podem ser qualquer memorial, museu, local histórico, iniciativa de 

memória ou organização não governamental que se comprometam com a promoção da 

cultura dos direitos humanos e com a reparação simbólica. Seu conceito envolve muito mais 

do que o lugar onde aconteceram os eventos traumáticos, e seu objetivo principal é o de criar 

a consciência. (HOFFMAN, 2015). 

A diferença entre esses dois últimos conceitos apresentados se encontra no próprio espaço 

físico visto que os Lugares de Memória consistem nos locais em que outrora aconteceram 

esses eventos traumáticos, enquanto que os Sítios de Consciência são os locais que utilizam 

da comunicação experiencial para trabalhar a memória. Isto posto, todo Lugar de Memória é 
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também um Sítio de Consciência pela possibilidade comunicativo-pedagógica de evocar a 

memória. Por outro lado, um Sítio de Consciência não é necessariamente um Lugar de 

Memória por não estar, obrigatoriamente, localizado no espaço físico de episódios de grande 

comoção.  

Analisando-se o conceito de Lugares de Memória e de Sítios de Consciência destaca-se a 

importância exercida pela arquitetura, que assume um papel central como um dos principais 

meios de comemoração de eventos traumáticos por todo mundo. Museus, memoriais e 

monumentos são construídos com o objetivo de “abrigar” estas memórias para que as 

gerações futuras conheçam e não permitam que violações com o mesmo cunho voltem a 

ocorrer. Tornam-se espaços de representação que carregam a mensagem central das 

narrativas do trauma, “nunca mais”. Estas instituições permitem o entrelaçamento entre as 

esferas privadas e públicas destas memórias e compõem um dos eixos estruturantes da 

reparação moral às vítimas.   

Hoffman (2015), afirma que a ligação entre os indivíduos, os agrupamentos humanos e o 

universo material ao seu redor constitui-se como fator potencialmente significativo no 

estabelecimento dos processos da memória. Tal associação se estabelece de modo que nossa 

capacidade de lembrança está diretamente determinada por referentes espaciais. Esta é 

dependente e determinada pela aderência dos indivíduos e dos grupos sociais dos quais fazem 

parte, aos espaços e ao meio material circundante, não há, portanto, memória que se 

desenvolva fora de um quadro espacial. O meio material se estabelece, por excelência, como 

nosso suporte temporal.  

Conforme Pollak (1992), os lugares ao atuarem como suportes de memória, podem ser 

lugares vividos pessoalmente, lugares que digam respeito a um período “vivido por tabela” 

ou ainda lugares relacionados a uma memória fora do espaço-tempo do indivíduo ou grupo. 

Dessa forma fica claro que um ponto fundamental que habilita os lugares de memória a 

atuarem como importantes referências para a memória diz respeito à durabilidade do meio 

material. 

 

Considerações finais 

O capítulo das secas no Ceará aqui apresentado, que possui Senador Pompeu como 

testemunha e território, vêm ao longo dos anos sendo deixado às margens da história do 

Brasil, silenciando as vozes excluídas e marginalizadas dos flagelados da seca. Esse processo 

de desaparecimento de memórias e narrativas merece ser tratado com a importância devida, 

sendo combatido veementemente através da promoção de uma maior visibilidade dos 

acontecimentos passados às gerações atual e futura, com uma reflexão acerca dos eventos 

traumáticos ocorridos e de como o conhecimento destes pode interferir em decisões futuras 

mais responsáveis humana e politicamente.  

Uma das formas de inserir as narrativas das memórias marginais é por meio de uma política 

pública cultural voltada ao social, que tenha o compromisso de monumentalizar essas 

narrativas, valorizando-as simbolicamente na cidade, fazendo-as sentir-se parte do todo 
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social, da diversidade cultural. O Campo de Concentração do Patu e a Caminhada da Seca, 

por seus legados da memória e sua significação aos pompeuenses, tem sua existência 

condicionada à preservação dessa memória, tanto em relação ao patrimônio material quanto 

em relação ao patrimônio imaterial, estando tal proteção obrigada à coletividade e ao Estado. 

Essa existência condicionada, embasada nos conceitos de Lugares de Memória e Sítios de 

Consciência apresentados, e a necessidade da monumentalização dessas narrativas aponta 

para o estabelecimento de uma dinâmica no espaço que as abriga em que ambas atuem como 

ferramentas para o engajamento do público local. Este pode participar de maneira ativa, 

podendo ser incluído no projeto, a partir da execução de ações de mediação, programas 

educativos, discussão e execução entre outros. Tal dinâmica pode ser institucionalizada em 

um museu, que coloque em questão o papel social dos museus e que vá além das instâncias 

de representação das experiências humanas, assumindo uma boa dose de “ativismo”. Através 

desta instituição e de sua forma de atuação deve ser ressaltado o sentido da patrimonialização 

da memória como forma de luta social.  

A mensagem central defendida por esta instituição deve ser de que a lembrança destes 

acontecimentos funcione como catalisadora de um movimento que impeça a repetição de 

situações semelhantes. Ao mesmo tempo em que oferece um espaço físico e uma 

oportunidade para o luto, cicatrização e reflexão para as perdas decorridas do evento, possui 

um efeito potencialmente significativo para os familiares, no que refere as perdas humanas. 

Constitui-se assim como local em que memórias, por vezes legadas a clandestinidade, podem 

ascender ao espaço público de forma a garantir uma instância de preservação e 

compartilhamento, revelando um entendimento da memória como instância de resistência e 

obstáculo a ocultação. 
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Capital Financeiro e Produção do Espaço  

Capital Financiero Y Producción Espacial 

Financial Capital and Space Production 

   

Sírlei de Sá Moura 54 

  

Resumo: o presente artigo tem como finalidade demonstrar como a produção do espaço é delimitada 

pelo capital financeiro, bem como a criação das empresas estatais não dependentes influenciam 

diretamente sobre esse espaço como ocorre no Município de Belo Horizonte (Brasil) com a empresa 
PBH Ativos S.A. A implementação das Parcerias Público Privadas (PPPs) e das operações urbanas 

consorciadas estão diretamente interligadas a essa nova lógica rentista, que produz capital a partir do 

território. Além disso não se pode olvidar para o endividamento público a partir dessa lógica, pois as 

operações financeiras produzidas por estas empresas acabam por comprometer o orçamento público 

que deve ser voltado para a cidade e os seus cidadãos.  

Palavras-chave: Capital financeiro, endividamento público, financeirização, securitização.  

  

Abstract: This article aims to demonstrate how the production of space is delimited by financial 

capital, as well as the creation of non-dependent state-owned companies directly influence this space 

as occurs in the city of Belo Horizonte (Brasil) with the company PBH Ativos S.A. The 
implementation of Public Private Partnerships (PPPs) and urban consortium operations are directly 

linked to this new rentier logic, which produces capital from the territory. Moreover, one cannot 

forget public debt from this logic, because the financial operations produced by these companies end 

up compromising the public budget that must be directed to the city and its citizens. 

Keyword: Financial capital, public indebtedness, financialization, securitization.  

  

Resumen: Este artículo tiene como objetivo demostrar cómo la producción de espacio está delimitada 

por el capital financiero, así como la creación de empresas estatales no dependientes influyen 

directamente en este espacio como ocurre en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil) con la empresa 
PBH Ativos S.A. La implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) y las operaciones 

de consorcio urbano están directamente vinculadas a esta nueva lógica rentista, que produce capital 

del territorio. Además, no se puede olvidar la deuda pública de esta lógica, porque las operaciones 

financieras producidas por estas compañías terminan comprometiendo el presupuesto público que 

debe ser dirigido a la ciudad y sus ciudadanos.  

Palabras-clave: Capital financiero, endeudamiento público, financiarización, titutlización. 
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Introdução   

O tema a ser desenvolvido está relacionado ao fato de o Estado brasileiro se encontrar sob a 

égide das políticas econômicas implementadas pelo sistema financeiro interno e internacional 

e Fundo Monetário Internacional (FMI) além de outros organismos internacionais, criando 

novas formas de tornar a cidade objeto do próprio capital com a exclusão dos cidadãos das 

políticas públicas implementadas, bem como a inovação de novos métodos de endividamento 

público.  

A imposição do FMI sobre a política econômica da Grécia, cujo resultado foi desastroso para 

aquele país, deveria ter trazido um alerta para a economia mundial. Contudo, ao contrário do 

esperado, o Brasil, por meio dos entes da federação adotaram o mesmo modelo de 

endividamento público, qual seja, o de simplesmente passar os seus ativos para o sistema 

financeiro através de contrapartidas desastrosas, o que acarreta o fim das políticas públicas 

aos seus cidadãos.  

Nesse sentido, criam-se empresas e até mesmo propõem-se projetos de lei para que os ativos 

dos entes da federação possam comercializá-los no mercado de ações sem a existência do 

efetivo controle social ou institucional.   

A lógica acaba acirrando uma disputa no espaço da cidade, haja vista que as empresas criadas 

também produzem políticas públicas que atendem ao capital especulativo e financeiro, com 

a implementação, por exemplo, das Parcerias Público Privadas (PPPs), as quais, na lógica do 

rentismo, não observam as reais necessidades da cidade.  

As cidades não estão sendo mais construídas, se é que algum dia o foram, para atender a 

sociedade e para demonstrar o risco que é a implementação de políticas econômicas 

alienígenas, as quais podem acarretar maior exclusão e desigualdade social, ferindo os 

ditames da nossa Constituição, quando em seu artigo 3º, I, afirma que um dos objetivos da 

República Federativa do Brasil é o de buscar uma sociedade livre, justa e solidária, bem como 

em seu inciso II, qual seja, o desenvolvimento nacional.  

A lógica da privatização da cidade, de suas políticas públicas, seja por meio de PPPs, criação 

de bancos travestidos de empresas estatais não dependentes ou venda direta dos ativos dos 

entes federados gerando endividamento público, vem junto com o argumento de que os cofres 

públicos estão falidos, discurso o qual é fadado a contradição, haja vista que a privatização 

da cidade por si só é sinal de que o capital sempre busca se alimentar do Estado.  

O presente artigo levará em consideração os estudos já realizados pela Auditoria Cidadã da 

Dívida, Grupo de Pesquisa Indisciplinar da Escola de Arquitetura da Universidade Federal 

de Minas Gerais - UFMG e Grupo de Estudos da Fundação Brasileira de Direito Econômico 

da Faculdade de Direito da UFMG, sobre endividamento público, PPPs e participação e 

controle popular sobre a cidade e Administração Pública, bem como a influência de políticas 

econômicas internacionais através da legislação, em específico o modelo implementado pela 

PBH Ativos S.A.  

Focará também no texto constitucional, haja vista que é necessário entender o projeto de 

nação estabelecido pela Constituição de 1988 e o que está sendo implementado desde a 
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década de 1990 pelos governos federal, estadual e municipal sob o argumento de que o 

Estado deve ter controle fiscal de seu orçamento, repisa-se sem levar em consideração o 

artigo 3º e incisos já citados.  

 

A lógica do rentismo nas cidades  

Há muito se fala em apropriação da cidade pelo capital especulativo e financeiro, que se 

traduz em ter uma forte atuação estatal em determinado espaço, expulsando os que ali 

residem ou exercem sua atividade socioeconômica, para que determinados setores do 

mercado possam abocanhar da infraestrutura recém implementada para a obtenção de lucros. 

Transforma assim o espaço territorial na velha e boa luta de classes, já que a mais valia não 

está mais representada pelo excesso do trabalho obtido pelo patrão com o seu empregado. 
Ermínia Maricato, traduz referida situação da seguinte maneira:  

Como já foi mencionado, o capital em geral busca moldar o ambiente urbano às 

suas necessidades, mas interessa destacar aqui um conjunto dos capitais que tem 

interesse específico na produção do espaço urbano, por meio do qual se reproduzem 

obtendo lucros, juros ou rendas.  

Faz parte desse grupo específico os seguintes capitais: 1) incorporação imobiliária 

(um tipo de capital comercial inicialmente estudado por Christian Topalov em 
1974); 2) capital de construção de edificações; 3) capital de construção pesada ou 

de infraestrutura; e 4) capital financeiro imobiliário. Harvey localiza nesse grupo 

também os proprietários de terra que podem constituir obstáculos ao processo de 

reprodução desses capitais ou se associar a eles. (MARICATO, 2015, p. 22-23)   

Neste sentido, a cidade deixa de ser um espaço para o trabalhador para virar objeto de lucro 

e renda, haja vista que a cidade é mera mercadoria (MARICATO, 2015).  

Indene de dúvidas é que durante os governos do Presidente Luís Inácio Lula da Silva e Dilma 

Van Rousseff foram implementados vários investimentos em habitação, o que acabou 

gerando também emprego de recursos financeiros em outras áreas que agregavam esta. 

Contudo, justamente nesse período ocorreu uma disputa entre a sociedade civil, governo e 

capital econômico, em que acabou por gerar uma contradição:  

[...] quando finalmente o Estado brasileiro retomou o investimento em habitação, 

saneamento e transporte urbano de forma mais decisiva, um intenso processo de 

especulação fundiária e imobiliária proveu a elevação do preço da terra e dos 

imóveis, considerada a “mais alta do mundo”. (MARICATO, 2015, p. 38-39)  

A disputa não ocorreu somente no campo da habitação, pois se constata com a análise dos 

planos plurianuais dos referidos governos, apesar do planejamento estatal, a ocorrência da 

capitulação pelo setor financeiro e especulativo das políticas públicas de infraestrutura 

localizadas nesses planos, por meio das Parcerias Público Privadas.  

Destarte, as PPPs tomaram conta das políticas públicas estatais. O Estado brasileiro a partir 

do início dos anos 2000, com a Lei n. 11.079/2004, abandonou quase que completamente o 

sistema de concessão pública para utilizar-se do novo modelo, com a justificativa de:   

Por que escolher as PPPs?  
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Em ambiente de demandas sociais crescentes e competitividade global os governos 

procuram novos meios de financiar projetos, construir infraestrutura e 

disponibilizar serviços de interesse social. As parcerias público-privadas (PPPs) 

tornam-se instrumento moderno no esforço de unir forças dos dois setores.  

Estudos internacionais comprovam que a carência de infraestrutura limita o 

crescimento econômico e a competitividade global dos países. Comprovam 
também que investimentos em infraestrutura oferecem elevadas taxas de retorno 

que são distribuídas de modo positivo na sociedade: a evidência é que os mais 

pobres têm crescimento da renda e bem estar em taxas mais elevadas que os mais 

ricos quando há oferta de infraestrutura acessível à toda a população.  

Idealmente as PPP permitiriam orientar o investimento e gestão privados para 

programas e projetos governamentais e, assim, liberariam recursos públicos para 

realizar outros interesses da sociedade. (Ministério da Economia, Planejamento 

Desenvolvimento e Gestão. Perguntas Frequentes, modificado em 2015)  

Tem-se uma nova forma de Estado, que no caso brasileiro se alterou no Governo Fernando 

Henrique Cardoso, quando começou a implementar ativamente o Consenso de Washington, 

com o discurso de redução dos gastos públicos e privatizações; as agências reguladoras foram 

criadas, transformando o Estado em regulador, haja vista que nessa lógica, ele (Estado), 

somente teria a necessidade de fiscalizar o serviço público.  

Todavia, o capital não satisfeito com esse modelo influencia para a criação de um novo 

Estado, o qual da doutrina costuma chamar de “Estado Garantidor”, que nas palavras de 

Antônio José Avelãs Nunes:   

Em termos gerais, o estado garantidor é definido, por um lado, como “um Estado 

‘desconstrutor’ de serviços encarregados de prestações essenciais do cidadão”, e, 

por outro lado, como “um Estado ‘fiador’ e ‘controlador’ de prestações dos serviços 

de interesse geral por parte de entidades privadas”.   

No plano teórico, Canotilho aponta várias ambiguidades (é a expressão usada por 

G. C.) ao conceito de estado garantidor:   

a) Ele é, frequentemente, “um conceito descritivo das transformações do 

estado”: o estado garantidor afasta a responsabilidade de produzir determinados 

serviços públicos e de prosseguir ativamente determinadas tarefas estaduais, 
pretendendo “assumir apenas a responsabilidade pelo cumprimento das mesmas 

através de outras estruturas, a maior parte das vezes privadas”, correndo o risco de 

se transformar em uma “terra de ninguém jurídica”, sem um recorte rigoroso da sua 

dimensão normativa (não se sabe muito bem qual a responsabilidade deste estado 

garantidor, nem o que ele garante).   

b) Este estado garantidor tem alma de “estado social” e corpo de empresa (ou 
ao contrário: tem corpo de ‘estado social’ e alma de empresa): “pretende ainda 

garantir a socialidade, ou seja, os serviços sociais essenciais – desde a saúde, as 

telecomunicações, energia,  transportes, água – mas confia a serviços privados ou 

de gestão privada a prossecução directa desses serviços”.  

c) Perante esta equação, o estado garantidor só pode “garantir” aos cidadãos 

(agora considerados utentes, consumidores ou clientes) a prestação pelos privados 

daqueles serviços sociais essenciais se, como “Estado activador”, “apoiar 

activamente a economia e a saúde económica das empresas encarregadas de 
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produzir os serviços e os bens indispensáveis à efectivação da socialidade”. 

(NUNES, 2011, p. 443-444) (grifo nosso)    

Porquanto o nome Estado Garantidor, em uma análise de discurso, remete aquele Estado 

prestador dos serviços públicos de qualidade, garantindo o cumprimento dos direitos do 

cidadão. Constata-se o contrário, pois a política econômica que adota as PPPs como norte 

para a realização desses direitos, permite o fim das políticas públicas estatais, melhor 

explicando, ela faz com que o Estado deixe de atender a população com os seus serviços, que 

os repassa ao setor privado, mas só garantindo que este (setor privado) tenha o seu lucro (vide 

Lei n. 11.079/2004, artigo 2º, § 1º), não há garantia que o cidadão terá um serviço público 

pleno e de qualidade.  

Referida política fortalece o discurso do Estado mínimo, mas com outro significado daquele 

propalado comumente, qual seja, um Estado que garante que o capital nunca perca, como 

exemplo, pode ser citado o caso do Estádio de Futebol do Mineirão, PPP realizada entre o 

Estado de Minas Gerais e Concessionária Minas Arena Gestão de Instalação Esportiva S.A.  
Sobre o conceito de Estado mínimo, Antônio José de Avelãs Nunes explica:   

Ora, esta é uma concepção que, desvalorizando a lição dos fisiocratas, de Locke e 

de Adam Smith, deliberadamente ignora a ‘compreensão’ da natureza de classe do 

estado (para dizermos em linguagem marxista), revelando-se incapaz de 

compreender que a não-intervenção do estado na economia é apenas como os 

diversos tipos de intervenção – uma das formas de o estado capitalista cumprir a 

sua missão essencial de garantir as condições gerais indispensáveis ao 

funcionamento do modo de produção capitalista e à manutenção das estruturas 

sociais que o viabilizam. (NUNES, 2012, p. 23)   
Para fechar o quadro de política pública econômica de financeirização do erário, surge, de 

um modelo imposto pelo FMI, as empresas estatais não dependentes ou mesmo a 

securitização dos ativos do Estado.  

A ideia confessada sem qualquer pudor, é a de transformar dívida privada em 

pública, pagando o estado garantidor, com o dinheiro dos impostos, o lixo tóxico 

acumulado pelas instituições financeiras que se lançaram em jogos especulativos 
de alto risco, acabando por ficar com as mãos cheias de fichas de um casino sem 

fundos. Fica a descoberto o capitalismo de compadrio (“croney capitalism”), a 

completa cumplicidade entre o grande capital financeiro e os círculos do poder 

político. (NUNES, 2012, p. 77)  

  

Destarte, são criados meios para que o capital possa se apropriar dos ativos estatais, como 

por exemplo, com a criação de empresas estatais não dependentes, que consistem em 

sociedades de economia mista, que além de atuarem fortemente nas escolhas de políticas 

públicas, como é o caso da PBH Ativos S.A., também servem para emitir títulos de crédito 

que acabam por endividar o ente estatal sem passar pelo crivo da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Lei Complementar 100/2001.  

E a criação dessas empresas ainda se torna muito mais deletéria para o Estado, tendo em vista 

que o controle social e institucional fica muito aquém do que efetivamente se espera de uma 
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empresa com essa finalidade, e praticamente descarta a legislação de controle, como é o caso 

por exemplo, da Lei de Licitação, Lei n. 8.666/1992.  

Ademais, a criação desse tipo de empresa vai contra o próprio texto constitucional, 

principalmente se for levado em consideração que ela não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 174, da Constituição.  

Não é crível que seja utilizado o discurso de tecnicidade para a implementação de políticas 

que não atendam a população. Não se pode confundir o discurso de crescimento econômico 

com a previsão constitucional, que é a de desenvolvimento social.   

Gilberto Bercovici esclarece como há diferença nos discursos:  
A economia subdesenvolvida não deve também ser considerada isoladamente do 

sistema de divisão internacional do trabalho em que está situada. A passagem do 

subdesenvolvimento para o desenvolvimento só pode ocorrer em processo de 

ruptura com o sistema, interna e exteriormente; afinal, tem suas raízes, o 

subdesenvolvimento é um fenômeno de dominação, ou seja, de natureza cultural e 

política”. Portanto, é necessária uma política deliberada de desenvolvimento, em 

que se garanta tanto o desenvolvimento econômico como o social, dada a sua 

interdependência. Deste modo, o desenvolvimento só pode ocorrer com a 

transformação das estruturas sociais.  

Quando não ocorre nenhuma transformação, seja social, seja no sistema produtivo, 

não se está diante de um processo de desenvolvimento, mas de simples 

modernização. Com a modernização, mantém-se o subdesenvolvimento, 

agravando a concentração de renda. Ocorre assimilação do progresso técnico das 

sociedades desenvolvidas, mas limitada ao estilo de vida e aos padrões de consumo 

de uma minoria privilegiada. Embora possa haver taxas elevadas de crescimento 

econômico e aumentos de produtividade, a modernização não contribui para 

melhorar as condições de vida da maioria da população. (BERCOVICI, 2005, p. 

53)  

Portanto, não há discurso de que melhora o crescimento econômico por meio de 

implementação de PPPs ou de empresas estatais não dependentes, se não for levado em 

consideração os demais elementos para o real desenvolvimento do povo brasileiro.  

Na lógica acima descrita tem relevância sob o ponto de vista territorial, do direito, econômico 

e social. Conforme já dito, a política financeirização da cidade inverte toda a lógica pela qual 

ela foi criada, ou, pelo menos, em parte, uma vez que a população que é deslocada do lugar 

a que pertencia cria um abismo social maior ainda do já existente. Raquel Rolnik, traduz bem 

essa política:  

  

A crise de insegurança da posse manifesta-se sob muitas formas e em muitos 

contextos. As remoções forçadas são seu sinal mais visível e chocante. Não há 

estatísticas globais e abrangentes sobre remoções forçadas, mas as estimativas dos 

casos reportados por organizações humanitárias, assim como os comunicados 
recebidos pela Relatoria Especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada, 

confirmam que as remoções forçadas ocorrem por toda parte e afetam milhões de 

pessoas por ano. O Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) [Centro pelo 

Direito à Moradia contra Despejos], por exemplo, estimou que, entre 1998 e 2008, 

mais de 18 milhões de pessoas foram afetadas por esse tipo de remoção. Os 
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impactos negativos das remoções são enormes: aprofundam a pobreza e destroem 

comunidades, deixando milhões de pessoas em situação extremamente vulnerável.  

Muitas populações são deslocadas em razão de grandes projetos de infraestrutura 

ou da exploração econômica, como expansão das áreas de mineração e o 

agronegócio. De acordo com estimativa de um ex-consultor do Banco Mundial, 

esses projetos afetaram 15 milhões de pessoas anualmente ao longo da década de 
2000.  Intervenções têm sido fontes adicionais de insegurança e de remoções 

forçadas. (ROLNIK, 2015, p. 149)   

Ou mesmo que não ocorra o deslocamento forçado, as políticas implementadas são passíveis 

de questionamento, como por exemplo, no caso de Belo Horizonte a PPP do Hospital do 

Barreiro ou da Iluminação Pública ou da Educação, que sofreram em alguma medida da 

intervenção da PBH Ativos S.A.  

A própria criação da empresa estatal não dependente que se formou inteiramente com capital 

do Município de Belo Horizonte, saltando de um capital inicial investido de R$100.000,00 

(cem mil reais) para R$ 254.974.385,83 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos 

e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) entre os anos 

de 2010 e 2013, sem que a empresa sequer estivesse em pleno funcionamento, de acordo com 

o que se infere da sua lei de criação (Lei Municipal n. 10.003/2010) e o decreto 

regulamentador (Decreto Municipal n. 14.444/2011, alterado pelo Decreto Municipal n. 

15.385/2013).   

A relevância sob o ponto de vista econômico também deve ser observado quando a empresa 

emite títulos de crédito para o mercado financeiro, garantindo o negócio por meio de 

debêntures55 e com vinculação direta do Município como garantidor do débito.   

No que se refere ao ponto de vista jurídico, há necessidade de se estabelecer critérios para o 

cumprimento do texto constitucional, pois inexiste na Constituição modelo econômico a ser 

adotado pelo Estado brasileiro e seus respectivos entes que sobressaia ao desenvolvimento 

social.  

Além disso, a cidade deveria ser espaço para aqueles que também o construíram ou a fazem 

funcionar, é por meio do pobre, operário que o trabalho se desenvolverá. Henri Lefebvre, 

ensina:   

O fato de haver diversos grupos ou várias estratégias, como divergências (entre o 

estatal e o privado, por exemplo) não modifica a situação. Das questões da 

propriedade da terra aos problemas da segregação, cada projeto de reforma urbana 

põe em questão as estruturas, as da sociedade existente, as das relações imediatas 

(individuais) e cotidianas, mas também as que se pretende impor, através da via 

coatora e institucional, àquilo que resta da realidade urbana. Em si mesma 

 
55 Desta forma, a debênture é um título de crédito privado em que os debenturistas são credores da empresa 

e esperam receber juros periódicos e pagamento do principal - correspondente ao valor unitário da 
debênture - no vencimento do título ou mediante amortizações nas quais se paga parte do principal antes 
do vencimento, conforme estipulado em um contrato específico chamado "Escritura de Emissão". 
(disponível  
em<https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/valores_mobiliarios/debenture.html> acesso 
em 20 out 2019)  
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reformista, a estratégia de renovação urbana se torna “necessariamente” 

revolucionária, não pela força das coisas mas contra as coisas estabelecidas. A 

estratégia urbana baseada na ciência da cidade tem necessidade de um suporte 

social e de forças políticas para se tornar atuante. Ela não age por si mesma. Não 

pode deixar de apoiar na presença e na ação da classe operária, a única capaz de 

pôr fim a uma segregação dirigida essencialmente contra ela. Apenas esta classe, 

enquanto classe, pode contribuir decisivamente para a reconstrução da centralidade 

destruída pela estratégia de segregação e reencontrada na forma ameaçadora dos 

“centros de decisão”. Isto não quer dizer que a classe operária fará sozinha a 

sociedade urbana, mas que sem ela nada é possível. (LEFEBVRE, 2001, p. 113)  
  

Tendo em vista o modelo adotado pelo Município de Belo Horizonte, por meio de sua política 

urbana, a lógica do lucro impera, priorizando mecanismos que valorizam o capital, sem 

observar a verdadeira lógica do Estado, qual seja, a de atendimento das políticas públicas e 

dos serviços a ser prestados para os cidadãos (CANITTIERI; MEDEIROS; MEZZACAPPA, 

2017).  

Assim, o processo de financeirização impacta os espaços das cidades, bem como as próprias 

finanças da cidade. Veja que em 03 (três) anos de funcionamento da empresa PBH Ativos 

S.A., o município de Belo Horizonte teve uma perda de R$70 milhões de reais (FATORELLI, 

2018).  

Além dos pontos já informados, há necessidade ainda de esclarecer que a perda financeira é 

causada porque a empresa realiza operações que somente instituições financeiras deveriam 

fazer, esse modelo afronta o texto constitucional, como nos explicam Clark e Nogueira:   

A PBH Ativos S.A., em conformidade a Lei 4.595/1964, está a exercer funções 

atinentes a instituição financeira, sem a devida autorização do Banco Central do 

Brasil, violando, ainda, comandos infraconstitucionais e dispositivos da 

Constituição brasileira de 1988, conforme exposto acima no trabalho.   

A cessão de créditos tributários ou não tributários efetivada à empresa de ativos é 

inconstitucional, visto a sua indisponibilidade e a sua inalienabilidade, assim como 
a integral quitação de direitos creditórios originados de cessão dos ditos créditos 

tributários emitidos, através das debêntures da PBH Ativos S.A., caracterizando-se 

verdadeira operação de crédito, estando referida empresa a exercer atividades 

próprias de instituições financeiras, conforme a Lei no. 4.595/64.  

Ademais, a criação dessa espécie de empresa, como a PBH Ativos S.A., típica 

intervenção direta estatal do domínio econômico, a fim de atuar no mercado 
financeiro, no intuito de negociar papéis ou produtos financeiros‟, significa uma 

perigosa e inconstitucional entrada de empresa estatal na corrida da especulação 

mercadológica com recursos públicos, quiçá chega às raias do anarcocapitalismo, 

onde o Estado pode ser abolido e todas suas funções seriam assumidas pelo 

mercado. (CLARK; NOGUEIRA, 2016, p. 177)   

Logo, seja sob o ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista de política pública, o modelo 

de empresa estatal não dependente, com a finalidade de realização operações financeiras/de 

crédito, com o fim de burlar a LRF, representa retrocesso para o ente que o adotar.  
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Considerações finais  

A lógica do rentismo se encontra entranhado no novo modelo que se quer implementar no 

país, seja por meio das PPPs, seja por meio da criação das empresas estatais não dependentes.  

Veja que o território está em disputa com a implementação desse novo modelo de 

capitalismo, em que se garante para o setor privado a lucratividade em detrimento da 

sociedade. É assim que está funcionando com as empresas pesquisadas.  

Mesmo na lógica da PPP, o que se observa é o escamoteamento por parte do poder público 

no cumprimento dos limites constitucionais para implementação de políticas públicas, haja 

vista que não se sabe efetivamente qual a quantia implementada em PPP e em saúde ou 

educação, já que se colocam os valores no mesmo orçamento.  

Destarte, o capital ao se apropriar dos locais e do dinheiro público, pouco resta aos cidadãos, 

que serão expulsos do centro da cidade e fadados a miséria. 
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A proposta da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste-Oeste 

(ACLO) na região da Lagoinha em Belo Horizonte 

The proposal of the Urban Operation Consortium Antonio Carlos / Pedro I - East-

West (ACLO) in Lagoinha region in Belo Horizonte 

La propuesta del Consorcio de Operación Urbana Antonio Carlos / Pedro I - Este-

Oeste (ACLO) en la región de Lagoinha en Belo Horizonte 

 

Lara Figueiredo Peres Pessl – Universidade Federal de Minas Gerais 56 

 

Resumo: Este artigo visa analisar a situação da Lagoinha, bairro localizado na região Noroeste de 

Belo Horizonte no Brasil, frente à perspectiva da Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I – Leste-Oeste (ACLO) e do novo plano diretor. Tal instrumento de flexibilização dos 
parâmetros urbanísticos a partir de Parcerias Público Privadas (PPPs), tem tido privilégio sobre os 

demais instrumentos de planejamento e tem resultado na supremacia dos interesses privados em 

detrimento dos interesses coletivos. A OUC aparece em um contexto da reprodução crítica do capital, 
do neoliberalismo e do empreendedorismo urbano. A atual política urbana neoliberal, apoiada na 

hegemonia da lógica de rentabilidade e da financeirização influencia na competição entre cidades na 

procura por capitais em processos de acumulação. 

Palavras-chave: Operação Urbana Consorciada, Parceria Público Privada, Lagoinha, Belo 

Horizonte. 

 

Abstract: This article aims to analyze the situation of Lagoinha, a neighborhood located in the 
Northwest region of Belo Horizonte, Brazil, from the perspective of the Urban Operation Consortium 

Antonio Carlos / Pedro I - East-West (ACLO) and the new master plan. Such an instrument for 

making urban parameters more flexible through Public Private Partnerships (PPPs) has had privilege 
over other planning instruments and has resulted in the supremacy of private interests over collective 

interests. The OUC appears in a context of the critical reproduction of capital, neoliberalism and 

urban entrepreneurship. The current neoliberal urban policy, based on the hegemony of the logic of 

profitability and financialization, influences the competition between cities in the search for capital 

accumulation processes. 

Keywords: Urban Consortium Operation, Public-private partnership, Lagoinha, Belo Horizonte. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la situación de Lagoinha, un barrio ubicado en 

la región noroeste de Belo Horizonte, Brasil, desde la perspectiva del Consorcio de Operación Urbana 

Antonio Carlos / Pedro I - Este-Oeste (ACLO) y el nuevo plan maestro. Tal instrumento para 

 
56 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da prof. Dra Natacha Silva Araújo Rena. 

 



 
 

 

215 

 

flexibilizar los parámetros urbanos a través de las Alianzas Público Privadas (APP) ha tenido 

privilegios sobre otros instrumentos de planificación y ha resultado en la supremacía de los intereses 

privados sobre los intereses colectivos. La OUC aparece en un contexto de reproducción crítica del 
capital, el neoliberalismo y el emprendimiento urbano. La política urbana neoliberal actual, basada 

en la hegemonía de la lógica de rentabilidad y financiarización, influye en la competencia entre 

ciudades en la búsqueda de capital en los procesos de acumulación. 

Palabras clave: Consorcio Operación Urbana, Asociación público-privada,  Lagoinha, Belo 

Horizonte. 

 

Introdução  

A transformação do capitalismo no final do século XX trás modificações radicais em 

processos de trabalho, hábitos de consumo, configurações geográficas e geopolíticas, poderes 

e práticas do Estado etc. O sistema que vigorou no período de expansão do pós-guerra, de 

1945 a 1973, pode ser chamado de fordista keynesiano. O colapso desse sistema a partir de 

1973 iniciou um período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza, que culminou no 

chamado regime de acumulação "flexível", marcado por um confronto direto com a rigidez 

do fordismoi, fundamentado na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo (HARVEY, 2008).  

A partir dos anos 1970, o neoliberalismo transformou profundamente o capitalismo, 

transformando as sociedades. “Nesse sentido, o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, 

um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo 

inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida”.  

O caráter sistêmico do dispositivo neoliberal torna quaisquer inflexões das políticas 

conduzidas muito difícil.  Ele traz em si uma ideia muito particular de democracia, que deriva 

de um antidemocratismo. Esse sistema fechado impede qualquer autocorreção de trajetória, 

sob certos aspectos, da política como atividade. O neoliberalismo nos insere na era pós-

democrática (DARDOT; LAVAL, 2016). Os autores explicam que: 

Sem margens de manobra o confronto político com o sistema neoliberal é 
inevitável. Mas esse confronto também é problemático, pois dificulta reunir 

as condições que ele se dá. O sistema neoliberal é instaurado por forças e 

poderes apoiados em nível nacional e internacional. Oligarquias 

burocráticas e políticas, multinacionais, atores financeiros e grandes 

organismos econômicos internacionais formam uma coalizão de poderes 

que exercem função política em escala mundial. Atualmente esta relação 

de forças tende inegavelmente a favor desse bloco oligárquico (DARDOT; 

LAVAL, 2016) 

Segundo Brenner (1998), a ascensão do capital financeiro e do neoliberalismo deve ser vista 

muito mais como consequência do que causa da crise econômica internacional. Entre as 

diferentes dimensões da crise urbana, destaca-se o surgimento de grandes áreas ociosas ou 

subutilizadas nas cidades.  
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Hoje o Estado se encontra numa posição mais problemática, tendo de regular, no interesse 

nacional, as atividades do capital corporativo, além de ser forçado a criar um “bom clima de 

negócios”, para atrair o capital financeiro transnacional e global (HARVEY, 2008). 

Harvey (2004 e 2016) analisa contradições do capitalismo na produção do espaço e 

demonstra que a urbanização desempenha um papel crucial na absorção de excedentes do 

capital, desde os seus primórdios. Na acumulação do sistema capitalista, há uma aglomeração 

crescente de dinheiro à procura de algo rentável para investimento, entretanto com riscos e 

crises cíclicas durante o processo. 

A agenda neoliberal tem dominado o cenário político da América-Latina desde os anos 1980 

a 1990, que delimita a sobreposição de interesses privados sobre questões públicas e sociais 

(ROLNIK; SANTORO; NASCIMENTO; FREITAS; RENA; PEQUENO, 2018). Esse 

cenário desmorona o Estado de Bem-Estar Social (wellfare state) ao enfatizar uma política 

pública (e urbana) apoiada na hegemonia da lógica de rentabilidade e da financeirização 

fundamentada em uma política neoliberal, muitas vezes fazendo uso de equipamentos 

culturais como propulsores de investimentos através da ‘venda’ da cidade por meio do 

planejamento urbano estratégico ampliando as desigualdades sociais.  E, portanto, de acordo 

com Vainer (2002), é comum aos neoplanejadores57 urbanos enxergar a cidade como uma 

mercadoria, num mercado extremamente competitivo em que outras cidades também estão à 

venda. O chamado marketing urbano se impõe cada vez mais como âmbito específico e 

determinante no processo de planejamento e gestão de cidades.  

A partir dos anos 1980, dentro de um cenário de crise de superprodução, desemprego e 

desconcentração industrial em muitas cidades europeias e norte-americanas, a alta 

competitividade fez surgir a possibilidade de impulsionar parcerias milionárias com o setor 

privado para a construção de polos urbanos capazes de atrair grandes empresas e negócios 

globais, revelando um caminho de salvação para prefeitos submersos em graves crises de 

governabilidade (FERREIRA 2005).  Tal crise pode ser caracterizada por um encolhimento 

do Estado e a transferência de funções ao setor privado, justificando privatizações, parcerias, 

concessões.  E, portanto, a "revitalização urbana" e seus derivados surgem como a "parceria" 

entre setor público e iniciativa privada, encarregada por sua vez de "alavancar" investimentos 

privados com fundos públicos (ARANTES, 2002).  

Ferreira (2005) demonstra que o que direcionou o crescimento das cidades nos EUA foram 

coalizões entre as elites fundiárias e imobiliárias com o poder público destinadas a promover 

o crescimento a qualquer custo, segundo seus interesses hegemônicos. Assim como para Fix 

(2004) operação urbana é comumente apresentada como a solução para viabilizar 

intervenções urbanas em tempos de crise fiscal do Estado. Entretanto a forma como alguns 

 
57Termo criado por Vainer em: VAINER, Carlos. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia 

discursiva do Planejamento Estratégico Urbano, in ARANTES, MARICATO e VAINER. A cidade do 

pensamento único. Petrópolis: Vozes, 2002. (3aed). 
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processos recentes de renovação urbana tem ocorrido, através da parceria entre o setor 

público e o privado, revela a distância entre o discurso e prática.  

Desse modo as periferias que demandam por maiores investimentos públicos em 

infraestrutura permanecem sem tal investimentos, sendo este direcionado à valorização e 

revalorização de fragmentos da cidade através de transformações pontuais. Este processo de 

revitalizações e melhorias urbanas quando ocorre em regiões mais populares gerando 

significativa valorização fundiária e imobiliária, caracteriza a gentrificação, levando à 

migração forçada da população mais pobre para outras redondezas. É uma consequência da 

hegemonia do capital na produção do espaço urbano. 

Para Mendes (2014), a gentrificação resulta do desenvolvimento irregular e flexível do 

mercado do solo urbano, integrado ao processo de acumulação de capital e ao movimento de 

circulação de capital de umas áreas para outras gerando valorização e desvalorização do solo 

urbano em função do rendimento que um novo empreendimento pode causar. E, portanto, 

esta gentrificação que antes era causal, marginal (iniciada entre anos 1960 e 1970, que se 

resumia a um fenômeno esporádico e de pequena escala), agora se torna sistemático, 

globalizado à inúmeras regiões do planeta característico do urbanismo revanchista 

contemporâneo. 

De acordo com Janoschka, Sequera e Salinas (2014), é importante destacar que há uma 

diferenciação quanto ao fenômeno da gentrificação entre países latinos americanos e 

anglófonos ou europeus devido tamanha complexidade de tal processo na América Latina. 

Que estariam relacionados à ausência de um estado Keynesiano (welfare state) que facilitaria 

a implantação e abertura de políticas neoliberais nestes países. 

A ideia da Parceria Público Privada e o próprio instrumento da Operação Urbana, não 

surgiram no Brasil. Na década de 1970, a Europa e os EUA passaram por uma forte recessão 

econômica, devido ao aumento do desemprego, o alto custo do Estado-providência e a crise 

fiscal, relacionados ao esgotamento do modelo fordista. Como alternativa à crise, se 

consolida a reestruturação produtiva e econômica, estimulada pela transição do sistema de 

acumulação fordista para o sistema de acumulação flexível, estimulando a reforma do Estado 

e a relação entre o setor público e o setor privado. Nesse contexto surgem as Parcerias Público 

Privadas (PPPs). 

Essas parcerias foram muito mais liberais nos EUA do que na Europa, onde o Estado manteve 

maior controle sobre a gestão do território.  Nestas parcerias, inclusive nas operações 

urbanas, a iniciativa privada ganha importância pelo capital que dispõe dado que o Estado é 

incapaz de arcar financeiramente. O sistema consiste na capacidade do Estado de 

proporcionar incentivos que tornem a participação direta nas melhorias urbanas, mediante o 

pagamento de contrapartidas, atrativas à iniciativa privada (MARICATO; FERREIRA, 

2002).  
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Parcerias Público Privadas no exterior 

São exemplos de operações consorciadas público-privadas de sucesso as ocorridas no bairro 

portuário de Fells Point, em Baltimore, e do Píer 17 em Nova York, ambas nos EUA. Em 

ambos os casos, as intervenções tiveram como objetivo a revitalização de áreas degradadas, 

valorizando o uso do porto, incentivando oportunidades econômicas, especialmente nos 

setores terciários, no turismo e no lazer, potencializando sua arrecadação tributária, e sua 

reocupação com uso residencial, que resultou na criação de espaços públicos dinâmicos e 

relativamente populares, visto que para garantir a atratividade de capital e competitividade 

característicos da globalização, muitas vezes usam de equipamentos culturais como 

propulsores da valorização da área e atração do mercado imobiliário. Entretanto nos EUA há 

exemplos excludentes de apropriação pelo capital imobiliário, como em Battery Park, Nova 

York (MARICATO; FERREIRA, 2002). 

Como exemplo europeu pode-se citar as Zônes d’Aménagement Concerté (ZACs), 

implementadas na França no final dos anos 60. Nesse caso as áreas degradadas foram 

adquiridas pelo Estado(por direito de preempção ou por desapropriação), realizando 

melhorias de infraestrutura, em seguida vendendo-as ao setor público relativos aos 

respectivos órgãos responsáveis (ministério da educação para as escolas, da saúde para 

hospitais, setor de parques para praças, etc.) e à iniciativa privada, e desta cobra-se uma plus-

valia, pela valorização da intervenção, obtendo recursos para amortizar a operação 

financeiramente e garantir a oferta de moradias. A França possui tradição política e tecidos 

sociais altamente integrados, que possibilitou uma efetiva participação da sociedade 

compensando a atuação da iniciativa privada (MARICATO; FERREIRA, 2002). 

Outro exemplo é Barcelona, sede das Olímpiadas de 1992, onde sucedeu um conjunto de 

intervenções urbanas, especialmente nas áreas portuárias, com a injeção de grandes quantias 

de capital público e de empresas interessadas em investir no evento e destacar a cidade. Este 

fato desencadeou um modelo teórico chamado de ‘planejamento estratégico’, o qual se 

fundamenta no conceito de marketing urbano (city marketing). Este conceito estreitamente 

ligado a competitividades das cidades, vem impulsionando grande parte das parcerias 

público-privadas (LAGE, 2008). 

 

As primeiras Parcerias Público Privadas no Brasil 

No Brasil, as Parcerias Público Privadas surgem nas operações urbanas na década de 1980, 

impulsionadas pelos exemplos internacionais. A iniciativa brasileira partiu de quatro 

matrizes simultâneas: a falta de recursos públicos para realizar tais intervenções urbanas; a 

convicção de que investimentos públicos geram valorização imobiliária que pode ser captada 

pelo poder público; a convicção de que o controle do potencial construtivo era a grande 

“moeda” que o poder público poderia ter para entrar na operação, e a crítica às estratégias 

correntes de controle de uso e ocupação do solo no sentido de sua incapacidade de captar 

singularidades e promover redesenho, ou seja o urbanismo. (Brasil, 2002). 
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Segundo Rolnik et al (2018), o argumento de que o Estado não teria capacidade de 

investimento está por trás da justificativa de adoção desse novo regime implicando, portanto, 

também em um novo modelo de Estado. A reforma de Estado apresentada como nova forma 

de financiamento da infraestrutura dos serviços públicos, tem como elemento central 

possibilitar o compartilhamento dos riscos entre poder público e iniciativa privada de forma 

a atrair o investimento privado justificada pela "falta de disponibilidade de recursos 

financeiros e aproveitamento da eficiência de gestão do setor privado" O modelo proposto se 

justificaria ante a falta de capacidade de investimento do Estado uma vez que, por meio das 

PPPs, seria possível antecipar recursos privados para investir em ações do interesse público. 

A lei das PPPs criada em 2004 (lei federal nº 11.079/2004), regulamenta as parcerias público-

privadas no Brasil. 

ROLNIK, R. et al (2018), mostram como as PPP’s se tornaram viáveis no Brasil: 

“A partir dos anos 1990, inicia-se no Brasil o processo da construção de 

nova ordenação das normativas e leis, tendo como fio condutor a 

implementação das recomendações neoliberais ratificadas pelo Consenso 

de Washington, quais sejam - disciplina orçamentária e fiscal, liberalização 

comercial (supressão das barreiras alfandegárias e fixação de taxas de 

câmbio competitivas), abertura à movimentação de capitais estrangeiro, 

privatização da economia, desregulamentação e criação de mercados 

concorrenciais e proteção aos direitos de propriedade (DARDOT LAVAL, 

2016) -, que o governo norte-americano vinha insistentemente 

recomendando à América Latina como condição para conceder cooperação 

financeira externa, bilateral ou multilateral. De modo ampliado, Aalbers 
(2016) nomeia esse processo vigente e global como regulação da 

desregulamentação na medida em que somente pela introdução de novo 

sistema regulatório que substitui e/ou modifica o sistema regulatório torna-

se possível a liberação de seletivos agentes econômicos.” (ROLNIK, R. et 

al. 2018) 

A importação de modelos internacionais para o contexto brasileiro esbarra na particularidade 

das cidades brasileiras, já que estas se diferenciam do modelo do capitalismo central, de 

acordo com Maricato (2000), no mercado residencial local, onde mais da metade da 

população brasileira não tem acesso. Nos países centrais o acesso à moradia, transporte, 

serviços de educação e saúde é praticamente universal. Ignorar esta diferença é desconhecer 

a realidade brasileira, que traz profundas desigualdades, privilegiando uma minoria, como 

em muitas metrópoles brasileiras. 

São Paulo foi o município pioneiro no Brasil a incluir a Parceria Público Privada para 

intervenções urbanas, surgindo em 1985 no plano diretor municipal, primeiramente 

denominado Operação Urbana, a qual não foi efetivada e teve seu conceito simplificado e 

transformado em Operações Interligadas. Esta flexibilizava parâmetros urbanísticos com o 

pagamento de contrapartida, com o objetivo de destinar os recursos arrecadados à produção 

de habitações de interesse social (HISSA; ARAUJO, 2017). 
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As Operações Interligadas foram implementadas no Rio de Janeiro em 1992, influenciadas 

por São Paulo e com o mesmo objetivo, contudo não teve vinculação com as habitações de 

interesse social.  Em Porto Alegre, a Operação Concertada prevista em 1999, também 

funcionava como forma de negociação entre o poder público e a iniciativa privada 

diretamente relacionada à projetos de interesse mútuo de ambas as partes. (HISSA; 

ARAUJO, 2017). 

Em Belo Horizonte, o instrumento de Operação Urbana pretendia ir além de alterar 

parâmetros urbanísticos em função de contrapartidas. O objetivo era viabilizar projetos 

urbanísticos especiais em áreas previamente delimitadas, coordenadas pelo Executivo, com 

a participação da iniciativa privada. Porém foi criticada pela flexibilização de parâmetros 

urbanísticos. (HISSA; ARAUJO, 2017). 

O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), lei federal que trata da política urbana no Brasil, 

incluiu as Operações Urbanas Consorciadas no mesmo, sendo o principal meio que viabiliza 

as Parcerias Público Privadas para intervenções urbanísticas no país. 

Apesar do Estatuto da Cidade afirmar que a Política Urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, implícitas nas 

Operações Urbanas Consorciadas, estão a possível emissão de Certificados de Potencial 

Adicional de Construção (CEPACS), pelos municípios, como forma de arrecadação mais 

rápida dos recursos oriundos da venda de benefícios. Que pode tornar o mercado imobiliário 

excludente (MARICATO; FERREIRA, 2002). 

 

Um breve histórico do bairro Lagoinha 

Na segunda metade do século 19, algumas cidades brasileiras já apresentavam cenários de 

modernidade e assimilavam intervenções modernizadoras em suas infraestruturas 

(SEGAWA, 2014).  Belo Horizonte nasce neste sentido de ruptura com as estruturas urbanas 

coloniais. A transferência da capital do estado de Minas Gerais, em 1896, da colonial Ouro 

Preto para uma cidade nova, inteiramente planejada e construída sob a égide do positivismo 

e do saneamento para abrigar as funções administrativas de sede governamental: Belo 

Horizonte, projeto de uma comissão chefiada pelo engenheiro Aarão Reis (SEGAWA, 2014). 

Esse impulso para a modernização está diretamente ligado à proclamação da república em 

1889 (LEMOS, 1995). 

O plano definido por Aarão Reis se estruturava em três zonas: a urbana, a suburbana e a rural. 

A zona urbana - área interna à avenida do contorno - caracterizava-se por um traçado 

geométrico, prevendo infraestrutura e serviços urbanos para abrigar os funcionários do 

governo e o centro administrativo (FREIRE, 2009). 

O local onde surgiu o bairro Lagoinha foi incorporado a IV Zona Suburbana pela Comissão 

Construtora da Nova Capital (CCNC). Inicialmente, o bairro foi ocupado por imigrantes 
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(árabes, sírios, libaneses, italianos, judeus e portugueses) e os que vieram do interior de 

Minas Gerais em busca de trabalho em Belo Horizonte. Essa diversidade social favoreceu a 

variedade dos estabelecimentos comerciais na região (BERNARDES, 2016). 

Os traços híbridos de ocupação fizeram do bairro local de efervescência cultural e valores 

distintos, em contraste com o estilo de vida provinciano do centro urbano e a proximidade 

do bairro com o centro e com a linha férrea atraiu um grande número de pessoas, 

multiplicando o número de bares, restaurantes, pensões e, consequentemente, tornando a vida 

noturna agitada. Desde sua criação foi marcado por atividades de comércio de móveis antigos 

e de ofícios artesanais, como os de alfaiates, sapateiros, manutenção de instrumentos 

musicais, entre outros (FREIRE, 2009). 

A Lagoinha passou por inúmeras transformações urbanas que o colocaram em posição de 

isolamento em relação à cidade. Uma série de obras viárias foram realizadas no bairro como 

a implantação do Túnel Lagoinha-Concórdia que teve início em 1948, sendo finalizada em 

1971; a construção do Terminal Rodoviário na década de 1970; o início de implantação do 

Complexo Viário da Lagoinha na década de 1980 e do trem metropolitano em 1986. Tais 

intervenções funcionaram como uma barreira, uma cortina entre o bairro e o Centro e 

influenciaram na desvalorização econômica da região que resultaram em inúmeras 

desapropriações. A abertura das Avenidas Pedro II e Antônio Carlos, a construção dos 

elevados, a proximidade com a linha férrea, o Ribeirão Arrudas e a Avenida do Contorno 

foram determinantes para acentuar tal isolamento (FREIRE, 2009). A sensação é dicotômica 

de proximidade e distância. Próxima do centro, mas, ao mesmo tempo, distante pela 

dificuldade de acesso. 

Diante do processo de rupturas apresentado, que caracterizou o histórico do bairro Lagoinha, 

atualmente está prevista no novo Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal nº 

11.181/19, publicada no dia 09 de agosto de 2019, a Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I – Leste-Oeste (ACLO). Inicialmente intitulada Nova BH e divulgada em 

2013, a Operação estava sendo elaborada sem participação popular, contrariando o previsto 

no Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/2001). Este fato fez com que o Ministério Público 

iniciasse investigações, interrompendo o processo de implementação da Operação. A 

prefeitura então lançou em 2014 um novo nome para a Operação, agora denominada 

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos Leste Oeste (OUC ACLO). 

Há duas alterações importantes no projeto OUC Nova BH, uma delas é a realização da OUC 

ACLO em partes através da vendas de CEPAC divididas conforme os 12 diferentes 

programas que fazem parte de OUC com  a proposta de realização de diversos leilões de 

CEPAC associados às etapas de execução que permite adquirir a mais-valia fundiária 

incorporando na arrecadação de parte de valorização resultante das próprias obras da OUC 

das etapas anteriores. Assim áreas com maior atrativo para o mercado ou com projetos de 

requalificação em andamento tem maior possibilidade de produzir CEPAC’s com maiores 

preços atraindo capitais do setor imobiliário. Outra mudança é a aplicação dos recursos 

oriundos das vendas dos CEPAC's em várias áreas do projeto certificando o esforço 
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necessário para transformar áreas que não possuem impacto na dinâmica imobiliária da 

cidade em áreas com patamares de renda da terra superiores a médias (COELHO, 2019). 

A Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos Leste Oeste (OUC ACLO) abrange uma 

área de 29,9 km² do tecido urbano com 33km de extensão ao longo do eixo formado pelas 

avenidas Antônio Carlos e Pedro I e o Corredor Leste Oeste, formado pelas avenidas dos 

Andradas, Tereza Cristina e Via Expressa. Englobando 12 setores para intervenção, o bairro 

Lagoinha está no primeiro setor denominado Corredor Cultural da Lagoinha e do Bonfim 

(Lagoinha/ Bonfim) como primeiro foco de intervenção (BELO HORIZONTE, 2015). 

Figura 1: Setores OUC ACLO. 

 

Fonte: Fonte PBH, 2015 

Um dos principais objetivos definidos a partir do Plano Urbanístico da OUC ACLO consiste 

na otimização da infraestrutura existente em corredores viários considerados prioritários (Via 

Expressa, Avenida do Contorno, Avenida dos Andradas e Avenida Tereza Cristina), em vias 

prioritárias para o transporte coletivo (Pedro I e Antônio Carlos) e no entorno das estações 

de metrô (BELO HORIZONTE, 2015). 

Para otimização da infraestrutura existente está sendo previsto com a operação a alteração 

dos parâmetros urbanísticos dentro do perímetro da OUC ACLO, combinando áreas 

potenciais para adensamento e áreas de amortecimento. Nas áreas para adensamento será 

possível utilizar parâmetros urbanísticos mais permissivos com o intuito de potencializar a 

renovação urbana; já nas áreas de amortecimento, são definidos parâmetros mais restritivos 

para renovação urbana por situar-se entre as áreas de adensamento e interior de bairros 

(BELO HORIZONTE, 2015). 

Um dos aspectos importantes é o fato do projeto não focar prioritariamente em intervenções 

e obras, mas sim reforçar políticas públicas para atingir os objetivos propostos - como as 

estratégias de tipologias incentivadas e habitação social para garantir mais usuários de 

transporte coletivo junto aos corredores.  Com maior enfoque para os modelos de ocupação 
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em função do resultado urbanístico pretendido e não como instrumento para venda de 

potencial adicional para viabilizar as intervenções segundo’’’ a Secretaria Municipal Adjunta 

de Planejamento Urbano (SMAPU, 2015). 

Portanto apesar das mudanças, não modifica a característica central do instrumento, que 

objetiva gerar novas rendas para os capitais do mercado imobiliário ao passo que delineia 

uma relação entre o adensamento e o ritmo do capital financeiro.  Obviamente não necessita 

que o CEPAC apareça como o principal fim, já que ele regula a capacidade da OUC funcionar 

como mecanismo de promoção do mercado imobiliário em sua área de atuação. E, portanto, 

sem garantir novas formas de renda o Estado é incapaz de formular políticas de habitação 

social e estímulo ao transporte coletivo no interior da OUC, já que os recursos devem vir da 

própria OUC por meio dos CEPAC. Isto está previsto no Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV), a partir do programa de aluguel social com a previsão de investimento em torno de 

15% dos recursos da OUC. (COELHO, 2018). 

Então percebe-se que OUC é um instrumento que busca promover a captação de parcelas 

maiores da mais-valia global para os capitais que são investidos nessa mais-valia.  Tornando 

a capacidade redistributiva do instrumento uma contradição. Assim sendo fica claro que a 

OUC aparece em um contexto da reprodução crítica do capital, do neoliberalismo e do 

empreendedorismo urbano. 

O urbanismo empreendedor está implícito na racionalidade neoliberal, ao apossar-se da 

produção do espaço (DARDOT; LAVAL, 2016). Sendo assim no cerne da concepção das 

cidades capitalistas observa-se a desigualdade de forma ampla, traduzida na gestão urbana 

empresarial influenciando diretamente no desenvolvimento das cidades contemporâneas. 

Como explicitado acima com a decadência do modelo fordista e do estado keynesiano, há 

uma reorientação para políticas com cunho neoliberal, reveladas na forma de privatizações 

de estatais, a desregulação ou flexibilização de leis trabalhistas e econômicas e a valorização 

direito à propriedade privada (FERRAZ, 2018). Logo as políticas neoliberais atrelada à 

globalização da economia e das finanças gera extrema competição entre as cidades e entre 

indivíduos. Por isso para Dardot e Laval (2016) o neoliberalismo define certa norma de vida, 

impondo um universo de competição generalizada, ordena as relações sociais em função do 

modelo de mercado, muda o indivíduo que passa a se comportar como uma empresa, e então, 

"o neoliberalismo pode ser definido como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos 

que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da 

concorrência" (DARDOT; LAVAL, 2016, p.17). 

O bairro Lagoinha será foco de intervenção no primeiro setor da OUC ACLO através do 

programa 01 - Corredor Cultural na Lagoinha e no Bonfim, justificado pelo resgate e 

valorização do patrimônio material e imaterial (BELO HORIZONTE, 2015). Portanto pode 

haver uma sobreposição de práticas culturais às práticas tradicionais e locais do bairro, além 

de consequências nocivas como a gentrificação e elitização da área, através de pressões 

imobiliárias, fazendo que a parcela afetada se veja forçada a emigrar para outras regiões da 

cidade. 
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Considerações finais 

Conclui-se que há contradições nas Parcerias Público Privadas, as operações urbanas 

consorciadas, respaldadas por Planos Diretores Municipais, podem trazer sérios impactos à 

população urbana, principalmente às populações mais vulneráveis que serão afetadas pela 

operação, sobretudo no que tange à gentrificação. Embora a OUC ACLO traz modificações 

consideráveis em relação a OUC Nova BH, não modifica a característica central do 

instrumento que beneficia amplamente o mercado imobiliário em detrimento das populações 

economicamente mais fracas, já que objetiva criar novas rendas ao capital imobiliário 

gerando uma relação entre o adensamento e o ritmo do capital financeiro, tendo em vista que 

o CEPAC regula a capacidade da OUC. A decadência do fordismo e do estado de bem estar 

social e a ascensão de uma política neoliberal conduz a lógica empresarial (através de 

privatizações, desregulação, e a valorização da propriedade privada na mão de uma pequena 

parcela), essa lógica acirra disputa entre cidades e entre pessoas, tornando as cidades cada 

vez mais competitivas através da disputa por capitais ociosos fomentados pelo processo de 

acumulação. 

O artigo procurou demonstrar o histórico de transformações urbanas que o bairro Lagoinha 

tem passado desde sua implantação, a localização do bairro muito próximo ao Centro, tem 

influenciado nas dinâmicas urbanas e no interesse de investimento do poder público e privado 

na região, a especulação imobiliária atrelada ao  discurso midiático dando destaque para o 

empoderamento da iniciativa privada / empreendedorismo e o enfraquecimento do estado / 

da gestão pública, justificando as parcerias público privadas, podem reduzir ainda mais as 

margens de manobra. 

A requalificação urbana proposta no Programa 01 - Corredor Cultural da Lagoinha e Bonfim 

através do dispositivo da OUC/ACLO – Operação Urbana Consorciada/Antônio Carlos 

Pedro I + Leste-Oeste, impacta diretamente no bairro em questão e pode acarretar sérias 

consequências às populações locais como sobreposição de práticas culturais e a valorização 

do solo urbano e a consequente gentrificação do espaço com o deslocamento da população 

mais vulnerável. 

 

___________ 

i. O fordismo deve ser encarado muito mais como um modo de vida total do que um sistema 

de produção em massa. Sua data inicial simbólica situa-se em 1914 quando Henry Ford 

estabelece seu dia de oito horas e 5 dólares.  As inovações tecnológicas e organizacionais de 

Ford eram mera extensão de tendências bem estabelecidas. Ford fez pouco mais que 

racionalizar velhas tecnologias de trabalho e uma detalhada divisão do trabalho preexistente, 

ainda assim ao fazer o trabalho chegar ao trabalhador numa posição fixa, ele atinge 

dramáticos ganhos de produtividade. O especial em Ford era o seu reconhecimento explícito 

de que produção em massa significava consumo em massa, ou seja, um novo tipo de 

sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista. (HARVEY, 2008) 
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15M: tecnopolíticas de redes e ruas e os novíssimos movimentos sociais  

15M: Network and Street Technopolitics and the Brand New Social 

Movements 

15M: Red y Street Technopolitics y los nuevos movimientos sociales 

 

Maíra Ramirez Nobre – Universidade Federal de Minas Gerais58 

 

Resumo: O movimento 15M ocorreu na Espanha em 2011 e integra o ciclo de lutas que 

tomou parte do mundo após a crise do capitalismo de 2008, a exemplo de Egito, Tunísia, 

Líbia, Síria, EUA, Brasil, dentre outros. Em busca de uma democracia real, oposta ao modelo 

representativo experimentado no país até então, o movimento dos Indignados atuou de forma 

excepcional na articulação entre redes e ruas (tecnopolítica), produzindo emoções, afetos e 

subjetividades. Apesar da latente busca por democracia direta e mudanças sociais, o 15M não 

alcançou grande parte de suas reivindicações, tendo sido muito mais significativo 

individualmente para a parcela da população envolvida diretamente nas manifestações que 

para sociedade como um todo. No fim, o sistema eleitoral representativo seguiu mantido e, 

de forma controversa, alguns partidos e plataformas políticas surgiram em meio aos 

manifestantes mais engajados. 

Palavras-chave: 15M, produção de subjetividade, democracia direta. 

 

Abstract: The 15M, took place in Spain in 2011 and is part of the cycle of struggles that took 

part in the world after the crisis of capitalism of 2008, such as Egypt, Tunisia, Libya, Syria, 

USA, Brazil, among others. In search of a real democracy, opposed to the representative 

model experienced in the country until then, the movement of the Outraged acted 

exceptionally in the articulation between networks and streets (technopolitics), producing 

emotions, affections and subjectivities. Despite the latent pursuit of direct democracy and 

social change, 15M has failed to meet much of its claims, and has been much more significant 

individually for the share of the population directly involved in the demonstrations than for 

society as a whole. In the end, the representative electoral system continued to be maintained, 

and controversially some political parties and platforms emerged among the most engaged 

protesters. 

Keywords: 15M, subjectivity production, direct democracy.  

 
58 Maíra Ramirez Nobre é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de São João del Rei e 

doutoranda  pelo Programa de Pós Graduação em Ambiente Construido e Patrimônio Sustentável da 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da prof. Dra Natacha Silva Araújo Rena. 
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Resumen: El 15M, tuvo lugar en España en 2011 y es parte del ciclo de luchas que 

participaron en el mundo después de la crisis del capitalismo de 2008, como Egipto, Túnez, 

Libia, Siria, Estados Unidos, Brasil, entre otros. En busca de una democracia real, opuesta al 

modelo representativo experimentado en el país hasta entonces, el movimiento de los 

Indignados actuó excepcionalmente en la articulación entre redes y calles (tecnopolítica), 

produciendo emociones, afectos y subjetividades. A pesar de la búsqueda latente de la 

democracia directa y el cambio social, 15M no ha cumplido con muchos de sus reclamos, y 

ha sido mucho más significativo individualmente para la participación de la población 

directamente involucrada en las manifestaciones que para la sociedad en general. Al final, el 

sistema electoral representativo continuó manteniéndose, y controversialmente surgieron 

algunos partidos políticos y plataformas entre los manifestantes más comprometidos. 

Palabras clave: 15M, producción de subjetividad, democracia directa. 

 

Introdução 

[...] hemos tratado de caracterizar el 15M como creación de un sistema red; 

mutante, basado en una topología de red variable, con fronteras móviles (definidas, 

pero que se mezcla en el ambiente y reconfigura con los acontecimientos) híbrido, 

cyborg (que enlaza máquinas, humanos, entidades virtuales y físicas) y que se 

construye y reconstruye por momentos de forma efímera y súbitamente. En 
determinadas circunstancias, se manifiesta en secuencias de activación colectiva 

que hacen que emerja como multitud conectada, como cuerpo colectivo que resiste 

al tiempo y que puede extenderse en el espacio. (TORET, 2013, p. 133) 

O Movimento 15 de Maio ocorreu na Espanha no ano de 2011 e chamou atenção da imprensa 

nacional e internacional. As manifestações se espalharam por mais de cento e setenta cidades 

e tiveram como principais territórios de ocupação praças importantes de Madrid (Puerta del 

Sol), Barcelona (Praça Catalunha), Sevilha e Valência. Dentre as pautas levantadas pelos 

jovens estava a demanda por empregos, democracia real e críticas a corrupção. 

O nome 15M foi dado ao movimento devido a sua data de início: 15 de maio de 2011, 

“quando uma convocatória feita por redes sociais reuniu milhares de pessoas em sessenta 

cidades espanholas; muitos deles ficaram acampados em praças públicas. Não foram os 

sindicatos ou partidos que convocaram as manifestações, foram cidadãos”. (GOHN, 2014a, 

p. 109). Os ativistas, por sua vez, são conhecidos como Indignados, nome que, de acordo 

com Castells (2013), foi propagado pela mídia em decorrência a uma autodenominação dada 

sob influência de um panfleto de Stéphane Hessel59 que dizia indignez-vous!.  

 
59Stéphane Hessel foi um diplomata embaixador alemão, agente da Bureau Central de Renseignements et 

d'Action, que combatia na Resistência Francesa. O fomento à indignação, propagado pelo panfleto indignez-

vous!, de acordo com Castells (2013) foi mais eficiente na Espanha que na própria frança, sendo um dos 

possíveis propulsores de 15M. 
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A ocupação das ruas vinculadas às convocatórias via redes sociais apontam para o caráter 

tecnopolítico do movimento. Ao longo do texto este conceito (tecnopolítica) será apresentado 

de acordo com a leitura de Javier Toret (2013), apesentano a forma como a estratégia foi 

ultizada ao longo do 15M. A princípio é importante ressantar que tal levante é considerado, 

por muito, como um laboratório destas tecnopolíticas: um momento em que a associação 

entre a organização social via internet e as manifestações físicas na cidade se unificaram com 

uma potência jamais vista. Tal modelo se propagou para os protestos vindouros em muitos 

outros países, como é o caso das Jornadas de Junho que ocorreram no Brasil em 2013. 

Para compreender o movimento aqui analisado, é preciso saber que o ano de 2011 representa 

um período crítico econômica, social e politicamente para a Espanha. A crise do capitalismo 

que ocorrera em 2008, chegou com muita força no país e o Presidente, membro do Partido 

Socialista Operário Espanhol (PSOE)60, José Luis Rodríguez Zapatero61, já em seu segundo 

mandato, quebrou algumas promessas que o haviam eleito em 2008 e, cedendo a pressões de 

Angela Merkel e do Fundo Monetário Internacional (FMI), reduziu investimentos em saúde, 

educação e seguridade social. Naquele momento, a instabilidade econômica na qual a 

Espanha estava imersa, atingiu não só questões sociais, mas o espectro político, gerando o 

que se entende por crise de representatividade. 

A crise, porém, era uma expressão do sistema capitalista, e os bancos eram 
culpados. Contudo, políticos de todos os partidos, parlamentares e governos foram 

cúmplices dos banqueiros, cujos interesses defenderam mais que os dos cidadãos 

que representavam. A opinião geral do movimento era de que os políticos viviam 

num mundo à parte, fechado, privilegiado, indiferentes às necessidades das 

pessoas, manipulando as eleições e a lei eleitoral para perpetuar seu poder como 

classe política. ‘Eles não nos representam’ é provavelmente o slogan mais popular 

do movimento e de certo o mais fundamental. Porque não existe uma representação 

verdadeira, não há democracia, e as instituições devem ser reconstruídas de cima 

para baixo, como foi na Islândia. A começar pelo Judiciário, altamente politizado 

e parte do sistema de apoio recíproco que envolvia banqueiros, políticos e altas 

esferas da magistratura.  (CASTELLS, 2013, p. 98) 

Neste contexto é importante pensar um pouco em como se dá a composição político partidária 

espanhola. Apesar de algumas mudanças estruturais após 2011, percebe-se que, em relação 

aos Presidentes empossados, o poder espanhol se divide entre dois principais partidos: o 

Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Partido Popular (PP)62. Tendo estes, de 

 
60O PSOE foi fundado em 1879 com o objetivo de representar a classe trabalhadora oriunda da Revolução 

Industrial. A base teórica, originalmente marxista, foi modificando ao longo do tempo até que, em 1979 

abandonou suas bases marxistas. Atualmente sua lógica de atuação está mais próxima da representada pelos 

social-democratas europeus. 

61Zapatero foi eleito secretário geral do PSOE no ano 2000 e representou uma superação eleitoral sobre o 

principal partido rival, o Partido Popular. Em 2003 obteve maior vitória nas eleições municipais e em 2004 

venceu a disputa pela presidência. Zapatero foi reeleito em 2008, juntamente com 169 deputados do PSOE. 

62O PP foi fundado em 1989 e representa a ala conservadora dos espanhóis, se autodefinindo, em estatuto, 

como um partido de centro reformista. 
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1982 até 2018 revezado o Governo do país (Felipe González - PSOE 1982 - 1996; José María 

Aznar - PP 1996 - 2004; José Luis Rodríguez Zapatero - PSOE 2004 - 2011; Mariano Rajoy 

- PP 2011 - 2018; Pedro Sánchez - PSOE 2018 - atualmente). Tal conformação que, até então 

se estendia às camadas municipais, se tornou um incômodo para a população espanhola 

naqueles tempos de crise. Uma das pautas mais populares apresentadas no 15M foi a 

exigência de uma política multipartidária. 

Observa-se em 2011, a existência de um quadro de decepção geral com a política espanhola, 

mas intensificado em relação ao PSOE. A saber, a situação espanhola naquele período de 

fato não era das melhores. A inflação chegara a 3,20%, tendo quase dobrado em relação ao 

ano anterior (1,80%); as taxas de juros, por sua vez, mantinham-se as mais baixas da década, 

como medida protetiva aos bancos; o PIB (31.825.113), apesar de maior que o apresentado 

no ano anterior (30.763.216), estava muito menor que em 2008  (35.521.869), quando 

Zapatero foi reeleito (de 2004 - primeira eleição do Presidente - a 2008, este valor tinha 

crescido de forma relevante). Mas o dado mais problemático era o de desemprego que, após 

baixíssimo índice alcançado em 2007, teve alta exponencial com chegada da crise do 

capitalismo de 2008. De acordo com Castells (2013) em fevereiro de 2011 o desemprego 

chegou a 22% entre toda a população sendo de 47% entre os jovens. Além disso, as ações 

governamentais direcionadas à contenção da crise, não iam no sentido do esperado pelos 

cidadão, ao contrário, usavam como estratégia cortes orçamentários em setores de interesse 

social. Desta forma, Gohn (2014) aposta que a maior parte do programa dos Indignados está 

relacionado com a crise de 2008, que foi respondida com o desmonte do Estado de bem-estar 

social, à revelia da opinião popular. Fato que fortalece a supracitada insatisfação com a 

democracia representativa que acabou por levar os cidadãos a uma busca pelo que chamavam 

de democracia real, ou, em outras palavras, democracia direta. 

 

A construção do 15M: ocupação das redes e produção de afetos 

Diante do complexo quadro espanhol e alimentados não só pelo panfleto de Hessel, mas 

também por exemplos de manifestações internacionais inseridas no que Castells (2013) trata 

como um contexto viral/global de movimentos, a exemplo da Primavera Árabe e dos levantes 

ocorridos na Islândia, alguns jovens começaram a se organizar com o intuito de demonstrar 

sua insatisfação com o governo.  No primeiro momento, o principal espaço para as ações era 

a internet, com destaque para as redes sociais. O autor lembra que jovens de Madrid e 

Barcelona criam um grupo no Facebook chamado Plataforma de Coordenação de Grupos 

Pró-Mobilização Cidadã. Estes jovens, em sua maioria estavam envolvidos em outros 

movimentos, como é o caso dos protestos contra a Lei Sinde63, ou vinculados a atores como 

 
63A lei, aprovada pelo congresso espanhol em 15/02/2011, por meio de um acordo traçado entre os partidos 

PSOE, PP e CIU, foi uma disposição da lei de Economia Sustentável, que trata de comércio digital e direitos 

autorais, delegando ao ministério da cultura o poder de derrubar páginas web que exibissem conteúdo que 

ferisse a propriedade intelectual. 
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x.net, Anonymous, Nolesvotes, Estado de Malestar, Juventud Sin Futuro, Juventud en Acción, 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca  

A partir do debate online gerado principalmente pela Lei Sinde, os futuros manifestantes 

chegaram a outras pautas. A demanda por empregos e a contraposição às medidas de 

austeridade e ao resgate de bancos às custas da dívida pública, se mostraram presentes nas 

reivindicações do Juventud Sin Futuro e no lema do 15M - “Não somos mercadorias nas 

mãos de políticos e banqueiros” (Toret, 2016). Segundo Castells (2013) a Plataforma de 

Coordenação de Grupos Pró-Mobilização Cidadã não tardou em se tornar um espaço para 

debate sobre democracia e, posteriormente, em um grupo de nome Democracia Real Ya 

(DRY). O DRY é um dos principais atores envolvidos na construção do 15M. Ele esteve 

presente desde os momentos que antecederam a eclosão do movimento, até os que vieram 

depois do término das ocupações. 

O grupo baseava-se numa rede descentralizada de núcleos anônimos em diferentes 

cidades. As vezes, como em Barcelona, eles se reuniam pessoalmente todas as 

manhãs de domingo. Centenas juntavam-se ao grupo no Facebook e alguns 

participavam dos encontros. Denunciavam a falta de democracia representativa na 

forma vigente na Espanha. Na visão deles, os principais partidos políticos estavam 

a serviço dos banqueiros e não representavam os interesses dos cidadãos. 

(CASTELLS, 2013, p. 87) 

Tal como se deu em grande parte dos levantes que compuseram o ciclo de lutas pós crise do 

capitalismo de 2008, o 15M baseia sua comunicação em plataformas proprietárias, sendo 

fundamentais, por exemplo, a formação de grupos e eventos do Facebook. As hashtags 

utilizadas no Twitter desde as primeiras interações, como #SpanishRevolution, #15m, 

#AcampadaSol, #YesWeCamp, #DemocraciaRealYa e #NoLesVotes, foram cruciais para o 

crescimento e desenvolvimento da rede e, a partir do 15 de maio, perfis oficiais como o 

@acampadasol, na mesma plataforma, surgiram para coordenar as mobilizações (MALINI; 

ANTOUN, 2013, p. 228). Ao relatar os estudos realizados pelo DataAnalysis15M64, Toret 

(2013) destaca que o uso de diferentes dispositivos tecnológicos, como estas plataformas foi 

fundamental para construir a ação política do 15M. 

Las tecnopolíticas del 15M pueden concebirse como un patrón de autoorganización 

en la sociedad red, como una tendencia que cruza innovación política e innovación 

tecnológica, que se articula como apropiación social y política de la tecnología. En 
este sentido, el 15M es un acontecimiento físico y post-mediático pre-vivido en el 

espacio virtual, que se despliega secuencialmente entre la red, la calle y la plaza, 

como la retroalimentación entre el fenómeno colectivo en la ciudad y las redes 

tejidas en el ciberespacio. (TORET et. al., 2013) 

Toret (2013) aponta a criação de contas coletivas nas redes sociais como um fator de suma 

importância para a formação e crescimento do 15M. Estas ‘plataformas organizadoras’ são 

consideradas fundamentais para difusão do movimento e formação de um sistema-rede de 

organização descentralizada e distribuída que, de acordo com seu ponto de vista, não conta 

 
64Esta análise, segundo os próprios investigadores, é fruto de uma inquietude pessoal e intelectual de um 

grupo de ativistas e investigadores do 15M. Seu desenvolvimento parte de uma combinação de 

metodologias quantitativas e qualitativas. 
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com líderes estáveis. A estratégia era levar o movimento para as ruas e praças, relacionando 

os espaços físicos e virtuais, e criando o que Toret (2016) chama de contágio 

tecnologicamente estruturado via tecnopolíticas que combinem redes e ruas.   

Ao trazer o conceito de tecnopolítica relacionado ao 15M, Toret (2013) aborda a potência 

presente na associação entre ações que ocorrem nos espaços digital e urbano. A definição de 

tecnopolítica está vinculada ao uso de dispositivos tecnológicos, que incluem as redes sociais, 

de maneira tática e estratégica, tendo como finalidade a comunicação e organização de ações 

coletivas. O autor segue explicando que a diferença deste termo para o que se entende por 

ciberativismo é que apesar de a tecnopolítica poder engloba-lo ou aliar-se a ele, o 

ciberativismo se dá apenas no âmbito digital, enquanto as tecnopolíticas envolvem uma série 

de eventos que podem começar na internet, mas que não se limitam a ela. A utilização de 

streamings e redes sociais em tempo real, por exemplo, permitiu uma atuação coletiva que 

conectava simultâneamente redes e ruas. “La tecnopolítica del 15M se ha manifestado como 

toma del espacio público físico, digital y mediático, capaz de orientar la acción distribuida 

en la ciudad tanto como en las redes”.  (TORET, 2013, p. 21) 

Para Toret (2013) o início do levante está relacionado às manifestações que vinham 

ocorrendo desde 2006 que abarcam o que o autor entende por formação de uma massa crítica 

que posteriormente seria muito influente nas ações do 15M. Os temas desses atos tocavam 

questões como liberdade da rede, intercâmbio gratuito de arquivos e defesa do 

compartilhamento.  

Experimenta-se, então, ao longo desta fase inicial, a rede e, principalmente, as plataformas 

criadas, como dispositivos de ação coletiva. De acordo com o autor, a rede do 15M no Twitter 

passou de 3.403 seguidores nos dias que antecederam a primeira manifestação para 110.198 

na fase de maior alcance, sendo que, segundo informações da Gather Estudios65, trazidas por 

Toret (2016), 71% dos participantes não pertenciam a nenhum partido, sindicato, ou 

movimento social, e apenas 6% dos envolvidos não faziam parte de nenhuma rede social, 

demonstrando um alcance incomum em comparação a movimentos sociais clássicos66. Deste 

modo, entende-se que a articulação realizada via internet foi fundamental para que, no dia 15 

de maio houvesse uma grande manifestação marcando o momento em que o movimento dos 

Indignados se estendeu para a cidade. 

O que Toret (2013) traz à tona com esta análise é que, apesar da suma importância da 

ocupação das praças, a dimensão do movimento seria muito menor caso não houvesse esta 

articulação prévia desenvolvida na internet. Pode-se dizer que ocorreu, então, um trabalho 

de formação de ‘redes de esperança e indignação’ ou, porque não dizer de afetos e 

subjetividades, que precedeu a ação urbana. 

 
65 O Gather Estudios é uma empresa que realiza pesquisas sociais e de mercado em toda a Espanha. 
66 Este conceito é parte de um debate realizado por Gohn (2014) no qual a autora diferencia os movimentos 

sociais clássicos dos novos e novíssimos. Os primeiros designam aqueles que têm a luta de classe como 

questão central, sendo construídos, em sua maioria, por instituições como sindicatos e partidos políticos. 
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Ao se referir a Castells (2013), Toret (2013) lembra que apenas a divulgação de informações 

na internet e a convocatória para manifestações não são suficientes para que haja uma 

explosão de intensidades tal qual observada no 15M. Segundo o autor, um alcance desta 

proporção exige a criação de uma rede de emoções coletivas a serem compartilhadas. 

Las emociones están más vinculadas con factores corporales que deliberativos 

(Damasio, 2005), se componen con los flujos de materia y energía que atraviesan 

el cuerpo humano. Así mismo, estos flujos son interpersonales porque en la medida 

en que dependen de las interacciones personales, las emociones se contagian y se 

propagan; en la medida en que los individuos se perciben en condiciones materiales 

y sociales parecidas y, sobre todo, porque se ven interpeladas por aquéllos que 

están viendo, viviendo, etc. La construcción de emociones colectivas emerge de un 

proceso de interacción y comunicación continua, en el que son compartidas, se 

retroalimentan, se transforman unas a otras continuamente. (TORET, 2013, p. 70) 

Para Toret (2013) as convocatórias para as manifestações realizadas via Twitter eram dotadas 

de alta carga emocional. Havia uma produção de ânimos conectados em rede e produzidos 

por dispositivos tecnológicos e estratégias de ação coletiva que iam das redes às ruas. A 

tecnopolítica atuou de forma definitiva no 15M devido a sua capacidade de conexão em 

escala global e de produzir em cada indivíduo uma sensação de poder que o afetava pessoal 

e coletivamente. Fazia com que se sentissem capazes de gerar mudanças profundas nas 

estruturas sociais e nos modos de vida. 

Para ilustrar este sentimento, Toret (2013) recorre a palavra empoderamento. A figura 1 é 

um gráfico que analisa todos os tweets postados no dia 15 de maio, elucidando os seguintes 

pontos: (i) a grande maioria estava relacionada a temáticas de empoderamento; (ii) os tweets 

do 15M apresentam mais que o dobro de carga emocional que os tweets normais; (iii) foi 

produzida uma explosão viral que coincide com agitação social, midiática e carga emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Visor de la carga emocional el día 15 de Mayo de 2011. Muestra la alta emocional y velocidad de la 

red el mismo 15 de mayo. 



 
 

 

234 

 

 
Fonte: Óscar Marín e outros. Disponível em: http://assets.outliers.es/15memociones/. Acesso em: 25 de abril 

de 2019. 

Esta produção de emoções e afetos ocorreu inicialmente via plataformas e depois se 

intensificou nas manifestações e, principalmente, nas acampadas que, em várias cidades, 

articularam a mobilização por meio de comissões, estudos em grupo, e assembleias, além de 

uma vivência comum autogerida. 

O que vinha sendo construído era uma manifestação ampla e diversa sem base ideológica. 

De acordo com Castells (2013), apesar de pensamentos anarquistas pairarem sobre o 15M, 

esta não era sua ideologia. O anarquismo67 se encontrava nas relações que o movimento 

estabelecia com a rede. Para ele, a coordenação era realizada pela própria rede que “torna-se 

o sujeito”. (CASTELLS, 2013, p.103). Esta organização permitia o caráter horizontal e a 

ausência de liderança do 15M, características adotadas devido a duas principais questões: a 

crise de representatividade e a constante crítica à esquerda clássica. Os Indignados, como 

movimento político, adentraram a política rejeitando a realpolitik68. (CASTELLS, 2013) 

 

A construção do 15M - ocupação das praças 

Castells (2013) lembra que as manifestações que ocorreram na Espanha já em abril de 2011 

influenciaram diretamente o 15M. Houve, pelo menos dois importantes protestos: um 

 
67 Entende-se aqui por anarquismo uma teoria histórica e movimento político que se posiciona de forma 

contrária qualquer tipo de hierarquia e dominação, o que inclui o poder do Estado e as relações do capital, 

buscando a criação de uma comunidade humana de forma horizontalizada e coletiva. 
68

 O termo alemão se refere a um política que baseada, primordialmente, em relações de ordem prática. 

Deixando de lado, muitas vezes, as bases ideológicas.  
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liderado pelo Juventud Sin Futuro que exigia direito à moradia, saúde e educação; e outro 

relacionado à crise habitacional. Isso sem contar as manifestações de 2010 realizadas por 

ativistas envolvidos na campanha V de Vivienda, que se posicionaram contra a execução de 

hipotecas e o despejo de famílias pobres e idosos. Pode-se dizer que, ainda que de forma 

pulverizada, tais antecedentes são parte formadora do 15M que carregava uma crítica direta 

ao capitalismo traduzida por slogans do tipo Isso não é uma crise, é o sistema. “Mas não 

houve propostas específicas para superá-lo ou recuperar o crescimento econômico”.  

(CASTELLS, 2013, p. 97). Em resumo, grande parte dos ativistas se opunham à ideia de 

crescimento por crescimento, apoiando-se, principalmente, em pautas ambientais e criticando 

a sociedade de consumo. Entretanto, embora a crítica comum ao sistema e a compreensão de 

que o capitalismo financeiro era o responsável pela crise, “não havia consenso quanto ao tipo 

de economia que poderia proporcionar a todos emprego, moradias e condições de vida 

decentes, de forma ambientalmente sustentável e eticamente justa”.  (CASTELLS, 2013, p. 

97) 

A decisão de ocupar as ruas no dia 15 de maio foi uma das principais estratégias traçadas 

pelo movimento e se deu devido à proximidade com as eleições municipais marcadas para o 

dia 22 do mesmo mês. Já em 02 de março foi realizada a convocatória para a manifestação. 

Nesta ocasião, jovens envolvidos, com destaque para os membro do DRY, produziram um 

manifesto cuja base era o slogan: Democracia Real Ya! Ocupe as ruas. Não somos 

mercadoria nas mãos de políticos e banqueiros! 

O apelo não teve apoio de nenhum partido político, sindicato ou associação da 

sociedade civil e foi ignorado pela mídia. Foi divulgado basicamente pelas redes 

sociais da internet, Facebook, Twitter, Tuent etc. No dia 15 de maio, sem nenhuma 

liderança formal, mas com uma cuidadosa preparação de manifestações que 

prosseguiram por semanas, dezenas e milhares de pessoas manifestaram-se em 

Madri (50 mil), Barcelona (20 mil), Valência (10 mil) e cinquenta outras cidades, 

pacificamente, sem nenhum incidente importante em parte alguma.  (CASTELLS, 

2013, p. 88) 

Castells (2013) coloca que depois da manifestação alguns ativistas seguiram até a Puerta del 

Sol onde se reuniram para debater o significado de democracia real. Na ausência de uma 

resposta comum, esses mesmos manifestantes decidiram permanecer ali até que alcançassem 

um consenso. No dia seguinte, em Barcelona, inspirados pelo que acontecia em Madrid, 

jovens se reuniram na Praça Catalunya com a mesma finalidade. “Nasceram então as 

acampadas (acampamentos)”. (CASTELLS, 2013, p. 88) Este processo se espalhou pela 

Espanha que chegou a ter mais de cem cidades ocupadas, e para o mundo, atingindo mais de 

oitocentos municípios. 

A busca pela compreensão do significado de uma democracia real, aponta para uma profunda 

insatisfação  com o sistema político vigente, traduzindo a visão dos manifestantes de que os 

partidos políticos eram “inúteis e irrelevantes” no que tange a defesa dos interesses dos 

cidadãos. Este ponto de vista, de acordo com Castells (2013), levou a uma outra característica 

fundamental do 15M que, mesmo sendo um movimento político, considerava-se apartidário 

e, portanto, indiferente ao processo eleitoral.  
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Se a organização política tradicional não respondia ao que o movimento entendia por 

democracia e representação, coube às acampadas experimentar outras possíveis estruturas e 

estratégias, das quais Castells (2013) destaca as assembleias horizontais. Nelas decisões 

gerais eram tomadas já que, em uma estrutura sem lideranças em que cada indivíduo responde 

por si, temas comuns precisam ser debatidos de forma coletiva. Entretanto, o próprio autor 

comenta que estas assembléias eram mais simbólicas que deliberativas, já que, apesar do 

esforço empenhado em grande parte dos casos por um consenso entre os participantes, ao 

final, as decisões eram individuais, cabendo a cada um aceitar ou não o proposto pelo grupo. 

“Este não teria líderes, fosse em âmbito local, fosse no nacional. Nesse sentido, nem porta-

vozes foram reconhecidos. Cada um representaria a si mesmo mais ninguém”. (CASTELLS, 

2013, p. 102) 

As assembleias ocorriam diariamente, exceto quando havia alguma demanda urgente e, como 

lembra Castells (2013) eram, em um primeiro momento, realizada pelos acampados e por 

qualquer pessoa que passasse por ali, sendo que o número de integrantes podia variar de 

centenas a 2 ou 3 milhares, e eram moderadas por voluntários. A partir das assembleias, 

foram criadas comissões que aplicavam, de forma específica, as orientações gerais. Estas 

comissões eram autônomas e se dividiam em: (i) funcionais, que cuidavam das necessidades 

internas do movimento, como infraestrutura, segurança e comunicação, por exemplo; (ii) 

aquelas que elaboravam propostas que seriam levadas para as próximas assembléias; (iii) 

algumas que elaboravam ações com o objetivo de colocar em prática o que era definido pelas 

assembléias anteriores.  

A ideia inicial era que as manifestações se estendessem até o dia 22 de junho, passado um 

mês das eleições municipais. Esperava-se um grande ato para esta data. Assim, diversos 

ativistas de outras cidades seguiram em marcha até Madrid explicando, pelas vilas e cidades 

por onde passavam, o motivo de sua caminhada e indignação. Chegando em Madrid, foram 

recebidos com aplausos pelos Indignados que os esperavam e, em 23 de junho, foi realizado 

um ato com aproximadamente 250 mil pessoas. O 15M estava acabando. Em agosto foram 

realizadas algumas manifestações e, em 15 de outubro, ocorreu um ato organizado via 

internet que mobilizou 951 cidades de 82 países com o slogan: Unidos pela mudança global. 

(CASTELLS, 2013). 

É muito difícil que um levante69 se sustente por um longo período, ainda mais um levante 

com a estrutura do 15M que, para manter-se, necessitava das acampadas. Com o passar do 

tempo, apenas jovens desempregados e sem muitas obrigações familiares puderam 

permanecer nas praças e movimentar as assembléias e ações. Com isso, a não 

representatividade que se apontava dos políticos, acabou sendo também uma característica 

dos ativistas. Aqueles jovens que se mantinham ali, não representavam a população 

espanhola de uma forma geral. 

 
69 A caracterização dos novíssimos movimentos sociais como levantes é dada por Nobre (2019) e tem como 

base o debate estabelecido por Didi-Huberman (2016). Segundo o autor os levantes “vão do mais minúsculo 

gesto de recuo, ao mais gigantesco movimento de protesto.” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p.16). 
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Mas a possibilidade de o movimento organizar essa nova comunidade política 

dependia materialmente da ocupação do espaço público, da existência de 

acampamentos que, embora ocupados durante a noite apenas pela minoria, 

forneciam o ambiente para uma contrassociedade que materializasse o sonho de 

uma verdadeira democracia. (CASTELLS, 2013, p. 104) 

Assim, devido ao desgaste do movimento, entre 6 e 8 semanas após seu início, a maioria das 

assembléias optou por continuá-lo de outra forma. Os que permaneceram nas praças 

acabaram sofrendo forte repressão policial. Na maioria das cidades a opção dos ativistas foi 

descentralizar suas ações, organizando-as nos bairros, com as relações de vizinhança e 

priorizando a escala local. Algumas comissões ainda foram criadas e suas propostas 

difundidas principalmente por meio da internet. 

 

Depois do 15M 

Em citação, Castells (2013), um entusiasta dos Indignados, demonstra o quão complexo é o 

exercício tanto de construção quanto de análise do levante: “A questão mais crítica para o 

movimento tem sido, contudo, como colocar em prática os princípios da democracia que ele 

propôs à sociedade em geral”. (CASTELLS, 2013, p. 102). E, neste sentido, o autor adverte 

que para ele está claro que a finalidade primeira do movimento é a “elevação do nível de 

consciência de seus participantes e da população como um todo”. (CASTELLS, 2013, p. 

105). Entretanto, é preciso pensar para além do indivíduo e até mesmo das ações que se 

tornaram locais. Em termo municipais, nacionais e até mesmo globais, quais foram os 

possíveis reflexos gerados pelo 15M? 

O não envolvimento dos ativistas do 15M com o processo eleitoral, fruto de sua desconfiança 

com o sistema político, foi tamanho, que não houve nenhuma indicação do que deveria ser 

feito nas eleições municipais e federais. De acordo com Castells (2013) nem mesmo a 

abstenção ou o voto em branco foram estimulados, deixando a cargo de cada cidadão a 

avaliação e tática a ser estabelecida no pleito. Entretanto, vale ressaltar que houve 

crescimento significativo para estes casos, como será mostrado no decorrer desta análise. 

A crítica aos partidos políticos e à forma como se estabelecia a democracia na Espanha era 

tão grande que não foi considerada a possibilidade de criação de um ou mais partidos aptos 

a representar os ativistas ligados ao movimento. Eles acreditavam em outras políticas, que 

ocorreriam a longo prazo e por outros meios, diferentes daqueles antigos canais criados e 

mantidos pelos políticos que tanto criticavam. Entretanto foram observadas algumas 

controvérias neste discurso que serão abordadas em sequência. Dentre elas pode-se citar a 

criação do Podemos70 e das plataformas municipalistas supracitadas (a exemplo da Ahora 

Madrid e Barcelona em Comú). O que representam neste contexto? 

Politicamente, o que ocorreu nas eleições de 2011 não foi apenas uma vitória do PP sobre o 

PSOE, como supracitado, mas uma quase destruição do partido socialista que dominava o 

 
70 O Podemos é um partido político espanhol de esquerda fundado em 2014. Tendo como líder Pablo 

Iglesias, o partido participou das eleições do parlamento europeu quatro meses após sua criação e 

conquistou quatro cadeiras. 
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quadro político espanhol desde 1982. Neste sentido, Castells (2013) traz um estudo de 

Jimenez Sanchez relatado em sequência: 

O estudo de Jimenez Sanchez sobre as eleições municipais mostra que o número 

de votos brancos e nulos aumentou para um patamar que não se via desde 1987, 

com um incremento de 37% e 48%, respectivamente, em relação às eleições 

municipais anteriores, realizadas em 2007. Também cresceu o número de votos da 

Esquerda Unida. Essas tendências correlacionavam-se às cidades em que o 

munivento tinha presença mais forte. Candidatos conservadores, nacionalistas 

moderados da Catalunha e bascos pró-independência também tiveram maior 

votação. O impacto combinado desses votos afetou negativamente o Psoe, que 

perdeu 19% dos votos obtidos em 2007, sofrendo a mais grave derrota de sua 

história nas eleições municipais e perdendo, em particular, o governo municipal de 

Barcelona, cidade que havia governado por três décadas. 

As eleições parlamentares de 20 de novembro foram uma retumbante vitória para 
o PP, que obteve maioria absoluta em termos de cadeiras no Parlamento. Isso foi 

considerado pelos conservadores, assim como pela mídia que os apoiava, uma 

rejeição aos valores do movimento pela maioria silenciosa dos eleitores. Na 

verdade um exame mais minucioso dos resultados das eleições conta uma história 

diferente. O fator-chave nas eleições foi o colapso do Psoe, que perdeu 4.300.000 

votos em comparação com a eleição anterior, em 2008, enquanto o PP obteve 

somente 560 mil votos a mais em relação àquele ano. Os votos restantes foram para 

partidos menores, que, com uma única exceção, cresceram substancialmente em 

termos de votos. Com efeito, com o número de votos obtidos em 2011, o PP teria 

perdido as eleições de 2004 e 2008.Foi a derrota dos socialistas, não a vitória dos 

conservadores, que deu ao PP o controle do parlamento em função da distorcida lei 
eleitoral que favoreceu o partido com maioria de votos”. (CASTELLS, 2013, p. 

111) 

Em 20 de dezembro de 2011, Mariano Rajoy, integrante do PP, assumiu o governo espanhol. 

Dentre as primeiras medidas tomadas pelo Presidente estava a redução dos gastos públicos e 

o aumento de impostos com a finalidade de conter o déficit orçamentário, ou seja, davam 

sequências às políticas de ajustes tomadas pelo governo anterior. As opções de Rajoy tiveram 

repercussão negativa na economia e provocaram uma segunda recessão vinculada à crise de 

2008, sendo que esta durou mais que a anterior (de 2009), se estendendo do último trimestre 

de 2011 até o segundo semestre de 2013. Como consequência, houve um aumento 

significativo nas taxas de desemprego: de 5,2 milhões para 6,2 milhões de pessoas. Já em 

abril de 2012, o governo anunciou mais uma redução dos gastos em educação e saúde, 

totalizando aproximadamente 10 milhões de euros. Em julho, o Ministério da Saúde lançou 

uma política de co-pagamento dos tratamentos, fazendo com que os cidadãos se 

responsabilizassem por parte dos gastos com medicamentos. Mesmo com a tomada de 

medidas impopulares e que iam de encontro com direitos básicos dos cidadãos espanhóis, em 

prol de uma melhoria econômica, esta não veio e o prêmio de risco71 do país superou os 600 

pontos básicos. 

 
71Prêmio de risco é a diferença entre o rendimento de um título público de um país em relação a outro 

investimento considerado seguro. Ou seja, é o retorno que os investidores esperam receber para que valha 

a pena expor um investimento a determinado grau de risco.  
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Por fim, as eleições de 2011 e a ascensão do PP ao poder não modificaram a tensão política 

espanhola e nem mesmo a insatisfação popular. Ao contrário, a crise se agravou quando, em 

2014, nem PSOE nem PP alcançaram resultado esperado nas eleições do parlamento europeu. 

Em contrapartida, partidos menores ou quase insignificantes até 2011 conseguiram 

resultados surpreendentes, como é o caso do Podemos, que obteve mais de 8% dos votos. 

O que Castells (2013) entende como impacto mensurável dos Indignados aparentemente foi 

pequeno. Nenhuma das propostas se transformou em política e a principal influência acabou 

sendo a quase destruição do PSOE. Em 19 de dezembro os ativistas declararam greve de sua 

atividade reflexiva. Uma pergunta pairava: “o que vem em seguida?” 

Apesar de as eleições não fazerem parte do programa inicial e do lema no nos representa ter 

sido frequente, emergiram notáveis e exitosos projetos que tinham o pleito como objetivo. 

Mesmo frente à grande desconfiança de alguns cidadãos que vão às ruas acusar o Podemos 

de apropriar-se do movimento, não é possível ignorar a conexão entre as inquietações 

iniciadas em 2011 e seu surgimento, principalmente ao considerar que seu sucesso eleitoral 

coincidiu com a diminuição das tensões nas ruas. O partido chegou a eleger 5 Eurodeputados 

em 2014 e compõe duas das mais relevantes plataformas municipalistas: Ahora Madrid e 

Barcelona en Comú. A primeira é uma coalizão com o Ganemos que, com o apoio de 9 votos 

do PSOE, elegeu Manuela Carmena, que agora governa a prefeitura com 20 concejales, dos 

quais pode-se citar Pablo Soto, Rita Maestre e Guillermo Zapata, atores fundamentais para o 

15M. Na capital catalã, por sua vez, o Barcelona en Comú guarda conexão com os Indignados 

através de sua prefeita, que foi porta-voz e uma das fundadoras do Plataforma de los 

Afectados por la Hipoteca (PAH), movimento muito atuante durante e após os 

acampamentos. É interessante notar que, apesar de fortalecer-se no rechaço às esferas formais 

de poder, o 15M acaba por criar vias (outras?) de acesso a essas mesmas instituições. 

 

Considerações Finais 

Tendo em vista a supracitada multiplicidade de elementos que compõem o movimento dos 

Indignados, reitera-se aqui a existência deste texto como parte de um todo infinitamente mais 

complexo. O iniciado exercício de compreensão do evento buscou, desta forma, uma leitura 

ampla de seus acontecimentos atravessada por aproximações de alguns pontos específicos. 

A saber, uma construção aprofundada da tecnopolítica, acrescida de uma análise de cunho 

político partidário que busca compreender as dinâmicas estabelecidas nestes cenários frente 

a um levante cuja principal questão estava associada a uma crítica ao modelo de democracia 

representativa e busca pelo que foi chamado “democracia real”. 

A relação com as redes sociais apresenta-se central na contrução do movimento, dando forma 

à aposta da potência multiudinária marcada poruma outra relação com processos de 

globalização. Na qual a articulação entre redes e ruas, via tecnopolítica, se torna uma 

importante arma para as insurreições. Neste sentido, o 15M se coloca como movimento 

pioneio que veio a influenciar diversos outros levantes ponteriores. O mesmo que pode ser 

observado em relação às ocupações. 
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Em termos territoriais, a estratégia de ocupação de praças via acampadas foi posteriormente 

aplicada no Occupy Wall Street (2011) e se espalhou pelo mundo na forma de diversos 

occupies. Chegando, inclusive, no Brasil. A produção de afetos também estava presente ali, 

como em um segundo momento atingindo os ativistas e suas subjetividades de forma mais 

direta, ou melhor, corpórea. O sentimento de coletividade atrelado à experiência cotidiana, 

como já exposto, modificou profundamente a vida de quem estava envolvido nas acampadas. 

O que reforça o exposto por Castells (2013) ao afirmar que o levante possibilitou 

transformações muito mais individuais que macropolíticas. 

Entretanto, cabe ressaltar que, ainda que distantes das expectativas dos Indignados, houve 

uma reverberação no cenário político nacional. Mesmo que alegando-se apartidários, ou se 

colocando como indiferentes aos trâmites eleitorais, o levante indignado apresentou reflexos 

nas eleições de 2011. A ascensão de um partido conservador ao poder (PP), acrescida de uma 

derrocada, quase fatal, daqueles que representavam a social democracia (PSOE) são fatos 

que não podem ser ignorados. Por fim, o surgimento das plataformas municipalistas, 

pensando uma descentralização ainda maior do território e uma proposta de modificação nas 

instâncias de poder, cada vez mais individuais e menos partidárias, são elementos que devem 

ser considerados e analisados a longo prazo, já que é complexo saber o que se espera em 

termos de uma nova política. 
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A gestão participativa de Belo Horizonte por meio de indicadores sociais  

The participatory management of Belo Horizonte through social indicators  

La gestión participativa de Belo Horizonte a través de indicadores sociales 

 

Paula Deluca de Moura – Universidade Federal de Minas Gerais72 

 

Resumo:  

Esse trabalho procura discorrer sobre os indicadores sociais como instrumentos da participação 

popular nas decisões de gestão urbana municipal. O método utilizado para esse fim será a 
conceituação de indicador social e apresentação de sua relevância diante das problemáticas da cidade 

contemporânea; a recuperação da construção do Índice de Qualidade da Vida Urbana de Belo 

Horizonte (IQVU-BH) em 1993; e a incorporação do IQVU-BH no processo inovador de gestão 
democrática e participativa denominado Orçamento Participativo (OP), também em 1993. Por fim, 

este artigo pretende demonstrar que os indicadores sociais são importantes instrumentos para a 

participação popular a partir do momento que estes se vinculam a metodologias que incluem a 

sociedade civil no processo decisório de gestão urbana municipal.  

Palavras-chave: gestão pública democrática, indicadores sociais, IQVU-BH, Orçamento 

Participativo. 

 

Abstract:  

This work seeks to discuss social indicators as instruments of popular participation in municipal urban 

management decisions. The method used for this purpose will be the conceptualization of social 

indicator and presentation of its relevance in the face of the problems of the contemporary city; the 
recovery of the construction of the Quality of Urban Life Index of Belo Horizonte (IQVU-BH) in 

1993; and the incorporation of IQVU-BH into the innovative process of democratic and participatory 

management called Participatory Budget (OP), also in 1993. Finally, this article aims to demonstrate 
that social indicators are important instruments for popular participation from the moment they link 

to methodologies that include civil society in the municipal urban management decision-making 

process. 

Keywords: Democratic public management, social indicators, IQVU-BH, Orçamento Participativo. 

 

Resumen: 

Este trabajo busca discutir indicadores sociales como instrumentos de participación popular en las 
decisiones de gestión urbana municipal. El método utilizado para este fin será la conceptualización 

del indicador social y la presentación de su relevancia frente a los problemas de la ciudad 

contemporánea; la recuperación de la construcción del índice de calidad de vida urbana de Belo 
Horizonte (IQVU-BH) en 1993; y la incorporación de IQVU-BH en el proceso innovador de gestión 
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democrática y participativa llamado Presupuesto Participativo (OP), también en 1993. Por último, 

este artículo tiene como objetivo demostrar que los indicadores sociales son instrumentos importantes 

para la participación popular desde el momento en que se vinculan a metodologías que incluyen a la 

sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de gestión urbana municipal. 

Palabras clave: gestión pública democrática, indicadores sociales, IQVU-BH, Presupuesto 

Participativo. 

 

Introdução  

Esse trabalho representa um recorte do projeto de pesquisa de mestrado intitulado O 

Transporte Público Coletivo como Instrumento ao Direito à Cidade que possui como 

objetivo principal apresentar a mobilidade urbana como elemento essencial no direito à 

cidade contemporânea. Para alcançar esse objetivo, a dissertação será subdividida em três 

capítulos principais quais sejam O Direito à Cidade e a mobilidade na cidade 

contemporânea; Os indicadores de mobilidade urbana; e IQVU e o Direito à Cidade. O 

presente artigo se apresenta como um desenvolvimento inicial do último capítulo da 

dissertação. 

Os indicadores sociais surgem nos Estados Unidos nos anos 60, segundo Carley (1981), com 

o objetivo de monitorar a mudança social para facilitar a comparação e orientar a política 

social. De acordo com Oliveira (1997), a expressão ‘indicadores sociais’ foi empregada pela 

primeira vez por Raymond Bauer, professor de Administração em Harvard, ao dar-se conta 

de que a missão que lhe havia sido confiada pela Agência Espacial Norte Americana (NASA) 

- estudar efeitos sociais do programa de pesquisas espaciais - não poderia ser atendida com 

as informações até então disponíveis. 

Nahas (2002) afirma que esse movimento iniciado nos Estados Unidos representou uma 

tentativa governamental de enfrentar uma grave crise social que envolvia a luta pelos direitos 

civis, a força crescente do movimento dos negros e mulheres e a evidência dos bolsões de 

pobreza dentro da sociedade de opulência. A partir desse primeiro estudo, outros países com 

condições e pressões sociais análogas passaram a desenvolver trabalhos de indicadores 

sociais, principalmente a partir da década de 1970. Os indicadores sociais passaram então a 

fundamentar a esfera política do planejamento urbano. 

A incorporação dos indicadores sociais na gestão pública brasileira se iniciou no período pós 

ditadura militar, a partir do momento que direitos básicos foram incorporados à Constituição 

Federal de 1988. O processo da constituinte abarcou a formação do Movimento Nacional da 

Reforma Urbana (MNRU), a elaboração da emenda popular pela reforma urbana na 

Constituição e a luta para a aprovação do Estatuto da Cidade - formalizado apenas em 2001. 

O período entre o final da década de 1980 e o ano de 2001 foi marcado pelo movimento de 

incorporação da gestão democrática e participativa nos municípios brasileiros. No caso de 

Belo Horizonte, na gestão do então prefeito Patrus Ananias (1993 - 1996), foi desenvolvido 

o Índice de Qualidade da Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH) como principal 

instrumento da gestão estratégica que tinha como um dos pontos principais o Orçamento 

Participativo (OP). 
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A relevância do uso do IQVU-BH como instrumento à gestão urbana e ao processo 

participativo de decisão, resultou no IQVU-BR em 2005, promovido devido à demanda do 

Ministério das Cidades de contar com indicadores que instrumentalizassem a atuação das 

Secretarias Nacionais de Habitação, Saneamento e Transporte/Mobilidade. O seu êxito como 

indicador social orientador dos processos de gestão urbana justifica a escolha do IQVU como 

norte para a discussão sobre a indissociabilidade do indicador social a um processo que 

garanta a participação popular na tomada de decisão, como é o caso do OP em Belo 

Horizonte. 

 

A cidade contemporânea e os indicadores sociais 

A cidade contemporânea caracterizada por Ascher (2010) é marcada pela presença 

indispensável da tecnologia, pela multiplicação das polarizações, dos deslocamentos em 

todas as direções e não apenas aqueles casa-trabalho, da dispersão viabilizada pelo acesso ao 

automóvel individual, da diversificação das famílias e de demandas cada vez mais 

individuais. Esse cenário também representa uma modificação na vida local, nas relações 

sociais de proximidade e nas práticas sociais em suas diversas formas.  

Os diversos elementos da cidade contemporânea - as suas dimensões, a distância 

recíproca, o período de construção, seus habitantes - mostram uma cidade 

despedaçada que, em diversos níveis, induz sua própria organização, a identidade 

e legibilidade da própria forma, por meio de um variado conjunto de estruturas que, 

em uma espécie de sincretismo popular, remete a princípios e modelos diversos 

(SECCHI, 2016, p. 90).  

Nesse contexto, muitos dos antigos ambientes construídos têm sido considerados obsoletos 

e vêm sofrendo uma requalificação, muitas vezes urbanisticamente questionável e 

segregadora. Investimentos em infraestrutura urbana são concentrados, majoritariamente, em 

áreas mais nobres da cidade e explorados por investidores privados. Este processo acarreta a 

mercantilização dos espaços públicos, que por sua vez, inibe a função social destes territórios.  

Na cidade contemporânea brasileira a dispersão urbana ressalta ainda mais a desigualdade 

social existente. A metropolis à la carte definida por Sieverts (2003), possui uma maior 

variedade de espaços e ações que somente são acessíveis por uma parcela limitada da 

população, provida do automóvel individual. Isso se deve ao processo histórico de formação 

e expansão das cidades brasileiras que, desde o período colonial, é calcado em ações de 

marginalização da população menos favorecida que promovem uma organização social 

desigual. 

Atualmente, as ações de marginalização da cidade contemporânea brasileira se fazem 

presentes nos projetos de requalificação urbana em áreas antes consideradas pobres e que 

passam a ser apropriadas pelo capital. A exemplo, é possível citar a área portuária do Rio de 

Janeiro, originalmente espaço dos estivadores negros que se organizaram em sindicatos e 

sambas, transformada no ‘Porto Maravilha’ pelas obras da Copa do Mundo de 2014. De 

forma semelhante foi realizada uma tentativa de requalificação urbana que não respeita a 
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história e o tradicional universo social, com características notoriamente boemias e artísticas, 

dos habitantes do bairro Lagoinha, em Belo Horizonte.  

As políticas urbanas locais possuem como principais desafios os déficits e as desigualdades 

socioespaciais, decorrentes dos traços históricos do processo de urbanização. Os processos 

tradicionais de formulação e implementação dessas políticas no Brasil estiveram pautados 

pelo centralismo-tecnocrático, pelas lógicas particularistas na relação entre o Estado e a 

sociedade, e pela ausência ou escassez de possibilidades de participação cidadã e de 

influência dos diversos grupos nos processos decisórios. 

Diante desse contexto segregacionista, o indicador social se apresenta como essencial para o 

planejamento governamental estratégico, pois é um recurso metodológico, empiricamente 

referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão 

ocorrendo na mesma. Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de 

planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, 

possibilitam o monitoramento, por parte do poder público e da sociedade civil, das condições 

de vida e bem-estar da população e permitem o aprofundamento da investigação acadêmica 

sobre a mudança social e os determinantes dos diferentes fenômenos sociais. De uma 

perspectiva programática, o indicador social é um instrumento operacional para 

monitoramento da realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas 

públicas (JANUZZI, 2002). 

Januzzi (2002) ressalta que a pertinência dos indicadores sociais tem ganhado força desde 

meados da década de 1980, com o aprimoramento das novas experiências de formulação e 

implementação de políticas públicas incluindo o planejamento local e o planejamento 

participativo. Para o autor, Universidades, sindicatos, centros de pesquisa e agências 

vinculadas ao sistema de planejamento público — cada um a seu tempo e modo — passaram 

a desenvolver esforços para o aprimoramento conceitual e metodológico de instrumentos 

mais específicos de quantificação e qualificação das condições de vida, da pobreza estrutural 

e de outras dimensões da realidade social, dando origem aos sistemas de indicadores sociais, 

isto é, ao conjunto de indicadores referidos a uma temática social específica, para análise e 

acompanhamento de políticas ou da mudança social. 

No Brasil, o marco dos indicadores sociais é a elaboração do Primeiro Relatório Internacional 

sobre o Desenvolvimento Humano pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (1992), que apresenta o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – 

composto por indicadores de condições de saúde, de educação e renda da população. 

Neste cenário de valorização do planejamento participativo e diante da necessidade de se 

construir indicadores que respaldem a avaliação dos resultados dessa nova metodologia de 

gestão urbana, foi construído a partir do ano de 1993 em Belo Horizonte, o IQVU-BH. 

 

Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH) 

O IQVU-BH foi desenvolvido no início da década de 1990 por uma parceria entre a Prefeitura 

de Belo Horizonte (PBH) e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) 
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com a proposta de mensurar a oferta de serviços na cidade como indicador de qualidade de 

vida. 

Uma equipe multidisciplinar participou do processo metodológico de concepção do IQVU-

BH, que selecionou dez variáveis relevantes para a qualidade de vida urbana e os pesos com 

que tais variáveis entrariam no cálculo do IQVU: abastecimento alimentar, cultura, educação, 

esportes, habitação, infraestrutura urbana, meio ambiente, saúde, segurança urbana e serviços 

urbanos. Posteriormente, procedeu-se a definição geográfica de 81 Unidades de 

Planejamento (UP) tomadas como unidades espaciais para o cálculo dos indicadores. Através 

de médias aritméticas ponderadas, produziram o Índice de Oferta Local que, depois de 

“corrigido” pela medida de acessibilidade, originou o IQVU de cada UP (NAHAS, 2002, p. 

50-51). 

Como se trata de um índice urbanístico utilizou-se a distância urbana a partir de 

pontos fixos (centroides), válidos para todos os serviços, que representam as zonas 

de maior conglomerado de serviços em cada unidade espacial. Para tanto, a 

BHTRANS desenvolveu um sistema que produziu uma matriz de tempos de 

deslocamento inter-UP, considerando não somente o tempo efetivo de 
deslocamento, como também o tempo de espera e os horários de pico, quando 

ocorrem os engarrafamentos. (NAHAS, 2002, p. 95) 

A medida de acessibilidade representa, portanto, uma tentativa de integrar a qualidade de 

vida urbana com a qualidade de vida individual, uma vez que nem sempre a oferta de serviços 

urbanos existente é representativa do acesso democrático dos cidadãos àquele espaço. 

As longas discussões travadas pela equipe, levaram à concepção da denominada 

“medida de acessibilidade”, introduzida no modelo para “corrigir” os valores da 

oferta dos bens pela intensidade com que os mesmos são utilizados pela população 

local e também pela população residente em outros lugares da cidade. A introdução 
desta medida se justifica porque, como se sabe, a população de um determinado 

lugar faz uso de serviços e equipamentos urbanos também fora do seu local de 

moradia, particularmente nas regiões onde há concentração de ofertas, como é o 

caso do centro e hipercentro das grandes cidades. Assim, tal “medida de 

acessibilidade”, estabelecida com base no tempo de deslocamento entre as 

Unidades de Planejamento - UP (utilizando-se o transporte coletivo e o sistema 

viário existente), representou tentativa de tornar o índice final mais preciso, mais 

próximo da realidade que se procurava retratar. (NAHAS, 2002, p. 50) 

Por fim, a autora discorre sobre a classificação das variáveis que compõem o IQVU-BH em 

quatro categorias de acessibilidade: 

Entretanto, os serviços que o IQVU abrange requerem acessibilidade diferenciada. 

Assim, água e esgoto, por exemplo, devem ser ofertados na própria moradia; um 

supermercado pode estar mais distante e um estádio de futebol ou um centro 
cultural, mais ainda. Por isto, as variáveis do IQVU foram classificadas em 4 

categorias de acessibilidade: imediata (Habitação, Infraestrutura Urbana, Meio 

Ambiente e Segurança); próxima (Abastecimento e Educação); média (Assistência 

Social, Saúde e Serviços Urbanos) e distante (Esportes e Cultura). (NAHAS, 2000, 

p. 474) 

O resultado desse processo é a mensuração do IQVU-BH para cada uma das 81 UPs com 

valores de 0 a 1 onde quanto maior o índice, melhor a oferta e acesso a serviços naquela 
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unidade. As variáveis do IQVU-BH e os respectivos pesos estão identificados na Tabela 1 a 

seguir. 

 

Tabela 1 – Variáveis do IQVU-BH (fonte: PBH, 2014) 

O IQVU-BH sofreu revisões nos anos de 2006, 2010, 2012, 2014 e 2016, fator importante 

para o acompanhamento dos investimentos públicos em áreas mais vulneráveis de Belo 

Horizonte. Sobre essa evolução identificada na Figura 1, percebe-se claramente que o 

hipercentro e áreas circunvizinhas apresentam IQVU-BH elevado e consolidado, o que 

comprova um foco de investimento público na regional centro-sul de Belo Horizonte. Por 

outro lado, nota-se uma evolução geral das UPs que passaram a apresentar índices mais 

elevados. 
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Figura 1 – Evolução histórica do IQVU-BH (fonte: PBH, 2016) 

Por fim, o IQVU-BH, apesar de incluir a medida de acessibilidade, não é um bom indicativo 

da qualidade de vida do indivíduo morador da UP, pois a existência de habitação, hospital, 

supermercado, equipamentos de cultura, escolas, dentre outros, não garante que a toda a 

população daquela UP tenha o mesmo padrão de vida e, consequentemente, o mesmo acesso 

a essas variáveis. O IQVU-BH deve ser interpretado como um indicador que aponta regiões 

carentes de investimentos públicos no que diz respeito ao ambiente construído e não como 

um indicativo da qualidade de vida do indivíduo morador da UP. Devido a essa característica, 

ele passa a ser, a partir do ano 2000, utilizado como um importante instrumento do OP ao 

fundamentar a distribuição de recursos do território municipal. 

 

Orçamento Participativo de Belo Horizonte 

O período de redemocratização brasileira foi marcado pela emergência de movimentos 

sociais urbanos e pela incorporação da participação popular na gestão pública em municípios 

como, por exemplo, Porto Alegre (RS), Lages (SC), Vila Velha (ES), Pelotas (RS), e Belo 

Horizonte (MG). (SOUZA, 2000) 

Um fator importante para a difusão da participação popular na gestão pública foi a 

regulamentação em 2001 dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, por meio 

de lei complementar conhecida como o Estatuto da Cidade. Nele, o inciso II do artigo 4º 
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destaca a gestão orçamentária participativa como instrumento de planejamento municipal. 

(BRASIL, 2001) 

Nesse contexto e em meio à imposição e centralização das decisões políticas, a incorporação 

da gestão urbana participativa surge como um marco. Lancri (2002) ressalta a importância 

de se questionar o que é uma imposição do pensamento racional por meio da experimentação 

de novas hipóteses e do trabalho multidisciplinar. Os debates contemporâneos brasileiros 

acerca da concepção de gestão participativa convergem para a revisão do modelo elitista, 

estritamente vinculado à representação eleitoral. Nascem espaços para a publicização de 

conflitos, negociação de interesses e construção de cidades coletivas. A incorporação do 

Orçamento Participativo (OP) no processo de distribuição dos recursos públicos é um 

exemplo prático de uma gestão urbana mais democrática. 

Santos (2002) discorre sobre a democracia participativa e sobre a importância do OP como 

instrumento que encoraja uma dinâmica e estabelece um mecanismo sustentado de gestão 

conjunta dos recursos públicos, através de decisões partilhadas sobre a distribuição dos 

fundos orçamentários e de responsabilização administrativa no que diz respeito à efetiva 

implementação dessas decisões.  

É nesse cenário que, a partir do orçamento para o exercício de 1994, o OP é incorporado pela 

PBH na gestão do então prefeito Patrus Ananias. O OP ocorre em duas etapas: na primeira é 

definida a repartição do recurso entre as regiões de Belo Horizonte e, no segundo, acontecem 

as reuniões nos bairros e assembleias regionais. No final dessas etapas, são eleitos os 

representantes que irão compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução 

do Orçamento Participativo – Comforça. (GRANADO, 2010) 

No quesito modalidades, desde o seu início em 1993 foi instituído o OP Regional que se 

destina a definir os investimentos prioritários para cada uma das nove regiões administrativas 

da cidade. Já em 1996 surge o OP Habitação para que, através da participação social, se 

discuta os recursos orçamentários do município destinados à produção habitacional. Em 2006 

é instituído o OP Digital com o objetivo de difundir ainda mais o acesso da população à 

participação na definição das prioridades para os investimentos públicos. Por fim, em 2014 

foi lançado o OPCA – Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente – onde os 

estudantes decidem coletivamente as ações prioritárias a serem realizadas nas unidades de 

ensino. (BELO HORIZONTE, 2018) 

Nos primeiros anos de OP, era utilizado como critério técnico para divisão do recurso, o 

índice que considerava a população de cada regional de Belo Horizonte e sua renda média, 

cabendo mais recursos às regiões de maior população e menor renda. Desde então, o processo 

passou por melhorias como a transformação do OP em uma ação bianual e o desenvolvimento 

de novos critérios técnicos. Esse fato culminou na incorporação do IQVU-BH no OP de 

2001-2002 com o objetivo de permitir a equidade na distribuição do recurso. Assim, o OP 

passou a subdividir o município em 81 UPs e a considerar que, quanto mais populosa e mais 

carente – em termos de serviços e equipamentos – for uma determinada UP, mais recursos 

lhe serão concedidos. (PIRES, 2001) 
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A utilização do IQVU enquanto subsídio para o planejamento municipal representou a sua 

validação política e institucional como instrumento para subsidiar a formulação de políticas 

de promoção da equidade na distribuição dos recursos públicos. O êxito desse índice como 

referência teórico-metodológica refletiu na concepção do IQVU-BR em 2005, por solicitação 

do Ministério das Cidades com o objetivo de contar com indicadores que 

instrumentalizassem a atuação das Secretarias Nacionais de Habitação, Saneamento e 

Transporte/Mobilidade. 

 

Considerações Finais  

As características da cidade contemporânea induzem à necessidade cada vez mais urgente da 

gestão participativa como único meio de fomentar a distribuição justa dos recursos públicos. 

Direitos imprescindíveis à vida de todo cidadão como a habitação digna, acesso ao 

saneamento básico, transporte, educação, saúde e cultura não são universalizados. A lógica 

dos investimentos públicos prioriza aqueles espaços que já possuem grande oferta de serviços 

urbanos e não aqueles de maior vulnerabilidade social. 

Nas últimas décadas, o processo de urbanização brasileira transformou o território em 

espaços complexos, segregados e cada vez mais dispersos. Por essa razão, o desenvolvimento 

de indicadores sociais é tarefa importante para o embasamento técnico do investimento 

público. Em Belo Horizonte, o IQVU-BH tem papel fundamental no OP por ser o 

instrumento que apresenta as carências de qualidade de vida urbana nas UPs e respalda a 

divisão dos recursos orçamentários para as regiões do município. Ademais, esse índice 

permite o acompanhamento da evolução do IQVU em cada UP e a avaliação do OP como 

ferramenta democrática de distribuição de recursos. Por outro lado, é preciso cautela uma vez 

que a melhora numérica do IQVU em BH ao longo dos últimos dez anos não comprova o 

avanço na qualidade de vida urbana dos cidadãos uma vez que pode ter havido o processo de 

gentrificação em algumas das UPs.  

De toda forma, o processo de construção do IQVU e a sua incorporação ao OP aponta para a 

importância do desenvolvimento e aprimoramento dos indicadores sociais como 

instrumentos importantes para fundamentar a gestão urbana e a participação popular 

integrada a ela. Observa-se que, caso o OP deixe de existir, o IQVU perde força e passa a 

não fazer sentido para a gestão urbana participativa. Portanto, é essencial que os indicadores 

sociais sejam construídos com o objetivo de permitirem o maior acesso da comunidade à 

tomada de decisão na distribuição dos recursos públicos. Só assim haverá melhora 

significativa nos resultados desses indicadores e na condição social da população.  

É importante que haja uma continuidade no trabalho dos indicadores sociais e a ampliação 

do percentual orçamentário incorporado ao OP para que sejam efetivamente coibidos o 

clientelismo e o interesse individuais em detrimento das necessidades coletivas.  
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O marco da regularização fundiária como instrumento político do golpe de 2016  

Land regularization framework as na political instrument of de 2016 coup 

 Marco de regulación de tierras como um instrumento político del golpe de estado de 

2016 

 

Tulio Colombo Corrêa – Universidade Federal de Minas Gerais73 

 

Resumo: A conjuntura política brasileira a partir do golpe de 2016 aprofunda o neoliberalismo como 
prática e plano de governo. A partir desse ponto, este trabalho traz compreensões sobre algumas 

relações que atravessam a LEI 13.465/2017 (marco da regularização fundiária), no que tange às terras 

urbanas, e o fato de ela subsidiar um projeto neoliberal para as cidades brasileiras. 

Palavras-chave: política; terra; LEI 13.465/2017; neoliberalismo. 

 

Abstract: The Brazilian political conjuncture since the coup of 2016, deepens neoliberalism as a 

practice and plan of government. From this point, this work brings understandings about some 
relations that cross the law 13.465 / 2017 (land regularization mark), with regard to urban lands, and 

the fact that it underpins the neoliberal project for Brazilian cities. 

Keywords: politics; land; law 13.465/2017; neoliberalism. 

 

Resumen: La coyuntura política brasileña desde el golpe de 2016 profundiza el neoliberalismo como 

práctica y plan de gobierno. A partir de este punto, el trabajo aporta conocimientos sobre algunas 
relaciones que cruzan la ley 13.465 / 2017 (marca de regularización de tierras), con respecto a las 

tierras urbanas, y el hecho de que sustenta el proyecto neoliberal para las ciudades brasileñas. 

Palabras clave: política; tierra; ley 13.465 / 2017; neoliberalismo. 
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O cenário brasileiro atual vem se construindo a partir de uma política socioeconômica cada 

vez mais calcada em práticas neoliberais e deve ser entendido a partir de atravessamentos de 

diversas escalas, passando pela escala local até níveis globais. Escolher a conjuntura 

brasileira como recorte histórico significa entender que o Golpe74 iniciado em 2016 ainda 

está em andamento. Neste sentido, as cidades, além de outras instâncias políticas e processos 

sociais, devem ser encaradas também palco de disputas e de imposições da conjuntura atual.  

Uma definição ampla da forma contemporânea do capitalismo pode ser aquela adotada por 

Pierre Dardot e Chrisrian Laval (2016), sendo que ela nos concede possibilidades para 

entendemos como todas as relações humanas atuais são afetadas por essa ordem sistêmica.    

O neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma política econômica, é em 

primeiro lugar e fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, tende a 
estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta 

dos governados. [...] O neoliberalismo pode ser definido como um conjunto de 

discurso, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos 

homens segundo o princípio universal da concorrência. (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 17) 

Mas em um recorte específico para esse trabalho, outra definição, mais restrita à análise 

econômica, une mais explicitamente os exemplos que seguirão. David Harvey (2005) diz que  

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas 

que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres 

mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura 
institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem que garantir, por exemplo, 

a qualidade e a integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e 

funções militares, de defesa, de polícia e legais requeridas para garantir direitos de 

propriedade individuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento 

apropriado dos mercados. Além disso, se não existirem mercados (em áreas como 

a terra, a água, a instrução, o cuidado de saúde, a segurança social ou a poluição 

ambiental), estes de- vem ser criados, se necessário pela ação do Estado. Mas o 

Estado não deve aventurar-se para além dessas tarefas. As intervenções do Estado 

nos mercados (uma vez criados) de vem ser mantidas num nível mínimo, porque, 

de acordo com a teoria. O Estado possivelmente não possui informações suficientes 

para entender devidamente os sinais do mercado (preços) e porque poderosos 
grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do 

Estado (particularmente nas democracias) em seu próprio benefício. (HARVEY, 

2005, p.15) 

Traçando um paralelo com a definição acima e pensado em um plano majoritariamente 

econômico, a primeira anunciação oficial do programa que seria implementado no Brasil pós-

golpe, foi a carta-programa lançada pelo PMDB antes do impeachment, em 2015, chamada 

“Ponte para o futuro”. A “Ponte para o futuro” consistiu em uma carta de análise e sugestões 

sobre diversos assuntos relacionados a um plano de governabilidade para o Brasil que “clama 
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por pacificação, pois o aprofundamento das divisões e a disseminação do ódio e dos 

ressentimentos estão inviabilizando os consensos políticos sem os quais nossas crises se 

tornarão cada vez maiores” (PMDB, 2015, p.1). Esse trecho em destaque mostra o caráter 

apelativo com o qual esse programa buscou se afirmar como única saída para o país. Dentro 

desse documento as previsões do que estamos vivendo, atualmente, já estavam postas à mesa.  

O plano que foi e ainda está sendo executado, principalmente no âmbito econômico, é 

proveniente do projeto “Ponte para o Futuro” que aprofunda as políticas neoliberais, 

apontando para reformas trabalhistas, previdenciárias e cortes em investimentos que 

garantem direitos fundamentais como alimentação, moradia digna, saúde e educação. Esse 

projeto é fruto de uma agenda internacional com interesses diretos na exploração e espoliação 

das riquezas do Brasil e da América Latina. O receituário que foi aplicado pode ser explicado 

da seguinte forma: 

Com a globalização, confunde-se a lógica do mercado global com a lógica 

individual das empresas candidatas a permanecer ou a se instalar em um 

determinado país, o que exige a adoção de um conjunto de medidas que acabam 

assumindo um papel de condução geral da política econômica e social. O 

argumento, fundado no chamado “pensamento único”, inclui um receituário de 

soluções, sem as quais – diz-se - um determinado país se torna incapaz de participar 

do processo de globalização. Em nome da inserção desse país na nova modernidade 
e no mercado global são estabelecidas regras que acabam por construir um conjunto 

irrecusável de prescrições. Isso equivale, para cada país, a uma abdicação da 

possibilidade de efetuar uma verdadeira política nacional, tanto econômica quanto 

social. (SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 255) 

Através desse projeto, foram apresentadas medidas de modificação na Constituição de 1988 

(BRASIL,1988), diminuição de gastos públicos e políticas de privatização. Essas últimas, 

que podem ser observadas em episódios que estão ainda em curso75, são acompanhadas de 

um processo de desnacionalização da economia. A priori, a construção do projeto golpista 

foi pautada apenas em bases econômicas, anunciando que “um novo ciclo de crescimento 

deverá apoiar-se no investimento privado e nos ganhos de competitividade do setor externo, 

tanto do agronegócio, quanto do setor industrial” (PMDB, 2015, p.17). Mas entendendo que 

o “receituário de soluções”, seguindo o raciocínio de SANTOS e SILVEIRA (2001), foi 

essencialmente o consenso de Washington (1989)76, constituído a partir da racionalidade 

neoliberal – descrita acima por Dadot e Laval (2016) – a “Ponte para o futuro” pode ser 

colocada como um marco para o neoliberalismo no Brasil, mudando uma série de outros 

fatores que não cabem reflexões neste trabalho.  

 

Produção do espaço, considerações e entendimentos sobre a LEI nº 13.465/2017 

 
75 Dados apontados na matéria “Venda de estatais pode atingir valor recorde no país”. Estadão, São Paulo, 

14 de Jul. de 2019.  
76 Documento baseado em artigo escrito pelo economista John Williamson que congrega medidas 

consideradas, por instituições sediadas na capital dos EUA (FMI, Banco Mundial, Departamento do 

Tesouros dos EUA), consensualmente necessárias para a recuperação das economias em desenvolvimento. 
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O entrelaçamento entre a realidade sócio-política-econômica e a produção do espaço é 

possível pois  

Hoje, tudo o que deriva da história e do momento histórico precisa passar por um 

teste. Nenhuma ‘cultura’ ou ‘consciência’ coletiva ou até mesmo de indivíduos, 

pode escapar da falta de identidade que está adicionada à base de todos os temores. 

Pontos e sistemas de referência herdados do passado estão em dissolução. Valores, 

de uma maneira ou de outra foram organizados entre sistemas mais ou menos 

coerentes, estão quebrados. Cedo ou tarde, as elites se entendem na mesma situação 

que as pessoas privadas de posse pelo processo de colonização. Essas elites acham 

que perderam o rumo. Por que? Por que nada nem ninguém pode evitar o 
julgamento nos espaços – uma provação que é uma resposta do mundo moderno 

ao julgamento de Deus ou à clássica concepção de destino. É no espaço, na escala 

global, que cada ideia de ‘valor’ adquire ou perde sua distinção no confrontamento 

com outros valores e ideias que se encontram ali. Além disso – e mais importante 

– grupos, classes ou dissidências dessas classes, não podem se constituir ou 

reconhecer um ao outro, como ‘sujeitos’ a não ser que eles gerem (ou produzam) 

um espaço. (LEFEBVRE. 1991, p. 416) 

Para o estado interferir diretamente nas dinâmicas relacionadas à terra e, portanto, 

regulamentar políticas que são fundamento para qualquer outra área que se sobreponha à esse 

objeto (saneamento, mobilidade e habitação77), o instituto jurídico utilizado é a regularização 

fundiária que 

é o processo de intervenção pública, sob os aspectos jurídico, físico e social, que 

objetiva legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas 

ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando 

acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da 

cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária. [...] De fato, 

acreditamos que a regularização fundiária é uma intervenção que abrange um 

trabalho jurídico, urbanístico, físico e social. Se alguma destas dimensões é 

esquecida ou negligenciada, não se atingem plenamente os objetivos do processo. 
[...] Para precisar ainda mais o conceito de regularização, parece necessário advertir 

que regularização fundiária ocorre quando se preserva a posse dos moradores no 

próprio local onde fixaram residência. (ALFONSIN, 1997, p. 24 e 25.). 

Pensando nas repercussões que o período histórico pós-golpe de 2016 impôs à produção do 

espaço, o marco institucional que regulamenta as ações desse projeto político e abre 

precedentes para seu desenvolvimento – no que diz respeito às políticas urbanas – é a LEI nº 

13.465/2017. Essa lei se consolida enquanto marco da regularização fundiária para o atual 

projeto de Brasil, atingindo terras indígenas, quilombolas, urbanas, rurais e a Amazônia. Sua 

descrição é a seguinte: 

Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de 

créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização 

fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a 

 
77 Junto ao “desenvolvimento urbano”, “mobilidade”, “habitação” e “saneamento” eram as secretarias, e 

portanto, principais diretrizes de políticas públicas, do antigo Ministério das Cidades que foi unificado com 

o Ministério da Integração Nacional no dia 01 de janeiro de 2019, pelo governo Bolsonaro. 
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eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; altera as Leis nos 

8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 13.001, de 20 de junho de 2014, 11.952, de 25 

de junho de 2009, 13.340, de 28 de setembro de 2016, 8.666, de 21 de junho de 

1993, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 12.512, de 14 de outubro de 2011, 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 13.105, de 16 de março de 2015 (Código 

de Processo Civil), 11.977, de 7 de julho de 2009, 9.514, de 20 de novembro de 

1997, 11.124, de 16 de junho de 2005, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 10.257, 

de 10 de julho de 2001, 12.651, de 25 de maio de 2012, 13.240, de 30 de dezembro 

de 2015, 9.636, de 15 de maio de 1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 13.139, de 

26 de junho de 2015, 11.483, de 31 de maio de 2007, e a 12.712, de 30 de agosto 

de 2012, a Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, e os Decretos-

Leis nos 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 1.876, de 15 de julho de 1981, 9.760, 
de 5 de setembro de 1946, e 3.365, de 21 de junho de 1941; revoga dispositivos da 

Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e da Lei no 13.347, de 10 de 

outubro de 2016; e dá outras providências. (BRASIL. 2017) 

Antes de começar as considerações mais práticas sobre as implicações desse marco de 2017, 

um ponto importantíssimo para a compreensão dessa lei advém das inconstitucionalidades 

que a acometem. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5771  proposta pela 

Procuradoria Geral da República (PGR), são atestadas uma série de questões que ferem a 

Constituição ao tratar de seus temas centrais no que diz respeito ao acesso à terra – 

regularização fundiária rural, regularização fundiária urbana e desmatamento – em 

descompasso com numerosas diretrizes que a ordem constitucional estipula (MPF, 2017). 

Para fins informativos, estão listadas como “inconstitucionalidades materiais” no processo 

da ADI o direito social à moradia, a regularização fundiária rural; a regularização fundiária 

urbana; a vedação de retrocesso em direitos fundamentais e o descumprimento dos objetivos 

da república; a ofensa ao direito ao mínimo existencial e o descumprimento da função social 

e ambiental da propriedade e do princípio da proporcionalidade (MPF, 2017). Questões essas 

que são referenciadas e resguardadas na constituição pelos artigos provenientes do 

Movimento Nacional de Reforma Urbana – os artigos 182 e 183- e que posteriormente foram 

regulamentados pelo Estatuto da Cidade, enquanto uma proposta ao planejamento urbano. 

[...] como instrumento de reforma urbana tinha como finalidade incidir sobre o 

modelo de desenvolvimento urbano, construído ao longo de quatro décadas de 

urbanização intensa e marcado pela exclusão político- territorial de parcelas 

majoritárias da população. Implicava, portanto, a “quebra do controle excludente 

do acesso à riqueza, à renda e às oportunidades geradas no (e pelo) uso e ocupação 
do solo urbano, assegurando a todos o direito à cidade como riqueza social em 

contraposição a sua mercantilização”. Também procurava incidir sobre o modelo 

de gestão do território e sobre a definição de políticas urbanas na direção da 

construção da cidadania, para além de seu aspecto normativo, voltado para os 

procedimentos político-eleitorais. Para isso, buscava promover, no âmbito de cada 

território, a produção de um sentido coletivo de sua destinação e controle, 

confrontando um modelo de sociabilidade individualista que não respeita o 

interesse público. (ROLNIK. 2015, p. 318) 

Ou seja, essencialmente, a LEI nº 13.465/2017 privilegia dois pontos: eficiência econômica 

e funcional do solo. Mas em um país com déficit habitacional de mais de 6 milhões de 

moradias, somado ao fato de que a concentração de terras no âmbito rural, segundo o censo 
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agropecuário de 2018, gira em torno de dois mil latifúndios que ocupam área maior que 4 

milhões de propriedades rurais78, promover a regularização fundiária a partir desses dois 

pontos, amplia o abismo do direito à terra. 

Questões como ‘função social da propriedade’, ‘função social e direito à cidade’ e ‘moradia 

digna’ são completamente marginalizadas e esquecidas na caracterização e direcionamentos 

nas alterações promovidas pela LEI nº 13.465/2017, como já ressaltado antes. A não 

priorização de grupos específicos, com direcionamento de renda e classe, dentro da lógica 

competitiva à qual os municípios são submetidos, acaba privilegiando aqueles 

empreendimentos que trarão mais lucro à região. 

É importante lembrar que “ao mobilizar ativamente a regulamentação, agentes 

neoliberais estão criando as condições de neoliberalização através do estado” 
(AALBERS, 2016, p. 3, tradução nossa.), pois como observa Harvey (2014), o 

Estado tende a produzir uma estrutura regulatória que privilegia setores produtivos 

específicos, de forma a criar um clima favorável para investimentos. (AALBERS. 

2016 apud. ROSA et al., 2018, p. 84) 

Uma exemplificação direta sobre a supressão de termos específicos, e portanto de resguardos, 

ocorre na comparação do primeiro artigo que dispõe sobre regularização fundiária tanto na 

LEI nº 13.465/2017 quanto na lei anterior que regulamentava esses processos – LEI nº 

11.977/2009 - que regia sobre o Programa Minha Casa Minha Vida.  A LEI nº 11.977/2009 

traz em seu Art. 46, Capítulo III, seção I: 

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à 

titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (BRASIL. 2009, grifo nosso)  

Já a LEI nº 13.465/2017 altera essa definição com o seguinte texto, que consta no Art.9º, 

Título II, Capítulo I, seção I: 

Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis 

à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos 

urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 

ocupantes. (BRASIL. 2017, grifo nosso) 

Fica claro com essa modificação textual que na Lei originária há princípios constitucionais 

expressos, tais como a função social da propriedade, além de conferir qualificações ao que 

se entende por regularização fundiária. Já o segundo texto indica a propriedade como 

instrumento de regularização fundiária, ou seja, a intenção é urbanizar favelas, ocupações e 

assentamentos trazendo-os para o modus operandi da cidade formal, sem descriminar 

garantias que incluam de fato essas pessoas nos espaços urbanos. A retirada da função social 

da propriedade, a ênfase na titulação e a incorporação dos “núcleos informais” ao 
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 Dados extraídos da matéria “No Brasil, 2 mil latifúndios ocupam área maior que 4 milhões de 

propriedades rurais”. Brasil de Fato, 2018.   
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ordenamento territorial urbano, desenham um caminho para a atuação e formalização da 

especulação imobiliária nesses territórios. 

A nova Lei traz o direito real de propriedade como parte decisiva no processo de 

regularização de terras urbanas, já que o direito real de posse está atrelado à ‘coisa alheia’ e 

o de propriedade na ‘coisa própria’. Assim, o reconhecimento da propriedade está facilitado 

para o mercado, enquanto a única questão que conectaria os mais pobres à terra, a posse, 

passa a não lhes pertencer de fato, e é colocada em segundo plano por conta das 

possibilidades dadas pela legitimação fundiária79  

Essa estruturação baseada em posse e propriedade retoma princípios e relações colocadas 

pela Lei de Terras de 1850, e aprofunda ainda mais os abismos sociais existentes no país. O 

texto da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras) se coloca da seguinte forma: 

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por 

titulo de sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples 
titulo de posse mansa e pacifica; e determina que, medidas e demarcadas as 

primeiras, sejam elas cedidas a titulo oneroso, assim para empresas particulares, 

como para o estabelecimento de colonias de nacionaes e de extrangeiros, 

autorizado o Governo a promover a colonisação extrangeira na forma que se 

declara. (SIC) (BRASIL. 1850) 

A Lei de Terras era baseada, essencialmente, na titulação de propriedade como legitimação 

intrínseca para o uso do território sendo que os donos, pela estruturação política da época, 

eram os próprios invasores. Essa lei também estabelecia o fim da possibilidade de 

apropriação:  

[...] nenhuma terra poderia mais ser apropriada através do trabalho, mas apenas por 

compra do estado. As terras já ocupadas seriam medidas e submetidas a condições 

de utilização ou, novamente, estariam na mão do estado, que as venderia para quem 

definisse” (LOPES. 2014). 

Essas especificações colocadas pela Lei de Terras são extremamente excludentes já que, 

mantida a essência escravocrata da sociedade brasileira, a noção de propriedade sempre se 

calcou em diferenças abissais entre as pessoas. De um lado, aqueles que sempre tiveram 

acesso ao que as leis resguardavam, do outro, a população mantida em sub-humanidade com 

o intuito de exploração para garantir os privilégios da elite. O paralelo possível com a 

realidade atual é que o acesso às terras para as populações marginalizadas continua sendo 

tolhido, já que a exploração dessas camadas bem como sua não inclusão nas políticas públicas 

(medidas de reparação histórica), são condições si ne qua non a serem vencidas para uma 

política urbana mais justa. 

Ainda, acerca da deslegitimação de populações vulnerabilizadas na divisão das terras, a única 

provisão dada, em 1850, estava no artigo 12 da Lei de Terras que estabelecia que o governo 

 
79 Descrição completa no art. 23 da LEI nº 13.465/2017. Em termos gerais a legitimação fundiária, amplia 

a forma de titulação da propriedade e incide sobre áreas públicas e privadas. É uma nova forma de aquisição 

originária de propriedade, como um reconhecimento administrativo do usucapião.  
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poderia, se achasse necessário, reservar terras da seguinte maneira: “1º, para a colonização 

dos indígenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, e quaisquer outras 

servidões, e assento de estabelecimentos públicos: 3º, para a construção naval” (BRASIL, 

1850). Atualmente, algumas políticas públicas ainda resistem, principalmente por pressão 

popular, para resguardar o direito à cidade para as populações marginalizadas, mas as práticas 

hegemônicas na cidade implicam na segregação e no extermínio que empurram essas 

populações para lugares invisibilizados e marginalizados (espacialmente, socialmente, 

afetivamente) ou as matam. Vale ressaltar que a população negra, historicamente escravizada 

nesse país, em nenhum momento foi incluída no acesso à terra e, sabe-se hoje, que a maior 

parte da população em periferias é negra. 

Exemplifica-se a dificuldade no acesso às políticas urbanas a partir do seguinte raciocínio: 

complexificaram as documentações e qualificações para caracterizar um lugar enquanto área 

urbana consolidada, enquadramento necessário para que esse espaço seja objeto de Reurb-S, 

“aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por populações de 

baixa renda, assim declarados em ato do poder executivo municipal” (BRASIL. 2017)80. Se 

esse enquadramento é dificultado, é justamente para as populações historicamente 

marginalizadas que a dificuldade fica mais aguda já que para preencher os requisitos de uma 

área urbana consolidada é necessário ter tudo o que essas pessoas não tiveram, como 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e distribuição de energia elétrica81, 

reiterando a periferização dessas áreas, bem como a sua ilegalidade. Outro fato 

importantíssimo trazido pela definição da Reurb-S é que a declaração dessas áreas enquanto 

núcleos urbanos informais e, portanto, passíveis de pleitear a regularização fundiária de 

interesse social, está relacionado a um ato discricionário do poder executivo, deixando a 

população à revelia de uma decisão política do governo. 

Uma linha de raciocínio possível a partir da LEI nº  13.465/2017, se dá no entendimento de 

que as populações que não tiverem a série de requisitos, tais como previstos no Artigo 16 

dessa nova Lei, para se tornarem áreas urbanas consolidadas; e aquelas que se constituíram 

posteriormente à 22 de dezembro de 2016, não terão acesso ao reconhecimento para serviços 

da Reurb-S e, portanto, serão áreas prioritárias para a Reurb-E (regulação fundiária de 

interesses específicos)82. Combinando essa priorização com o artigo 9º dessa mesma nova 

Lei - que qualifica o instrumento da regularização fundiária e que não traz a garantia da 

função social da propriedade e nem prevê políticas para populações vulnerabilizadas - a 

Regularização fundiária Urbana (Reurb) passou a ser um instrumento de incorporação de 

áreas para o mercado imobiliário. Soma-se a isso o fato de não haver previsão de políticas de 

garantia de direitos para as pessoas removidas das áreas violadas por essas práticas.  

 
80 Definição estabelecida pelo inciso I do artigo 13 da Lei 13.465/2017. 
81 Art. 16 da Lei 9636/1998, que se tornou referência para definição de ‘área urbana consolidada’ para a lei 

de 2017. Esses requisitos são necessários para que essas populações se enquadrem em programas sociais 

do estado.  
82 “Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais por população não qualificada na 

hipótese de que trata o inciso I deste artigo”. Definição estabelecida pelo inciso II do artigo 13 da Lei 

13.465/2017. 
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Do modo apresentado indica-se a urbanização de uma determinada área, mas não se garante, 

ou exclui-se, a necessidade de participação popular no processo. Dá-se, assim, o título de 

posse e propriedade para o beneficiário do Reurb como forma de ampliar as áreas de 

expansão urbana. Formaliza-se uma área para que, legalmente, dentro dessa lógica não 

participativa da conjuntura, o capital atue de maneira mais incisiva, ou seja a expansão 

urbana, aqui referida, é a expansão do capital imobiliário. São duas as opções: a facilidade 

de titulação de propriedade é complacente com as classes dominantes (com muitos imóveis), 

então áreas podem ser reconhecidas, em detrimento de quem as ocupa de maneira “ilegal” 

por exemplo, e exploradas por elas mesmas – desapropriação forçada e legalizada; ou os 

moradores das áreas periféricas recebem a titulação de propriedade, mas com a reurbanização 

o preço da terra aumenta e o custo benefício de morar naquele lugar não se adequa mais às 

suas condições econômicas, assim a classe trabalhadora vende aquele espaço para 

sobrevivência e se escreve um processo de gentrificação a partir da regularização fundiária. 

Ao final, as áreas mais vulneráveis passam a ser um grande banco de terras. 

 

Considerações finais 

Estudando esse marco regulatório - pós o Golpe - é necessário dizer do privilégio à titulação 

em detrimento do resguardo do direito a políticas públicas dignas para população de baixa 

renda. Também se fala da garantia à propriedade privada e, nesse caso, para assegurar a 

mercantilização das terras urbanas. Há um véu ilusório de equidade no tratamento sobre a 

garantia da propriedade privada para toda a população, mas é provável, a partir dos pontos 

de reflexão apresentados neste artigo, entender que esse processo de regularização fundiária 

ativará a possibilidade de capitalizar novas áreas. 

Sobre a constatação de que as áreas periféricas, na ilegalidade, não são úteis ao capital 

financeiro, Raquel Rolnik (2015) traz: 

As casas dos pobres estão construídas sobre lotes com direitos de propriedade 
inadequadamente definidos, as empresas não estão constituídas com obrigações 

claras e as indústrias se ocultam onde os financistas e investidores não podem vê-

las. Sem direitos adequadamente documentados, essas posses resultam em ativos 

difíceis de converter em capital, não podem ser comercializadas fora dos estreitos 

círculos locais onde as pessoas mantém a confiança mútua, não servem de garantia 

para um empréstimo nem como participação em um investimento. (SOTO. 2001 

apud. ROLNIK, 2015, p. 195) 

A titulação da propriedade então, levando em consideração uma observação crítica às práticas 

do neoliberalismo, abre caminhos para que o capital imobiliário se infiltre nesses espaços 

periféricos, possibilitando que essas terras entrem nas contas de empréstimos e participações 

em investimentos do capital financeiro. 

Outro ponto importante, seguindo a linha de raciocínio neoliberal, é o de transformar a cidade 

em local de investimento do capital financeiro. Essa prática explode a cidade em ações na 

bolsa de valores e amplia o mercado de títulos imobiliários, o que dá permissão para 

concentração de terras e imóveis ao capital internacional e às elites locais. Essa possibilidade 

de investimento do capital privado na regularização fundiária, se dá principalmente via 
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Reurb-E e legitimação fundiária, mantendo a lógica espoliativa da colonização tal qual a Lei 

de Terras. 

O dinheiro que entra do salário mínimo, vai direto para o aluguel, e dessa forma a solução 

encontrada para sair dessa lógica é se “refugiar” nas favelas e ocupações, tidas como ilegais, 

segundo o novo marco regulatório, a partir do momento que os núcleos urbanos informais 

são considerados clandestinos. Ainda, quando consolidados são alvos fáceis para que a 

regularização construa um plano de gentrificação para a área, já que não há garantia de 

preceitos que objetivam a dignidade humana para a população que ali a ocupa “ilegalmente” 

por uma questão de sobrevivência. 

A construção de um estado neoliberal, que já vem desde de a década de 1990, se aprofunda 

com a conjuntura atual, e as leis criadas sobre regularização fundiária urbana são um aspecto 

essencial para entendermos a cidade como território mercantilizado. Uma cidade que é 

construída para ser um fundo de investimento ou mais um banco de terras e imóveis à 

disposição daqueles que tem condições de comprar ou investir. A legitimação fundiária, dá 

plenas possibilidades de aquisição de imóveis públicos ou privados. Esse fator, somado à 

necessidade de aporte financeiro para promover um projeto de regularização fundiária institui 

“quem” pode fazê-lo: as grandes empreiteiras – principais beneficiárias do instituto jurídico 

criado e descrito neste trabalho. 

O desmonte de diretrizes que contenham conceitos como o Direito à Cidade aponta para um 

contexto no qual esses institutos jurídicos servirão à uma urbanização que 

é simultaneamente um resultado de uma condição do processo de difusão do 

capital. Este destrói autarquias regionais ao penetrá-las e provoca uma 

especialização especulativa de acelerar as operações monetárias, as quais crescem 

em consequência das necessidades do capital. A desintegração de economias 

regionais, assim como sua extroversão, gera a concentração urbana, com efeitos 

cumulativos que na maioria das vezes resultam num fenômeno da macrocefalia. 

(SANTOS. 2003 p.23) 

O território passa a ser constituído como um lugar que permite o fluxo de capital. Por fluxo, 

deve-se entender como circulação de capital na cidade. Por exemplo, não é interessante que 

as pessoas mais pobres tenham propriedade, pois se isso acontecer a dinâmica do aluguel 

torna-se inócua. Portanto, é necessário que se garanta posse e a propriedade nas mãos do 

mercado para que essa lógica rentista permaneça. O jogo político-jurídico criado para a 

regularização fundiária, como já explicitado anteriormente, lima o acesso das classes mais 

baixas (derivadas de um racismo estruturante das relações político-econômicas-sociais do 

Brasil) às terras e imóveis, justamente para mantê-las reféns das propriedades da elite 

brasileira e do capital internacional. 
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MESA 5 

Definição de critérios para simulação paramétrica de desempenho termo-energético 

de edificações residenciais 

Definition of criteria for parametric building performance simulation for housing 

typology 

Definición de criterios para la simulación paramétrica del rendimiento térmico de 

edificios residenciales 

Ana Júlia Maia Mairink – Universidade Federal de Minas Gerais83 

 

Resumo: No intuito de auxiliar no processo de tomada de decisão na produção arquitetônica, dando 
um maior embasamento técnico referente ao potencial de redução do consumo energético, o presente 

estudo se propõe a uma investigação dos critérios que influenciam no desempenho termo-energético 

de edificações residenciais. Tendo como objetivo estruturar quais parâmetros serão utilizados como 

dados de entrada em futuras simulações paramétricas de desempenho. Essa análise perpassa questões 
referentes ao desempenho térmico de edificações, normas de desempenho de edificações residenciais, 

procedimentos de simulação computacional e o processo de modelagem paramétrica.  

Palavras-chave: desempenho termo-energético, edificações residenciais, simulação paramétrica. 

 

Abstract: In order to assist in the decision-making process in architectural production, giving a 

greater technical basis regarding the potential for reducing energy consumption, this study proposes 
an investigation of the criteria that influence the performance of residential buildings. Also aiming to 

structure which parameters will be used as input data in future parametric simulations. This analysis 

covers issues related to the thermal performance of buildings, residential buildings energy 

performance standards, computer simulation procedures and the parametric modeling process. 

Keywords: thermal energy performance, residential buildings, parametric simulation. 

 

Resumen: Con el fin de ayudar en el proceso de toma de decisiones en la producción arquitectónica, 
proporcionando una mayor base técnica sobre el potencial para reducir el consumo de energía, este 

estudio propone una investigación de los criterios que influyen en el rendimiento termoenergético de 

los edificios residenciales. Con el objetivo de estructurar qué parámetros se utilizarán como datos de 

entrada en futuras simulaciones paramétricas. Este análisis cubre cuestiones relacionadas con el 
rendimiento térmico de los edificios, los estándares de rendimiento de los edificios residenciales, los 

procedimientos de simulación computacional y el proceso de modelaje paramétrica. 

Palabras clave: rendimiento térmico, edificios residenciales, simulación paramétrica. 
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A preocupação com o aumento do consumo de energia para o condicionamento das 

edificações e o conforto térmico de seus ocupantes incentiva a avaliação do desempenho 

ambiental dos edifícios. Dessa forma, tem-se a necessidade de garantir edificações mais 

eficientes por meio de regulamentações e normas. Em diversos países, a certificação 

energética dos edifícios é feita por meio desses códigos. (CARLO, LAMBERTS, 2010). 

Em relação ao consumo energético de edifícios residenciais, em 2017, o setor residencial 

brasileiro foi responsável por 28,8% do consumo total de energia elétrica e o consumo desse 

setor vem crescendo continuamente, com um aumento de 1,1% em relação ao ano anterior 

(EPE, 2018). Dessa forma, o cenário futuro do uso de energia elétrica no Brasil se vê 

confrontado com o crescimento da demanda, sendo necessárias ações para garantir uma 

maior autonomia das edificações. 

A simulação computacional é um instrumento importante para avaliar o desempenho térmico 

e energético de edificações para diferentes alternativas de projeto. Mendes et al. (2005, p.48) 

afirmam que “com a simulação computacional, pode-se estimar o consumo de energia, o 

custo desse consumo e até mesmo o impacto ambiental provocado pela alternativa de projeto 

antes mesmo de sua execução”. Sendo assim, a simulação pode ser utilizada para a 

comprovação do cumprimento de normas e obtenção de etiquetas ou selos ambientais. 

No contexto mundial, a simulação é utilizada por certificações como o LEED - Leadership 

in Energy & Environmental Design (USGBC, 2019) e o BREEAM - Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method (BRE, 2019). No Brasil, esse é um dos 

métodos para obtenção da ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, do RTQ-

R - Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações 

Residenciais (BRASIL, 2012), além de ser indicada pela norma brasileira NBR 15.575 – 

Edificações Habitacionais - Desempenho (ABNT, 2013) e pela certificação AQUA (Alta 

Qualidade Ambiental) (FCAV; CERWAY, 2014).  

Embora não represente a realidade em sua totalidade, a simulação computacional é a forma 

mais flexível e completa de observar aspectos relacionados à eficiência energética de 

edificações disponível na atualidade. Esta é considerada uma disciplina em constante 

evolução, na qual os softwares se tornam cada vez mais robustos e com maiores níveis de 

precisão (HENSEN, LAMBERTS, 2011).  

Um dos resultados da evolução do processo de simulação computacional foi a adoção de 

recursos paramétricos. Normalmente, as regras paramétricas criam relações entre os 

diferentes elementos, de acordo com Hernandez (2006, p.310): 

Um modelo paramétrico é uma representação computacional de um projeto 

construído com entidades geométricas que possuem atributos (propriedades) fixos 

e outros que podem variar. Os atributos das variáveis também são chamados de 

parâmetros e os atributos fixos são considerados restritos. O projetista altera os 
parâmetros no modelo paramétrico para pesquisar diferentes alternativas de 

soluções para o problema em questão. O modelo paramétrico responde às 

mudanças adaptando-se ou reconfigurando-se aos novos valores dos parâmetros 

sem apagar ou redesenhar. 
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Em vista disso, com o surgimento de ferramentas paramétricas e técnicas de fabricação 

digital, os processos de projeto se modificaram e a capacidade de gerar rapidamente milhares 

de variantes de projeto levou a novas questões sobre como avaliar as opções, não apenas pelo 

viés estético. Para abordar esta questão, as ferramentas de projeto se ligaram a programas de 

simulação de desempenho que permitem aos usuários quantificar o comportamento térmico, 

a iluminação e o desempenho estrutural de um projeto com o mínimo de esforço. 

(REINHART et. al, 2015). 

No contexto da utilização de tecnologias computacionais para análises energéticas, Cartana 

et al. (2018, p.68) resumem alguns estudos feitos através de simulação computacional: 

 Em um estudo sobre a aplicação de elementos de controle solar em edifícios 

residenciais, Cho, Yoo e Kim (2014) identificaram relativamente às questões 

térmicas que de 33% a 40% do consumo energético com climatização é decorrente 

dos ganhos de calor por radiação através das aberturas. Complementarmente, 

Bader (2010) identificou a possibilidade de redução da radiação incidente na ordem 

de 75%, considerando configurações de elementos de controle que ainda permitam 

bom acesso visual aos ambientes externos. 

Finalmente, acerca das edificações no contexto urbano, “a aplicação dos parâmetros 

urbanísticos especificados pela legislação, muitas vezes induzem a um forte adensamento 

urbano, com pequena flexibilidade na volumetria das edificações e restritos recuos entre elas” 

(BECK et al., 2017, p.1821). Dessa forma, o entorno é significativo quando são feitas 

análises de desempenho das edificações, visto que ele influencia em diversos aspectos 

climáticos, como incidência de radiação, sombreamento e ventilação natural, não sendo 

possível dissociar a edificação do contexto urbano para simulações mais precisas. 

Desse modo, o objetivo deste estudo é contribuir na investigação dos critérios que 

influenciam no desempenho termo-energético de edificações residenciais. Sendo assim, os 

resultados obtidos através deste trabalho serão utilizados para estruturar quais parâmetros 

serão utilizados como dados de entrada em simulações paramétricas de edificações 

residenciais. 

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa irá analisar questões referentes ao desempenho 

térmico de edificações, normas de desempenho de edificações residenciais, procedimentos 

de simulação computacional e o processo de modelagem paramétrica. A seguir, tem-se as 

considerações finais com a definição de quais parâmetros serão escolhidos para análise, com 

base nas explorações anteriores. 

Por fim, quanto aos resultados esperados, a pesquisa pretende alcançar o êxito no 

desenvolvimento de critérios de análise para a otimização energética de edificações 

residenciais com o uso de simulação paramétrica. Além de auxiliar no processo de tomada 

de decisão na produção arquitetônica, dando um maior embasamento técnico referente ao 

potencial de redução do consumo energético. 

 

Desempenho termo-energético de edificações 
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O desempenho energético de uma edificação está relacionado ao desempenho térmico, que 

por sua vez está associado à adequação às condições climáticas locais. A envoltória é a 

principal responsável pelas trocas de calor com o entorno, sendo o seu comportamento 

térmico ligado às suas características termofísicas, como a transmitância térmica, a 

capacidade térmica, a absortância solar, etc. (FERREIRA, 2016). 

Em relação às propriedades termofísicas dos materiais:  

As propriedades termofísicas dos materiais que afetam as condições térmicas 

internas e de conforto dos ocupantes, são: condutividade, resistência e 

transmitância térmica; massa específica; calor específico; características das 

superfícies em relação à radiação – absortância, refletância e emissividade; 

coeficiente de convecção em relação às superfícies;  transparência à diferentes 

comprimentos de onda de radiação solar (GIVONI, 1976 apud FERREIRA, 2016 

p. 80). 

Outras características da edificação que influenciam nas trocas de calor são referentes às 

aberturas, como a proporção de área envidraçada em relação à área de fachada, também 

chamada de Window-Wall Ratio (WWR), o fator solar dos vidros e a existência ou não de 

sombreamento das aberturas, entre outros. 

A inadequação da edificação às condições locais é um dos fatores para o baixo desempenho 

térmico de edificações residenciais no Brasil, isso está diretamente ligado com a reaplicação 

de um mesmo projeto para localidades com contextos climáticos diferenciados (FERREIRA, 

2016). Sendo assim, para regular o desempenho térmico das edificações, tem-se algumas 

normativas nacionais que estabelecem os parâmetros mínimos, a serem abordadas a seguir, 

como a NBR 15.220 (ABNT, 2005) e NBR 15.575 (ABNT, 2013). 

 

Normas de desempenho de edificações residenciais  

A norma NBR 15.220 – Desempenho térmico de edificações (ABNT, 2005), dividida em 

cinco partes, foi desenvolvida com ênfase na avaliação de habitações unifamiliares de 

interesse social e apresenta recomendações de projeto baseado no zoneamento bioclimático. 

No que se refere à envoltória, esta norma estabelece três tipos de paredes (leve, leve refletora 

e pesada) e três tipos de coberturas (leve isolada, leve refletora e pesada) a serem selecionadas 

conforme as condições climáticas. Para cada tipo de parede e cobertura foram determinados 

valores limites de transmitância térmica, atraso térmico e fator solar. 

Já a NBR 15.575 - Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos Gerais 

(ABNT, 2013) estabelece: 

Critérios relativos ao desempenho térmico, acústico, lumínico e de segurança ao 

fogo, que devem ser atendidos individual e isoladamente pela própria natureza 

conflitante dos critérios de medições, por exemplo, desempenho acústico (janela 

fechada) versus desempenho de ventilação (janela aberta) (ABNT, 2013, p.1). 

Além de critérios de desempenho dos sistemas estruturais (parte 2); pisos (parte 3); vedações 

internas e externas (parte 4); coberturas (parte 5) e sistemas hidrossanitários (parte 6) (ABNT, 

2013). 
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Em relação ao desempenho das paredes externas, a NBR 15.575 (ABNT, 2013) estabelece 

valores máximos para a transmitância térmica e mínimos para a capacidade térmica. Os 

requisitos das aberturas estão ligados à áreas mínimas a fim de garantir ventilação natural. 

Vale ressaltar que a NBR 15.575 (ABNT, 2013) segue o zoneamento estabelecido pela NBR 

15.220 (ABNT, 2005) e apresenta variações dos requisitos em relação às zonas, considerando 

também diferenças quanto aos resultados esperados do comportamento da edificação no 

inverno e no verão. 

O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações 

Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012) avalia os seguintes aspectos de uma Unidade 

Habitacional Autônoma (UH): envoltória, sistema de aquecimento de água e bonificações: 

ventilação natural, iluminação natural, uso racional de água, condicionamento artificial de 

ar, iluminação artificial, ventiladores de teto, refrigeradores e medição individualizada. 

Diferentemente das normas apresentadas anteriormente, o RTQ-R não leva em conta apenas 

o zoneamento bioclimático. Além disso, é feita uma ponderação baseada nas regiões 

geográficas brasileiras (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul), nas quais o peso do 

aquecimento de água é maior para as últimas três. Os pré-requisitos da envoltória são 

avaliados em cada ambiente separadamente sendo referentes à transmitância térmica, 

capacidade térmica e absortância solar das superfícies externas de parede e cobertura 

(BRASIL, 2012). 

Conforme explicitado anteriormente, para a comprovação do cumprimento dessas normas ou 

obtenção das etiquetas ou selos ambientais, a simulação computacional pode ser utilizada. 

As exigências referentes ao processo de simulação também se encontram descritos nestas 

normas. 

 

Simulação computacional de desempenho 

No campo da construção civil, a simulação computacional é utilizada a fim de entender o 

comportamento da edificação anteriormente à sua construção, podendo analisar diferentes 

aspectos, como a iluminação natural, iluminação artificial, ventilação natural, conforto 

térmico, consumo energético, entre outros. 

Em relação a simulações de consumo energético de edifícios, Alves (2017) desenvolveu um 

estudo de caso sobre o potencial de economia de energia em retrofit de edificações de 

escritórios de grande porte para a cidade de Belo Horizonte. É apresentada uma metodologia 

criada para estimativas de uso de energia de edificações de escritório com base nas 

legislações de uso e ocupação do solo e edifícios de referência. A criação da geometria dos 

modelos leva em conta a legislação e a produção arquitetônica de diferentes épocas. O 

primeiro modelo de referência considera as décadas de 40, 50, 60 e 70, o segundo modelo 

abrange as décadas de 80 e 90 e o terceiro modelo se dá a partir dos anos 2000. Para a criação 

dos arquétipos de consumo de energia, considerou-se o gasto energético referente aos 

sistemas de iluminação, ar condicionado e equipamentos de escritório. 
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Para disseminar o uso da simulação de desempenho no desenvolvimento de projetos de 

arquitetura é imprescindível a elaboração de interfaces simplificadas, que reduzam o tempo 

gasto na execução do processo de simulação e na análise de diferentes alternativas ainda na 

etapa conceitual de projeto (MEUSEL, WESTPHAL, 2017). A simulação paramétrica vem 

contribuir para a redução do tempo desse processo, sendo uma de suas vantagens a 

possibilidade de avaliação de múltiplas soluções de projeto de forma mais automatizada. 

 

Simulação Paramétrica 

A parametria pode ser entendida como uma prática de modelagem digital, ou programação 

visual, na qual pode-se modelar uma série de variáveis e atribuir relações matemáticas entre 

elas gerando assim algoritmos que abrangem grande quantidade de possibilidades.  

Por exemplo, uma associação pode ser criada para definir que as paredes devem começar no 

nível do chão e alcançar a parte inferior do teto. Então, se o pé-direto for alterado, as paredes 

serão ajustadas automaticamente para se adequarem. Outros exemplos de elementos 

arquitetônicos que podem ser parametrizados são: a relação entre a área de piso e o tamanho 

das janelas ou a altura da viga em relação ao tamanho do vão a ser vencido. Quanto ao 

desempenho termo-energético das edificações é possível parametrizar todas as características 

que possuem critérios quantitativos. 

Dessa forma, o Rhinoceros foi o software escolhido para ser utilizado no trabalho, visto que 

os outros programas e plug-ins funcionam internamente a ele, utilizando-o como forma de 

visualização das análises realizadas. Apesar de não ser muito popular no Brasil, surgiu nos 

anos 1990 nos EUA como um comando do software AutoCAD, e com sua grande repercussão 

se desenvolveu como um software principal, permitindo a execução de desenhos em 2D que, 

por meio de configurações, se transformam em visualizações 3D (BINI, GALAFASSI, 

2017). Ele tem como função a visualização das análises e dados, servindo como base para os 

outros softwares. 

Um dos plug-ins mais conhecidos para se trabalhar no Rhinoceros é o Grasshopper, 

programa que utiliza a modelagem paramétrica através de programação algorítmica, 

determinando as formas matemáticas representadas por desenhos de “pilhas” ou “baterias”, 

que se conectam e montam as formas vistas na interface do Rhinoceros (BINI, GALAFASSI, 

2016). Esse plug-in também foi escolhido para utilização neste trabalho, pois a programação 

das análises a serem realizadas por meio dos comandos e ligações das pilhas de sua interface 

é feita no Grasshopper e seu resultado aparece no Rhinoceros. 

O Ladybug é um plug-in gratuito e de código aberto para o Grasshopper. O Ladybug se 

beneficia da plataforma paramétrica do Grasshopper para permitir que o projetista explore a 

relação direta entre os dados ambientais e a geração do projeto por meio de saídas de dados 

gráficos altamente integrados à geometria do prédio (ROUDSARI, PAK, 2013). Esse plug-

in pode ser utilizado para análises de temperatura, umidade, orientação dos ventos e análise 

solar de um determinado local, usando dados do arquivo climático (BINI, GALAFASSI, 

2016).  
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O Ladybug importa os arquivos climáticos EnergyPlus Weather (.epw) no Grasshopper e 

fornece uma variedade de gráficos 2D e 3D interativos e amigáveis para o projetista a fim de 

apoiar o processo de tomada de decisão do projeto. Ele também simplifica o processo de 

análise, automatiza e agiliza os cálculos e fornece visualizações gráficas fáceis de entender 

na interface de modelagem 3D do Rhinoceros/Grasshopper. A integração com as ferramentas 

paramétricas do Grasshopper permite um feedback quase instantâneo sobre as modificações 

do projeto, proporcionando ainda informações e análises interativas (FOOD4RHINO, 2019). 

O Honeybee é um plug-in que conecta o Grasshopper ao software EnergyPlus em multizonas 

(simulação de carga térmica e análise energética de edificações e seus sistemas), ao Radiance, 

ao Daysim e ao OpenStudio para construir simulações de energia e iluminação natural 

(FOOD4RHINO, 2019). 

O plug-in Galápagos permite a geração de uma matriz de possibilidades de associação 

definidas a partir de um “genoma” (variáveis que podem ser associadas). Existem muitas 

maneiras pelas quais essas associações podem ocorrer. As funções matemáticas da matriz 

podem ser definidas com critérios de busca que procuram um valor numérico mínimo, 

máximo ou específico. A saída chamada de “fitness” exibe, em forma de tabela todas as 

possibilidades de associação possíveis (FOOD4RHINO, 2019). 

Empregando modelagem paramétrica e fabricação digital, Cartana et al. (2018) 

desenvolveram um estudo piloto para elementos de controle solar, utilizando os softwares 

Rhinoceros/Grasshopper, Ladybug e Diva-for-Rhino. Analisaram o desempenho lumínico e 

a probabilidade de ofuscamento de elementos de controle solar de geometria complexa, com 

base no diagrama de Voronoi, cujos parâmetros variados foram a profundidade e espessura 

das aletas e inclinação em relação ao plano normal da fachada. Alguns dos resultados obtidos 

foram que as menores profundidades e espessuras resultaram em uma maior admissão de 

radiação. Entretanto, como o foco do estudo foi a análise de iluminação natural, não foram 

apresentados dados de consumo energético. 

 

Considerações finais 

Visto que o objetivo principal é a criação de um procedimento metodológico, buscou-se 

simplificar as análises em uma etapa inicial, agregando complexidades conforme o avanço 

do trabalho, portanto, escolheu-se a tipologia residencial unifamiliar (casa) para a definição 

dos primeiros parâmetros. 

Em relação à envoltória, escolheu-se trabalhar as métricas de transmitância térmica e 

capacidade térmica, além dos valores de absortância, em conformidade com a NBR 15.575 

e o RTQ-R. Já para as aberturas, definiram-se parâmetros de WWR e fator solar dos vidros. 

Os valores mínimos e máximos para os parâmetros variam de acordo com o zoneamento 

bioclimático, esses valores serão investigados em estudos posteriores.  

A contribuição dessa pesquisa está na estruturação dos parâmetros mais relevantes a serem 

analisados para a otimização do desempenho energético de edificações residenciais no Brasil. 
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Em direção à implementação do BIM: contribuições da Análise de Redes Sociais 

(ARS)  

Towards to BIM Implementation: contributions of Social Network Analysis (SNA) 

Hacia la implementación de BIM: contribuciones del Análisis de Redes Sociales (ARS)  

Daniel Pinheiro Santos – Universidade Federal de Minas Gerais84 

 

Resumo: Diversas pesquisas sobre a implementação do BIM consideram que a metodologia deve ser 

adotada de uma forma completa. Entretanto, a fragmentação da gestão do projeto em diversas etapas 

que estão sob a responsabilidade de diferentes profissionais dificulta esta implementação. A 

colaboração e relação entre estes profissionais se organiza sob a forma de redes e a investigação dos 
elos dessas redes pelo método de Análise de Redes Sociais (ARS) pode contribuir na identificação 

das possibilidades e dificuldades de implementação do BIM pela Arquitetura, Engenharia, 

Construção e Operação (AECO), além de trazer informações que subsidiem os esforços de sua 
implantação neste setor. Buscando entender o estado da arte da aplicação da ARS na tecnologia BIM, 

este artigo propôs uma revisão bibliográfica narrativa sobre o tema. 

Palavras-chave: Redes organizacionais; tecnologia da construção; relações sociais. 

Abstract: Several surveys on the implementation of BIM consider that the methodology should be 

adopted in its entirety. However, the fragmentation of project management into several stages that 

are under the responsibility of different professionals makes this implementation difficult. The 

collaboration and relationship between these professionals is organized in the form of networks and 
the investigation of the links of these networks by the Social Network Analysis (SNA) method can 

contribute to the identification of the possibilities and difficulties of BIM implementation by 

Architecture, Engineering, Construction and Operation (AECO), in addition to providing information 
to support its implementation efforts in this sector. Seeking to understand the state of the art of the 

application of SNA in BIM technology, this article proposed a narrative bibliographical review on 

the subject. 

Keywords: Organizational networks; construction technology; social relationships. 

Resumen: Búsquedas sobre la implementación de BIM consideran que la metodología debe 

adoptarse en su totalidad. Sin embargo, la fragmentación de la gestión de proyectos en varias etapas 

que están bajo la responsabilidad de diferentes profesionales dificulta esta implementación. La 
colaboración y la relación entre estos profesionales se organiza en forma de redes y la investigación 

de los enlaces de estas redes por el método de Análisis de Redes Sociales (ARS) puede contribuir a 

la identificación de las posibilidades y dificultades de la implementación de BIM por parte de la 
Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación  (AICO), además de proporcionar información 

para apoyar sus esfuerzos de implementación en este sector. Buscando comprender el estado del arte 

de la aplicación de ARS en tecnología BIM, este artículo propuso una revisión bibliográfica narrativa 

sobre el tema. 

Palabras clave: Redes organizacionales; tecnología de construcción; relaciones sociales. 
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Introdução   

Embora algumas disciplinas específicas do design já utilizassem modelos e ferramentas 3D 

para visualização e criação, até recentemente, as práticas de colaboração, desenhos e 

documentação ainda giravam em torno da representação 2D. Desde que foi proposto pela 

primeira vez na década de 1970, diversas ferramentas para aplicação na tecnologia de 

Modelagem da Informação da Construção85- Building Information Modeling (BIM) - foram 

desenvolvidas objetivando aprimorar a eficácia na realização de diversos processos para a 

Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) com foco nas etapas de projeto, 

construção e manutenção de edificações (HARARY, 1969; KOÇAK, 2014; EASTMAN et 

al., 2008; CHAN et al., 2018; SINGH, GU, WANG, 2011). 

A definição do BIM está longe de ser algo consolidado. Diversos autores vêm destacando a 

necessidade de definições e terminologias mais consistentes para lidar com os equívocos 

sobre BIM, principalmente num setor que ainda está em pleno processo de adoção dessa 

tecnologia (SMITH, 2014). De acordo com o Instituto Nacional de Ciências da Construção 

dos EUA (NIBS, 2007, p. 21):  

BIM é uma representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação. Como tal, serve 

como um recurso de conhecimento compartilhado para obter informações sobre 

uma instalação que forma uma base confiável para decisões durante seu ciclo de 

vida desde o início.  

No entanto, apesar das diversas definições e abordagens disponíveis sobre o tema, permanece 

um entendimento limitado a respeito das mudanças positivas e significativas que o BIM 

introduz na estrutura da comunicação interorganizacional, nas funções e nos relacionamentos 

entre os envolvidos nas mais diversas fases e processos da AECO (BADI, DIAMANTIDOU, 

2017). Da mesma forma que Arquitetura e Construção são atividades colaborativas, as 

ferramentas que as apoiam também o são. Assim, para que todas as dimensões do BIM 

exerçam sua contribuição de forma completa e síncrona, deve-se atender uma premissa básica 

para sua implantação: a colaboração. Neste princípio, participam diferentes atores 

interessados em distintas fases do ciclo de vida de uma instalação para inserir, extrair, 

atualizar ou modificar informações.  

As interdependências mútuas nos diferentes aspectos da AECO, sugerem a necessidade da 

criação de um ecossistema BIM, onde produtos, processos e pessoas se relacionam de modo 

a formar uma rede complexa de interações, influenciando-se mutualmente, a partir de fatores 

internos e externos. Considerando a evidência de que as percepções e expectativas atuais por 

parte da indústria da construção civil sobre o BIM diferem dependendo da perspectiva dos 

agentes envolvidos, para sua efetiva difusão parece ser imprescindível estabelecer este 

ecossistema, que permita a evolução síncrona e equilibrada entre produtos, processos e 

pessoas. No entanto, manter o crescimento e equilíbrio, compatibilizando, ao mesmo tempo, 

demandas, necessidades e desejos que podem ser contraditórios, é um objetivo desafiador 

dentro de um contexto de busca contínua e crescente por inovação e aprimoramento (NING 

GU, VISHAL SINGH, 2014).  

 
85 Conforme expresso na NBR 15965-7:2015 (ABNT, 2015) 
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Embora o potencial do BIM possa parecer evidente, o setor da AECO tem sido relativamente 

resistente quanto a sua implementação devido a três razões principais. A primeira está no 

fato de que as partes interessadas carecem de apreciação e evidência quantificável para o 

valor agregado pelo BIM, baseado principalmente no retorno do investimento – Return on 

Investment (ROI). A segunda está pautada na abordagem da maioria das pesquisas sobre o 

tema, estas que se concentram em implementações numa única organização da cadeia de 

suprimentos da construção, ignorando a criação de valor em toda a cadeia, o que dificulta a 

comparação dos valores e compartilhamento de recompensas pelas partes interessadas. A 

terceira razão, baseia-se na evidência de que os pesquisadores geralmente negligenciam o 

processo de troca de valor e interação pelo qual as partes interessadas obtêm os benefícios 

esperados. Portanto, é necessário avaliar e comparar os valores percebidos entre as diferentes 

partes interessadas do BIM, a fim de entender completamente as compensações de valor 

inerentes ao seu uso e alocar as recompensas e incentivos com mais precisão, especialmente 

em novos acordos de colaboração (ZHENG et al., 2019).  

Assim, desconsiderar as interações entre indivíduos nesta abordagem torna o estudo do fluxo 

de trabalho das informações ineficaz, principalmente no contexto dos processos do projeto 

na indústria da AECO (GARDOUNIS; CHONG; WANG, 2017). Faz-se então valioso buscar 

o entendimento das relações sociais envolvidas na adoção do BIM para promover a sua 

aceitação e aplicação. Estas relações estão entrelaçadas em um sistema que se configura a 

partir da interdependência entre as diversas dimensões “nD" BIM, que têm correlação com a 

rede de indivíduos envolvidos. Evidencia-se, assim, com clareza a estrutura em rede da 

organização das interações entre agentes e processos. 

Nas últimas duas décadas, diversos autores tem evidenciado a crescente atenção que a 

Análise de Redes Sociais (ARS) – Social Network Analysis (SNA) – atraiu no âmbito da 

indústria da construção, sendo considerada, nesse meio, uma abordagem eficiente mais 

qualitativa que quantitativa, para avaliar os relacionamentos formados entre atores envolvido 

nestes processos, assumindo um protagonismo significativo como método de análise 

(HIRSCHI, 2010; ALEJANDRO; NORMAN, 2005; ZHENG et al., 2016; ZHANG; LIU; 

WANG, 2013). A ARS se apresenta como uma poderosa aliada no desafio de lidar com a 

complexidade das ligações existentes e necessárias em torno do ecossistema BIM, pelo fato 

de  possibilitar uma “análise de dados relacionais que permite a captação de diversos 

fenômenos” (MARTELETO; SILVA, 2004, p. 42). 

A partir do método de revisão narrativa, proposta por Rother (2007), realizou-se uma ampla 

pesquisa bibliográfica no principais livros, periódicos impressos e eletrônicos, anais de 

eventos correlatos e bases de dados científicas nacionais e internacionais – Google 

Acadêmico, Portal de Periódicos da CAPES, ResearchGate, ScienceDirect e Scielo - 

buscando reunir trabalhos que propuseram a aplicação do método de ARS nos mais diversos 

processos, dimensões e etapas do BIM na AECO. De acordo com Rother (2007), a revisão 

narrativa possibilita a aquisição e atualização de conhecimento sobre  um  determinado  tema 

a  partir de uma síntese qualitativa. Além disso, de acordo com UNESP (2015) o método de 

revisão narrativa é adequada para fundamentação teórica de dissertações e teses. Este 

trabalho busca entender o estado da arte da aplicação da ARS no BIM no âmbito da AECO. 
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De onde vem a ARS?  

Embora os estudos sobre as redes organizacionais e redes complexas sejam mais recentes – 

século XX e XXI – atribui-se, de forma geral, à teoria dos grafos, criada pelo matemático 

Leonard Euler em 1741, como o primeiro avanço em direção à essa abordagem, com a 

introdução matemática da ciência de redes (PEREZ, GERMON, 2016). Euler resolveu um 

popular enigma matemático chamado “Problema da ponte de Königsberg”, na atual cidade 

de Kalinigrado, Rússia, provando que não havia caminho possível para atravessar todas as 

sete pontes da cidade sem cruzar pelo menos uma delas, duas vezes. A solução foi obtida a 

partir da representação da cidade como um grafo, onde as pontes eram arestas e os nós eram 

as áreas continentais (KOÇAK, 2014; ALEXANDERSON, 2006; PEREZ E GERMON, 

2016).  

Em matemática e ciências da computação e da informação, a análise de nós e conexões é 

conhecida como teoria dos grafos. As terminologias da teoria dos grafos foram adotadas e 

adaptadas à de redes sociais, onde as propriedades estruturais e a interconexão entre as redes 

também fornecem uma ferramenta útil que justifica a difusão e seus respectivos impactos, a 

partir do fluxo e disseminação de informações. De forma análoga, uma rede social pode ser 

definida como um conjunto de pessoas – nós - e interações entre atores – conexões 

(HARARY, 1969; KOÇAK, 2014). 

 

Ao longo dos anos, diversos outros autores contribuíram para o desenvolvimento da ARS, 

até a sua conformação atual. Scott (2000) estabelece numa linha do tempo, três grupos 

principais que atuaram nesta contribuição, sendo eles: analistas sociométricos, pesquisadores 

de Harvard da década de 1930 e antropologistas da Universidade de Manchester. Destaca-se 

a contribuição essencial e embrionária das investigações de Jacob Moreno, precursor da 

Sociometria, que em sua obra denominada Who Shall Survive? (1934), traz a definição do 

sociograma como um processo para visualizar a posição de cada indivíduo dentro de um 

determinado grupo, bem como a inter-relação de todos os outros indivíduos (FREEMAN, 

2014).  

A partir das descobertas de Moreno, sociogramas e outras representações dimensionais 

continuaram sendo amplamente utilizadas pelos analistas de rede em diversas abordagens. 

Ao final da década de 1940, surgiram as primeiras contribuições matemáticas para as análises 

de rede, com o uso de matrizes para representar dados sociais. Nas décadas seguintes – 1950 

e 1960 - foram desenvolvidos muitos dos conceitos atuais da ARS, tais como: densidade, 

extensão, conectividade, agrupamento e multiplexidade no buscar propor maneiras de 

descrever propriedades de estruturas sociais e ambientes sociais individuais. Além disso, 

diversas noções teóricas posteriores também vieram a contribuir com o desenvolvimento dos 

métodos de ARS (WASSERMAN; FAUST, 1994).  

Um pouco mais tarde, nas décadas de 1960 e 1970, os três grupos principais supracitados se 

reúnem em Harvard, quando se forjaram as bases da moderna teoria de análise de redes 

sociais (SCOTT, 2000). Na década de 1980, as pesquisas sobre modelos estatísticos para 
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redes sociais aumentaram consideravelmente, permitindo a proposição de métodos para 

analisar uma grande variedade de dados de redes sociais. (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Nas últimas três décadas, a ARS tem sido cada vez mais difundida para abordar uma gama 

crescente e diversificada de categorias, tais como: questões de organização de rede de 

gerenciamento, organizações empresariais, gestão de negócios e ciências da saúde (HULST, 

2009). Nas últimas duas décadas, testemunhou-se o rápido crescimento de pesquisas com 

análise de redes sociais (SNA) aplicadas em pesquisas de gerenciamento de projetos de 

construção (ZHENG et al., 2016).  

Além disso, o rápido desenvolvimento de ferramentas de suporte à ARS – tais como 

UCINET, PAJEK e Gephi – promoveu sua aplicação como método-chave para projetos de 

pesquisa híbridas, permitindo e facilitando o entendimento de tópicos relevantes em 

pesquisas de gestão, tais como transferência de conhecimento, mobilização de recursos e 

construção de consensos (ZHENG et al., 2016).  

 

ARS como método, ferramenta e modelo analítico  

A análise de redes sociais fornece uma maneira precisa de definir conceitos sociais 

importantes, uma alternativa teórica à suposição de atores sociais independentes e uma 

estrutura para testar teorias sobre relacionamentos sociais estruturados (WASSERMAN; 

FAUST, 1994). A partir da ampliação das abordagens e aplicações, a ARS é entendida hoje 

não como uma teoria formal da sociologia, mas como uma ferramenta estratégica para a 

investigação de estruturas sociais, nos mais diversos eixos de abordagem que exibe quatro 

características distintas: intuição estrutural, dados relacionais sistemáticos, imagens gráficas 

e modelos matemáticos ou computacionais (FREEMAN, 2014; OTTE E ROUSSEAU, 

2002). Os três principais fundamentos matemáticos que embasam os métodos da ARS são a 

teoria dos grafos, a estatística e a probabilidade e os modelos algébricos (WASSERMAN; 

FAUST, 1994).  

Todas as redes possuem nós (atores), relacionamentos e laços (conexões). Os nós 

representam os membros da rede que podem ser pessoas individuais ou grupos coletivos. Os 

relacionamentos são a base na qual os nós estão conectados – amizade, colaboração, troca de 

bens ou serviços ou transmissão de informações. Os laços representam uma conexão entre 

dois nós com base em um determinado relacionamento – este que pode ser direcionado 

(passando informações) ou não direcionado (colaboração mútua). Podem ser definidos 

diversos tipos de relacionamentos entre o mesmo conjunto de nós. O objeto de análise na 

ARS são os vínculos, e os dados para uma determinada rede social são os vínculos existentes 

entre um conjunto de nós. Após a definição das entidades e seus relacionamentos, faz-se 

importante definir o nível de análise dos dados que foram coletados. Existem diferentes 

níveis de análise: egocêntrica – cada elemento é analisado isoladamente; diática – análise de 

pares de atores; triática – avalia-se a intensidade das relações em um grupo com três 

entidades; e por fim a análise completa - todas as informações da rede social são usadas nesta 

análise, tornando-a muito mais abrangente e também complexa. (MENEZES, 2012; 

STEKETEE; MIYAOKA; SPIEGELMAN, 2015). Dentre os parâmetros de análise da ARS, 
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que podem estar relacionados aos nós ou à rede em si, destacam-se: centralidade, 

proximidade, caminho, densidade e agrupamento. A articulação destes diferentes elementos 

e perspectivas de análise permite uma compreensão ampliada da complexidade de relações e 

permite ainda vislumbrar possibilidades e potenciais emergentes.  

 

BIM: conceitos, colaboração, cooperação e pessoas   

Entende-se o BIM como uma representação digital compartilhada baseada em padrões 

abertos de interoperabilidade, o que o leva a ser considerado como uma mudança de 

paradigma. Assim, diferentemente do CADD -  Computer Aided Design and Drafting – cujo 

fim principal é a automação dos aspectos da produção do desenho tradicional, o BIM fornece 

uma base poderosa para interface entre aplicações de análise, simulação e custos em todas as 

escalas e fases do empreendimento (EASTMAN et al., 2008; NIBS, 2007). 

Devido à capacidade multidimensional do BIM - representada por “nD”, que essencialmente 

traduz as quase infinitas dimensões para descrever hierarquias diferentes de informação – 

vários subconjuntos são comumente descritos em termos dessas dimensões, sendo elas: 3D 

(modelo de objeto), 4D (tempo), 5D (custo), 6D (sustentabilidade), 7D (gestão de facilidades) 

e 8D (segurança) (GHAFFARIANHOSEINI et al., 2017; SMITH, 2014).  

 

Iniciativas para adoção do BIM no Brasil 

O BIM é uma das principais condições facilitadoras dos projetos de construção do século 

XXI e sua adoção tem crescido a uma taxa exponencial em todo o mundo (DOLOI; 

VARGHESE; RAPHAEL, 2015). No Brasil, ao realizarem a análise de produção científica 

sobre BIM, Machado, Ruschel e Scheer (2016) observaram uma robustez no volume de 

publicações sobre o tema, principalmente em anais de eventos, cuja tendência de crescimento 

é eminente. Além disso, o desenvolvimento da Coletânea Eletrônica de Normas Técnicas do 

Modelo de Informação da Construção (BIM) pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) através da Comissão de Estudo Especial – ABNT/CEE 134: Modelagem da 

Informação da Construção (BIM), denominada ABNT NBR 15965 (ABNT, 2015), planejada 

para ser publicada em sete partes e atualmente com quatro partes já publicadas, tem 

contribuído de forma positiva para o incentivo da adoção aliada à orientações sobre a 

aplicação do BIM.  

No que tange o erário público, algumas iniciativas de grande relevância destacam-se nos 

últimos três anos. Como marco de uma série de medidas legislativas e decretuais, tem-se a 

publicação do Decreto de 5 de junho de 2017 (BRASIL, 2017), que institui o Comitê 

Estratégico de Implementação do BIM (CE-BIM), de caráter temporário, com a finalidade 

de propor, em instância federal, a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, composta 

essencialmente por membros dos ministérios, Casa Civil e Secretaria-geral da Presidência. 

Posteriormente, tem-se a publicação do Decreto nº 9.377 (BRASIL, 2018a), de 17 de maio 

de 2018, que institui a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM – Estratégia BIM BR – 

que tem como finalidade promover um ambiente adequado ao investimento do BIM e sua 
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difusão pelo país, tendo, dentre seus objetivos: difundir o BIM e seus benefícios, estimular a 

capacitação em BIM, criar condições favoráveis para o investimento público e privado em 

BIM e desenvolver a Plataforma e a Biblioteca Nacional BIM.  

Alinhada com a Estratégia BIM BR, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC) em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

lançam a Plataforma BIM BR, em 27 de novembro de 2018. A plataforma web foi criada 

para hospedar a Biblioteca Nacional BIM (BNBIM) – considerada a primeira biblioteca 

pública BIM do mundo - com o objetivo de se tornar um acervo das bibliotecas de objetos 

BIM no Brasil (BRASIL, 2018b). 

No mesmo período, houve a publicação da Estratégia BIM BR (MDIC, 2018) em 16 de maio 

de 2018, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que prevê, dentre uma 

série de regulamentações e definições, a utilização e exigência do BIM em projetos e obras 

estratégicas em três fases sucessivas e acumulativas, sendo a primeira, a partir de janeiro de 

2021, focada em projetos de arquitetura e de engenharia para construções novas, ampliações 

ou reabilitações. Por fim, tem-se a publicação do Decreto nº 9.983 (BRASIL, 2019), 

atualmente vigente, em 22 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de 

Disseminação, institui o Comitê Gestor da Estratégia do BIM (CG-BIM) e revoga o Decreto 

nº 9.377, realizando algumas alterações com base no decreto anterior, a partir das mudanças 

estruturais realizadas pelo novo governo vigente.  

Outra iniciativa relevante para a disseminação e regulamentação do BIM no Brasil é a 

Câmara Brasileira de BIM Nacional, fundada em agosto de 2017. A CBIM Nacional, que 

também conta com diversas regionais que representam alguns dos respectivos estados 

brasileiros, tem como objetivo a promoção do desenvolvimento tecnológico, a 

regulamentação e normatização de procedimentos, ferramentas e elementos de uso comum 

do BIM, assim como sua difusão no âmbito estadual, regional, nacional e universal. A CBIM 

está estruturada de forma organizacional em conselhos – ética, fiscal, administrativo e 

consultivo - e comitês distintos, tendo cada um destes, seus respectivos representantes, além 

do apoio dos diversos associados (CBIM, 2018). 

A participação do Brasil junto à elaboração e tradução de termos que compõem o Dicionário 

BIM – BIM Dictionary – também apresenta-se como uma importante atuação da comunidade 

acadêmica nacional para a regulamentação e difusão do BIM, representada, a nível de Brasil, 

pelo Prof. Dr. Eduardo Toledo Santos, da Universidade de São Paulo (USP) junto a outros 

colaboradores internacionais e nacionais. O Dicionário BIM é um recurso virtual remoto para 

profissionais e pesquisadores do BIM e inclui centenas de itens tais como termos com suas 

descrições, abreviações e sinônimos. Cada item do dicionário tem sua própria página, para 

que possa ser facilmente referenciado em documentos do setor, trabalhos acadêmicos e sites. 

O Dicionário BIM faz parte da iniciativa BIMe (https://BIMexcellence.org/) e possui, dentre 

outros objetivos: fornecer um glossário acessível e fácil de usar dos termos necessários para 

discutir e promover a inovação digital; fornecer uma descrição orientada por pesquisa desses 

termos de acordo com regras claras de seleção, inclusão e rejeição e fornecer traduções para 

vários idiomas do mundo para incentivar - usando termos e descrições comuns - a 

colaboração entre diferentes mercados (BIM Dictionary, 2019).  

https://bimexcellence.org/
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Evidencia-se, portanto, a ampla notoriedade e crescente relevância do BIM para o cenário 

futuro da construção civil e o crescente incentivo para sua adoção no contexto da construção 

civil nacional. Neste sentido, entender as motivações, as relações,  e os interesses que 

envolvem as redes de relacionamento dos profissionais que têm aderido ao BIM,  permite 

prever  o fluxo das informações, analisar os processos de comunicação, de cooperação, de 

interlocução e formação de alianças, passíveis de  criar uma sinergia que seja positiva para a 

difusão do BIM.  

 

BIM e ARS 

Recentemente, a abordagem da ARS tem recebido atenção no campo de engenharia e 

construção, onde conceitos como confiança e comunicação entre os participantes do projeto 

estão sendo cada vez mais valorizados e discutidos (CHINOWSKY; DIEKMANN; 

GALOTTI, 2008). Em razão da sua extrema complexidade, os processos de projeto no 

âmbito da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) demandam a circulação 

de grandes quantidades de dados entre os atores envolvidos. Estes processos só são, portanto, 

viabilizados, pela existência de comunicação e colaboração multidisciplinares (SINGH; GU; 

WANG, 2011). As metodologias de rede permitem analisar dados relacionais que levam à 

identificação de diversos fenômenos, podendo, assim, subsidiar diagnósticos e ajudar na 

compreensão de estruturas de relações existentes. A proposta de utilização da ARS procura 

capturar o efeito das ligações entre os atores na adoção do BIM, na comunicação e no fluxo 

das informações. Por outro lado, busca também avaliar o efeito da implementação do BIM 

na dinâmica da interação a partir da análise dos papéis dos atores e seus relacionamentos 

emergentes, tomando como base levantamentos referentes a: entrega de dados, 

interoperabilidade, precisão da informação, oportunidade de resposta, funções ou disciplinas 

e riqueza de dados. Assim, a integração realizada pela ARS reflete com precisão a 

complexidade dos relacionamentos com as partes interessadas, evidente nos projetos de 

construção (GARDOUNIS; CHONG; WANG, 2017). 

Nesse contexto, a ARS é utilizada para elencar os principais atores – stakeholders - 

envolvidos em projetos e mensurar a contribuição realizada por cada um deles, a partir de 

diferentes parâmetros. Esse método pode ser eficaz para identificar o quão ativos ou 

comprometidos estes indivíduos estão no desempenho de suas funções para implementação 

de ferramentas e processos BIM nos seus respectivos projetos (GARDOUNIS; CHONG; 

WANG, 2017).  

O método de ARS aliado à implementação do BIM ainda é uma prática recente no meio 

científico, porém, já utilizada em diferentes abordagens e contextos ao redor do mundo. A 

partir da aplicação do método proposto, foi proposto nesta revisão, a abordagem de nove (9) 

artigos acadêmicos que inter-relacionam aspectos da ARS aplicados ao BIM de forma 

distinta, divididos em subcategorias pré-determinadas com base nos respectivos temas-chave 

de abordagem:  

i. ARS como ferramenta para implementação do BIM; 

ii. Comunicação e relação social; 
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iii. Construção Enxuta – Lean Construction; 

iv. Design para Desmontagem – Design for Disassembly (DfD); 

v. Cadeia de Suprimentos – Supply Chain. 

 

ARS como ferramenta para implementação do BIM 

Na Austrália, Doloi, Varghese e Raphael (2015)  identificaram o desinteresse pela adoção do 

BIM principalmente por empreiteiros terceirizados ou quarteirizados - 2º e 3º níveis de 

subcontratação. Os autores aplicaram o método de ARS objetivando investigar os 

impedimentos associados à integração do BIM nos projetos de construção a partir de três 

redes compostas por pares, nomeadas por: rede de risco-partes interessadas, rede de risco-

risco e rede de partes interessadas-partes interessadas. Na pesquisa foram elencados um total 

de 13 riscos principais que atuam no impedimento da adoção do BIM por parte dos 

empreiteiros, além disso, a partir dos valores de centralidade nas redes analisadas, foi 

possível identificar os principais atores envolvidos na implementação BIM e qual a influência 

que eles exerciam sobre os demais envolvidos, contribuindo para a concepção de estratégias 

apropriadas para gerenciar as forças motrizes e otimizar oportunidades de projeto. Concluiu-

se que enquanto o BIM é considerado altamente benéfico para o gerenciamento de projetos 

de construção – em todas as fases desse processo – a percepção entre os profissionais da 

construção civil ainda é bastante diversificada, principalmente no que tange o fator de custo-

benefício da implementação. 

No mesmo país, Gardounis, Chong e Wang (2017) propuseram uma estrutura conceitual para 

aplicação da ARS do BIM buscando analisar os processos de projeto e sua variabilidade 

como consequência da implementação do BIM. A estrutura conceitual analítica propôs o uso 

de variáveis como: entrega de dados, interoperabilidade, precisão da informação, 

oportunidade de resposta, funções ou disciplinas e riqueza de dados. Como conclusão, a 

estrutura proposta evidenciou como um ponto de vista exclusivo pode ser desenvolvido para 

analisar o fluxo de trabalho das informações entre as partes interessadas participantes, sendo 

capaz de facilitar a análise qualitativa e quantitativa comparando os projetos em BIM às 

abordagens tradicionais, tornando possível o exame do ciclo de vida do projeto, a partir da 

adaptação do modelo para se adequar a sistemas interdependentes complexos identificados 

com mudanças contínuas. 

 

Comunicação e relação social 

Na Grécia, Badi e Diamantidou (2017)  aplicaram o método de ARS para examinar as redes 

de comunicação interorganizacionais em relação a dois tipos de troca de informações: 

desenvolvimento do projeto e gerenciamento de custos. Nesta abordagem, os autores 

realizaram a ARS entre dois projetos distintos, porém com características semelhantes, um 

deles realizado em BIM e outro não. Foram elencados ao todo 58 atores envolvidos em ambos 

os projetos. Os resultados obtidos reafirmaram a atuação positiva das ferramentas e métodos 



 
 

 

284 

 

BIM na comunicação interorganizacional, exibindo maior densidade comunicacional, 

vínculos mais fortes e caminhos mais curtos para a obtenção de informações.  

Na China, utilizando ARS, Zhang, Liu e Wang (2013)  propuseram um modelo cognitivo 

para a relação social entre a equipe de projetos e construção do edifício Shangai Center, 

iniciado em 2008. Buscando seguir os conceitos do desenvolvimento sustentável em todo o 

seu ciclo de vida de construção e alcançar alta eficiência no consumo de material, o uso do 

BIM foi amplo e essencial para garantir alcançar esses objetivos com sucesso neste 

empreendimento. A partir de um questionário entre os atores envolvidos foi realizada a 

análise dos indicadores cognitivos pelo método de ARS. Os autores concluíram que 

diferentes agentes possuem cognição significativamente distintas, além da importância de 

orientações a serem estabelecidas no nível da estratégia nacional para o BIM junto à essa 

abordagem.  

 

Construção Enxuta - Lean Construction 

Al Hattab e Hamzeh (2015) utilizaram a ARS com o objetivo de entender o processo de 

gerenciamento de erros, a partir de um comparativo entre ambientes com e sem o uso do BIM 

e Lean Construction. O método propôs uma estrutura desenvolvida hipoteticamente a partir 

da representação de projetos genéricos, o que buscou sugerir várias etapas para gerenciar 

melhor os erros de projeto a partir de duas etapas distintas: mapeamento de redes para cada 

ambiente e a simulação dos erros de projeto em cada rede a partir da utilização dos softwares 

Gephi e NetLogo, para cada etapa respectivamente. Os resultados obtidos mostraram que 

uma rede BIM/Lean é mais eficaz na redução e contenção de erros, além disso, o emprego 

de vários mecanismos de defesa, como comunicação contínua e em tempo real, detecção de 

conflitos e verificação automática de regras - Code Checking - atuam como prováveis 

motivos para a redução de erros. 

 

Design para Desmontagem – Design for Disassembly (DfD) 

Denis, Temmerman e Rammer (2017) propuseram uma correlação direta entre DfD, ARS e 

BIM, inicialmente baseada na representação gráfica das relações entre os domínios 

funcionais, técnicos e físicos de uma edificação com uma representação clássica de rede 

social, propondo a análise da viabilidade para a criação de uma rede de componentes para 

edificações. De acordo com os autores, os sistemas atuais de ARS permitem armazenar, 

comentar e gerenciar uma grande quantidade de dados, assim como a indústria da construção 

tem feito a partir do uso do BIM, apoiando o gerenciamento de informações e processamento 

de dados construtivos. Como conclusão, foram apresentados três fatores-chave a serem 

desenvolvidos para permitir a aplicação do método proposto de forma ampliada e assertiva. 

A partir da ARS e do DfD, Denis, Vandervaeren e Temmerman (2018) propuseram o método 

de Análise de Redes para Desmontagem – Disassembly Network Analysis (DNA) – buscando 

quantificar o impacto do DfD e vinculá-lo a melhorias específicas no projeto. O método DNA 

se utilizou dos conceitos de ARS e BIM para o fornecimento de informações sobre fluxo de 
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materiais perdidos, recuperados e no tempo de desmontagem. Foram definidos diversos 

parâmetros de análise tais como: acessibilidade, transportabilidade, reversibilidade de 

conexão, tempo de desmontagem, dependência sequencial, entre outros, a serem verificados 

a partir de um fluxograma metodológico dividido em quarto (04) etapas distintas: checagem 

rápida, estabelecimento de caminhos potenciais, quantificando o efeito das conexões e 

processo de informação e feedback. Como conclusão, os autores propuseram a continuidade 

da pesquisa visando a implementação do método em uma ferramenta de software usando 

dados do BIM, fornecendo ao usuário informações detalhadas com uma quantidade menor 

de carga de trabalho.  

 

Cadeia de Suprimentos – Supply Chain (SC) 

De acordo com Papadonikolaki, Verbraeck e Wamelink (2017), embora sejam necessárias 

ações contratuais e gerenciais para controlar a inovação digital - e o BIM - existem poucas 

evidências do impacto de combinar o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos – Supply 

Chain Management (SCM) - com BIM. Esta realidade resulta num amplo espaço a ser 

explorado no trabalho interorganizacional com o BIM, e particularmente da perspectiva do 

SCM. Buscando explorar a combinação de SCM e BIM, os autores se basearam na 

representação de redes de construção interorganizacionais a partir a ARS, usando-a como 

uma linguagem analítica para explorar o impacto interorganizacional da combinação de 

filosofias gerenciais integradas com tecnologias. Foram analisadas as relações digitais em 

duas parcerias da Cadeira de Suprimentos – SC Partnership - cujo termo é usado para 

descrever uma rede de várias parcerias diádicas que se estendem por várias camadas. Nesse 

sentido, dois projetos na Holanda foram utilizados como estudo de caso de parcerias da 

Cadeia de Suprimentos com o BIM a partir das relações formais e informais entre os atores, 

devido às suas diferentes estratégias e tipos de contratos de SC, a partir de contratos 

sofisticados de SC e contratos diádicos simples, respectivamente. Por outro lado, em ambos 

os casos, a implementação do BIM encontrava-se bastante avançada, implantando, entre 

outros, a colaboração sobre o ambiente comum de dados – common data environment (CDE). 

Dentre as conclusões obtidas, destaca-se que os contratos sofisticados e seleção de parceiros 

competentes em BIM não foram suficientes para instigar e cultivar relações informais entre 

as parcerias de SC. Além disso, os processos inovadores e sofisticados baseados no BIM 

exigiram aspectos informais adicionais, como colaboração e aprendizado compartilhado, 

dentre outros. Por fim, dentre as descobertas inesperadas, foram encontradas funções 

relacionadas ao BIM nas empresas de arquitetura e de empreiteiros, para a implantação de 

tecnologias inovadoras e integradoras, como por exemplo colaboração online via CDE. 

Assim, uma combinação de conhecimento e entusiasmo de BIM para difundir o 

conhecimento sobre o tema em toda a cadeia da construção seria um caminho promissor para 

integrar ainda mais o design e a construção e difundir as práticas de BIM e a filosofia de 

SCM.  

 

Considerações finais 
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A aplicação do método de ARS ao BIM, tem permitido facilitar o entendimento das relações 

entre os diversos atores presentes no âmbito que compõe a rede organizacional em análise. 

Essa proposta tem se mostrado de suma relevância para propor novas diretrizes aos processos 

de difusão e implantação, assim como, elencar fatores contraproducentes observados tanto 

no processo de implementação do BIM como na proposição de métodos para melhorias nos 

seus vários níveis e nichos de adoção dentre da AECO.  

Por outro lado, faz-se relevante ainda identificar a correlação entre a ARS e o conceito de 

capital social, buscando avaliar sua influência na conformação das redes organizacionais em 

torno da implementação do BIM. O conhecimento das redes permite um conjunto de ações 

que busquem preencher elos faltantes, reorganizar sua estruturação e ampliar sua abordagem, 

permitindo a transformação dos laços em capital social.  O conceito de capital social foi 

desenvolvido a partir dos anos 80, com contribuições importantes de Bourdieu, Coleman, 

Putnam e outros (CASTRO, 2008). Bordieu (1986) apresenta a definição de capital social 

como um agregado de recursos reais ou potenciais que estão vinculados a uma rede durável 

de relações mais ou menos institucionalizadas que fornece a cada um dos seus membros o 

apoio do capital coletivo. Portanto, esse conceito busca entender e justificar as forças 

atrativas que promovem a criação de laços mais estreitos entre determinados atores e ou a 

ausência de elos entre eles. Por tal motivo, sugere-se que tal abordagem deva ser incluída nos 

métodos de ARS buscando ampliar os diagnósticos e por consequência a eficácia nas 

diretrizes futuras do BIM na AECO.  

 

Referências 

ABNT. NBR 15965: Sistema de classificação da informação da construção. Parte 7: 

Informação da Construção. Rio de Janeiro, ABNT, 2015.  

AL HATTAB, M.; HAMZEH, F. Using social network theory and simulation to compare 

traditional versus BIM-lean practice for design error management. Automation in 

Construction, v. 52, p. 59–69, 2015.  

ALEJANDRO, V. Á. O.; NORMAN, A. G. Manual introductorio al análisis de redes 

sociales: Medidas de centralidad.   

ALEXANDERSON, G. L. About the cover: Euler and Königsberg’s bridges: A historical 

view. Bulletin of the American Mathematical Society, v. 43, n. 4, p. 567–573, 2006.  

BADI, S.; DIAMANTIDOU, D. A social network perspective of building information 

modelling in Greek construction projects. Architectural Engineering and Design 

Management, v. 13, n. 6, p. 406–422, 2017.  

BIMDICTIONARY. BIM Dictionary. Disponível em: <https://bimdictionary.com/about>. 

Acesso em: 18 nov. 2019.  

BOURDIEU, P. The Forms of Capital. Handbook of Theory and Research for the 

Sociology of Education, v. 8096, p. 241–258, 1986.  

BRASIL. Decreto de 5 de junho de 2017. Disponível em: 



 
 

 

287 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14473.htm>. Acesso 

em: 22 out. 2019.  

BRASIL. Decreto no 9.377 de 17 de Maio de 2018. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9377.htm>. Acesso 

em: 22 out. 2019a.  

BRASIL. Plataforma e Biblioteca BIM BR. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/ultimas-noticias/3710-mdic-e-abdi-lancam-plataforma-

e-biblioteca-bim-metodologia-inovadora-da-construcao-civil>. Acesso em: 22 out. 2019b.  

BRASIL. Decreto no 9.983 de 22 de agosto de 2019. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9983.htm>. Acesso 

em: 22 out. 2019.  

CASTRO, M. L. A. C. DE. A metodologia de redes como instrumento de compreensão do 

capital social. Revista Urutágua, v. 16, 2008.  

CBIM. Estatuto da Câmara Brasileira de BIM. Disponível em: 

<http://cbimbrasil.blogspot.com/>. Acesso em: 18 nov. 2019.  

CHAN, A. P. C. et al. Critical review of studies on building information modeling (BIM) in 

project management. Frontiers of Engineering Management, v. 05, n. 3, p. 394–406, 

2018.  

CHINOWSKY, P.; DIEKMANN, J.; GALOTTI, V. Social network model of construction. 

Journal of Construction Engineering and Management, v. 134, n. 10, p. 804–812, 2008.  

DENIS, F.; TEMMERMAN, N. DE; RAMMER, Y. The potential of graph theories to 

assess buildings ’ disassembly and components ’ reuse : How building information 

modelling ( BIM ) and social network analysis ( SNA ) metrics might help Design for 

Disassembly ( DfD )? Are buildings networks ? n. June, p. 123–128, 2017.  

DENIS, F.; VANDERVAEREN, C.; TEMMERMAN, N. DE. Using network analysis and 

BIM to quantify the impact of Design for Disassembly. Buildings, v. 8, n. 8, p. 1–22, 2018.  

DOLOI, H.; VARGHESE, K.; RAPHAEL, B. Drivers and impediments of building 

information modelling from a social network perspective. 32nd International Symposium 

on Automation and Robotics in Construction and Mining: Connected to the Future, 

Proceedings, 2015.  

EASTMAN, C. et al. BIM Handbook: A Guide to Building. [s.l.] John Wiley & Sons, 

Inc, 2008a. v. 1 

FREEMAN, L. C. The Development of Social Network Analysis. Vancouver, BC 

Canada: Empirical, 2014.  

GARDOUNIS, F.; CHONG, H. Y.; WANG, X. A conceptual framework for Social 

Network Analysis of Building Information Modelling in construction projects. 

International Conference on Research and Innovation in Information Systems, 

ICRIIS, 2017.  



 
 

 

288 

 

GHAFFARIANHOSEINI, A. et al. Application of nD BIM Integrated Knowledge-based 

Building Management System (BIM-IKBMS) for inspecting post-construction energy 

efficiency. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 72, n. December 2016, p. 

935–949, 2017.  

HARARY, F. Graph Theory. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Company, 1969.  

HIRSCHI, C. Introduction: Applications of social network analysis. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, v. 4, p. 2–3, 2010.  

HULST, R. C. VAN DER. Introduction to Social Network Analysis (SNA) as an 

investigative tool. Trends in Organized Crime, v. 12, n. 2, p. 101–121, 2009.  

KOÇAK, N. G. Social Networks and Social Network Analysis. Social Network Analysis: 

An Introduction with an Extensive Implementation to a Large-Scale Online Network 

Using Pajek, v. 5, n. 2, p. 3–35, 2014.  

MACHADO, F. A.; RUSCHEL, R. C.; SCHEER, S. Análise da produção científica 

brasileira sobre a Modelagem da Informação da Construção TT - Analysing Brazilian 

scientific production on Building Information Modeling. Ambiente Construído, v. 17, n. 

4, p. 359–384, 2016.  

MARTELETO, R. M.; SILVA, A. B. DE O. E. Redes e capital social: o enfoque da 

informação para o desenvolvimento local. Ciência da Informação, v. 33, n. 3, p. 41–49, 

2004.  

MDIC. Estratégia BIM BR. p. 1–33, 2018.  

MENEZES, V. S. DE A. Análise de Redes Sociais Científicas. [s.l.] Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, 2012. 

NIBS. National Building Information Modeling Standard. Disponível em: 

<http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf>. Acesso em: 22 out. 

2019.  

NING GU, VISHAL SINGH, & K. L. BIM Ecosystem: The Coevolution of Products , 

Processes , and People. In: KENSEK, K. M.; NOBLE, D. (Eds.). . Building Information 

Modeling: BIM in Current and Future Practice. [s.l.] John Wiley & Sons, Inc., 2014. p. 

197–210.  

OTTE, E.; ROUSSEAU, R. Social network analysis: A powerful strategy, also for the 

information sciences. Journal of Information Science, v. 28, n. 6, p. 441–453, 2002.  

PAPADONIKOLAKI, E.; VERBRAECK, A.; WAMELINK, H. Formal and informal 

relations within BIM-enabled supply chain partnerships. Construction Management and 

Economics, v. 35, n. 8–9, p. 531–552, 2017.  

PEREZ, C.; GERMON, R. Graph Creation and Analysis for Linking Actors: 

Application to Social Data. [s.l.] Elsevier Inc., 2016.  

ROTHER, E. T. Revisão Sistemática x Revisão Narrativa. Acta Paulista de Enfermagem, 



 
 

 

289 

 

v. 20, n. 2, 2007.  

SCOTT, J. Social Network Analysis: a HandbookBook, 2000.  

SINGH, V.; GU, N.; WANG, X. A theoretical framework of a BIM-based multi-

disciplinary collaboration platform. Automation in Construction, v. 20, n. 2, p. 134–144, 

2011.  

SMITH, P. BIM & the 5D Project Cost Manager. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, v. 119, p. 475–484, 2014.  

STEKETEE, M.; MIYAOKA, A.; SPIEGELMAN, M. Social Network Analysis. Second 

Edi ed. [s.l.] Elsevier, 2015. v. 22 

UNESP. Tipos de revisão de literaturaFaculdade de Ciências Agronomicas UNESP 

Campus de Botucatu, 2015.  

WASSERMAN, S.; FAUST, K. Social Network Analysis Methods and Applications. 

[s.l.] Cambridge University Press, 1994.  

ZHANG, L.; LIU, H.; WANG, G. Social relation cognitive model on virtual prototyping 

technology in construction project. International Journal of Online Engineering, v. 9, n. 

3, p. 98–102, 2013.  

ZHENG, X. et al. Review of the application of social network analysis (SNA) in 

construction project management research. International Journal of Project 

Management, v. 34, n. 7, p. 1214–1225, 2016.  

ZHENG, X. et al. Quantifying and visualizing value exchanges in building information 

modeling (BIM) projects. Automation in Construction, v. 99, n. November 2018, p. 91–

108, 2019.  

 

  



 
 

 

290 

 

Análise do Percentual de Horas Ocupadas em Conforto térmico (PHOCt) por 

simulação comparado com metamodelo proposto pelo INI-C 

Analysis of Percentage of Hours Occupied in Thermal Comfort (PHOCt) by 

simulation compared with metamodel proposed by INI-C 

Análisis del porcentaje de horas ocupadas en confort térmico (PHOCt) por simulación 

en comparación con el metamodelo propuesto por INI-C 

 

Helder Gattoni Medeiros – Universidade Federal de Minas Gerais86 

Resumo: Em 2018 foi aberta consulta pública com o objetivo de aperfeiçoar o Regulamento Técnico 

da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas 

(RTQ-C). A proposta renomeia o RTQ-C para Instrução Normativa Inmetro – Edificações 
Comerciais, de Serviços e Públicas (INI-C). O INI-C apresenta nova metodologia para determinação 

do PHOCt. Esse método define através da entrada de trinta e oito (38) parâmetros, referentes a 

edificação e clima, em um metamodelo qual o PHOCt da edificação. Entretanto esse novo método 
tem certas limitações quando comparada com métodos de simulação. Dessa forma este artigo pretende 

analisar e comparar os resultados obtidos por meio do metamodelo e através da simulação com 

software EnergyPlus. 

Palavras-chave: Conforto Térmico, INI-C, Simulação. 

Abstract: In 2018, a public consultation was opened to improve the Technical Quality Regulations 

for the Energy Efficiency Level of Commercial, Service and Public Buildings (RTQ-C). The proposal 

renames the RTQ-C for Inmetro Normative Instruction - Commercial, Service and Public Buildings 
(INI-C). INI-C presents a new method to determining the PHOCt. This method defines through the 

input of 38 building and climate parameters in a metamodel the building's PHOCt. However, this new 

methodology has certain limitations when compared with simulation methods. So this paper aims to 
analyze and compare the results obtained through the metamodel and through the simulation with 

EnergyPlus software. 

Keywords: Thermal Confort, INI-C, simulation. 

Resumen: En 2018, se abrió una consulta pública para mejorar el Regulaciones técnicas de calidad 
para el nivel de eficiencia energética de edificios comerciales, de servicios y públicos (RTQ-C). La 

propuesta renombra el RTQ-C para Inmetro Normative Instruction - Commercial, Service and Public 

Buildings (INI-C). INI-C presenta una nueva método para determinar el PHOCt. Este método se 
define a través de la entrada de 38 parámetros de construcción y clima en un metamodelo el PHOCt 

del edificio. Sin embargo, esta nueva metodología tiene ciertas limitaciones en comparación con los 

métodos de simulación, por lo que este documento tiene como objetivo analizar y comparar los 

resultados obtenidos a través del metamodelo y la simulación con el software EnergyPlus. 

Palabras clave: Confort térmico, INI-C, simulación. 
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Introdução 

Na sociedade contemporânea, para melhorar a qualidade de vida, recorremos cada vez mais 

a dispositivos que consomem energia, como, ar condicionado, iluminação artificial e 

eletrodomésticos. Entretanto, o aumento do consumo de energia traz problemas. como a 

possibilidade de esgotamento dos recursos naturais, impactos no meio ambiente e grande 

investimento no aumento da matriz energética (OLIVEIRA, 2013). Segundo o autor, uma 

das maneiras de conter o aumento do consumo de energia sem comprometer a qualidade de 

vida é estimular o seu uso eficiente. 

Após o racionamento de energia elétrica ocorrido no Brasil em 2001, foi intensificado o 

estudo sobre eficiência energética, dando origem à Lei nº 10.295, que trata da Política 

Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. Essa lei foi regulamentada pelo 

Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001 que foi substituído pelo Decreto 9.864 de 27 

de junho de 2019, estabelecendo assim a necessidade de criação de níveis mínimos e 

procedimentos para a avaliação da eficiência energética em edificações.  

Apesar dos alertas, o cenário no Brasil é de aumento do consumo de energia elétrica, fazendo 

com que a busca por eficiência energética se torne cada vez mais necessária. Segundo o 

Balanço Energético Nacional (BEN) de 2018, mais de um quarto da energia elétrica gerada 

no país é consumida pelos setores públicos (8,2%) e comercial (17,1%) (BRASIL, 2018). 

Dessa forma, estes setores estão em constante observação levando a criação de 

regulamentação própria para estas áreas, conforme mostrado na Figura 1.  

Figura 1 – Participação setorial no consumo de eletricidade. 

 

Fonte: Brasil (2018). 

Diante disso, em 2009, foram instituídos os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível 

de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), pelo 

Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Atualmente, encontra-se em vigor a Portaria 
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Inmetro nº 372, de 17 de setembro de 2010, complementada pela Portaria Inmetro nº 17, de 

16 de janeiro de 2012 e Portaria Inmetro nº 299 de 19 de junho de 2013. 

Entendendo que o Estado brasileiro é grande consumidor e detentor do poder de compra, e 

por estes motivos deve ser o indutor e disseminador da cultura de proteção do meio ambiente, 

a aplicação do RTQ-C, que antes era voluntária, passou a ser obrigatória para edificações 

públicas federais novas ou que recebam retrofits, conforme Instrução Normativa MPOG/SLT 

nº 02, de 04 de junho de 2014. 

O objetivo do RTQ-C é a concessão da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

(ENCE), que analisa o desempenho dos seguintes sistemas: envoltória, iluminação, 

condicionamento de ar e aquecimento de água. Cada um dos sistemas é classificado 

isoladamente. Com os resultados de cada sistema reunidos, é gerada a classificação geral 

quanto à eficiência energética da edificação. A ENCE não apresenta diretamente o consumo 

energético da edificação. A eficiência da edificação é avaliada por indicador adimensional 

que está relacionado ao consumo. O indicador varia de um a cinco, sendo então traduzido em 

classes de eficiência que variam de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Além da 

avaliação dos sistemas exigido pelo regulamento, pode-se somar até 1 (um) ponto de 

possíveis bonificações, como o uso racional de água, uso de sistemas renováveis de energia, 

dentre outras, para melhorar a classificação final da edificação. A avaliação do edifício pode 

ser feita por métodos prescritivos ou de simulação, sendo que o primeiro é feito por meio de 

equações e o segundo por meio de simulação computacional (BRASIL, 2010). 

Segundo Bavaresco e Ghisi (2016), em países onde as normas são mais consolidadas, as 

etiquetas de certificação mostram o consumo energético anual de energia por unidade de 

área. Este consumo pode representar energia primária ou energia final, conforme mostrado 

na Figura 2. Concluiu-se ainda que a apresentação da energia primária na etiqueta de 

eficiência energética do edifício facilita a compreensão, aproximando-a do público em geral. 

Figura 2 – Divisão dos países que consideram energia primária e energia final nas normas de 

etiquetagem 
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Fonte: Bavaresco e Ghisi (2016). 

Em 2018 foi aberta consulta pública, pela Portaria n.º 248, de 10 de julho de 2018, com o 

objetivo de aperfeiçoar o RTQ-C. A proposta renomeia o RTQ-C para Instrução Normativa 

Inmetro – Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (INI-C). Uma das alterações 

proposta é a utilização do consumo energético da edificação como parâmetro de avaliação 

comparando-a com condições de referência que se equivalem a classe D. Assim como no 

RTQ-C, são avaliados os sistemas: envoltória, condicionamento de ar, iluminação e 

aquecimento de água. Para cada um dos itens avaliados é possível utilizar o método 

simplificado ou método de simulação, sendo o método simplificado limitado a alguns 

parâmetros e o método de simulação abrangendo todos os casos. Especificamente na análise 

da envoltória pelo método simplificado são propostos dois metamodelos, um para 

determinação da Densidade de Carga Térmica para Refrigeração (DCgT) e o segundo 

proposto por Rackes et al. (2016) para estimar o percentual de horas ocupadas em conforto 

térmico (PHOCt). 

Veloso e Souza (2018) analisaram o consumo energético de cento e uma (101) edificações 

comerciais em Belo Horizonte/MG e observaram que há grande variação no consumo de 

acordo com o tipo de solução de ar condicionado, sendo observado que os maiores 

consumidores são aqueles que utilizam centrais de ar condicionado para climatização de 

todos os ambientes da edificação. 

As decisões arquitetônicas têm grande influência no consumo das edificações comerciais. 

Fatores como relação entre área de janela e parede, presença de fachada de vidro, grandes 

valores de absortância das paredes externas e altos valores do coeficiente de ganho solar dos 

vidros aumentam o consumo energético da edificação. Mas a decisão do tipo de sistema de 

condicionamento de ar é a mais impactante no consumo energético, podendo até dobrar o 

consumo por área, quando centrais de ar condicionado são utilizadas em detrimento a 

sistemas tipo split. (VELOSO et al.,2017) 

Esses estudos demonstram a grande importância da envoltória no consumo energético de 

uma edificação. As decisões arquitetônicas que definem como será a interface da edificação 

com o meio externo podem aumentar ou diminuir significativamente a eficiência energética 

dela. Segundo Lamberts et al. (2014), eficiência energética de uma edificação pode ser 

entendida como um atributo da edificação que representa o seu potencial em possibilitar 

conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo energético. 

Fica nítido então que o PHOCt tem grande importância no consumo energético das 

edificações. Neste sentido este trabalho pretende estimar o PHOCt de uma edificação modelo 

utilizando o metamodelo proposto por Rackes et al. (2016) e comparar com resultado obtido 

por método de simulação. Visto que devido às simplificações utilizadas no metamodelo, o 

resultado obtido no método simplificado pode se diferenciar do resultado obtido por 

simulação. 
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Avaliação do percentual de horas ocupadas em conforto térmico (PHOCt) 

Tanto na simulação quanto no metamodelo, para determinação do conforto, foi utilizado o 

modelo adaptativo proposto pela ASHRAE 55-2017 (ASHRAE, 2017) que define condições 

térmicas aceitáveis para ambientes naturalmente condicionados. Este é um modelo empírico 

baseado na adaptação contínua dos usuários de acordo com temperaturas recentes do exterior. 

A temperatura ideal de conforto é dada por: 

𝑇𝑛𝑒𝑢𝑡(𝑡) = 0,31 × 𝑇𝑝𝑚𝑎,𝑜(𝑡) + 17,8°𝐶 Equação 1 

Onde: 

𝑇𝑛𝑒𝑢𝑡(𝑡) é a temperatura operacional neutra, ou temperatura operacional com menos 

ocupantes desconfortáveis em °C; 

𝑇𝑝𝑚𝑎,𝑜(𝑡) é a temperatura média predominante do ar exterior. 

A temperatura média predominante do ar exterior (Tpma,o) varia com o tempo (t). Portanto 

a temperatura de conforto (Tneut) também varia com o tempo. Para que 80% dos ocupantes 

se sintam confortáveis no ambiente, a ASHRAE 55-2017 (ASHRAE, 2017) define um range 

de variação do Tneut de ±3,5°C. Entretanto existe uma variável ambiental que modifica esse 

range de conforto, a velocidade do ar. Se a temperatura for maior que 25°C, é permitido 

incrementar o limite superior da Tneut em 1,2°C, 1,8°C e 2,2°C para velocidades do ar de 

0,3m/s, 0,6m/s e 0,9m/s respectivamente. 

 

Edificação modelo 

Para realizar a avaliação do PHOCt foi criado uma edificação modelo de dois pavimentos 

com 367m² de área por pavimento situada em Belo Horizonte/MG, conforme a Figura 3. 

Figura 3 – Planta e corte da edificação modelo. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

A edificação possui seis salas de aula, uma sala de reunião, secretaria administrativa e quatro 

instalações sanitária (I.S.). Para efeito de cálculo foram consideradas todas as lajes maciças 

com espessura de 10cm, todas as paredes externas e internas fabricadas de tijolo cerâmico 

14,0x19,0x29,0cm com argamassa de 2,5cm nas duas faces. A Pintura externa proposta foi a 

acrílica semi-brlho, cor branco gelo com coeficiente de absortância α=0,36. Todos os vidros 

adotados foram simples de 6mm, sendo as janelas do lado sul com uma folha fixa e uma folha 

móvel e as janelas do lado norte basculante. Os pavimentos se diferenciam apenas pela 

existência da entrada no primeiro pavimento.  

 

PHOCt através da simulação 

A simulação computacional é a forma mais flexível e completa de observar aspectos 

relacionados à eficiência energética de edificações, mesmo que não represente sua realidade 

absoluta (CARLO; LAMBERTS, 2010). Essa prática busca reproduzir o funcionamento de 

um sistema por meio da utilização de um modelo computacional para a avaliação do 

comportamento e melhoria de desempenho do sistema estudado. 

Dentre os motivos para se desenvolver estudos de simulação estão a possibilidade de predizer 

resultados, levar em conta as variâncias do sistema, gerar uma solução total e poder ser 

financeiramente viável, pois não são necessárias mudanças reais no sistema estudado antes 

de testar sua eficácia (HARRELL; GHOSH; BOWDEN, 2012). No Brasil, este processo é 

indicado como um dos métodos para obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE), no Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética 

de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). 

Edifícios ventilados naturalmente devem ser avaliados exclusivamente via simulação para 

comprovação de conforto e obtenção de etiqueta ENCE. Com a simulação é possível 
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determinar a temperatura operacional de cada ambiente e, aplicando uma hipótese de 

conforto, determinar o PHOCt. Neste trabalho foi utilizada a hipótese de conforto da 

ASHRAE 55-2017. 

O modelo digital da edificação foi produzido no programa computacional SketchUp Make, 

versão 2017, a partir do plug-in Euclid, versão 0.9.3. Cada ambiente constituiu uma zona 

térmica. A Figura 4 apresenta uma vista do modelo elaborado. 

Figura 4 – Vista no software Sketchup Make da edificação modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Finalizado o modelo foram inseridos os dados necessários para simulação através do software 

EnergyPlus versão 8.7.0. Dentre os dados necessários para a simulação podemos citar: 

características físicas dos materiais; arquivo climático de Belo Horizonte-Pampulha 

TMY.2003-2017; schedule de iluminação, equipamentos e ocupação dos ambientes; 

schedule de abertura das portas e janelas; orientação da edificação; temperatura do solo 

através do “slab”. Os dados inseridos relativos a ventilação natural seguiram as orientações 

contidas no Manual de Simulação Computacional de Edifícios Naturalmente Ventilados No 

Programa Energyplus – Versão 8.0 disponibilizado pelo LabEEE (PEREIRA, 2013). 

Após inserção dos dados, o EnergyPlus gerou-se uma planilha com dados de temperatura 

operacional para cada um dos ambientes, hora a hora, para um período de um ano. De posse 

destas temperaturas foi aplicada a Equação 1 para determinar a zona de conforto, 

considerando que todos os ambientes de permanência prolongada possuem ventiladores que 

garantem um acréscimo na velocidade do ar de 0,35 m/s que aumenta o limite superior de 

conforto em 1,2ºC. 

O PHOCt médio dos ambientes de permanência prolongada obtido através da simulação foi 

de 94,5%, contemplando ambientes com PHOCt que variaram de 86,3% a 97,5%.  

 

PHOCt através do metamodelo 

Segundo Rackes et al. (2016) a metodologia atual do RTQ-C é direcionada a edificação com 

sistemas de ar condicionado. 70% do peso da avaliação é atribuído a fatores relacionados a 

eficiência dos sistemas mecânicos de climatização. Sistema este que possui metodologia 

simplificada de cálculo baseado em valores tabelados e regressões lineares. 
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Para edificações naturalmente ventiladas, 70% da pontuação no desempenho térmico é 

baseada no PHOCt. Entretanto, diferente de edificações climatizadas, a única forma 

disponível para avaliar o conforto térmico destas edificações é através da simulação 

computacional. 

Com a criação do metamodelo a expectativa é de que facilite a validação dos sistemas 

passivos de ventilação, estimulando o uso desta opção. Os bioclimas encontrados no Brasil 

provêm de grande potencial de aproveitamento das soluções passivas que além de evitar 

problemas de concentração de poluentes (como o CO2) no interior, ainda oferecem 

significativa economia nos gastos com energia da edificação. 

O metamodelo consiste em uma rotina elaborada em Python versão 2.7 no qual o usuário 

deve entrar com 38 parâmetros que, segundo o Rackes et al. (2016), são os parâmetros mais 

importantes na determinação do conforto dos ocupantes em edificações naturalmente 

ventiladas em climas quentes. Os primeiros nove parâmetros são referentes ao clima, 

derivados de arquivos climáticos disponíveis. Junto do programa são fornecidos dados para 

428 cidades do Brasil. Os outros 29 parâmetros são características da edificação. A Tabela 1 

apresenta a unidade de cada parâmetro com os valores mínimos e máximos que podem ser 

utilizados. 

 

Tabela 1 – Parâmetros de entrada do metamodelo. 

 
Dados de entrada do metamodelo de ventilação natural Unidade 

Valores 

 Mín Máx 

1 Temperatura média externa anual (Tar)  ºC  10  30  

2 Média anual das diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas de cada dia 

(TarMD)  

ºC  3  15  

3 Diferença entre o valor máximo e mínimo das temperaturas externas anuais 

(TarMA)  

ºC  3  28  

4 Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 18°C (CDD18)  K.dia  0  3800  

5 Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 25°C (CDD25)  K.dia  0  1600  

6 Média anual da radiação solar direta normal (MRDR)  W/m²  40  200  

7 Média anual da radiação solar difusa no plano horizontal (MRDH)  W/m²  70  130  

8 Velocidade média do ar externo anual (VMV)  m/s  0  50  

9 Altitude  m  0  2000  

10 Comprimento total (maior dimensão entre os lados da edificação)  m  13  200  

11 Profundidade total (menor dimensão entre os lados da edificação)  m  8  50  

12 Altura entre pavimentos  m  2,75  4,25  

13 Número de pavimentos  -  1  5  

14 Área média das salas ocupadas  m²  9  400  

15 Fração total da área do edifício destinada às escadas  -  0  0,28  

16 WWR (fração de abertura da fachada)  -  0,05  0,7  

17 Ângulo médio de sombreamento vertical médio  º  0  45  

18 Absortância solar média das paredes externas  -  0,2  0,8  

19 Transmitância térmica média das paredes  W/m².K  0,1  5  

20 Capacidade térmica média das paredes  kJ/m².K  40  500  

21 Absortância solar média da cobertura  -  0,2  0,8  

22 Transmitância térmica média da cobertura  W/m².K  0,1  5  

23 Capacidade térmica média da cobertura  kJ/m².K  10  400  

24 SHGC (coeficiente de ganho solar do vidro)  -  0,2  0,8  

25 Transmitância térmica do vidro  W/m².K  1  6  

26 Média da combinação entre a densidade de potência de iluminação e de 

equipamentos das salas de permanência prolongada  

W/m².K  Escola-23,8  

Escritório - 25  
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27 Média da combinação entre a densidade de potência de iluminação e de 

equipamentos das áreas de permanência transitória (corredores e escadas)  

W/m².K  Escola - 14,1  

Escritório - 15  

 

28 Densidade de ocupação  ocup./m²  Escola–0,667  

Escritório – 0,1  

 

29 Hora de início de ocupação  h  Escola – 9 

Escritório – 8  

 

30 Hora final de ocupação  h  Escola–17  

Escritório – 18  

 

31 Fator de correção da velocidade do ar externa -  0,10 0,33 

32 Obstáculos do entorno -  0,3 1,0 

33 Fator de abertura (média da fração máxima de abertura de todas as janelas)  -  Correr-0,4  

Basculante –0,7  

 

34 WWRnoite (fração de abertura da fachada das janelas destinadas à ventilação 

noturna) 

- 0   

35 Relação entre a largura e a altura das janelas primárias  -  0,1  50  

36 Coeficiente de descarga das janelas primárias  -  0,40  

37 Área efetiva de vazão entre os espaços ocupados e as áreas de permanência 

compartilhada, por comprimento de parede compartilhada  

-  0,11  

38 Incremento da velocidade do ar a partir de ventiladores de teto  m/s  Sem – 0  

Com – 0,35  

Fonte: Adaptado da Portaria n.º 248, de 10 de julho de 2018 (INMETRO 2018). 

Na Tabela 2 estão apresentados os dados de entrada utilizados para determinar o PHOCt da 

edificação modelo. 

Tabela 2 – Parâmetros da edificação modelo. 

 Dados de entrada do metamodelo de ventilação natural Unidade Valores 

1 Temperatura média externa anual (Tar)  ºC  21,7520776255707 

2 Média anual das diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas de cada dia 

(TarMD)  

ºC  9,4158904109589 

3 Diferença entre o valor máximo e mínimo das temperaturas externas anuais (TarMA)  ºC  13,6041666666666 

4 Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 18°C (CDD18)  K.dia  1483,12916666667 

5 Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 25°C (CDD25)  K.dia  164,854166666666 

6 Média anual da radiação solar direta normal (MRDR)  W/m²  95,0511415525114 

7 Média anual da radiação solar difusa no plano horizontal (MRDH)  W/m²  91,6730593607305 

8 Velocidade média do ar externo anual (VMV)  m/s  2,23840182648402 

9 Altitude  m  869 

10 Comprimento total (maior dimensão entre os lados da edificação)  m  47,7 

11 Profundidade total (menor dimensão entre os lados da edificação)  m  8 

12 Altura entre pavimentos  m  2,9 

13 Número de pavimentos  -  2 

14 Área média das salas ocupadas  m²  51,17 

15 Fração total da área do edifício destinada às escadas  -  0,039 

16 WWR (fração de abertura da fachada)  -  0,1815 

17 Ângulo médio de sombreamento vertical médio  º  0 

18 Absortância solar média das paredes externas  -  0,36 

19 Transmitância térmica média das paredes  W/m².K  1,85 

20 Capacidade térmica média das paredes  kJ/m².K  161 

21 Absortância solar média da cobertura  -  0,2 

22 Transmitância térmica média da cobertura  W/m².K  0,55 

23 Capacidade térmica média da cobertura  kJ/m².K  230 

24 SHGC (coeficiente de ganho solar do vidro)  -  0,517 

25 Transmitância térmica do vidro  W/m².K  3,629 

26 Média da combinação entre a densidade de potência de iluminação e de equipamentos 

das salas de permanência prolongada  

W/m².K  23,8  

27 Média da combinação entre a densidade de potência de iluminação e de equipamentos 

das áreas de permanência transitória (corredores e escadas)  

W/m².K  14,1  

28 Densidade de ocupação  ocup./m²  0,66  

29 Hora de início de ocupação  h  9 

30 Hora final de ocupação  h  17 
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31 Fator de correção da velocidade do ar externa -  0,22 

32 Obstáculos do entorno -  0,9 

33 Fator de abertura (média da fração máxima de abertura de todas as janelas)  -  0,5  

34 WWRnoite (fração de abertura da fachada das janelas destinadas à ventilação noturna)  -  0  

35 Relação entre a largura e a altura das janelas primárias  -  1,4184 

36 Coeficiente de descarga das janelas primárias  -  0,44  

37 Área efetiva de vazão entre os espaços ocupados e as áreas de permanência compartilhada -  0,11  

38 Incremento da velocidade do ar a partir de ventiladores de teto  m/s  0,35  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com a entrada dos dados no programa foi obtido o valor de 61% para o PHOCt da edificação. 

Alguns dos parâmetros foram inseridos conforme indicado pelo INI-C apesar de não 

coincidir com o valor de projeto do prédio, sendo eles os itens 26, 27, 28, 29 e 30. Uma 

análise alterando os valores dos itens citados para os valores de projeto, sendo eles 15, 10, 

0,5034, 7 e 22 respectivamente obteve-se o valor de 80,4% para o PHOCt. 

 

Considerações Finais  

Na simulação foi obtido PHOCt médio para a edificação de 94,5%, diferente do obtido pelo 

metamodelo, que obteve 61,0%. Entretanto se inseridos os mesmos dados utilizados para 

simulação no metamodelo, desconsiderando os valores que foram fixados pelo INI-C, 

encontramos um PHOCt de 80,4%, valor mais próximo ao obtido pela simulação. 

Uma das hipóteses da causa desta diferença é a disposição das salas na edificação. Ela 

apresenta corredor voltado para o norte e as salas voltadas para o sul, o que diminui a 

insolação nas salas resultando em menos horas de desconforto por calor. 

Ainda assim, o metamodelo proposto por Rackes et al (2016) se mostrou uma ferramenta de 

fácil utilização demandando menor tempo para sua utilização quando comparada com a 

simulação no EnergyPlus. 
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Estudo de materiais termo-acústicos no sistema light steel framing junto às placas de 

compensado estrutural 

Study of thermoacoustic materials in the light steel framing system with structural 

plywood boards 

Estudio de materiales termoacústicos en el sistema light steel framing junto con 

tableros de contrachapado estructural 

 

Janaína Costa Rezende – Universidade Federal de Minas Gerais87 

 

Resumo: O sistema construtivo Light Steel Framing é constituído por perfis formados a frio de aço 

galvanizado e seu uso está em crescimento no mercado da construção civil brasileira. Tendo em vista 

que tal sistema ainda segue com poucos estudos em relação ao seu desempenho térmico e acústico no 
país, o objetivo desta pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica acerca do Light Steel Framing e 

das melhorias nesse sistema em relação a esse aspecto, a fim de garantir o conforto para o usuário, 

junto às placas de compensado estrutural, que podem ser utilizadas no seu fechamento externo. 

Palavras-chave: Light steel framing, desempenho termo-acústico, compensado estrutural. 

 

Abstract: Light Steel Framing construction system consists of the cold formed galvanized steel 

profiles and its use is growing in Brazilian construction market. Considering this system still has few 
studies regarding its thermal and acoustic performance in the country, the objective of this research 

is to realize a literature review about Light Steel Framing and the improvements in this system in 

relation to this aspect in order to ensure user comfort, with structural plywood boards, which can be 

used in their external closure.  

Keywords: Light steel framing; thermoacoustic performance, structural plywood. 

 

Resumen: El sistema de construcción Light Steel Framing es formado por perfiles de acero 

galvanizado conformado en frío y su uso está creciendo en el mercado de la construcción civil 

brasileña. Teniendo en cuenta que dicho sistema todavía tiene pocos estudios sobre su rendimiento 

térmico y acústico en el país, el objetivo de esta investigación es realizar una revisión bibliográfica 
sobre las mejoras en este sistema en relación con este aspecto, a fin de garantizar la comodidad del 

usuario, junto con tableros de contrachapado estructural. que puede usarse en su cierre externo.  

Palabras clave: Light steel framing, rendimiento termoacústico, contrachapado estructural. 
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Introdução 

O sistema construtivo autoportante conhecido como Light Steel Framing (LSF) apresenta 

uma concepção feita de forma racional, que permite uma construção a seco, com poucos 

resíduos de obra, proporcionando uma maior rapidez durante sua execução, em comparação 

com as construções em alvenaria. O sistema LSF é composto por painéis estruturados com 

reticulados de perfis de aço galvanizado formados a frio que são obtidos a partir de bobinas 

de aço Zincado de Alta Resistencia (ZAR), os revestimentos metálicos são compostos de 

alumínio e zinco (RODRIGUES E CALDAS, 2016). Ademais, sua capacidade autoportante 

é devido à forma alinhada no qual se encontram os perfis, dando origem ao termo in line 

framing, como mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Desenho esquemático de uma residência em Light Steel Framing 

 

Fonte: Crasto, Freitas e Santiago (2012) 

Devido às vantagens desse sistema estrutural, o seu uso vem crescendo no país, segundo 

Bevilaqua (2005). Apesar disso, ele ainda necessita de estudos e melhorias, principalmente 

em relação ao seu desempenho térmico e acústico, a fim de garantir o conforto do usuário. 

Dessa forma, serão analisados nesta pesquisa diferentes materiais com características termo-

acústicas em painéis do LSF, a fim de propor melhorias em relação a esse aspecto, em um 

sistema composto por perfis do LSF revestidos por placas de compensado estrutural. 

 

Características gerais do sistema LSF 

Conforme Crasto, Freitas e Santiago (2012), os perfis formados a frio do sistema construtivo 

LSF são obtidos por dobramento ou por conformação contínua em mesa de roletes. Os perfis 

mais comercializados no Brasil apresentam alma de 90, 140 ou de 200 mm e as seções mais 
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utilizadas nas construções são as em formato “U” para uso em guia, ripa, bloqueador e sanefa. 

Enquanto o “Ue” enrijecido é comumente utilizado como bloqueador, enrijecedor de alma, 

montante, verga e viga. 

Os painéis estruturais que compõem as paredes são compostos de montantes, separados entre 

si por 400 ou 600 mm. Os painéis distribuem as forças da estrutura, levando até o solo e 

podem ser revestidos por diversos materiais, tanto na parte externa quanto na parte interna. 

Ainda, conforme Crasto, Freitas e Santiago (2012), o sistema de fechamento do LSF é feito 

com placas de vedação na parte externa e interna do edifício. Elas precisam ser leves e 

racionalizadas com o projeto. No Brasil, os revestimentos mais utilizados são as placas de 

OSB (oriented strand board), as placas cimentícias e o gesso acartonado (BEVILAQUA, 

2005). Além de tais revestimentos, as placas de compensado também são utilizadas fora do 

país.  

Existem algumas opções para o acabamento final das placas de OSB, como a argamassa e o 

siding, que pode ser vinílico, em madeira ou cimentício. Outra forma de vedação é a placa 

cimentícia, composta de cimento Portland e agregados, tendo alta resistência, permitindo seu 

uso tanto na parte externa quanto na interna. O gesso acartonado também é uma alternativa 

para vedação, ele é composto de gesso, água e aditivos, mas só pode ser utilizado na parte 

interna da edificação e sem função estrutural. Além dessas vedações, existe a possibilidade 

de aplicar um isolante termo-acústico no sistema LSF, no qual há um preenchimento com um 

material absorsor entre as placas de revestimento, como a lã de vidro (CRASTO, FREITAS 

E SANTIAGO, 2012). 

Para que o sistema LSF funcione corretamente, é necessário que os conectores sejam 

utilizados de maneira apropriada e a montagem seja feita conforme o projeto. Quanto mais 

industrializado é o projeto, mais racionalizado será́ o canteiro de obras. No Brasil, os 

conectores, como os parafusos auto-atarraxantes e os auto-perfurantes são os mais comuns 

nesse tipo de estrutura (RODRIGUES E CALDAS, 2016). Esses parafusos têm uma proteção 

similar a estrutura galvanizada e devem fixar não só́ os perfis de aço como também os demais 

elementos, como as placas de fechamento (CRASTO, FREITAS E SANTIAGO, 2012). 

Para as instalações utilizadas no sistema LSF, como as elétricas, hidráulicas, sanitárias, 

telefônicas, dentre outras, são feitos furos nas almas dos perfis U enrijecido nos painéis 

estruturais e nas vigas. As formas, dimensões máximas e distâncias mínimas dos furos são 

pré-determinados no projeto conforme a ABNT NBR 15253:2014 (ABNT, 2014). 

 

Placas de compensado 

As indústrias do setor florestal no país passaram por muitas mudanças a partir da década de 

1980, uma vez que as florestas plantadas de rápido crescimento, como pinus e eucalipto, 

passaram a ser as principais produtoras de matéria-prima do setor, substituindo as florestas 

nativas. A madeira do gênero Pinus (taeda e elliottii) foi a primeira a ser usada na substituição 

das madeiras nativas e, nos dias de hoje, é uma das mais utilizadas na fabricação de 

laminados, compensados, aglomerados, MDF e placas de OSB (IWAKIRI et al., 2007).  
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Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente 

(ABIMCI, 2007), o compensado é um painel de madeira, conhecido mundialmente por 

plywood, feito de colagem de lâminas de madeira sobrepostas, cujas fibras são dispostas 

perpendicularmente a cada lâmina, a fim de que possa garantir maior resistência mecânica e 

física, como mostra a Figura 2. 

Figura 2 - Posicionamento das laminas de compensado 

 

Fonte: Dias (2005) 

O uso de placas de compensado poderá ser uma alternativa de materiais quanto ao uso de 

revestimentos, no qual atualmente são mais utilizadas no país as placas de OSB e cimentícias 

no sistema LSF. Além disso, tais placas contribuem com a competitividade no mercado de 

placas de madeira para o sistema LSF. 

Os compensados, segundo as empresas que os fabricam, como a Guararapes, estão sob 

rigorosos critérios socioambientais, com seus produtos feitos de madeira de reflorestamento 

e de baixa emissão de formaldeído. Essa preocupação é devido ao fato de a indústria da 

construção civil ser uma das que mais polui no mundo. A produção dos seus materiais gera 

grande impacto no meio ambiente, sendo uma das grandes responsáveis pela grande 

quantidade de CO2 emitido na atmosfera, pelo esgotamento das reservas naturais, pelo lixo 

depositado de forma indevida na natureza, pela degradação do solo, entre outros impactos 

que atingem também outras esferas além da ambiental, como a econômica e a social 

(MONTEIRO, MILLER E HORVATH, 2017). Além disso, esse setor não gera resíduos 

apenas quando está produzindo seus materiais. As edificações quando prontas também geram 

resíduos ao longo de toda sua vida útil, principalmente àquelas pouco sustentáveis. 

As empresas brasileiras de placas de compensado, como a Guararapes, garantem o uso de 

madeira de reflorestamento, a recuperação de áreas degradadas, a conservação de 

remanescentes florestais, o gerenciamento de resíduos e o controle de atividades ilegais, 

como a caça, pesca e extração. Além disso, as empresas asseguram o sistema agroflorestal, 

que permite o uso diversificado da terra. Também, os fabricantes prezam pelo certificado 

internacional FSC (Forest Stewardship Council), o qual certifica que as madeiras utilizadas 

sejam produzidas sob condições sustentáveis, visando não só a responsabilidade ambiental, 

mas também a social e a econômica. (GUARARAPES, 2019). 
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Light steel Framing e o desempenho térmico e acústico 

Com o intuito de diminuir o déficit habitacional brasileiro, a indústria civil do país busca 

cada vez mais racionalizar o sistema construtivo para suprir as necessidades habitacionais do 

país. O uso do sistema LSF pode atender tal demanda, principalmente para os 

empreendimentos de interesse social, uma vez que sua concepção é feita de forma racional, 

permitindo uma construção a seco, com poucos resíduos de obra e construída de forma 

rápida, em comparação com as edificações em alvenaria (BEVILAQUA, 2005). 

Atualmente, o sistema é comumente empregado em países onde a construção civil é 

predominantemente industrializada. O Brasil ocupa o nono lugar no ranking mundial entre 

os dez maiores produtores de aço no mundo (GANDRA, 2019), no entanto as construções 

feitas em concreto armado ainda são predominantes, e o LSF ainda é pouco utilizado 

(CRASTO, FREITAS E SANTIAGO, 2012). Contudo, o uso do aço vem aumentando 

consideravelmente no país desde a década de 1980 (BEVILAQUA, 2005). 

Apesar do crescimento do uso do LSF, o sistema ainda precisa de melhorias, como é o caso 

do desempenho térmico e acústico desse tipo de edificação. Ainda há poucos estudos sobre 

esse aspecto no país, o que dificulta ainda mais a difusão do conhecimento técnico sobre o 

sistema. Dessa forma, muitas vezes, o conforto do usuário no espaço pode ficar 

comprometido. 

O isolamento térmico e acústico visa garantir o conforto do usuário impedindo que os ruídos 

externos entrem no ambiente e que não haja grandes perdas e ganhos de calor para o meio 

externo (CRASTO, FREITAS E SANTIAGO, 2012). Na Figura 3, pode-se perceber o índice 

de redução sonora quando se usa um material isolante entre os painéis, como a lã de vidro 

por exemplo. 

Figura 3 -  Índice de Redução Sonora médio de paredes duplas com diferentes distâncias entre os 

painéis montados 

 

Fonte: Bistafa (2011) apud Costa (2016) 
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Para garantir o isolamento térmico do sistema é importante observar a resistência térmica e 

a condutividade térmica do material isolante, como mostra a Tabela 1. Quanto maior a 

espessura da lã de vidro maior a resistência térmica e maior o isolamento térmico. 

Tabela 1 - Resistência Térmica e Condutividade Térmica da lã de vidro. 

Espessura da lã de 

vidro  

Condutividade Térmica  

(W/m °C)  

Resistência Térmica  

(m2 °C/W)  

50 mm  0,042  1,19  

75 mm  0,042  1,78  

100 mm  0,042  2,38  

Fonte: Isover - Saint Gobain (2005) 

Materiais para isolamento termo-acústico 

O sistema para isolamento termo-acústico do LSF, conforme estudos atuais, é feito por meio 

da combinação de placas de revestimento afastadas entre si, em que se preenche o espaço 

entre elas com material isolante, como as lãs minerais, sendo que as mais utilizadas no Brasil 

são a lã de vidro e a lã de rocha (CRASTO, FREITAS E SANTIAGO, 2012). Esses dois 

materiais apresentam alta absorção sonora e baixa condutividade térmica. Caso haja 

necessidade em aumentar o desempenho do sistema, pode-se utilizar mais placas ou aumentar 

a espessura do material isolante. A Figura 4 mostra a lã mineral no sistema LSF entre as 

placas de revestimento.  

Figura 4 - Componentes utilizados em uma parede típica em light steel framing 

 

Fonte: Radavelli (2014) 

A lã de vidro, conhecida por ser um ótimo isolante termo-acústico, é formada por meio de 

sílica, em forma de areia, e sódio aglutinadas por resinas sintéticas em alto forno. (CATAI et 

al, 2006). Já a lã de rocha tem como matéria-prima básica o basalto e seu processo de 

fabricação se resume na produção de fibras aglutinadas por alguma resina sintética. Ademais, 

a lã de rocha apresenta sua densidade maior que a lã de vidro (FRANZEN, 2015). 
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Em pesquisa realizada por Fernandes et al. (2018) foi feita uma comparação entre a 

capacidade de isolamento sonoro entre a lã de rocha e a lã de vidro. Conforme os autores, a 

lã de rocha apresentou melhor desempenho sonoro em relação a lã de vidro (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Resultado comparativo entre a lã de rocha e lã de vidro de eficiência acústica com a placa 

Standart 

 

Fonte: Fernandes et al. (2018) 

A lã de PET (politereftalato de etileno) é um produto desenvolvido a partir da reciclagem de 

garrafas plásticas e também, assim como as lãs minerais podem ser utilizadas como material 

termo-acústico, no sistema LSF. O processo de fabricação se dá por meio da compactação 

do material em baixas temperaturas, sem adição de resina. Seu desempenho termo-acústico 

se assemelha às lãs minerais, enquanto sua densidade é até três vezes menor que a lã de rocha 

e a lã de vidro (EIRA, 2015). A Tabela 2 mostra que a condutividade térmica da lã de rocha, 

lã de vidro e a lã de PET são similares. 

Tabela 2 -  Condutividade térmica da lã de rocha, lã de vidro e a lã de PET. 

Material Condutividade Térmica (W/m.K) 

Lã de rocha 0,045 

Lã de vidro 0,045 

Lã de PET 0,038 

Fonte: Dias (2017) 

A vermiculita é um mineral com propriedades termo-acústicas que se assemelha a mica e 

pertence a um grupo de minerais denominado de silicato de alumínio-ferro-magnésio 

(FRANÇA ET AL., 2016). Ela apresenta baixa densidade e em altas temperaturas, se 

expande, criando espaços vazios entre as lamelas de vermiculita, o que a configura como um 

ótimo material isolante. 

Em países de clima frio, onde as construções em LSF são muito utilizadas, o sistema EIFS 

(Exterior Insulation and Finish System) garante o desempenho térmico do edifício, 

impedindo que os perfis de aço formem pontes térmicas junto ao sistema de vedação. Ele é 

feito de material isolante e utilizado na parte externa dos painéis de fechamento junto com as 

lãs minerais utilizadas no interior dos painéis, conforme mostra a Figura 5. 
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Figura 5 -  Sistema EIFS: 1 - fixação ao substrato (alvenaria ou placas de fechamento); 2 - placas de 

EPS (Poliestireno Expandido) ou outras placas de isolamento térmico; 3 - rede em fibra que confere 

resistência mecânica ao revestimento; 4 - revestimento base que protege o edifício, garantido a 

permeabilidade ao vapor e a impermeabilidade à água; 5 - primário e regulador de fundo; 6 - 

revestimento final. 

 
Fonte: Santos, Sá e Pereira (2019) 

Considerações finais 

Neste artigo, foi feita uma revisão bibliográfica com o intuito de fundamentar esta pesquisa. 

Foram levantados materiais acerca do sistema LSF e seu contexto atual no país. Além disso, 

também foi feita uma revisão bibliográfica a fim de verificar quais são os materiais mais 

utilizados no país no LSF com características termo-acústicas.  

Este artigo é parte de uma pesquisa de doutorado que visa avaliar o desempenho termo-

acústico no sistema LSF utilizando placas de compensado estrutural no revestimento externo 

da edificação, com diferentes materiais termo-acústicos, a fim de garantir o conforto do 

usuário, por meio de ensaios feitos em painéis de LSF.  

Também serão estudados os ensaios que já foram realizados e os seus respectivos resultados 

para uma comparação posterior com os ensaios que serão realizados neste trabalho, cujos 

elementos de composição dos modelos são fabricados no Brasil. Para isso, durante a pesquisa 

de doutorado, serão construídos protótipos em escala real, para a realização de ensaios, 

visando analisar o desempenho termo-acústico do sistema proposto nesta pesquisa. Ademais, 

serão analisados conceitos sobre eficiência termo-acústica e as normas vigentes em relação 

ao assunto.  

Conforme o levantamento feito neste artigo, o LSF está em crescimento no país, no entanto 

ele ainda precisa de melhorias em alguns aspectos, principalmente em relação ao desempenho 

termo-acústico. Além disso, esta pesquisa é de grande importância para a difusão do 



 
 

 

310 

 

conhecimento técnico a respeito desse sistema construtivo, além de promover a utilização de 

placas de compensado estrutural no LSF. 

Por meio da análise feita neste estudo sobre os materiais com características termo-acústicas 

utilizados no LSF, pode-se perceber que há uma grande variedade no mercado brasileiro a 

fim de garantir o conforto do usuário. Dentre os materiais estudados tem-se a lã de vidro, a 

lã de rocha, a vermiculita e o sistema EIFS. Além desses materiais, foi apresentado um 

material sustentável, feito com a reutilização de garrafas plásticas, a lã de PET. Conforme a 

análise feita, esses materiais apresentam características termo-acústicas semelhantes. 

Espera-se que esta pesquisa contribua com a otimização do sistema termo-acústico do LSF e 

que promova o uso de placas de compensado estrutural, além de possibilitar a difusão do 

assunto, contribuindo para uma construção mais sustentável em relação ao uso de outros 

materiais. Ainda, é esperado que tais avanços sejam empregados em habitações de interesse 

social. 
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Revisão bibliográfica: Abordagem da metodologia ACV em edificações 

Literature review: Approach to LCA methodology in Buildings 

Revisión bibliográfica: Enfoque de la metodología LCA en edificios 

 

Julio Cezar Silva Marques – Universidade Federal de Minas Gerais88 

 

Resumo: A utilização da avaliação do ciclo de vida como metodologia para promover edificações 

cada vez mais sustentáveis é objeto de estudo de alguns pesquisadores brasileiros. Esse tipo de estudo 

ainda é embrionário no Brasil, mas aos poucos vem ganhado espaço devido à demanda por pesquisas 
de materiais sustentáveis e por edificações mais eficientes. Este artigo trata de uma revisão acerca da 

aplicação desta metodologia como ferramenta para avaliar os impactos ambientais em edificações de 

diferentes países e o que elas promovem ao meio ambiente em uma fase de seu ciclo de vida. 

Palavras-chave: Avaliação do ciclo de vida; Construção civil; Materiais de construção 

 

Abstract: Abstract: The use of life cycle assessment as a methodology to promote increasingly 

sustainable buildings is the object of study by some Brazilian researchers. This type of study is still 
embryonic in Brazil, but it is slowly gaining ground due to the demand for sustainable materials 

research and more efficient buildings. This article is a review of the application of this methodology 

as a tool to assess the environmental impacts on buildings of different countries and what they 

promote to the environment at a stage of their life cycle.  

Keywords: Life Cycle Assessment; Building Construction; Building Materials 

 

Resumen: El uso de la evaluación del ciclo de vida como metodología para promover edificios cada 
vez más sostenibles es objeto de estudio por parte de algunos investigadores brasileños. Este tipo de 

estudio todavía es embrionario en Brasil, pero está ganando terreno lentamente debido a la demanda 

de investigación de materiales sostenibles y edificios más eficientes. Este artículo es una revisión de 
la aplicación de esta metodología como una herramienta para evaluar los impactos ambientales en 

edificios de diferentes países y lo que promueven para el medio ambiente en una etapa de su ciclo de 

vida. 

 

Palabras clave: Evaluación del ciclo de vida; construcción de edificios; materiales de construcción 
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O artigo trata de uma revisão acerca da aplicação da metodologia sobre os estudos da 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que é uma ferramenta usada para avaliar os impactos de 

um produto, sistemas ou processos de reservas e recursos no decorrer de sua vida útil desde 

a extração da matéria prima até sua disposição final (COLTRO, 2007). 

A avaliação do ciclo de vida das edificações é um assunto recorrente quando se trata de 

edificações. É amplamente divulgado que a renovação e a ocupação de edifícios contribuem 

com um terço das emissões de gases do efeito estufa e mais de 40% da energia global (HU 

et al, 2016). O consumo de energia e o principal responsável pelos eventos climáticos 

catastróficos do planeta com cerca de 60% das emissões de gases do efeito estufa. Em 2030, 

quase 60% da população mundial viverá em áreas urbanas, a demanda de energia é crescente 

para manter as edificações funcionando perfeitamente. A preocupação com o consumo 

energético em edificações fez com que as Nações Unidas incluíssem este tema em seus 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com metas a serem cumpridas por todos 

os países signatários para a redução do consumo energético e de materiais durante nos 

próximos 15 anos buscando um desenvolvimento mais sustentável (ONU, 2019). A análise 

da ACV é multidisciplinar pois engloba diferentes profissionais nas variadas áreas de atuação 

como arquitetos, engenheiros, designers dentre outros, todos com uma preocupação de gerar 

menos resíduos e utilizar os materiais de construção de maneira mais consciente para uma 

redução no consumo de energia e nas emissões de gases ao ambiente.  

As necessidades de se respeitar os princípios de desenvolvimento sustentável, assim como 

os novos conceitos econômicos, fizeram com que houvesse uma mudança com relação a 

expectativa de durabilidade das edificações, nesse contexto foi introduzido o planejamento 

de vida útil (HANS et al 2008).  Normalmente a vida útil é expressa em anos, sendo 

estabelecida na maioria das Normas e Códigos como uma vida mínima de 50 anos para a 

maioria das edificações (NBR 15575). 

A preocupação com a sustentabilidade deu origem a dezenas de metodologias de avaliação e 

desempenho ambiental de edificações em vários países europeus com certificações e 

avaliações diferentes (PATRICIO; OLVINHAS, 2004). Uma destas metodologias é a ACV. 

A ACV é uma ferramenta que permite avaliar os impactos ambientais associados aos 

produtos ou atividade durante o seu ciclo de vida. Ela permite identificar quais etapas no 

ciclo de vida dos materiais são os mais impactantes ao meio ambiente (COLTRO, 2007). 

Essas etapas incluem a identificação e a quantificação da energia e das matérias primas no 

seu ciclo de fabricação, bem como as emissões para água, ar, solo associando ao uso de 

recursos naturais e emissões de poluentes com o objetivo de melhorar o desempenho 

ambiental do produto ou sistema (QUEIROZ; GARCIA, 2010). 

Nas edificações, essa metodologia se tornou uma ferramenta importante para avaliar as 

construções, seus primeiros passos se deram na década de 1990 fundamentado pelo 

gerenciamento ambiental e na procura por eficiência energética. (COLTRO,2007). 

Ao quantificar os impactos do começo até o fim do ciclo de vida, a ACV indica uma visão 

dos aspectos ambientais e do cenário como um todo, o que pode facilitar a comparação entre 

os processos e produtos (SAADE et al, 2010). 
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Esta revisão tenta organizar e complementar a literatura existente referente sobre a ACV 

aplicada ao setor da construção civil, mostrando as diferentes classificações encontradas na 

literatura. 

 

 Análise do Ciclo de Vida 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) tornou-se um método amplamente utilizado para 

abordar os aspectos ambientais de produtos e serviços (HEIJUNGS, 2012). O objeto da ACV 

foi ampliando de produtos simples, para sistemas mais complexos, e sua interpretação passou 

de análise ambiental para uma análise de sustentabilidade (GUINÉE, 2012). 

A ACV é um processo no qual são analisados os materiais e o fluxo de energia.  Esses dados 

podem ser quantificados e avaliados, desde seu processo de extração, manufatura, transporte, 

construção até o fim de sua vida útil. A aplicação desse processo promove um controle mais 

preciso sobre a quantificação das matérias-primas, do consumo energético e das emissões e 

perdas no processo. Através de dados coletados e da análise feita pelo método de ACV, pode-

se chegar a redução de recursos naturais e de emissões nocivas ao meio ambiente (SILVA, 

2007).  A Figura 1 apresenta a estrutra do ciclo de vida de um produto ou processo. 

Figura 1 – Representação esquemática ACV. 

 

Fonte NBR 14040 

A ACV hoje é normatizada por um conjunto de normas da serie ISO 14000. No Brasil, a 

NBR ISSO 14040 estabelece os princípios gerais e aborda as definições das etapas que 

geralmente consistem em quatro fases: definição do objetivo e do escopo, inventário do ciclo 

de vida (ICV), avaliação de impacto e interpretação dos resultados (NBR ISO 14040, 2001). 

A Figura 2 apresenta a estrutura para avalicação do ciclo de vida das edificações. 

Figura 2 – Fases da ACV. 
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Fonte: NBR 14040, 2001. 
 

O estudo da ACV inicia-se com a determinação do objetivo e do escopo, onde devem ser 

feitos de forma objetiva, abordando questionamentos como a aplicação pretendida, as razões 

pelo qual o estudo está sendo desenvolvido, para que e a quem servem os resultados. O 

escopo deve especificar claramente as funções do sistema de estudo, convém que seja 

suficientemente definido para assegurar a profundidade e o grau de detalhe sejam 

compatíveis e suficientes para o objetivo do estudo (NBR 14040, 2001). 

A fase de inventario é a base para uma ACV, podendo ser usada na analise de processos, 

escolha de materiais, avaliação comparação e formulação de politicas. A avaliação de 

inventario é um processo tecnico baseado em informações de quantificação de energia, 

materia prima, emissões de gases e efluentes na atmosfera e outras liberações durante o ciclo 

de vida (COLTRO, 2007). 

A etapa de avaliação dos impactos ambientais,  visa observar os dados fornecidos no 

inventário. Nesta avaliação estão envolvidos dados do inventário e impactos ambientais 

(CLAUDINO; TALAMINI, 2012). Os impactos ambientais são normalmente classificados 

em três categorias: deplesão de recuros, poluição e degradação de ecossistemas. 

Na interpretação é feito o resumo dos resultados e a análise do inventário e das avaliações de 

impacto (COLTRO, 2007). O nívelnível de detalhe e as escolhas dos impactos avaliados vão 

dependerdepender dos objetivos e do escopo (NBR 14040, 2001). 
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Devido à grande quantidade de dados que são necessarios para se fazer um estudo de ACV, 

a utilização de um software é indispensavel para que se consiga atingir os objetivos do estudo. 

Essa escolha deve ser feita obedecendo criterios para facilitar o uso da ACV no setor de 

construção. Atualmente existem diversos programas no mercado que permitem que estudos 

sejam realizados com vários graus de detalhamento (BRIBIÁN; USÓN; SCARPELLINI, 

2009). 

 

Ferramentas para avaliação da ACV 

Segundo Severo (2016), ferramentas para avaliação do ACV podem ser quantitativas ou 

qualitativas (certificações e selos ambientais). Discute-se muito sobre qual é a melhor 

ferramenta ou processo para se obter um resultado mais assertivo, sendo que vários autores 

afirmam que é difícil utilizar somente um método e que, para um resultado satisfatório sobre 

a ACV análise de edificações, é necessário a utilização de um conjunto de ferramentas tanto 

quantitativas quanto qualitativas. 

Dentro das ferramentas Qualitativas podemos citar o LEED e o AQUA que são amplamente 

utilizadas no Brasil, como ferramentas de certificação. 

O sistema de certificação pelo LEED aborda o edifício por inteiro desde a fase de projeto, 

passando pela construção até o processo de manutenção, levando em conta os usos racionais 

de eficiência energética, uso mais racional da água, qualidade ambiental interna e seleção de 

materiais sustentáveis (LEED,2019). 

Enquanto o AQUA, é uma certificação internacional da construção sustentável desenvolvida 

pela empresa francesa Démarche HQE, e adaptado para a realidade brasileira. Esse sistema 

propõe a gestão total, desde a fase de projeto até o uso e manutenção com o objetivo de obter 

qualidade ambiental do empreendimento (AQUA, 2019). 

As ferramentas quantitativas que são amplamente usadas, são programas que tem uma base 

de dados considerável e permitem conhecer os impactos ambientais de soluções construtivas 

na fase de projeto, para se promover ações preventivas. 

O mercado disponibiliza vários programas como o Athena, Estimador de impacto, Beat 2002, 

BeCost, BEES, Ecobat, Ecocalculator, EcoEffect, EcoQuan- EcoSoft, Envest2, EQUER, 

LCAid, LE- GEP, LISA e OFEN. 

 

 

Avaliação do ciclo de vida na construção 
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A indústria da construção é a terceira maior emissora de gases no mundo, com o consumo de 

40% da energia global e 36% de emissão de gases que causam o efeito estufa (HU, 2016). 

Em outros setores industriais, a ACV é amplamente utilizada para avaliar o impacto 

ambiental dos produtos. No entanto, na indústria da construção civil, os materiais usados na 

construção, operação e demolição são variados e menos padronizados que os produtos 

manufaturados na indústria, fazendo com que a variedade de critérios ambientais que são 

relevantes para os edifícios seja potencialmente enorme. Obras de engenharia, ao contrário 

de produtos com vida útil de semanas ou meses, são, em geral, caracterizadas por uma vida 

útil que se estende por alguns anos, décadas ou mesmo séculos. (MALMQVIST T. et al., 

2011). 

Estudos realizados em diversos setores da indústria da construção mostram que há uma 

grande diversidade de produtos em que pode ser aplicada a metodologia da ACV. Entre eles, 

pode ser citado o estudo comparativo entre pisos cerâmicos, esmaltados e queimados, e 

ladrilhos de mármore de Nicoletti, Notarnicola e Tassieli (2002). 

Outro exemplo que pode ser citado da aplicação de ACV em obras de engenharia é o da 

construção de rodovias na Finlândia, onde foi feito um estudo comparativo entre o ciclo de 

vida do concreto e do asfalto em rodovias, baseando-se em dados das indústrias de concreto 

e betume, a avaliação do consumo energético e de impactos ambientais auxiliaram em 

avaliações de custos e soluções estruturais (MROVEH et al., 1999) 

O ciclo de vida de edificações é classificado em quatro fases (BRITISH STANDARD, 2011), 

a fase de produção dos materiais (extração, transporte e manufatura), fase de construção 

incluindo transporte até o canteiro, processos construtivos, fase de uso e manutenção, e o fim 

da vida, que inclui demolição e desconstrução. 

Segundo Pessoto et al (2018), a ACV é indicada para avaliação de desempenho ambiental na 

construção civil, porém esses indicadores são pouco familiares aos profissionais desse setor. 

Consequentemente, há pouca contribuição científica de cada material para as diferentes 

categorias de impacto, o que dificulta uma correta tomada de decisões para mitigar os 

impactos ambientais. 

Estudos sobre o consumo no ciclo de vida das edificações são feitos com o propósito de 

minimizar o impacto ambiental das construções, dentre esses estudos destacam-se Tavares 

& Lambers (2006), Carminatti Júnior (2012), Wen et al. (2015) com o objetivo de mensurar 

o consumo energético e a emissão de CO2. Esses estudos observaram que a maior parte dos 

gastos energéticos ocorrem na fase de operação ao longo da vida útil (TAVARES, 2006). 

Nesses estudos de edificações sustentáveis, relacionados a avaliação do ciclo de vida, 

destaca-se que é necessário observar os materiais, sistemas e produtos. É importante também 

analisar a origem dos materiais, sua forma de transporte e seu potencial de sustentabilidade 

para a eficiência da edificação (KOZEN, 2018).  
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Citherlet e Defaux (2005) apresentam o ciclo de vida em três processos de avaliação de 

residências na Suíça. Eles classificam os impactos em categorias diretas e indiretas. Os 

impactos diretos relacionam todo o consumo de energia ao uso, enquanto os impactos 

indiretos são tratados na extração de matéria prima, produção, construção e demolição. 

 

Quantificação de impactos ambientais em sistemas construtivos 

A ACV nos fornece parâmetros de uma visão geral dos impactos ambientais nos diferentes 

estágios do ciclo de vida de um edifício para uma categoria de impacto específico que pode 

ser por exemplo, utilização de recursos energéticos, potencial de acidificação da água e solo, 

depleção da camada de ozônio etc. A partir daí, é possível enfatizar os estágios mais 

importantes do ciclo de vida e tentar minimizar as contribuições que mais impactam ao meio 

ambiente. 

Uma ACV ajuda a priorizar esforços de otimização de maneira a avaliar os processos 

individuais, de acordo com a perspectiva mais ampla do ciclo de vida total do edifício. Por 

exemplo como os impactos dos materiais versus os impactos da energia operacional são 

distribuídos, quando e como os diferentes estágios da construção contribuem para o total de 

impactos e como a seleção de materiais pode ser otimizada para reduzir os impactos 

ambientais. 

Segundo Cabeza et al., (2014) há duas classificações de ACV encontradas na literatura: 

avaliação do ciclo de vida na indústria da construção e ACV dos edifícios e do setor de 

construção. A ACV na indústria enquadra-se primeiramente os processos de aplicação na 

construção de produtos, construção de processos, bancos de dados e ferramentas que são 

relacionadas a construções industriais. Dentro da classificação de ACV de edificações estão 

os edifícios residenciais, comerciais, e engenharia da construção civil. 

Considerando a análise dos principais elementos construtivos de um edifício na Escócia, 

observou-se que os materiais que mais impactaram o ambiente foram: concreto, madeira, 

alumínio, vidro e a telha cerâmica. Observando a energia embutida na categoria de 

aquecimento global os resultados demonstraram que o concreto, a madeira e a cerâmica eram 

os materiais mais impactantes, sendo o concreto o material de maior impacto, com 65% do 

total da energia embutida na edificação e responsável por 99% de gases relacionados ao efeito 

estufa (MUNEER e KELLEY, 2007). 

Por meio de uma ACV elaborada em uma edificação sustentável na Itália, e considerando de 

baixo consumo, percebeu-se que o gasto de energia no inverno durante a fase de uso diminuiu 

em uma proporção de 10:1, se comparada a edificações padrão. Contudo, isso não refletiu na 

fase do ciclo de vida, que teve uma diminuição de 2,1:1, e a pegada de carbono de 2,2 :1. Os 

autores concluíram que os materiais utilizados nos isolantes térmicos podem não ter efeitos 

eficazes na avaliação do ciclo de vida. Além disso, materiais com potencial de reciclagem 
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podem ser eficazes para diminuir os impactos numa proporção de 6% a 35% dependendo da 

categoria de impacto analisada (BLENGINI; DI CARLO, 2010).   

Pesquisadores brasileiros como Bueno et al. (2016) realizaram um estudo comparativo entre 

cinco sistemas de vedação sem função estrutural. Em sua dissertação de mestrado Sansão 

(2012) investigou sobre a envoltória composta de painéis de blocos de concreto e cerâmicos, 

e concluiu-se que blocos de vedação cerâmicos apresentam maiores danos ambientais, devido 

à queima em seu processo de fabricação quando comparados aos blocos de concreto.  

Caldas (2015) observou que, em uma residência unifamiliar, a fase de extração e 

processamento de materiais representou 27% das emissões de CO2. Portanto a fase de seleção 

destes materiais merece atenção especial dos arquitetos, engenheiros e profissionais 

responsáveis. A etapa de uso e manutenção foi a de maior participação, com 62% das 

emissões. 

Escamilla e Habert (2016) analisaram cinco casas construídas com materiais diferentes, de 

acordo com as distancias percorridas até o canteiro de obras. Os resultados do estudo 

demonstraram que os materiais contribuíram com 70% para o impacto, enquanto o transporte 

destes materiais representou entre 15 e 30% do impacto, dependendo do material de 

construção. 

A maioria das análises de ACV estudadas por Ortiz (2009) são feitas em determinadas fases, 

em sistemas ou componentes, e não no processo, ou seja, ela é aplicada em partes e não na 

edificação como um todo. Isso se deve à complexidade do estudo da ACV em edificações e 

às diferenças e especificidades que cada edificação possui, desde os materiais utilizados, os 

projetos e a forma de se construir. 

 

Considerações finais  

O estudo do método da avaliação do ciclo de vida está cada vez mais integrado no processo 

de tomadas de decisões. A ACV é uma ferramenta reconhecida mundialmente para avaliar o 

desempenho ambiental de edificações em todas as fases do ciclo de vida. Pode-se observar 

pela revisão de literatura que existe um número considerável de estudos de ACV realizados 

que tratam específica do ciclo de vida da construção, com abordagem voltada para o conforto 

e energético, mas poucos deles lidam com a vida inteira da edificação. A maioria dos 

trabalhos são concentrados na Europa com a aplicação da metodologia em inventários locais 

que priorizam a emissões de gases e o efeito estufa. A trabalho mostrou que é difícil comparar 

os resultados encontrados na literatura devido a especificidade de cada edificação. Para uma 

melhor compreensão da analise como um todo são necessários estudos que mostrem mais 

indicadores de sustentabilidade que possam ser usados para atingir metas ambientais, e 

considerações sobre energia em todo o mundo. Esses processos de caracterização de produtos 

e serviços revelam a importância de se quantificar o impacto ambiental e, consequentemente, 

no levantamento de melhorias que podem ser realizadas na avaliação do ciclo de vida das 
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edificações. A aplicação desta metodologia colabora para a avaliação ambiental de elementos 

e sistemas construtivos, possibilitando uma análise mais criteriosa na etapa da especificação 

de materiais e redução dos impactos ambientais. 
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Potencialidades e desafios para aproveitamento da luz natural e redução do consumo 

energético em edificações escolares no Brasil  

Potentialities and challenges for harnessing daylight and reducing energy 

consumption in school buildings in Brazil  

Potencialidades y desafíos para aprovechar la luz natural y reducir el consumo de 

energía en los edificios escolares en Brasil 

 

Marília Tanure Caram Pereira – Universidade Federal de Minas Gerais89 

 

Resumo: Este artigo discute os diversos efeitos da luz natural nos ambientes escolares, e seus 
impactos em questões socioambientais, tais como a performance, o índice de presença dos alunos e a 

motivação dos professores das escolas. Por meio de uma revisão narrativa de literatura, objetivou-se 

sistematizar como diversos autores trabalharam a iluminação natural de salas de aula, a partir do 

posicionamento e dimensionamento de aberturas e proteções solares. A pesquisa procurou demonstrar 
que o consumo energético das edificações escolares pode ser reduzido com o uso eficiente da luz 

solar. Por fim, pelo estudo das recomendações técnicas e normativas, concluiu-se que existe um 

desafio em elaborar índices mais específicos para as diversas regiões do Brasil. 

Palavras-chave: iluminação natural, iluminação artificial, consumo de energia, edificações 

escolares, desempenho escolar, conforto luminoso. 

 

Abstract: This article discusses the various effects of daylight on school environments, and their 

impacts on social and environmental issues, such as performance, student attendance, and motivation 

of school teachers. Through a narrative literature review, the objective was to systematize how several 

authors worked in the natural lighting of classrooms, from the positioning and sizing of openings and 
sunscreens. The research sought to demonstrate that the energy consumption of school buildings can 

be reduced with the efficient use of sunlight. Finally, by studying the technical and normative 

recommendations, it was concluded that there is a challenge in elaborating more specific indices for 

the different regions of Brazil. 

Keywords: natural lighting, artificial lighting, energy consumption, school buildings, school 

performance, luminous comfort. 

 

Resumen: Este artículo analiza los diversos efectos de la luz natural en los entornos escolares y sus 

impactos en los problemas sociales y ambientales, como el rendimiento, la asistencia de los 

estudiantes y la motivación de los maestros de escuela. A través de una revisión de la literatura 
narrativa, el objetivo fue sistematizar cómo varios autores trabajaron en la iluminación natural de las 

aulas, desde el posicionamiento y el tamaño de las aberturas y protectores solares. La investigación 

buscó demostrar que el consumo de energía de los edificios escolares se puede reducir con el uso 
eficiente de la luz solar. Finalmente, al estudiar las recomendaciones técnicas y normativas, se 
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concluyó que existe un desafío en la elaboración de índices más específicos para las diferentes 

regiones de Brasil. 

Palabras clave: iluminación natural, iluminación artificial, consumo de energía, edificios escolares, 

rendimiento escolar, confort luminoso 

 

Introdução 

Devitte et al. (2016) introduz em seu trabalho acerca da importância da concepção 

arquitetônica de edifícios escolares, principalmente em países em desenvolvimento onde 

questões políticas e socioeconômicas tem forte influência sobre os projetos. Afinal, é nessa 

fase preliminar que são discutidos os aspectos ambientais e de conforto que vão garantir uma 

boa qualidade de ensino e aprendizagem, no processo de implantaçãi de um equipamento 

educacional. 

De acordo com Gemelli (2009, p. 19), o conforto térmico e luminoso no ambiente interno 

tem uma influência direta no desenvolvimento de atividades pelos usuários “onde condições 

de desconforto reduzem o rendimento do mesmo, por conta do estresse e da falta de 

concentração nas atividades”. Na mesma linha, Hoffman (2009) afirma que já foi provado 

que a luz natural em salas de aula melhora a performance, o índice de presença dos alunos e 

a motivação dos professores, além de reduzir significativamente o uso de energia elétrica, 

desde que o calor e o ofuscamento sejam devidamente controlados. 

As escolas, enquanto ambientes de aprendizagem, são responsáveis pelo desenvolvimento de 

seus alunos, onde são formadas as próximas gerações, daqueles que são os precursores de 

uma sociedade mais justa que buscamos no futuro. Por isso, precisam ser edificações que 

proporcionam conforto ambiental para os usuários, a fim de oferecer ambiente propício ao 

estudo e uma boa qualidade do ensino. 

A iluminação natural é um dos fatores que contribui para o conforto, causando sensação de 

bem-estar e melhorando a qualidade de vida das pessoas, além de trazer diversas vantagens. 

Nesse contexto, Kremer (2002, p. 3) afirma: 

O uso da iluminação natural apresenta inúmeros aspectos positivos, como a 

qualidade da luz, alta eficiência luminosa, excelente reprodução de cores, 

disponibilidade (gratuidade) da luz, comunicação visual com o meio externo, não 
degradação ambiental, redução do consumo de energia, benefícios psicológicos, 

benefícios fisiológicos e variabilidade da luz. Essa última qualidade, que é a 

principal característica da luz, traz algumas preocupações, mas a variação da luz, 

seja horária, diária, ou mensal, propicia dinamismo ao espaço. Esta variabilidade 

enriquece visualmente o ambiente [...]  

As deficiências das edificações escolares são frequentemente tema de pesquisas e notícias na 

mídia, que mostram condições precárias das salas de aula em diversas localidades do Brasil. 

Apesar de haver uma grande diferença entre a infraestrutura das escolas públicas e 

particulares, as falhas de projeto arquitetônico são comuns nos dois casos. Roof, Crichton e 

Nicol (2009) discorrem sobre a evolução das edificações e como elas estão se tornando cada 
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vez menos eficientes, utilizando mais recursos do ambiente, causando maiores impactos e 

falhando em providenciar conforto interno aos usuários. 

Este estudo, ainda em fase inicial, busca conhecer desafios e potencialidades de projetos 

arquitetônicos que preveem a iluminação natural como conceito fundamental para melhorar 

o conforto ambiental em edificações escolares. Nesse sentido, será apresentada uma 

contextualização sobre a luz natural e seus efeitos para a saúde. Em seguida serão mostrados 

os efeitos do uso eficiente da luz natural para a economia de energia. Além disso, será feito 

um breve panorama dos estudos sobre o conforto visual nas edificações escolares, 

considerando os últimos dez anos. A partir dessa revisão de literatura, que utilizou o método 

de revisão narrativa, serão tratados os principais parâmetros e recomendações técnicas para 

avaliação da luz natural nos ambientes internos das salas de aula. 

 

Luz natural e saúde humana 

Steane (2011) discorre sobre a importância da luz natural, como algo que circunda toda a 

existência humana. A luz e as sombras são tratadas desde o início da história porque 

impactam diretamente na forma do homem perceber e se conectar com os espaços. 

Entretanto, a autora enfatiza que a luz natural tem sido pouco tratada ultimamente, pois a 

iluminação artificial permitiu edificações com plantas largas, inteiramente dependentes da 

luz artificial. Segundo Steane (2011), as estratégias para aproveitamento da luz fazem com 

que os arquitetos precisem ser criativos ao desenvolver projetos para explorá-la, avaliando a 

quantidade e distribuição recomendada para cada atividade, e entendendo o impacto que a 

luz natural causará nos ocupantes das edificações.  

Muitas pesquisas sobre conforto visual mostram a importância de uma boa iluminação para 

que os usuários consigam se orientar espacial e temporalmente, influenciando no ajuste do 

relógio biológico. A luz natural permite que as pessoas mantenham sua integridade e 

segurança física, e desempenhem com mínimo esforço as atividades que dependem de bom 

reconhecimento visual. Com a iluminação natural o homem mantém contato com a natureza, 

mesmo em ambientes internos, o que causa sensação de prazer. Entretanto muitas vezes a luz 

é obstruída nas aberturas, quando há necessidade de resolver problemas como ofuscamento 

e o calor vindo da incidência direta dos raios solares (ALVAREZ,1995; KOWALTOWSKY 

et al., 1999).  

Knoop, Stefani e Bueno (2019) reiteraram que a luz, além de necessária para a visão, nos 

afeta de formas diretas e indiretas, tanto por meio dos olhos quanto da pele, podendo 

contribuir para a saúde fisiológica e psicológica. Ademais, os autores completam que a luz 

natural tem os benefícios de desempenho visual, saúde do sistema circadiano e efeitos para 

a percepção de imagens e produção de vitamina D. Por isso, a luz do dia influencia não só 

no comportamento humano, mas, por meio dele, interfere também na economia e no meio 

ambiente. Para o cumprimento das tarefas do cotidiano, a luz natural é mais eficiente do que 

a iluminação elétrica fornecida convencionalmente. (KNOOP, STEFANI e BUENO, 2019) 

Lamberts, Dutra e Pereira (2014) explicam que para haver conforto visual, as condicionantes 
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do ambiente devem permitir o ser humano de executar suas tarefas de forma precisa e com 

esforço mínimo. Deliberador e Kowaltowski (2011) comentam que “as quatro condições 

principais do conforto ambiental (térmica, acústica, iluminação, funcionalidade dos espaços) 

deveriam estar sob condições otimizadas para tornar o ambiente adequado às boas 

experiências de aprendizado na escola”.  

Carvalho (2018) trabalha a implicação da luz natural sobre a forma dos cômodos, podendo 

influenciar de acordo com a altura dos pés-direitos, o tamanho das aberturas, a posição solar 

e o dimensionamento de dispositivos de proteção solar. Todos esses fatores afetam não só o 

conforto térmico e visual dos usuários, mas também a funcionalidade dos espaços e o uso de 

energia elétrica da edificação. Assim, além dos benefícios psicológicos e biológicos a luz 

natural também é um recurso renovável e de baixo impacto, podendo ser aproveitada para 

melhorar as condições de conforto ambiental interno e reduzir o consumo de energia elétrica, 

como será trabalhado a seguir. 

Dessa maneira, esse estudo entende que a luz natural é um recurso natural e renovável que 

deve ser aproveitado para contribuir com o estudo e o desempenho das tarefas escolares. 

Além de provocar uma sensação de bem-estar, a luz natural apresenta um espectro com 

elevada reprodução de cores, beneficiando a produtividade e atenção, além de possibilitar 

uma distribuição adequada da luz, aspectos que podem ser medidos e trabalhados para 

garantir maior rendimento de alunos e professores nos ambientes educacionais.  

  

Sistemas de iluminação e o consumo energético  

No Brasil, há um grande desperdício de recursos naturais e energéticos, como consequência 

de uma economia centrada em um modelo de produção altamente consumista. Face à 

escassez dos recursos naturais não renováveis, torna-se imprescindível estudar diferentes 

alternativas para uma construção mais sustentável. 

Ao mesmo tempo, é válido considerar que o país tem um histórico de crises hídricas e 

energéticas, destacando-se o apagão de 2001, quando o governo começou a planejar e adotar 

medidas para evitar novas crises. Depois disso, também aconteceram secas que afetaram a 

distribuição de água em diversas cidades do território nacional (VELOSO, SOUZA e 

KOURY, 2015).  Tais crises demonstraram os impactos que a falta de água e energia elétrica 

pode ter para a sociedade atual, fazendo com que a racionalização seja necessária para 

diminuir esse consumo, economizando água e energia para as épocas mais secas do ano. 

Lamberts, Dutra e Pereira (2014) salientaram que, ao comparar a eficiência energética dos 

edifícios, o mais eficiente é aquele que apresenta melhores condições ambientais com um 

menor consumo de energia. Para isso é necessário que, durante o processo de projeto, os 

arquitetos utilizem estratégias de iluminação e ventilação naturais, enquanto os sistemas 

artificiais devem ser mais eficientes e integrados aos sistemas naturais. De acordo com 

Vianna e Gonçalves (2007), no Brasil as condições de céu podem suprir quase toda a 

necessidade de iluminação natural, mesmo com céu encoberto. Segundo os autores, quando 

a luz natural é trabalhada nos projetos desde a sua concepção, é possível alcançar 80% da 
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iluminância requisitada nos ambientes internos, e 90% das horas diurnas do ano com conforto 

luminoso, sem necessidade do uso de luz artificial — o que mostra o grande potencial de 

economia de energia. 

O Plano Nacional de Eficiência Energética (MME, 2011) define que devem ser tomadas 

medidas de aperfeiçoamento de tecnologias existentes, de forma a combater possíveis 

ineficiências e melhorar a gestão da energia. De acordo com o documento, há uma meta de 

redução no consumo energético do Brasil em 10% até 2030, sendo que o potencial de tal 

redução chega a 30% considerando as edificações existentes e 50% nas edificações novas. 

Para que esses potenciais possam ser alcançados, o plano sugere iniciativas para a eficiência 

dos edifícios nos sistemas de ar condicionado, iluminação e envoltória. 

Ghisi e Lamberts (1997, p. 1) afirmam que “pouco se tem utilizado a iluminação natural de 

maneira efetiva no combate ao desperdício de energia elétrica”. Os autores reiteram que, na 

maioria das vezes, a iluminação natural não pode ser o único sistema de iluminação de uma 

edificação, mesmo assim, ela pode significar uma grande redução no consumo energético. 

Na época, eles apontaram que a luz natural se mostrava mais eficiente (Tabela 1) do que a 

luz artificial (de lâmpadas fluorescentes), já que a primeira insere menor carga térmica no 

ambiente do que a segunda. Já em Pessoa, Ghisi e Lamberts (2013), a tecnologia de 

iluminação em LED (Light Emitting Diode) já existia, e trouxe uma eficiência luminosa 

(Tabela 2) bastante semelhante à luz natural, além de apresentar maior eficiência energética 

e serem viáveis economicamente.  

Tabela 1 - Eficiência luminosa da iluminação natural 

 
Fonte: Adaptado de Ghisi e Lamberts (1997). 

Tabela 2 - Eficiência luminosa de diferentes lâmpadas 

 

Fonte: Adaptado de Pessoa, Ghisi e Lamberts (2013) 

Entretanto, nesse estudo os autores discutiram o desempenho das lâmpadas em LED, que até 

a época dissipavam mais energia em forma de calor do que as fluorescentes tubulares. Ainda, 

o fluxo luminoso das lâmpadas LED é menor, diminuindo os valores de iluminância nos 

planos de trabalho (PESSOA, GUISI e LAMBERTS, 2013). Furuyama (2019) atentou para 
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o fato de que, apesar do LED ser a tecnologia mais eficiente do mercado, suas normas de 

fabricação datam de 2012, enquanto a certificação do INMETRO entrou em vigor apenas em 

2016. Além disso, a autora completa que o LED pode ser prejudicial para o ciclo circadiano 

humano, e causar problemas de saúde tais como insônia e dores de cabeça. Por tal motivo, a 

tecnologia ainda deve ser aplicada com cautela, utilizando a iluminação híbrida, que valoriza 

a luz natural no período diurno.  

De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2018, os edifícios comerciais, de serviços 

e públicos representaram, em 2017, 36,4% do consumo de eletricidade do Brasil (EPE, 2019). 

Moreno (2015) salientou que nas edificações de uso comercial e público, os maiores 

responsáveis pelo consumo energético são a iluminação artificial (49%) e o ar condicionado 

(35%). Gul e Patidar (2014) mostraram em seu estudo que o consumo energético em escolas 

e edifícios comerciais é 60% a 70% maior do que o previsto nos projetos, e pode chegar a até 

85% em campus de universidades. 

Pessoa, Ghisi e Lamberts (2013) levantaram o fato de que, em 2030, a demanda por 

iluminação artificial tende a aumentar 80%, e que as principais barreiras encontradas para a 

eficiência da iluminação é a inexistência de processos de certificação de qualidade. Isso 

acontece porque, segundo os autores, o mercado capitalista tem como prioridade a redução 

de custos, e não a qualidade desses procedimentos de certificação. 

Nesse sentido, o uso eficaz da luz natural em associação com uma iluminação artificial 

eficiente representa um grande potencial de economia de energia. Nas edificações escolares, 

com muitas salas de aula, em que as luzes ficam acesas na maior parte do dia, essa redução 

é significativa. Assim, o melhor aproveitamento da luz natural nas escolas, faz com que o 

sistema de iluminação artificial se torne complementar, de forma que seja utilizado apenas 

quando não houver luz natural suficiente disponível.  

 

Estratégias para conforto visual nas edificações escolares 

Ghisi e Lamberts (1997) estudaram a eficiência da iluminação natural em quatro salas de 

aula, posicionadas nas fachadas norte, sul, leste e oeste, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, realizando medições em janeiro e em junho de 1997, em diferentes horários. Os 

resultados foram analisados segundo os níveis de iluminância encontrados, levando em 

consideração que algumas fachadas possuíam elementos de obstrução que se mostraram 

eficazes para evitar a radiação direta, porém ineficazes para o aproveitamento da luz. Eles 

aferiram a quantidade de luminárias que poderiam ser desligadas durante a maior parte do 

dia, calculando uma média de 9% economia de energia, além de R$ 88.650,00 (oitenta e oito 

mil seiscentos e cinquenta reais) a menos nos gastos com iluminação no campus.  

A pesquisa de Kowaltowsky et al. (1999) analisou problemas relacionados ao conforto 

térmico, visual e acústico em 15 escolas de Campinas-SP e concluiu que eles são recorrentes 

nas edificações, e muitas vezes podem ser solucionados de forma simples e de baixo custo. 

Além disso, as escolas também demonstraram interesse em implantar as melhorias, sendo 

que uma delas aprovou um projeto e instalou brises em uma fachada.   
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Kremer (2002) desenvolveu um estudo sobre as edificações de escolas públicas em 

Florianópolis, realizando um breve panorama sobre a evolução da arquitetura bioclimática e 

o uso da iluminação natural. O autor explica como os arquitetos utilizam cada vez menos as 

estratégias bioclimáticas, uma vez que eles muitas vezes não acompanham a construção nem 

a ocupação das edificações, resultando em ambientes internos desconfortáveis térmica e 

visualmente. Avalia-se também a importância dos elementos de obstrução solar e sua 

influência na distribuição e homogeneização da luz nos cômodos. Assim, é proposto um 

estudo do aproveitamento da luz natural nas escolas de Florianópolis, por meio de simulação 

paramétrica de um modelo e protótipo de edificação.  

O estudo concluiu que há um descaso das instituições municipais de Florianópolis com a 

orientação solar das salas de aula, já que a cidade adotou um modelo padrão para as 

edificações, e muitas vezes a implantação não é devidamente trabalhada. Notou-se também 

uma grande influência dos beirais e peitoris sobre a iluminação interna, e foi identificado que 

as salas com aberturas bilaterais apresentam melhor desempenho da iluminação natural. A 

pesquisa concluiu que os elementos de obstrução, apesar de diminuírem os ganhos térmicos, 

podem significar uma redução do nível de iluminação natural, tornando-se ineficazes. Por 

isso, sugere-se que os arquitetos se tornem empenhados em elaborar projetos que levem em 

consideração todas as variáveis para o conforto visual, resultando em edificações mais 

confortáveis visualmente. Dessa forma, Kremer (2002) encontrou que, para Florianópolis, a 

melhor solução para o aproveitamento da luz natural nas salas de aula é a iluminação zenital, 

abrindo oportunidades para novos estudos na área. 

Santos et al. (2010) realizou uma avaliação da importância e eficácia de elementos de 

proteção solar em salas de aula de uma escola de Vitória-ES. Para desenvolver o trabalho, as 

autoras utilizaram o software Dialux 4.7 para simular as salas de aula, utilizando critérios de 

classificação, níveis de iluminância recomendados (Quadro 1) e fazendo medições nos 

solstícios de verão e inverno, em três horários diferentes. Como resultado, foi encontrado que 

os brises existentes eram suficientes para que as salas utilizassem a iluminação natural em 

62% do tempo, sendo que essa percentagem poderia aumentar para 90% a 100% com a 

utilização de estratégias complementares, tais como aberturas bilaterais, zenitais ou outros 

dispositivos de controle de luz. Além disso, elas concluíram que estudos como esses podem 

ter grande influência nas edificações escolares onde a luz natural é de suma importância para 

o melhor rendimento e aprendizado, abrindo oportunidades para estudos semelhantes em 

outras escolas do Brasil.  

 

Quadro 1 - Intervalos de níveis de iluminância para conforto visual em salas de aula. 
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Fonte: Adaptado de Santos et al, 2010. 

Já em Lima (2011), a captação da luz solar foi trabalhada em um ambiente de escritório de 

Florianópolis-SC. O estudo parte da informação que a iluminação artificial é a segunda maior 

consumidora de energia elétrica (23%) nas edificações públicas e de serviços, ficando atrás 

apenas do condicionamento de ar (48%). Assim, o uso da iluminação natural se mostra como 

uma das soluções viáveis para eficiência energética das edificações. O estudo propõe a 

captação por meio de aberturas zenitais, simulando o ambiente pelos software Daysim (para 

iluminação) e Energyplus (para consumo de energia), propondo seis diferentes modelos de 

aberturas zenitais. Os resultados foram avaliados por meio da produção de gráficos que 

comparam a redução no consumo energético em cada cenário, em que os fatores que mais 

influenciaram os resultados foram o percentual de abertura zenital, o fator solar do vidro 

aplicado e a dimerização da iluminação artificial. O estudo concluiu que, nos melhores casos, 

é possível obter economia de 62% da energia utilizando abertura zenital e dimerização da luz 

artificial. Entretanto, adverte-se sobre a necessidade de avaliar a distribuição da luz e 

possíveis ofuscamentos. 

Moreno (2015) realizou um estudo para escolas da cidade de Natal-RN, onde, apesar da alta 

disponibilidade de luz natural, devido à posição geográfica da cidade, existem poucas 

recomendações arquitetônicas para o seu aproveitamento. Com objetivo de analisar as 

diferentes estratégias de aberturas para captação da luz natural, a autora utilizou um modelo 

3D no Sketch Up de uma sala de aula, e realizou simulações no software Daysim para 

encontrar possíveis soluções que aumentariam a eficiência de cada estratégia. Para analisar 

os resultados, a autora trabalhou com fichas de análise e estabelecimento de critérios, tais 

como níveis de iluminância, uniformidade da luz e ocorrência de ofuscamento. Com isso, 

foram criadas recomendações de projeto considerando: aberturas unilaterais, bilaterais, 

zenitais com shed, e zenitais com lanternim. O estudo concluiu que é possível obter conforto 

visual nas salas de aula em Natal com a luz natural e os principais fatores que influenciam 

em uma boa distribuição da mesma são a fração de céu visível e o percentual de abertura da 

fachada. 

Carvalho (2018) trabalhou em sua tese a qualidade e eficiência de dispositivos de proteção 

solar com características refletoras, para captação e distribuição da luz de maneira 

confortável em salas de aula de Maceió. A autora selecionou as variáveis de refletância, 

especularidade e número de peças dos brises para analisar salas de aula com aberturas 

voltadas para as diferentes orientações solares (norte, sul, leste e oeste). O software TropLux 

foi utilizado para realizar simulações computacionais da iluminação dos modelos. Como 

resultado, encontrou-se que a refletância é a variável que mais influencia de maneira positiva 

na eficiência da luz solar refletida, que pode ser melhorada em até 142%, apesar de que, 

quando o índice é muito alto, a uniformidade da luz fica prejudicada. Para a fachada Norte, 

que recebe alta incidência solar direta, a autora propôs um aumento do número de peças dos 

brises, bem como do índice de refletância, de forma a proteger o ambiente dos raios diretos 

e do aumento de carga térmica, ao mesmo tempo em que é possível aproveitar a iluminação 

natural, mesmo nas fachadas mais prejudicadas. 
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Recomendações técnicas para avaliação do conforto luminoso 

De acordo com o Manual de Iluminação do Ministério de Minas e Energia (MME, 2011) 

alguns requisitos são necessários para que o desempenho de atividades visuais seja 

melhorado tais como captação de iluminação suficiente, boa distribuição de iluminâncias, 

ausência de ofuscamento, contrastes adequados, boa reprodução de cores e padrão e direção 

de sombras. Devitte et al. (2016) explicam que a iluminação interna precisa favorecer um 

bom desempenho das atividades, por meio de uma boa quantidade e qualidade da luz. A 

direção e intensidade da luz adequadas sobre superfície de trabalho garantem uma boa 

reprodução de cores sem causar ofuscamentos, que são prejudiciais para atividades de 

didática e aprendizado. Em Amorim (2002) foi pontuado que nas regiões tropicais há maior 

disponibilidade de luz natural e, devido à sua intensidade ela deve ser trabalhada de maneira 

criteriosa, bloqueando o calor gerado pela incidência de luz direta e aproveitando a 

iluminação proveniente da luz difusa, evitando problemas de conforto térmico e luminoso. 

Bertolotti (2006) considera que, levando em conta a iluminação natural, a boa produtividade 

no ambiente de estudo se deve ao uso primordial da luz natural, utilizando o sistema artificial 

apenas quando necessário. Fora isso, também explicita que a luz precisa ser distribuída de 

forma uniforme e adequada, para evitar ofuscamento. A NBR 5413 (ABNT, 1992) 

apresentava os requisitos técnicos de níveis de iluminância por tipo de atividade 

desempenhada — tais como salas de aula, quadros negros, laboratórios, auditórios etc. Em 

2013, entrou em vigor a NBR ISO/CIE – 8995 (ABNT, 2013), que lista os principais 

parâmetros para avaliação de um ambiente luminoso: iluminância, distribuição da 

luminância, ofuscamento, direcionalidade da luz, aspectos da cor da luz e superfícies, 

cintilação, luz natural e cintilação. Estabelece também, segundo uma tabela, as especificações 

de iluminância, limitações de ofuscamento e qualidade da cor para cada atividade, trabalho 

ou tarefa. Para as edificações escolares os índices são mostrados na Tabela 3. 

  



 
 

 

333 

 

Tabela 3 - Especificações de iluminância (lux), limitações de ofuscamento (UGRL), e qualidade da cor 

(Ra) em edificações escolares 

 

Fonte: Adaptado de NBR- ISO/CIE – 8995 (ABNT, 2013) UGRL 

O Manual de Adequação de Prédios Escolares, da Fundescola (MEC, 2006) também 

estabelece recomendações de insolação e orientação do edifício, de forma que possa 

favorecer a maior captação da luz natural, evitando a incidência de radiação direta sobre a 

superfície de trabalho. Outro fator importante é o posicionamento e tamanho das aberturas 

proporcionar iluminação natural interna e ventilação cruzada nos ambientes. O MEC prevê 

que essas aberturas sejam de 1/8 da área de piso para iluminação e 1/10 para ventilação. Além 

disso, recomenda o uso de marquise e beiral nas fachadas norte e nordeste; beiral ou marquise 

para fachadas sul e leste; utilização de dispositivos de proteção solar nas fachadas oeste e 

noroeste. 

Ressalta-se também a NBR 15575 (ABNT, 2013), norma de desempenho de edificações 

habitacionais, que estabelece requisitos mínimos para o desempenho dos sistemas estruturais, 

cobertura, vedações externas e internas, coberturas e instalações hidrossanitárias das 

construções, visando a qualidade entregue aos usuários e maior vida útil dos 

empreendimentos. A norma também possui critérios para o desempenho luminoso dos 

ambientes internos residenciais, mas não aborda questões relacionadas ao conforto do 

usuário. Além disso, ainda não existe no Brasil uma legislação de desempenho para 

regulamentação das edificações comerciais, públicas e de serviços.  
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Para a eficiência energética das edificações existe a Lei n° 10.295, desde 2001. Essa norma 

brasileira determina níveis mínimos de eficiência e máximos de consumo para máquinas, 

aparelhos e produtos que consomem energia fabricados ou comercializados no Brasil 

(PROCEL, 2014). Por esse motivo, ela é um dos principais instrumentos para efetivação de 

políticas públicas que incentivem atitudes para a conservação e uso racional da energia.  

Por fim, ainda na área de eficiência energética, o RTQ-C (Regulamento Técnico da 

Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e 

Públicas), estabelecido pelo INMETRO em 2019, especifica requisitos técnicos para a 

eficiência energética avaliando a envoltória, sistema iluminação e sistemas de ar 

condicionado das edificações comerciais, públicas e de serviços. Por meio do cumprimento 

dos requisitos, as edificações podem ser classificadas para obtenção do selo PBE Edifica 

(PROCEL, 2019). A iluminação é avaliada segundo a potência total instalada, o 

aproveitamento da luz natural por meio das aberturas laterais e zenitais, a divisão interna dos 

circuitos e o desligamento automático do sistema de iluminação. Conforme os níveis 

atingidos em cada requisito, a etiqueta estabelece uma gradação em forma de letras — A, B, 

C, D e E, em que “A” é mais eficiente e “E” é menos eficiente. 

Além das recomendações normativas, a dissertação de Souza (1997) já trabalhava a 

iluminação natural mostrando que ela depende da fonte, que pode ser direta — luz do sol ou 

difusa do céu e nuvens, ou indireta — a partir de difusores refletivos ou translúcidos que 

foram originalmente iluminados por uma fonte direta. Sendo assim, é natural que a 

quantidade de luz que adentra os ambientes seja influenciada pela estação do ano, pelo 

horário do dia e pelas condições do céu (claro ou encoberto). Em uma pesquisa recente, 

Knoop, Stefani e Bueno (2019) reiteraram que a luz do dia é dinâmica e varia conforme os 

dias, ao longo do ano, de acordo com condições climáticas de intensidade, cor, difusão e 

direção.  Essas circunstâncias também devem ser mensuradas para uma avaliação assertiva 

da luz natural, que garanta a eficiência, o conforto e o desempenho luminoso.  

 

Considerações Finais 

As fontes revisadas permitem analisar os estudos que foram realizados em edificações 

escolares em várias localidades do país. Em sua maioria, elas demonstraram que as aberturas 

bilaterais e zenitais permitem maior conforto visual, por meio da captação e distribuição da 

luz no ambiente, além de conseguirem alcançar os níveis mínimos de iluminância exigidos. 

Além disso, os estudos também mostraram a significativa contribuição que o uso da 

iluminação natural teve para a economia de energia elétrica e consequente melhoria na 

eficiência energética dessas edificações.  

O estudo das recomendações técnicas sobre a iluminação natural mostrou que já existem 

alguns parâmetros para a regulamentação dos sistemas de iluminação nas edificações 

comerciais e de serviços, onde se adequam as instituições de ensino. Contudo, em geral, elas 

tratam da eficiência energética e do desempenho luminoso, fazendo com que o conforto 

visual dos usuários não tenha requisitos técnicos para avaliação.   
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Pode-se inferir pela revisão da literatura estudada, que alguns dos principais aspectos da luz 

que devem ser analisados para alcançar conforto lumínico dos ambientes são: a iluminância, 

o tamanho e posição das aberturas, o ofuscamento, a uniformidade da distribuição da luz e 

as condições do céu.  

Além disso, enfatiza-se que a normatização brasileira não apresenta recomendações 

específicas para as diversas regiões do país, o que demonstra um grande desafio em medir e 

elaborar recomendações técnicas para melhoria dos estudos sobre a iluminação natural.  
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MESA 6 

A Morfologia Urbana de Diamantina como Instrumento de Gestão 

Diamantina Urban Morphology as a Magement Instrument 

La Morfología Urbana de Diamantina como Instrumento de Gestión 

 

Edilson Borges de Barros Filho – Universidade Federal de Minas Gerais90* 

 

Resumo: O artigo contempla postulados metodológicos referentes ao estudo da morfologia urbana 

de Diamantina (Minas Gerais), junto à apresentação de estratégias de conservação de um patrimônio 

ambiental urbano, como subsídios para a futura composição de um aparato normativo de intervenções 
vinculado à gestão da sua área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Este tema foi suscitado a partir dos atuais problemas de gestão da área tombada de 

Diamantina, já que não há normas interventivas criteriosamente aplicadas nesse território de pesquisa. 

Além disso, esta situação dificulta ainda mais as articulações dos organismos da administração 
pública, responsáveis pelo zelo do acervo protegido local. Portanto, o artigo investiga métodos de 

apreensão da forma citadina que possam atuar como eficientes instrumentos de gestão urbana. 
 
Palavras-chave: Morfologia Urbana, Diamantina, Patrimônio Ambiental Urbano. 

 

Abstract: The research contemplates methodological postulates referring to the study of the urban 

morphology of Diamantina (state of Minas Gerais), along with the presentation of conservation 

strategies of an urban environmental heritage, as subsidies for the future composition of a normative 
apparatus of interventions linked to the management of its protected area by the Institute of National 

Historical and Artistic Heritage (IPHAN). This theme was raised from the current management 

problems of the Diamantina area, since there are no interventional norms carefully applied in this 

research territory. In addition, this situation further complicates the articulation of public 
administration bodies responsible for the care of the local protected acquis. Therefore, the article 

investigates methods of apprehension of the city form that can act as efficient instruments of urban 

management. 

Keywords: Urban Morphology, Diamantina, Urban Environmental Heritage.  

 

Resumen: La investigación contempla postulados metodológicos que se refieren al estudio de la 
morfología urbana de Diamantina (provincia de Minas Gerais), junto con la presentación de 

estrategias de conservación de un patrimonio ambiental urbano, como subsidios para la composición 

futura de un aparato normativo de intervenciones vinculadas a la gestión de su área protegida. Instituto 
de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN). Este tema surgió de los problemas de gestión 

actuales del área de Diamantina, ya que no existen normas de intervención cuidadosamente aplicadas 

en este territorio de investigación. Además, esta situación complica aún más la articulación de los 
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organismos de la administración pública responsables del cuidado del acervo protegido local. Por lo 

tanto, el artículo investiga métodos de aprehensión de la forma de la ciudad que puedan actuar como 

instrumentos eficientes de gestión urbana. 

Palabras clave: Morfología Urbana, Diamantina, Patrimonio Ambiental Urbano. 

 

Introdução 

A preservação dos sítios urbanos está associada à definição do que se deve ou não manter e 

permanecer em termos do que, de como e para quem preservar. Esse conceito  atrela-se à 

definição apresentada pela Carta de Washington (1987), referente à salvaguarda de cidades 

históricas, na qual a participação social é tratada como imprescindível para o sucesso desse 

intento: 

A salvaguarda das cidades e bairros históricos deve, para ser eficaz, fazer parte 

integrante de uma política coerente de desenvolvimento econômico e social, e ser 

considerada nos planos de ordenamento e de urbanismo a todos os níveis. Os 

valores a preservar são o caráter histórico da cidade e o conjunto de elementos 
materiais e espirituais que lhe determinam a imagem, em especial: a forma urbana 

definida pela malha fundiária e pela rede viária; as relações entre edifícios, espaços 

verdes e espaços livres; a forma e o aspecto dos edifícios (interior e exterior) 

definidos pela sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração; as 

relações da cidade com o seu ambiente natural ou criado pelo homem; as vocações 

diversas da cidade adquiridas ao longo da sua história; qualquer ataque a estes 

valores comprometeria a autenticidade da cidade histórica. (ICOMOS, 1987, p. 2) 

A conceituação de “cidade histórica” da Carta de Washington corresponde a centros urbanos 

que exprimem valores próprios das civilizações urbanas tradicionais (ICOMOS, 1987, p. 1). 

A Carta de Petrópolis (1987) endossa essa informação ao indicar que “sítio histórico urbano 

deve ser entendido em seu sentido operacional de área crítica, e não por oposição a espaços 

não-históricos da cidade, já que toda a cidade é um organismo histórico”. 

Após oito décadas do início da política federal de preservação do patrimônio, com a criação 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN), em 1937, 

num âmbito no qual a necessidade de se difundir e valorizar as ideias de nação e de identidade 

nacional se concretizou através do resgate e proteção das “vilas coloniais”, avista-se hoje um 

rol de cidades históricas com áreas de interesse cultural mais ou menos diversificadas, 

pressionadas pela forte tendência de transformação tipológica dos seus acervos 

arquitetônicos, associada a diversas questões socioeconômicas e dinâmicas urbanas. 

É essa a realidade contemporânea de várias cidades históricas brasileiras, dentre elas, a cidade 

mineira de Diamantina. Ela será tomada como caso de estudo para o presente artigo, área 

urbana com tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN 

e reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco em 1999. Os problemas enfrentados na 

gestão pública desse sítio histórico suscitaram a discussão do artigo, focado em avaliar 

métodos de apreensão da forma urbana, com vistas a um melhor entendimento da cidade e, 
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consequentemente, avaliação de um mais eficiente aparato de gestão pública da cidade. Em 

paralelo, são expostas estratégias de conservação urbana que, futuramente, podem servir 

como balizadores para a implementação dessas metodologias de apreensão da forma urbana. 

O caso de Diamantina/MG 

A cidade Diamantina fora protegida pelo ímpeto modernista dos técnicos vinculados ao 

incipiente SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), ainda no ano de 

1938. A normatização do tombamento é regida pelo Decreto-lei nº 25 (BRASIL, 1937, p. 1), 

tendo a delimitação de seu perímetro oficializada apenas em 1949 após entendimentos entre 

o então DPHAN (Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e a Prefeitura 

Municipal de Diamantina (IPHAN, 1949, p. 25).  

 

Figura 1 – Delimitação da poligonal de patrimônio mundial da Unesco (verde) dentro do polígono de 
proteção do IPHAN (demarcação em traço e ponto). Fonte: Barros Filho, 2018. 

 

Em 1999, através da candidatura e obtenção do título de Patrimônio Mundial 

(subcategorizado pela UNESCO como Sítio do Patrimônio Cultural), a prefeitura municipal 

de Diamantina apresentou dossiê informando que seu território urbano seria capaz de arcar 
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com a gestão da área protegida, cenário no qual foram desenvolvidos o Plano Diretor e outras 

leis visando a sua devida salvaguarda.  

O conceito da Gestão Pública denota estratégia de ação, realizando-se através do 

entendimento das articulações necessárias para se alocar recursos e usar técnicas de previsão 

de ações úteis para determinado gerenciamento (RIEIRA, 2015, p. 2). À Administração 

Pública competiria, portanto, a macro-organização operacional de um planejamento de ação 

vinculado à estrutura estatal, conforme validado pela Constituição Federal de 1988 – 

organização que pode ser refletida nos três entes federativos. À Gestão, por sua vez, caberia 

o desenvolvimento de estratégias por parte do gerenciador ou ator que coordena as ações de 

gestão, para implementar e fazer valer o planejamento previsto ainda na esfera 

administrativa, refletidos em portarias ou instruções normativas. 

Todavia, ao se defrontar a gestão contemporânea do sítio diamantinense, sem efetiva ação 

conjunta de esferas de poder em ação de gestão do território, vê-se o quanto a sua área 

tombada está de fato aquém de uma eficaz preservação de seu núcleo acautelado, posto que 

o arcabouço normativo não apreende as características urbanas e históricas da centralidade 

citadina de forma eficaz – situação comum a outras centralidades tombadas no Brasil. 

Tampouco é atrelado ao Plano Diretor e à Lei de Uso e Ocupação do Solo (PMD, 2011, p. 

1), dificultando ainda mais a atuação articulada entre os órgãos de gestão do patrimônio local. 

O que se pretende a seguir é justamente avaliar metodologias de apreensão da morfologia 

urbana de Diamantina, a partir da avaliação dos processos de composição da malha citadina, 

para (no futuro) garantir a composição de um aparato normativo de intervenções vinculado 

tanto à cidade de estudo quanto à gestão de outros centros urbanos patrimonializados em 

território brasileiro. Entretanto, essas metodologias precisam estar em consonância com 

estratégias de conservação urbana desenvolvidas para cidades com centros urbanos 

acautelados por órgãos de preservação. 

Metodologias de Morfologia Urbana 

A Morfologia Urbana é o estudo da forma de uma área urbanizada, tratando-a como um 

produto físico das ações da sociedade sobre um determinado território, cujas análises  estão 

intrinsecamente relacionadas a construções, edificações, parcelamentos e áreas livres 

(COSTA; GIMMLER NETTO, 2015, p. 31). 

As metodologias de apreensão do processo urbano, selecionadas para este estudo, retomam 

as Escolas Inglesa e Italiana de Morfologia Urbana (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015, p. 

221-222), junto à interpretação do patrimônio ambiental urbano como defendido por 

Castriota (2009) e Menezes (apud SOMEKTH, 2017, p. 2), contextualizado por Sant’Anna 

(1998). Sem concatená-las a estratégias de conservação urbana, tornar-se-ia infrutífera a 

discussão.  
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Figura 2 – Aplicação da Escola Inglesa – Estudo da formação urbana do Arraial do Tejuco, atual 

Diamantina: manchas periféricas de ocupação condensadas na área central. Fonte: Barros Filho, 2018 
 

 

O método da Escola Inglesa foi desenvolvido pelo geógrafo alemão M. R. G. Conzen, cuja 

apreensão das camadas históricas é feita através da interpretação dos períodos morfológicos 

refletidos nos processos dinâmicos do tecido citadino. Esse método contribui para a 

investigação deste trabalho ao garantir uma completa análise do plano urbano, avaliando o 

arranjo viário, o padrão das edificações e suas respectivas unidades tipológicas. 

Em relação à metodologia da Escola Italiana, o seu fundador, Saverio Muratori, considera a 

existência de um modo de construir edificações intrínseco a um determinado povo 

(GIMMLER NETTO; PEREIRA COSTA, 2015, p. 222). Através disso, influencia a 

construção de estudos que partem da análise da edificação como um tipo básico da área 

urbana, ampliando as escalas de apreensão ao interpretar os demais elementos construtivos 

desse organismo. Então são traçadas análises que compreendem a aglutinação dos edifícios 

em conjuntos, núcleos, rotas, para enfim serem formados os tecidos urbanos.   
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Figura 3 – Aplicação da Escola Italiana – Estudo das tipologias arquitetônicas na área tombada pelo 

IPHAN em Diamantina. Fonte: Barros Filho, 2018. 

 

 

Figura 4 – Simulação digital da topografia na área tombada pelo IPHAN. Fonte: Barros Filho, 2018.  
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Apesar de serem reconhecidas como duas Escolas de Morfologia Urbana, as abordagens 

apresentam pontos complementares entre si, que facilitam uma melhor apropriação da leitura 

urbana de Diamantina. Por tal razão, as duas subsidiam de maneira suplementar a proposta 

aqui apresentada. Ou seja, o estudo de manchas morfogenéticas pode ser encarado junto à 

compreensão do processo de aglutinação dos edifícios em conjuntos, núcleos, rotas, para 

enfim serem formados os tecidos urbanos. Em decorrência do recorte proposto para o artigo, 

não será detalhada a aplicação dessas duas escolas morfológicas em Diamantina – mas apenas 

pincelada a proposta dessa abordagem, como o que foi apresentado.  

Compreendido o organismo urbano, seu processo de formação histórica e sua composição 

tipológica e estilística, deve-se avaliar uma estratégia de conservação urbana pautada na 

melhor preservação do núcleo citadino, como será apresentado a seguir.  

Patrimônio Ambiental Urbano 

As políticas de planejamento urbano no Brasil surgiram principalmente em consequência de 

problemas e conflitos decorrentes do acirramento do processo de urbanização, ao longo do 

século XX. O nascimento das cidades brasileiras não ocorreu ao mesmo tempo em todo o 

país, dependendo de diversos fatores para a sua formação, tais como destinação econômica e 

determinações militares, políticas ou administrativas (BRASIL, 2018, p. 1).  

Já a preocupação mais enfocada às questões patrimoniais urbanas é problematizada a partir 

da década de 1970, ensejo no qual são consagradas as áreas urbanas “como principais objetos 

patrimoniais e centro do discurso preservacionista” (SANT’ANNA, 1995, p. 205). 

Paralelamente, a própria noção de patrimônio arquitetônico é estendida ao longo do século 

passado, passando “de uma formulação restrita e delimitada para uma concepção 

contemporânea tão ampla que tende a abranger a gestão do espaço como um todo” 

(CASTRIOTA, 2009, p. 84).  

Neste sentido, entra em discussão a noção de patrimônio ambiental urbano, no qual a cidade 

é tratada como um artefato humano de origem coletiva e em processo de constante 

transformação (CASTRIOTA, 2009, p. 84). Ulpiano Bezerra de Menezes apresenta ainda 

essa noção como um sistema de objetos, socialmente apropriados, capazes de alimentar 

representações de um ambiente urbano, cuja seleção é determinada pela sua carga de 

significação dotada de potencial legitimador (MENEZES apud SOMEKH, 2017, p. 2). 

Em decorrência disso, por ser um elemento vivo, a preservação do meio urbano deve 

considerar o processo de renovação intrínseco a ele – intrínseco por abarcar questões de 

dinamismo urbanístico que não se cessam, referentes a mudanças de usos e demandas para 

alterações construtivas. Porém, cabe às instituições públicas orientarem esse processo de 

forma equilibrada junto à sociedade, com vistas a ações voltadas à própria comunidade que 

apreende esse espaço citadino, articulando de maneira eficaz (e não predatória) as ações do 

mercado imobiliário e das iniciativas privadas em atuação no território.  
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As estratégias de conservação urbana em áreas preservadas lidaram diretamente com essa 

conceituação (patrimônio ambiental urbano), apesar de algumas vezes não terem sido 

desenvolvidas em prol de um desenvolvimento eficaz. O objetivo principal da conservação 

urbana é possibilitar a preservação de um organismo urbanístico imbuído de valoração 

histórica e artística, sem contudo inviabilizar o seu próprio dinamismo citadino.  

Essas estratégias são múltiplas e acarretaram tanto efeitos positivos como negativos segundo 

os interesses em foco durante o desenvolvimento das mesmas. Como exemplos de estratégias 

de conservação urbana, adotadas ao longo dos séculos XX e XXI, citam-se a revitalização 

urbana, a requalificação urbana, a conservação integrada e a reabilitação urbana. 

A revitalização urbana é uma estratégia que visa a retomada da vida social e econômica de 

uma parte da cidade, gerando atividades econômicas e revigorando área outrora abandonada 

e subutilizada (MOURA et al, 2006, p.1), enquanto a requalificação urbana busca a 

recuperação de uma área deteriorada através de atuações que vão de remodelações na 

infraestrutura à valorização da imagem externa e interna da região edificada (CEDRU apud 

MOREIRA, 2007, p. 118).  

A conservação integrada se trata de um mecanismo mais ponderado ao propor a proteção do 

patrimônio cultural edificado com vistas a um desenvolvimento sustentável, através da 

manutenção de estruturas urbanas preexistentes e harmonizando-as com novos usos e 

funções (ZANCHETI, 2012, p. 2). Já a reabilitação urbana visa valorizar as potencialidades 

sociais, econômicas e funcionais de uma área urbana de forma a melhorar a qualidade de vida 

da população residente ou usuária, mantendo-se a identidade desse lugar (SALGUEIRO apud 

MOREIRA, 2007, p. 118). Ao estudar essas possibilidades de conservação urbana, constata-

se como são complexas essas ações em uma área urbanizada.  

A análise da característica morfológica e de formação histórica do tecido urbanizado de 

Diamantina precisa estar alinhada à avaliação de estratégias de conservação urbana 

desenvolvidas em áreas patrimonializadas análogas. Dentre as estratégias aqui citadas, a que 

à priori melhor incorporaria as metodologias de Morfologia Urbana se trataria da 

Conservação Integrada, capaz de manter estruturas urbanas históricas junto a novos usos e 

funções, que poderiam ser definidos a partir de estudos apurados da forma e do 

desenvolvimento citadino de Diamantina. 

Com isso, podem ser futuramente avaliados critérios e parâmetros construtivos eficazes aos 

imóveis da área acautelada frente à interpretação morfológica desse território, amenizando 

as problemáticas enfrentadas pelos proprietários e gestores públicos na dinâmica urbana de 

Diamantina. Infelizmente, atuais gestores acabam aplicando metodologias bastante rasas 

para a compreensão de uma área urbana, insuficientes para abarcar toda a complexidade de 

um organismo vivo e com regiões de interesse preservacionista. 

Considerações Finais 
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O principal intuito do artigo foi, portanto, apresentar metodologias de apreensão da forma 

urbana junto a estratégias de conservação urbana que podem servir como suporte para futuro 

plano de salvaguarda que leve em conta o estudo volumétrico do sítio e espaço urbano de 

Diamantina.  

Sem buscar esgotar as discussões referentes a critérios mais adequados a serem introduzidos 

no sítio urbano, a pesquisa lança luz a essas metodologias que podem, no futuro, embasar um 

conceito normativo que seja bem fundamentado perante as experiências pretéritas 

enfrentadas pelos organismos administrativos na lida da gestão junto à população detentora 

desse patrimônio, enfocando os aspectos intrínsecos desse próprio território. 

Por outro lado, é extremamente relevante a avaliação das estratégias urbanas já desenvolvidas 

em núcleos protegidos por órgãos de proteção patrimonial. Elas se tratam justamente da 

aplicação de políticas e estudos que, associados a metodologias de apreensão do território 

urbano, traçam um mais acurado diagnóstico das dinâmicas em atuação no território de 

Diamantina. 

Através dessas abordagens, almeja-se uma melhor eficiência da administração pública 

através de políticas e instrumentos bem articulados que servirão como guias para novas 

estratégias de gestão do espaço urbano diamantinense. Além disso, a boa articulação dessas 

estratégias já criaria adequado cenário para o aprofundamento e aplicação das futuras 

normativas de intervenção para correlatas áreas brasileiras patrimonializadas. 

Referências 

BARROS FILHO, E. B. Urbs Adamantina: da gestão à preservação. Dissertação 

(Mestrado Profissional – Programa de Especialização em Patrimônio) - Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Rio de Janeiro: IPHAN/UFRJ, 2018. 

Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/EDILSON%20Disserta%C3%A7%C3

%A3o%20-%20Volume%20Final.pdf. Acesso em 28 de outubro de 2019. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 1937. 

BRASIL. Curso de reabilitação urbana com foco em áreas centrais. Disponível em: 

www.capacidades.gov.br, Acesso em 14 de março de 2018. 

CASTRIOTA, L. B. Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos. Belo 

Horizonte: Ed. Annablume. 2009, 380 p. 

COSTA, A. G; FURTADO, J. F; RENGER, F. E. SANTOS, M. M. D. Cartografia das 

Minas Gerais: da capitania à província. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.  

D’ASSUMPÇÃO, L. R. Preservação urbana em Diamantina: aspectos teóricos e a prática 

institucional. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Salvador: 

UFBA/FAU, 1995. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/EDILSON%20Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Volume%20Final.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/EDILSON%20Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Volume%20Final.pdf
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=NJYjEGg2QUuWWNnCraUURFTPpo0vkNUIJX3ZCnn8gGJLErRVDexW6knSD5dN2yIkRpl6LURXlIk.&URL=http%3A%2F%2Fwww.capacidades.gov.br


 
 

 

349 

 

GIMMLER NETTO, M. M.; PEREIRA COSTA, S. A. Fundamentos de morfologia 

urbana. Belo Horizonte: C/ARTE, 2015. 

 

GONÇALVES, C. S. Experimentações em Diamantina: um estudo sobre a atuação do 

SPHAN no conjunto urbano tombado (1938-1967). 2010. 216f. Tese (Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 

Paulo, USP, 2010. 

ICOMOS. Carta internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas. Washington, 

1987. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br. Acesso em 10 de maio de 2018. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Dossiê 

Diamantina Patrimônio da Humanidade. Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. Diamantina, 1999. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Processo nº 

64-T-38. Trata do tombamento do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Diamantina, 

Minas Gerais. Rio de Janeiro, 1938. 

 

OLIVEIRA, K. C. Parâmetros urbanísticos e a preservação do conjunto arquitetônico e 

urbanístico da cidade de Goiás. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 2014. 

 

MOREIRA, G. Requalificação urbana – alguns conceitos básicos. Disponível em: 

https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/1802. Acesso em 15 de outubro de 2019. 

 
MOURA, D; GUERRA, I; SEIXAS, J; FREITAS, M. J. A revitalização urbana: contributos 

para a definição de um conceito operativo. Disponível em: 

http://revistas.rcaap.pt/cct/article/view/9228/6675. Acesso em 15 de outubro de 2019. 

 
PESTANA, T. C. Diamantina. Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico 

Português. Lisboa, 2001. 

 

PORTAL IPHAN. Carta de Petrópolis, 1987. Disponível em: ttp://portal.iphan.gov.br. 

Acesso em 10 de outubro de 2019. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA. Lei nº 69 de 31 de outubro de 1949. 

Delimita o perímetro sobre o que recai nesta cidade de Diamantina a proteção de que fala o 

decreto lei nº 25 de 30 de novembro de 1937 e dá outras providências. Diamantina, 1949. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA. Lei complementar nº 101, de 18 de 

dezembro de 2011. Dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano no município de 

Diamantina. Diamantina, 2011. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA. Lei complementar nº 103, de 30 de 

dezembro de 2011. Dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Diamantina e 

dá outras providências. Diamantina, 2011. 

https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/1802
http://revistas.rcaap.pt/cct/article/view/9228/6675


 
 

 

350 

 

 

REIS, N. G. A Urbanização e o Urbanismo na Região das Minas. Revista de Estudos sobre 

o Urbanismo, Arquitetura e Preservação. São Paulo, FAU/USP, 1999. 

  

RIEIRA, Mirian. Da administração Pública para a Gestão Pública: uma mínima evolução 

necessária. 5 de novembro de 2015. Disponível em: 

https://www.administradores.com.br/artigos/academico/de-administracao-publica-

paragestao-publica-uma-minima-evolucao-necessaria/91425/. Acesso em 24 de outubro de 

2019. 

 

SANT’ANNA, M Da cidade-monumento à cidade-documento: a trajetória da norma de 

preservação das áreas urbanas no Brasil (1937-1990). 1995. 277 p. Dissertação (Mestrado 

em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

SOMEKH, N. Cidade, patrimônio, herança e inclusão. 2017. Disponível em: 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6825#targetText=Conceito%

20de%20patrim%C3%B4nio%20ambiental%20urbano,-

Meu%20primeiro%20encontro&targetText=Para%20Ulpiano%20Bezerra%20de%20Mene

ses,ambiente%20urbano%E2%80%9D%20(2).. Acesso em 22 de outubro de 2019. 

 

VASCONCELLOS, S. Formação urbana do Arraial do Tijuco. Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Nº 14. Rio de Janeiro, 1959. 

ZANCHETI, S. M; LACERDA, N. Plano de Gestão da Conservação Urbana: conceitos e 

métodos. Olinda: Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, 2012. 304 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.administradores.com.br/artigos/academico/de-administracao-publica-paragestao-publica-uma-minima-evolucao-necessaria/91425/
https://www.administradores.com.br/artigos/academico/de-administracao-publica-paragestao-publica-uma-minima-evolucao-necessaria/91425/
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6825#targetText=Conceito%20de%20patrim%C3%B4nio%20ambiental%20urbano,-Meu%20primeiro%20encontro&targetText=Para%20Ulpiano%20Bezerra%20de%20Meneses,ambiente%20urbano
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6825#targetText=Conceito%20de%20patrim%C3%B4nio%20ambiental%20urbano,-Meu%20primeiro%20encontro&targetText=Para%20Ulpiano%20Bezerra%20de%20Meneses,ambiente%20urbano
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6825#targetText=Conceito%20de%20patrim%C3%B4nio%20ambiental%20urbano,-Meu%20primeiro%20encontro&targetText=Para%20Ulpiano%20Bezerra%20de%20Meneses,ambiente%20urbano
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6825#targetText=Conceito%20de%20patrim%C3%B4nio%20ambiental%20urbano,-Meu%20primeiro%20encontro&targetText=Para%20Ulpiano%20Bezerra%20de%20Meneses,ambiente%20urbano


 
 

 

351 

 

As ruínas da Serra da Calçada: reflexão sobre novas interpretações e intervenções 

arquitetônicas no patrimônio arqueológico; 

The ruins of Serra da Calçada: reflection on new interpretation and architectural 

interventions in archaeological heritage; 

Las ruinas de la Serra da Calçada: reflexión sobre nuevas interpretaciones e 

intervenciones arquitectónicas en el patrimônio arqueológico. 

 

Félix Corrêa Aragão Neto – Universidade Federal de Minas Gerais91 

Resumo 

A ruína é figura insubstituível da cultura humana. O presente artigo trata do estudo de caso das ruínas 

setecentistas da Serra da Calçada, tombadas como conjunto paisagístico em 2008 pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), desconhecidas para grande parte do povo 

mineiro. O estudo busca entender o porquê da desvalorização desse patrimônio, como também os conceitos, as 

análises e as formas de revalorização do mesmo, entendendo a intervenção como meio de conservação e 

visibilidade das ruínas. Busca-se uma interpretação do discurso histórico, revisitando vestígios do passado e 

entendendo este em constante movimento. Fundado em exemplos de intervenção arquitetônica em sítios 

arqueológicos, como o do Forte Fuentes, em Lecco, Itália e do Castelo de São Jorge, em Lisboa, Portugal 

sugerem-se ações contemporâneas intencionando a reinserção das ruínas na vida atual.  

Palavras-Chave: Patrimônio edificado; Projeto de intervenção; Ruínas; Serra da Calçada 

Abstract 

Ruin is an irreplaceable figure of human culture. This article deals with the case study of the eighteenth century 

ruins of the Serra da Calçada, listed as a landscape in 2008 by the State Institute of Historical and Artistic 

Heritage of Minas Gerais (IEPHA-MG), unknown to most of the people from Minas Gerais. The study seeks 

to understand why the devaluation of this heritage, as well as concepts, analyzes and ways of revaluing it, 

understanding the intervention as a means of conservation and visibility of the ruins. An interpretation of the 

historical discourse is sought, revisiting vestiges of the past and understanding it in constant motion. Based on 

examples of architectural intervention in archaeological sites, such as Fort Fuentes, Lecco, Italy and São Jorge 

Castle, contemporary actions are suggested aiming at the reinsertion of the ruins in current life. 

Key words: Built heritage; Intervention design; Ruins; Serra da Calçada 

Resumen 

La ruina es una figura insustituible de la cultura humana. Este artículo aborda el estudio de caso de las ruinas 
de la Serra da Calçada del siglo XVIII, catalogadas como paisaje en 2008 por el Instituto Estatal de Patrimonio 

Histórico y Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), desconocido para gran parte de las personas desconocen 

en Minas Gerais. El estudio busca comprender por qué la devaluación de este patrimonio, así como los 

conceptos, las análisis y las formas de revalorizarlo, entendiendo la intervención como un medio de 

conservación y visibilidad de las ruinas. Se busca una interpretación del discurso histórico, revisando vestigios 

del pasado y entendiéndolo en constante movimiento. Basado en ejemplos de intervención arquitectónica en 

sitios arqueológicos, como Fort Fuentes, Lecco, Italia y el Castillo de San Jorge, Lisboa, Portugal se sugieren 

acciones contemporáneas para reintegrar las ruinas a la vida actual. 

Palabras clave: Patrimonio construído, Diseño de intervención; Ruinas, Serra da da Calçada 
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Escola de Arquitetura, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, sob orientação do Prof. Dr. 

Frederico de Paula Tofani e revisão conceitual da Profa. Dra. Yacy-Ara Froner. 



 
 

 

352 

 

 

Introdução  

No Estado de Minas Gerais, Brasil, dentre suas diversas ruínas testemunhas dos remotos 

processos de formação e de organização dos primeiros núcleos urbanos, encontram-se 

também as ruínas da chamada Serra da Calçada. As ruínas setecentistas remanescentes da 

exploração de ouro em mina a céu, estão localizada nas região metropolitana de Belo 

Horizonte, entre os munícipios de Brumadinho e Nova Lima. 

 

Conhecida pela paisagem do encontro entre os biomas cerrado e campo rupestre ferruginoso, 

a Serra da Calçada reúne ruínas que são polarizadas pelo chamado Forte Brumadinho ou 

Casa de Pedras, além de outras em seu entorno, já bastante descaracterizadas, que faziam 

parte da atividade mineradora no século XVII e XVIII. Trilhas calçadas, canais de abdução 

de água, plataformas arrimadas, muros de pedra, tanques e mundéus encontravam-se 

conectados ao talho esculpido a céu aberto pela mão de obra escrava, em favor da produção 

da riqueza do cobiçado minério (GUIMARÃES, 2002). 

 

Figura 7: Vista da Serra da Calçada para as ruínas e talho a céu aberto. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2018. 
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Figura 8 Localização das ruínas setecentistas pertencentes a exploração do ouro do Séc. XVII-XVIII, em 

torno da lavra a céu aberto, na Serra da Calçada, MG. Leia-se: TC - Trilha calçada de pedras; FB - Forte 

Brumadinho; T - Tanque; P - Plataforma arrimada; M - Mundeús; C – Canais de abdução de água; ET – 

Estrada tropeira; M – Mirante  

 
 

Fonte: Imagem adaptada do Google Earth, em Setembro de 2019. 

 

Nessa perspectiva, os vestígios arqueológicos e arquitetônicos da Serra da Calçada 

demostram a associação daquele espaço e paisagem à atividade mineradora e agropecuária - 

em menor escala - desenvolvida em Minas Gerais, durante o século XVIII. Despertam 

possibilidades de estudos para a compreensão de como funcionaria uma “empresa” 

mineradora nos setecentos, quais aparatos necessários para a extração do ouro. Como 

também, elucida quais populações autóctones habitaram a região em tempos anteriores, uma 

vez que deixaram vários indícios, como artefatos descobertos, através de prospecções 

arqueológicas, que evidencia o negro de forma enfática na sociedade mineira 

(GUIMARÃES, 2002). 

 

A atribuição do valor dado àquela região vai além das edificações testemunhas do complexo 

aurífero da qual faziam parte. Tal valoração mudou com o tempo, indo muito além das figuras 



 
 

 

354 

 

monumentais que encontramos como o Forte Brumadinho/Casa de Pedras com suas ruínas 

que faziam parte da dinâmica de exploração do ouro.  

 

Esse quadro muda substancialmente no final do século XX, com a introdução de novos 

agentes no campo do patrimônio e com a crescente ênfase que se dá aos aspectos intangíveis 

dos bens culturais, fatores que também tornam cada vez mais necessário se explicar a 

operação de atribuições de valores sempre subjacente no campo do patrimônio 

(CASTRIOTA; 2009, p. 101). 

Entretanto, as ruínas permanecem invisíveis. Invisíveis do ponto de vista do conhecimento a 

quem elas são caras, o povo mineiro. A região tem sido objeto de estudo de grupos de 

pesquisa tanto da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, 

quanto de outras escolas como a da Arqueologia e da Biologia, nos últimos dez anos 

(TOFANI, 2016). Entretanto, a negligência com que este patrimônio cultural vem sendo 

tratado pelos seus proprietários, a empresa mineradora VALE S.A., tem aumentado 

gradativamente.  

 

Tombado a nível estadual como Conjunto Arquitetônico e Paisagístico em 30 de julho de 

2008, o chamado Conjunto Histórico e Paisagístico Serra da Calçada (IEPHA-MG) e a nível 

federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 02 de 

dezembro de 2004, junto ao Cadastro Nacional de Sítio Arqueológico (CSN), como Sítio 

Arqueológico Forte Brumadinho, vem passando por modificações, como a erosão do meio 

ambiente e a degradação das ruínas setecentistas pela ação humana (GUIMARÃES, 2002). 

Do seu tombamento e delimitação do perímetro em 2008 até 2015, o sítio encontrava-se 

aberto à ação do homem de forma irresponsável. O uso de motocicletas e jeeps como prática 

de esporte era constante até o Ministério Público de Minas Gerais interferir de forma rigorosa 

em 2015(MP-MG, 2015).  

 

Hoje, seja por pichações, deslocamento das pedras, formação de fogueiras, depredações pela 

ação humana no uso pelos seus frequentadores, as ruínas da Serra da Calçada estão 

ameaçadas. Não se encontra naquela região nem fiscalização, nem acautelamento afetivo, 

nem intervenção para que aquele lugar, através de ações que indiquem e valorizem o que ele 

significa, se estabeleça de forma potente.  

 

Aberto a prática de esportes de baixo impacto, como caminhadas contemplativas, yoga, e 

ciclismo, o sítio da Serra da Calçada tem entre seus usuários um público interessado em 

ecoturismo, como também em turismo contemplativo, sem tanta ênfase quanto ao turismo 

cultural. 
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Entendendo seu desconhecimento, sua desvalorização, é preciso pensar em novas abordagens 

críticas para as ruínas da Serra da Calçada, pensando em ações conjuntas com aqueles 

envolvidos no sítio, definindo métodos de inserção do novo e de reinserção das ruínas na 

vida atual, situando-as da dimensão potencial em uma condição real. 

 

Sítio Arqueológico, Conjunto Arquitetônico e Paisagístico = Paisagem Cultural 

 

O sítio da Serra da Calçada teve seu primeiro registro legal, no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos – CNSA, pelo IPHAN em 2001, como Sítio Arqueológico Forte de 

Brumadinho. Em sua descrição sumária do sítio, o IPHAN identifica o que se chama 

“fortificação”, a lavra, sistema hidráulico (canais de abdução) e a estrada calçada. Percebe-

se que apenas elementos relacionados a materialidade, herança esta ainda da primeira 

manifestação legal de interesse arqueológico no Brasil, o Decreto Lei 25/1937 a partir da 

denominação de “bens de interesse arqueológico”. 

 

No âmbito internacional, a Carta para Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico 

ICOMOS/ICAHM, Lausanne 1990, traz uma noção de sítio arqueológico concernente às 

práticas e debates da década de 1970 e 1980, tratando os sítios arqueológicos como lugares 

onde há indícios de atividades humanas não importando quais sejam elas, estruturais e 

vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o 

material a eles associados (CAMPOS, 2018). 

 

Essa definição de sítio arqueológico adotada pelo IPHAN, à época do registro do sítio em 

2001, como sendo “o lugar onde se encontra artefatos” tem passado por evolução. Percebe-

se definições que passam a voltar o olhar para além do território, do sítio, quando se utiliza 

o termo registro arqueológico em vez de sítio, como um conjunto de variáveis contínuas de 

determinada região/paisagem, refletindo o uso alargado do espaço geográfico e dos seus 

recursos naturais pelas comunidades humanas onde hajam artefatos com altas densidades 

(THOMAS; 2006).   

 

Nessa perspectiva, para o Dicionário de IPHAN de patrimônio cultural, tem-se considerado 

como sítio arqueológico todo local onde há vestígios da passagem de grupos humanos que 

habitam ou habitaram o território nacional e que, na compreensão do arqueólogo, tenham 

suas feições reconhecidas especificamente através dos métodos próprios da arqueologia e 

foram cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Sistema de 

Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (CNSA/SGPA) após a anuência e diagnóstico 

de técnicos e arqueólogos do IPHAN. 
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No âmbito estadual, o sítio da Serra da Calçada foi tombado em 2008, através do Conselho 

Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP, pelo IEPHA-MG, como Conjunto Arquitetônico 

e Paisagístico da Serra da Calçada. Mesmo tombado na categoria Conjunto arquitetônico e 

paisagístico, o dossiê de tombamento já incorporava a discussão de paisagem cultural, para 

se abordar a proteção do conjunto em toda sua complexidade. 

 

A análise de uma possível proteção ao Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 

Serra da Calçada, com a realização de um dossiê técnico alentado a respeito, parece-

nos uma excelente oportunidade para o IEPHA-MG explorar um dos conceitos 

contemporâneos mais importantes na área do patrimônio – a idéia da “paisagem 

cultural”, que, a nosso ver, pode desempenhar um papel decisivo e inovador em 

nosso campo de conhecimento. Desenvolvida pela UNESCO desde o início dos anos 

1990, essa idéia combina de forma inextricável os aspectos materiais e imateriais do 

conceito de patrimônio, muitas vezes pensados separadamente, indicando as 

interações significativas entre o homem e o meio-ambiente natural. (...) Tanto para a 

UNESCO quanto para o Comitê do Patrimônio Mundial, essa nova perspectiva 

representava uma importante contribuição para o desenvolvimento sustentável e o 

envolvimento das comunidades (CASTRIOTA; 2008) 

 

Paisagem é uma palavra que vem sendo bastante estudada desde o último século. Passando 

pela ideia de ambiência de um bem, de lugares com valores culturais e naturais significativos, 

seu conceito vem se ampliando junto com aqueles de patrimônio e preservação.  

 

Artigo 1o- Para os fins da presente convenção serão considerados como “patrimônio 

cultural”: os monumentos, obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições em 
cavernas e grupos de elementos que tenham um valor universal excepcional do ponto 

de vista da história, da arte ou da ciência; os conjuntos: grupos de construções 

isoladas ou reunidas que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na 

paisagem, tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da 

arte ou da ciência; os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, bem como as áreas que incluam sítios arqueológicos, de valor universal 

excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico.  

Artigo 2o- Para os fins da presente convenção serão considerados como “patrimônio 

natural”: os monumentos naturais construídos por formações físicas e biológicas ou 

por grupos de tais formações, que tenham valor universal excepcional do ponto de 

vista estético ou científico; as formações geológicas e fisiográficas e as zonas 
nitidamente delimitadas que constituam o habitat de espécies animais e vegetais 

ameaçadas e que tenham valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou 

da conservação; os sítios naturais ou as zonas naturais estritamente delimitadas, que 

tenham valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou 

da beleza natural. (UNESCO, 1972) 

O conceito de cultura amplia-se também e manifestações culturais consideradas populares 

passam a ter o mesmo respeito e valoração daquelas ditas eruditas. Relações como as de 
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sinergia entre a natureza e o homem são reconhecidas e valorizadas sua interação abrindo a 

discussão para a necessidade de preservar o equilíbrio entre as pessoas e seu ambiente.  

 

Winter Ribeiro (2007) reafirma o conceito de que a paisagem cultural é a relação que o 

homem e sua cultura têm sobre o espaço ocupado, sendo que tal paisagem pode representar 

um testemunho histórico de civilizações que ocuparam determinados locais. 

 

Castriota (2009) define paisagem cultural como aquela que engloba os fatores naturais e 

humanos e a combinação de ambos, incluindo os lugares de valore histórico, paisagístico, 

ecológico, que os grupos reconhecem como representantes de seu povo onde o meio ambiente 

é a “casa” do homem, construída por variados bens materiais e imateriais, incluindo os de 

caráter cultural.  

 

Ruínas que contam  

 

A ruína é figura insubstituível da cultura humana (BAGNATO, 2017). Seria seu valor apenas 

estético ou se reconhecem outros valores intrínsecos a ela? Situados, geralmente, em sítios 

arqueológicos, estão em lugares com configuração particular carregados de elementos com 

diferenças tipológicas, culturais e cronológicas. 

 

Figura 9: Forte Brumadinho/Casa de Pedras ruína polarizadora do conjunto que se encontra em 

degradação na Serra da Calçada, em Brumadinho-MG. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2018. 
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A região em análise faz parte do tempo em que os bandeirantes, incentivados pela Coroa 

portuguesa na última década do século XVII e nos primeiros anos do século XVIII, 

adentraram o país colônia em busca de riquezas minerais, como o ouro e diamantes, sob as 

bases do Mercantilismo. Iniciou-se, assim, o processo de povoamento em Minas Gerais tendo 

como atividade protagonista a mineração, apoiada na agricultura e pecuária. 

 

Nos primeiros anos de exploração, duas técnicas de mineração foram definidas de acordo 

com o tipo das jazidas: a mineração de cascalho (aluvional) e a mineração de morro 

(desmonte). A primeira era esgotada rapidamente quando da ocupação devassada e ocupada 

de forma desordenada do território, o que levava a exploração da segunda técnica em busca 

do ouro de veio nas formações rochosas e encostas. Esta técnica era bastante trabalhosa aos 

inexperientes bandeirantes paulistas, o que incentivou a introdução de novas técnicas, como 

também, o tráfico de negros escravizados vindos do sudoeste da África, ou da denominada 

Costa da Mina, com experiência e conhecimento sobre mineração de encostas (ANTONIL, 

1982). 

 

Os chamados negros de mina-jeje, advindos do grupo étnico e linguístico Akan (DE 

CASTRO, 2002), que habitavam a África Ocidental, de Cabo Verde ao Gabão, e possuíam 

grande domínio das técnicas de mineração, metalurgia e siderurgia, além de exercerem o 

comércio de ouro e moedas na região. A presença da mão de obra escrava maciça naquele 

lugar traz a figura do negro em relevância como parte presente da nossa história que precisa 

ser rememorada. 

 

Figura 10: Representações iconográficas de negros advindos dos países da África que mais migraram para o 

Brasil, nos séculos XVII e XVIII. 

  
Fonte: Rugendas e o Brasil, 2012. 
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Apenas para citar algumas estimativas quanto ao número de cativos importados durante o 

Ciclo das Minas, Maurício Goulart (1949), por exemplo, calcula que, entre 1725 e 1727 dos 

5.700 que entraram anualmente pelo porto do Rio de Janeiro, 2.300 foram transferidos para 

as zonas de mineração, e, durante o século XVIII, 350 mil oeste-africanos foram 

desembarcados no Brasil, a maioria enviada para Minas Gerais, cuja população, em 1786, 

constava de 274.135 negros entre os seus 352.847 habitantes (DE CASTRO, 2002). 

 

As relações que se dão naquele lugar não são apenas materiais, mas também filosóficas, 

históricas, mágicas. Além da paisagem testemunha das rotas dos primeiros povoamentos de 

Minas Gerais, o sítio da Serra da Calçada com seu patrimônio arquitetônico não envolve 

apenas a materialidade de suas ruínas, mas também aqueles que fizeram parte da sua 

construção, daquele modo de viver, de trabalhar que se encontra testemunha na paisagem. 

Elas configuram testemunhas de um tempo, de um sentimento do distanciamento de um 

passado, porém ainda presente na profundidade temporal do mineiro hoje. 

 

Figura 11: Vestígios arqueológicos encontrados no Forte Brumadinho/Casa de Pedras. Dentre os quais: 

fragmentos de cachimbo cerâmico e bojos de cerâmicas com incisões que relembram antigas civilizações.  

  

 
 

Fonte: BRANDT (FAFICH-UFMG), 2016.  

 

Fazer relembrar a vida e a participação do negro naquele lugar, na produção daquele lugar e 

de suas riquezas contribui para promover uma sociedade mais pacífica e inclusiva, 

promovendo os direitos humanos e o bem-estar na ética das relações humanas. Estimula a 
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mudança de um sentido ideológico, a decolonização92 compensando equívocos do passado 

ainda existentes no presente.   

 

Promove-se, dessa forma, um desenvolvimento sustentável através de ações que visem a 

justiça social alinhadas com o os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como 

princípios da Agenda 2030 ONU-UNESCO, plano de ação da ONU para as pessoas, o planeta 

e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. 

 

Intervenção como conservação 

 

Neste estudo será analisada a intervenção em ruínas, situadas em sítios arqueológicos, como 

forma de sua conservação e valoração cultural. Abordar essas histórias gera dualidade, a 

exploração de minérios se confunde com a história de Minas Gerais. Gera riquezas, mas tem 

deixado sequelas. A região em análise, por sinal, está situada sob a denominada região do 

Quadrilátero Ferrífero, onde há altos índices de concentração de minério de ferro. 

Figura 12: Exploração de ouro no Brasil do século 

XVII 

 
Fonte: Rugendas e o Brasil, 2012. 

 

Figura 13 Exploração de ouro no Brasil do século 

XXI 

 
Fonte: Sebastião Salgado, 2016. 

 

  

 
92 O termo decolonização designa aspectos insurgentes que resistem, questionam e buscam mudar padrões 

coloniais do ser, do saber e do poder (Maldonado-Torres, 2007). Fanon conclama que se leve a sério o papel 

que o colonialismo e o racismo antinegro têm desempenhado na formação da subjetividade moderna 

(Maldonado-Torres, 2015). Consideramos que – diz Fanon – diante da convivência das raças branca e 

negra, pensamos que existe uma assunção em massa de um complexo psicoexistencial. Ao analisá-lo, 

visamos sua destruição [...]. As a tudes que pretendo descrever são verdadeiras. Eu as encontrei um número 

incalculável de vezes (Fanon, 2009: 45).  
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Torna-se, assim, imprescindível sua conservação. Conservar no sentido de trazer seu 

conhecimento, sua valoração. Não apenas valores estéticos e históricos, mas também sociais 

e científicos. Conservar não apenas para os acadêmicos, mas para todos, já que é um 

patrimônio de Minas Gerais, do povo mineiro e do povo brasileiro.  

 

A abordagem principal perante as ruínas tem sido puramente visual, nos últimos tempos. 

Uma visão de artefatos arqueológicos que produziram simples contemplação, proibindo o 

fazer naqueles lugares por medo de deteriorá-los, com base em princípios de preservação 

estética carentes de reflexão ética e social. Teria sido essa uma das principais razões que 

levaram sítios arqueológicos a cair em condições muito graves de abandono e decadência. 

 

Interessa refletir sobre a diversidade dos modos de intervenção em ruínas situadas em sítios 

arqueológicos, com seus significados enquanto forma de conservação e valoração da 

materialidade, como também, da imaterialidade da memória do patrimônio construído.  

 

Não se discute aqui em reconstruir a ruína. Reitera-se o que Brandi (2004), defende em sua 

Teoria ao entender que seria uma ilusão “poder fazer a ruína retomar a forma” e que devemo-

nos limitar a aceitar na ruína o resíduo de um momento histórico ou artístico que só pode 

permanecer aquilo que é, caso em que a restauração não poderá consistir de outra coisa a não 

ser sua conservação, com os procedimentos técnico que exige (BRANDI, 2004). Vale 

salientar que a restauração não seria o único modo de intervir no corpo de uma ruína. Assim 

como, constatamos intervenções que criam novas obras a partir dos antigos fragmentos 

arquitetônicos, escavações que colocam a mostra ruínas perdidas e reconfiguram lugares 

(BAETA, 2017). 

A intervenção arquitetônica faz-se necessária, sendo a importância da transformação 

elemento de preservação. Essencial pensar que a gestão dessa transformação esteja 

em sintonia e respeitosamente à preexistência e não esvazie nem rompa a 

continuidade de seus significados (CARSALADE, 2009, p.489) 

 

E o por que não resgatar essa memória, proporcionar visibilidade? É a memória que toca pela 

emoção, seja ela qual for, individual ou coletiva. É a história que carrega a representação do 

passado. Memória e história palavras desvalorizadas em tempos que clamam pelo novo, pela 

novidade, como expressa Nora: 

 

Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma 

consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora. É a 

desritualização de nosso mundo que faz aparecer a noção. O que secreta, veste, estabelece, 

constrói, decreta, mantém pelo artifício e pela vontade uma coletividade 

fundamentalmente envolvida em sua transformação e sua renovação. Valorizando, por 
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natureza, mais novo do que antigo, mais o jovem do que o velho, mais futuro do que 

passado (NORA, 1993). 

  

Esse poder de fazer interagir esses dois fatores (memória individual e memória coletiva), a 

ponto de chegarem a sua “sobredeterminação recíproca”, repousa na estrutura complexa dos 

lugares de memória que acumulam os três sentidos da palavra: material, simbólico e 

funcional. O primeiro fixa os lugares de memória em realidades que consideraríamos 

inteiramente dadas e manejáveis; o segundo é obra de imaginação e garante a cristalização 

das lembranças e sua transmissão; o terceiro leva o ritual, que no entanto, a história tende a 

destituir, como se vê com os acontecimentos fundadores ou com os acontecimentos 

espetáculos, e com os lugares refúgios e outros santuários (RICOEUR, 2007) 

 

Para Huyssen (2014), o interesse pelas ruínas no Século XXI já está distanciado do que 

chamou de “[...] ruínas autênticas” nas quais “[...] o componente de decadência, erosão e 

retorno à natureza, tão central nas ruínas setecentistas e em seu atrativo nostálgico” foi 

eliminado na transformação das ruínas em commodities pelo capitalismo avançado. Essa 

transformação para ele se evidencia quando a capacidade de relembrar “[...] o presente de 

sua transitoriedade” é perdida através da eliminação da condição de decadência e erosão da 

matéria capaz de “[...] rememo‐rar algo que não mais o é”  

Novas intervenções em sítios arqueológicos  

Sendo a intervenção um potencial para a conservação, valoração do patrimônio arquitetônico 

arqueológico, associado ao seu caráter ético e de diálogo, assim como, em sua capacidade de 

recuperar valores significativo e estético das ruínas, quais seriam os caminhos dessa ação 

interpretativa? 

Destaca-se aqui duas problemáticas que a intervenção em sítios arqueológicos enfrentará em 

um primeiro momento, do ponto de vista projetual. O primeiro diz respeito à relação da 

“perda” e limite. A partir de um desenho, de um projeto que limite o espaço/ tempo entre o 

sítio arqueológico e o contexto urbano, a partir de materiais e sistemas construtivos 

específicos, o projeto de intervenção em patrimônio pode valorizar o significado estético das 

ruínas e configurar sua dimensão ética relacionada a paisagem cultural. 

O segundo problema diz respeito à relação entre a escavação e a intervenção, da qual 

dependem as relações físico-espaciais (com impacto na configuração da paisagem após a 

intervenção), bem como as estratégias de programa (com consequentes questões ligadas aos 

métodos e uso do espaço no futuro). Em que momento e que tipo de abordagem para intervir 

em sítios arqueológicos? 

Nessa perspectiva, o projeto de intervenção constrói um diálogo com o contexto por meios 

de relações diacrônicas e sincrônicas entre espaços e limites das diferentes unidades 

históricas e arquitetônicas: um sistema de ações capazes de prever as decisões sobre forma e 
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dimensão das escavações arqueológicas comunicando-se com o projeto. 

Diante do contexto exposto, há aqui dois exemplos, em diferentes níveis de intervenção no 

patrimônio arqueológico, analisados em suas diferentes abordagens interpretativas do 

problema do relacionamento entre a estética e a ética do design da ruína, onde pontuo 

estratégias e poéticas de duas estratégias plausíveis existentes na literatura:  

O primeiro exemplo é o Forte Fuentes em Lecco, por Marco Dezzi Bardeschi. Aqui a 

intenção arquitetônica está na preservação do monumento como uma ruína, buscando 

garantir algumas partes e intervir em outras com obras limitadas de restauração. O Forte é 

um monumento raro de arquitetura militar do século XVII, que foi bombardeado por 

Napoleão, onde se perdeu por completo telhado, pavimentos e partes da alvenaria.   

Entretanto, algumas partes permaneceram de pé, mesmo com as intempéries do tempo, graças 

a uma hera que cercava o forte.  Com isso, pensar na consolidação da ruína foi primordial, 

tendo como objetivo o aumento da segurança das estruturas, sem alterar a condição de ruína, 

presente como testemunha do fracasso militar do século XVII. Tendo como princípio 

orientador a leveza, a intervenção de consolidação consistiu na colocação de alças em fio de 

aço inoxidável, pós tensionadas, atuando para bloquear as potenciais oscilações da alvenaria 

(JURINA, 2012).  

Figura 14: Forte Fuentes, em Lecco. No sentido horário, a ruína antes da intervenção arquitetônica e a 

consolidação através de alças em fio de aço. Abaixo, a ruína antes e depois da integração das lacunas. 
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Fonte: JURINA, 2012. 

Quanto à recuperação parcial da alvenaria, pensou-se em processos para conter a degradação, 

além de eliminar algumas raízes profundamente enraizadas entre as paredes. Quanto à 

integração das lacunas, Bardeschi optou por serem feitas com tijolos de barro, declarando 

sua contemporaneidade sem prejudicar a leitura existente. Vale lembrar, que elementos 

estruturais de tijolos eram presentes na estrutura, assim como, nas abóbadas e arquitraves 

presentes no passado (JURINA, 2012).  

Na escolha da tecnologia, a adoção dos tijolos com características quanto à forma, cor e 

textura deixam em destaque o novo, sendo o novo aqui como um sinal positivo de que não 

se apaga os sinais da história. Foi excluída a utilização de novos pisos em madeira o que 

transformaria a imagem arquitetônica, ofuscando a ideia de transparência que o princípio tem 

como objetivo de fruição das ruínas. O projeto baseado no princípio da intervenção mínima 

envolveu o uso de materiais compatíveis, distinguíveis, capaz de destacar-se como 

contemporâneos, ao mesmo tempo que permite fazer a leitura do original, sem sobreposições 

(JURINA, 2012). 

O segundo exemplo é a praça nova do Castelo de São Jorge, por João Luis Carrilho da Graça, 

cujo projeto contempla a intervenção e a musealização das ruínas a partir da escavação 

arqueológica aberta do sítio. O lugar trata-se do primeiro sítio de ocupação humana em 

Portugal, tendo seu território interior dado origem à cidade de Lisboa e possui vestígios de 

sucessivos períodos de ocupação, como o da Idade do Ferro, habitações muçulmanas 

medievais pelos mouros e um palácio mais recente do século XV (DE ALMEIDA, 2012). 

O projeto é resolvido a partir da definição de um perímetro da área das escavações. Um 

conjunto de muros de contenção revestidos de aço corten define todo o interior, a uma cota 

mais baixa, sendo as escavações e ruínas postas a descoberto. Esta delimitação do sítio 
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arqueológico permite o acesso e uma leitura panorâmica do sítio, já que do lado externo, a 

uma cota mais alta, os muros de aço corten definem um percurso periférico, pavimentado por 

pedras de basalto que circunda todo o conjunto arqueológico promovendo acessos e 

estabelecendo relação com as muralhas, igreja, a cidade e o rio. 

 

Figura 15: Castelo de São Jorge, Lisboa. Intervenção buscando a musealização das ruínas internas do Castelo, 

marcando os três diferentes momentos de sua ocupação ao longo dos séculos.  

  
Fonte: Carrilo da Graça, 2010. 

Internamente, novamente a figura do percurso, mantido original e sem revestimentos, apenas 

cobertos com terra (saibro). Já na superfície escavada, ao primeiro nível espacial e último de 

ocupação, encontram-se os vestígios do pavimento de um palácio do século XV. Para estes 

pavimentos, elevados relativamente ao nível do percurso de aproximação, propôs-se um teto 

levemente inclinado em tela tencionada preta, brilhante, espelhada, cujo reflexo proporciona 

uma outra forma de olhar ao visitante (DE ALMEIDA, 2012). 

 

Avançando no espaço, encontram-se os restos de paredes e pavimentos de dias casas 

islâmicas do século XI e os afrescos que sobre elas subsistem. Tais estruturas foram tomadas 

como oportunidade para reproduzir a sequência espacial anteriormente existente. Um volume 

branco suspenso sobre as escavações, que toca as ruínas de pedra em apenas seis pontos, 

permite trazer a percepção das várias áreas, organizadas em torno de pátios, que introduziam 

a luz e ventilação nas casas geminadas, fechadas para o exterior (DE ALMEIDA, 2012). 

 

As paredes brancas reproduzem a espacialidade doméstica das habitações escavadas, tendo 

o mesmo traçado das antigas reproduzindo fielmente ângulos e inclinações, mantendo os 

pátios descobertos. Entende-se assim a distribuição espacial das casas, com escalas e divisões 

de uma maneira diferente, a partir de uma interpretação do lugar pelo arquiteto. 
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Já as estruturas habitacionais da Idade do Ferro, localizadas numa cota mais baixa ao nível 

de circulação, foram protegidas por um volume fechado sobre si mesmo. Possui caráter 

massivo, dramático e se desenvolve a partir dos muros de aço corten, em continuidade, como 

um espiral, sugerindo movimento de circulação em seu entorno. Possui um rasgo horizontal 

ao longo de sua superfície que convida o visitante a apreciar os vestígios abrigados em seu 

interior. A escolha dos materiais buscou o contraste e a contemporaneidade dos elementos 

utilizados, assim como o uso de tecnologia. Cita-se o uso do aço corten, as placas brancas de 

aglomerado de cimento e madeira, estruturas em treliça de aço (DE ALMEIDA, 2012). 

 

Breve comparativo ao caso das ruínas do ouro da Serra da Calçada 

 

Relacionando os exemplos supracitados ao estudo de caso das ruínas da Serra da Calçada, 

reflete-se de forma análoga sobre a realidade de como o sítio se encontra atualmente e como 

poderia sofrer intervenções dentro da sua condição contextual buscando sua conservação, sua 

revalorização. 

 

Em um primeiro momento, como recurso para escolha da forma de consolidação das ruínas 

que se encontram ameaçadas causadas pelas intempéries, pela ação antrópica e pela forma 

simbiótica com que a vegetação evoluiu, comprometendo não apenas a estética, mas também 

a segurança do lugar.  
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Figura 16: Edificação interna do Forte Brumadinho/Casa de Pedras onde se identifica a perda total do telhado, 

deslocamento de pedras e a presença abundante de vegetação. 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2018. 

 

Em um segundo momento, analisa-se a ideia de percursos conectando os diversos vestígios 

de ruínas já estudados através de prospecções arqueológicas. Considera-se também o uso de 

novos materiais que se diferenciem e distinguem, sejam reversíveis e que permitam fazer a 

leitura histórica sem apagar as marcas do passado, na intervenção em possíveis alvenarias 

que foram identificadas através de prospecções arqueológicas em plataformas de ruínas junto 

às paredes da edificação do Forte Brumadinho/ Casa de Pedras. 
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Figura 17: Planta do Forte Brumadinho/ Casa de Pedras com localização das sondagens e prospecções 

arqueológicas. Neste estudo realizado em 2016, identificaram-se mais duas estruturas de ruínas localizadas ao 

fundo do Forte, como também duas plataformas de pedra localizadas em cada lateral interna. 

 

Fonte: BRANDT (FAFICH-UFMG), 2016. 

A ideia de percurso é reveladora e promissora ao pensar as ruínas no entorno do Forte 

Brumadinho, formadas pelas trilhas calçadas, canais de abdução de água, plataformas 

arrimadas, muros de pedra, tanques, mundéus e a própria cava talhada a céu aberto no centro 

polarizador desse complexo, como forma de uma articulação, permitindo fazer a leitura 

conectada da paisagem. 

Considerações 

Em face do exposto, torna-se propício aprofundar o estudo do objeto, fazendo uma análise 

interpretativa do passado, já que este não é estático encontrando-se em movimento 

(JENKINS, 2007). Percebe-se ser necessário pensar em processos que estimulem e 

promovam não apenas a história e a arquitetura, mas também o social, agregando interesses 

que as decisões possam ser capazes ou incapazes de produzir.  

 

Pensar em intervenção como forma de conservação ao intervir na Serra da Calçada e suas 

ruínas não apenas de forma contemplativa, mas crítica dialogando com a sociedade 

entendendo. Entendendo que a ideia puramente visual de se manter a ruína, tem sido uma das 

principais razões que levaram sítios arqueológicos ao colapso de condições de abandono, 
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degradação e decadência.   

Pensar em mudança de sentido ideológico, em um discurso afro-centrado ao valorizar a figura 

humana do negro como parte inerente àquela paisagem, revalorizando a imaterialidade do 

lugar. Pensar em um turismo não apenas voltado a apreciação de cenários, que reconheça seu 

patrimônio material como imaterial, que contribua para a cultura e formação ética, cidadã e 

igualitária, com base em programas como o difundido pela UNESCO-ONU através do 

Projeto Rota dos Escravos, que visa aumentar a conscientização sobre a escravidão e suas 

consequências.  

Promover uma sociedade verdadeiramente sustentável ao pensar em ações que busquem a 

justiça social, a luta pela dignidade e o cuidado para com a pré-existência a partir de uma 

abordagem fenomenológica. Esta abordagem abre um campo de ricas possibilidades, 

permitindo superar contradições e paradoxos que vieram a ser criados pelos métodos 

tradicionalmente utilizados e que repensa, renova, revaloriza os vestígios e os discursos que 

trazem legitimidade ao tempo.  
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O turismo e o espaço na Lapinha da Serra o papel da Arquitetura Vernácula para o 

desenvolvimento sustentável 

Tourism and space in Lapinha da Serra:                                                                           

the role of Vernacular Architecture for a sustainable development 

Turismo y espacio en Lapinha da Serra: el papel del Arquitectura Vernacula para el 

desarrollo sostenible 

Mariana Maia Klimkievicz Moreira – Universidade Federal de Minas Gerais
93*

 

Resumo: A vila Lapinha da Serra, Santana do Riacho, Minas Gerais, Brasil, desde a década de 1990 

é palco de crescente atividade turística, motivada tanto pela natureza circundante quanto por suas 
expressões culturais. Desde então, o turismo é o principal propulsor de transformações no/do 

cotidiano da população lapinhense, dialeticamente refletidas na ambiência da vila. O objetivo desse 

trabalho é discutir a relação do turismo com a produção do espaço vernáculo edificado na Lapinha, 
analisando em que medida a tradição construtiva fomenta o desenvolvimento sustentável. Para tal, se 

incorpora tanto os aspectos materiais quanto imateriais da cultura como instrumentos de levantamento 

e análise, conforme habitual no processo metodológico da Arquitetura Vernácula.  

Palavras-chave: Arquitetura Vernácula, Desenvolvimento Sustentável, Ecoturismo, Lapinha da 

Serra. 

Abstract: Lapinha da Serra village, Santana do Riacho, Minas Gerais, Brazil, since the 1990s has 

been the scene of increasing tourist activity, motivated by both the surrounding nature and its cultural 
expressions. Since then, tourism has been the main driver of changes in the daily life of the population 

of Lapinha, dialectically reflected in the ambience of the village. The aim of this paper is to discuss 

the relationship between tourism and the production of the vernacular space built in Lapinha, 

analyzing to what extent the constructive tradition fosters sustainable development. To this end, it 
incorporates both material and immaterial aspects of culture as instruments of survey and analysis, as 

usual in the methodological process of Vernacular Architecture.  

Keywords: Vernacular Architecture, Sustentable Development, Ecoturism, Lapinha da Serra. 

Resumen: El pueblo de Lapinha da Serra, Santana do Riacho, Minas Gerais, Brasil, desde la década 

de 1990 ha sido escenario de una creciente actividad turística, motivado tanto por la naturaleza 

circundante como por sus expresiones culturales. Desde entonces, el turismo ha sido el principal 
impulsor de las transformaciones en la vida cotidiana de la población lapinhense, reflejado 

dialécticamente en el ambiente del pueblo. El objetivo de este trabajo es discutir la relación entre el 

turismo y la producción del espacio vernáculo construido en Lapinha, analizando en qué medida la 

tradición constructiva fomenta el desarrollo sostenible. Con este fin, incorpora aspectos materiales e 
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inmateriales de la cultura como instrumentos de encuesta y análisis, como es habitual en el proceso 

metodológico de la arquitectura vernácula.  

Palabras clave: Arquitectura Vernacula, Desarrollo Sostenible, Ecoturismo, Lapinha da Serra 

 

Introdução  

Não há ecoturismo se não há uma abertura para dentro da alma de cada turista. É 
impossível empreender uma viagem pela natureza exterior se não empreendermos 

também a uma viagem interior. As grandes experiências que o contato com a 

natureza possibilita serão tanto mais plenas quanto maior for o conhecimento das 

possibilidades do próprio corpo e da própria alma (GONTIJO, 2003, p. 9 - 10). 

São diversas as interfaces que inferem no desenvolvimento a partir do modelo ecoturístico 

em uma comunidade (GONTIJO, 2003, p. 12). Não se trata de um método simplesmente, 

afinal sua complexidade abrange inclusive instâncias subjetivas, como de cada visitante, 

conforme exposto acima, e de cada morador.  

Reforça-se que o ser quando em contato com o ambiente dialeticamente se reflete e é refletido 

pela materialidade desse. Coloca-se nesse trabalho a Arquitetura Vernácula como uma das 

interfaces ligadas ao possível ecoturismo na Lapinha da Serra, Minas Gerais Brasil.  

Localizada ao pé do Maciço do Breu, no Espinhaço Meridional, a vila está dentro da Área de 

Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira. Consequência de um histórico-geográfico 

circunscrito em si, de difícil acesso e baixo interesse econômico (OTTONI, 2008), suas 

expressões culturais permaneceram expressivas; o dialeto local, por exemplo, até hoje está 

presente na oratória lapinhense. 

Figura 1: Diagrama localização Lapinha da Serra 

 

Crédito: Mariana M. Klimkievicz, 2018. 
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Desde então, o turismo é o propulsor de transformações no e do cotidiano da vila, e por 

conseguinte da cultura de sua população (LOPES, 2009). Dialeticamente, as transições 

culturais e o adensamento e espraiamento do tecido urbano põe em curso o processo de 

transformação, e descontinuidade da arquitetura e técnica construtiva vernáculas. 

Por outro lado, a busca do visitante pelas expressões culturais da Lapinha, como a tradicional 

roda de batuque e sua ambiência, confere valor ao recente passado da vila. Nesse processo, 

o valor da tradição se liga à outros valores, um deles o comercial. Sendo o turista agente da 

produção do espaço lapinhense, suas motivações, significados, cultura influem nas 

dimensões material e imaterial, abrangendo nesse processo a arquitetura vernácula. 

Assim sendo, o objetivo desse estudo é discutir a relação do turismo com a produção do 

espaço vernáculo edificado na Lapinha, analisando em que medida a tradição construtiva 

fomenta o desenvolvimento sustentável.  

 

Metodologia          

Esse estudo conjuga a potencialidade e a necessidade de pesquisa no campo da Arquitetura 

Vernácula brasileira (WEIMER, 2005, XXXIX) com seu mais recente debate internacional, 

evitar tratar o vernáculo apenas de forma sectária e congelada (OLIVER, 1990; UPTON, 

2001; VELLINGA, 2006; REZENDE, 2018).  

De natureza interdisciplinar (CARTER e COMLEY, 2005), a Arquitetura Vernácula dispõe 

de base metodológica ampla, pautada nas esferas tecnológica e social. Assim, se utilizará 

tanto os aspectos materiais quanto os imateriais da cultura como instrumentos de 

levantamento e análise. Em outras palavras, tanto as pessoas, quanto as edificações e seus 

materiais constituirão fontes básicas para o desenvolvimento desse estudo.  

Os dois eixos de análises se dialogam e se complementam por meio de influências mútuas e 

dialéticas. De fato, se as construções são o exemplo material mais visível da arquitetura 

vernácula, a sua compreensão e realização exigem o mergulho em cada cultura que a produz, 

e sem a qual se torna impossível, ou no mínimo, sem significado a sua continuidade 

(GLASSIE, 2000). Pois a origem e os significados das opções formais e tecnológicas das 

edificações estão nas pessoas e em sua cultura, assim como esta própria cultura enquanto 

materialidade influencia nesta constituição (REZENDE, 2018). 

Posta a indissociável relação entre a materialidade e a imaterialidade da cultura, nesse 

trabalho esses dois eixos de análise partam de estratégias de abordagem próprias. O quadro 

abaixo faz um resumo da estruturação de abordagem.  
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Quadro 1: eixos de análise 

EIXOS FONTES BÁSICAS ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM 

Cultura material Edificações e  

seus materiais 

Descrição da arquitetura e das técnicas 

vernáculas Levantamento das edificações 

da vila 

Cultura imaterial Pessoas Observação Participante e entrevistas 

Questionário EcoBlitz 

 

A partir da breve descrição da arquitetura e das técnicas vernáculas da Lapinha se esclarece 

a solução material empregada nas edificações da vila desde a década de 1950. Cada momento 

infere em um processo de transformação e/ou descontinuidade da tradição construtiva 

(KLIMKIEVICZ, 2019, a).  

A partir do levantamento (KLIMKIEVICZ, 2018 a) das edificações (aproximadamente 670) 

na zona de influência direta da Lapinha, discute-se a materialidade que dá suporte às 

dinâmicas cotidianas da vila, valendo-se do tipo arquitetônico, das técnicas empreendidas e 

da ocupação da vila. Os dados utilizados são: endereço, uso(s) (residencial, casa ou bangalô 

de aluguel, comercial, pousada, público e apoio), período de construção (até o ano 2000, 

entre 2000 e 2010 e entre 2010 e 2018), técnica(s) construtiva(s), gabarito (um ou dois 

pavimentos), material(is) da cobertura e acabamento da divisa frontal. 

A Observação Participante é um modo de pesquisar dentro do método etnográfico fundado 

na antropologia cultural norte-americana no final do século XIX. Sua prática se dá 

notadamente em campo e “coloca o pesquisador no meio da comunidade que ele está 

estudando” (ANGROSINO, 2009 a, p. 17). Dentre as três categorias definidas por Adler 

(1978), entende-se que esse trabalho se encontra na “observação participante ativa”, na qual 

o pesquisador se encontra “no seio do grupo em estudo (...) mas mantendo (...) certa 

distância” (FINO, 2003, p. 4), uma vez que a autora tem atuação em ações comunitárias da 

vila, mas não é moradora. 

A coleta de relatos dos moradores foi realizada com representantes nascidos em todas as 

décadas entre 1930 e 2000, de modo semi−dirigido, ou seja, a partir de questões pré-

estabelecidas inseridas de acordo com a inclinação do(a) entrevistado(a). Buscou-se entender 

as motivações e desafios vivenciados pela população local no tocante à tradição construtiva. 

Por sua vez, o contato com os visitantes se deu indiretamente por meio de sistematização de 

dados coletados ao longo de três anos na EcoBlitz, ação promovida voluntariamente pela 

população local em feriados e datas festivas. Os dados componentes são “hospedagem” (dia 

apenas, pousada, casa o bangalô de aluguel, camping ou casa de amigo / familiar), cidade 

onde reside, como ficou sabendo e motivação da visita. 
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A investigação acerca da Arquitetura Vernácula, eixo estruturante desse trabalho, se deu em 

dois blocos: (1) autores do final do século XX e início do XXI que iniciaram e aprofundaram 

o campo de discussão e (2) autores do século XXI que estudam casos de localidades turísticas 

brasileiras que vivenciam a transição de seu processo construtivo.  

Com intuito de contextualizar a Lapinha e sua região circundante e discutir a viabilidade do 

ecoturismo nessas terras incorpora-se a tese “A ilusão do Ecoturismo na Lapinha da Serra”, 

finalizada em 2004 por Bernardo Gontijo, a qual contém rica descrição histórico-cultural e 

cujo objetivo foi “analisar a sustentabilidade do turismo que vem se desenvolvendo em 

Lapinha, bem como sua relação com o problema da Serra do Cipó.” A dissertação “Diferença 

e Conflito: uma perspectiva teórica para análise do fenômeno do turismo a partir das 

transformações do/no modo de vida dos lapinhenses”, de Cristiane Lopes, finalizada em 

2009, é pertinente a esse estudo na medida em que analisa a influência do contexto 

contemporâneo no cotidiano do morador. Livros de Ottoni (2008) e Goulart (2009) também 

serão incorporados à contextualização histórico-geográfico do território circunvizinho. 

 

Contextualização da vila Lapinha da Serra 

O início da ocupação colonial no território onde hoje a Lapinha está situada se deu na virada 

do século XVII para o XVIII, ocasionada pelas viagens entre Villa Rica (Ouro Preto) e 

Tejuco (Diamantina), impulsionadas pela extração do ouro e diamante (OTTONI, 2008). 

Entre as três grandes rotas percorridas na época, o “caminho de dentro pelas Macaúbas” 

passava por Riacho Fundo (Santana do Riacho) e por Lapa (proximidades da Lapinha da 

Serra), conforme consta em um volume de cinco mapas elaborados pelo matemático Diogo 

Soares em 1735. Segundo Gontijo (2003, p. 58), o termo Lapa “refere-se às formações 

calcárias da região e indica que por lá se procurava diamante”. Quase um século depois, em 

1821, a região foi mapeada como fazenda da “Lapinha”, pelo naturalista Wilhelm Eschwege. 

A Lapinha sempre esteve muito vinculada à Santana do Riacho. Ambas as localidades 

viveram grande parte de sua historia da agricultura e da pecuária, sendo na Lapinha, até o 

final da década de 1990. A partir do relato de José Marques, Gontijo (2003, p. 71) evidencia 

a economia local do século XX com as comunidades circundantes, promovida por meio dos 

cargueiros presos em burros:  

(...) é realmente incrível como os animais rompem e se equilibram nessas estradas 

carregados de arroz, feijão, milho, cebola, alho, café, batatinha, rolos de toucinho 

salgado amarados com cipós e balaios de queijo para o mercado de Conceição; de 

lá voltam carregados com sal, querosene, fósforo, tecidos, cachaça, macarrão, 
fumo, cibalena e muito pão, o ‘sovado São José’ – as tropas levam e trazem tudo, 

são o único meio de transporte (fala de José Marques, apud GONTIJO, 2003, p. 

71). 

Em 1947 o processo de implantação da Usina Coronel Américo Teixeira (UCAT) é iniciado, 

trazendo consigo movimento à pacata vila. Foi inclusive nesse período a construção da ponte 

na chegada de Santana do Riacho em direção à capital Belo Horizonte. O represamento para 
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UCAT, uma das maiores transformações na paisagem lapinhense, foi estabelecida com base 

na cota altimétrica da vila, conforme consta na “planta topográfica total da bacia de 

armazenamento”, de 1949.  

Durante a década de 1960, por iniciativa de dois norte-americanos, mais um empreendimento 

foi desenvolvido próximo à Lapinha: o garimpo de diamante no Soberbo (sistema de 

cachoeiras e poços a um dia de caminhada da vila). Suas duas maiores influências foram a 

abertura da estrada, ainda em uso, para acessar a Lapinha e a consolidação do uso de cal para 

acabamento das paredes de terra, ainda que nunca tenha substituído completamente a tinta 

de tabatinga (solo argiloso de coloração clara) (KLIMKIEVICZ, 2019 a, p. 33). Em 1988, 

quase 40 anos após a construção da UCAT, a vila foi abastecida com energia elétrica.  

A circunstância de resguardo político-econômico-geográfico da Lapinha manteve suas 

dinâmicas circunscritas em seu entorno próximo até o final do século XX (GONTIJO, 2003; 

LOPES, 2009). À vista disso, suas expressões culturais perpetuaram-se ao longo do tempo, 

a exemplo suas técnicas construtivas, sendo o adobe a mais expressiva atualmente 

(KLIMKIEVICZ, 2019 a, p. 40). 

Desde o início da década 1990, em progressivo crescimento, o turismo se tornou o principal 

viés de transformação da Lapinha, do ponto de vista econômico, ambiental e social (LOPES, 

2009). 

 

Produção do espaço lapinhense 

Dentre as categorias fundamentais do conhecimento geográfico a mais geral e que inclui as 

outras é o espaço (SANTOS, 1988, p. 25). Nesse trabalho duas adquirem destaque, espaço e 

paisagem, tendo, evidentemente, definições diferenciadas. Uma característica comum entre 

os termos é a abrangência de acepções utilizadas.  

Sobre espaço, Santos (1988) dispõe ser 

Um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; não entre 

estes especificamente, mas para as quais eles servem de intermediários. Os objetos 

ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço é resultado da ação dos 

homens sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais 

(SANTOS, 1988, p. 25). 

Santos (1988) complementa promovendo a distinção entre os dois termos 

A paisagem é diferente do espaço. A primeira é a materialização de um instante da 

sociedade. Seria, numa comparação ousada, a realidade de homens fixos, parados 

como numa fotografia. O espaço resulta do casamento da sociedade com a 

paisagem. O espaço contém o movimento. Por isso, paisagem e espaço são um par 

dialético. Complementam-se e se opõem. (...) É a maneira com que se dá a 
produção, e o intercâmbio entre os homens que dá um aspecto à paisagem. O 

trabalho morto (acumulado) e a vida se dão juntos, mas de maneiras diferentes. O 

trabalho morto seria a paisagem. O espaço seria o conjunto do trabalho morto 

(formas geográficas) e do trabalho vivo (o contexto social) (SANTOS, 1988, p. 

25). 
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Adota-se ao longo desse estudo majoritariamente a noção de espaço, por conferir maior 

abrangência à discussão de produção de seus objetos materiais e imateriais e a dialética 

relação entre eles. 

Dentre a variação da arquitetura e das técnicas vernáculas na Lapinha, considera-se frutífero 

descrever a residência tipo. Apesar de atualmente serem encontradas apenas três exemplares, 

os relatos apontam que o tipo arquitetônico era o mais popular até a década de 1980. 

Figura 2: Edificação vernácula tipo lapinhense, fachada quarto - sala 

 

Crédito: Pedro Ivo T. Palmer, setembro 2018. 

 

A edificação vernácula tipo lapinhense possui planta baixa quadrada dividida em quatro 

cômodos simétricos (dois quartos, sala e cozinha). Em alicerce de pedra, conforme ilustra a 

figura 2, eleva-se a estrutura e a alvenaria do chão, protegendo assim a edificação da umidade. 

Nos quartos, preferencialmente, se utilizava assoalho de tábuas de madeira cortadas 
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localmente, e na cozinha e na sala chão de terra batida finalizada com tinta de tabatinga94. Os 

pilares de madeira lavrada a machado eram locados nas quatro extremidades da casa, com 

disposto na figura 2; e no centro da edificação, para estruturar as peças da base da cobertura. 

A alvenaria externa era empreendida em adobe (figura 2), argamassas de assentamento e 

revestimento de terra e esterco e acabamento com tinta de tabatinga e de toá, solo com 

coloração amarela e roxa. A cobertura era preferencialmente empreendida em telha cerâmica 

produzida localmente e estruturada com madeira coletada no entorno próximo à residência. 

Portas e janelas eram de madeira coletada, tratada e lavrada localmente. 

O avanço no campo da Arquitetura Vernácula aponta para a importância de estudos que se 

dedicam e valorizam as transformações a que esta arquitetura está sujeita (OLIVER, 1990; 

UPTON, 2001; VELLINGA, 2006; REZENDE, 2018). Nesse trabalho dedica-se a traçar 

sucintamente as transformações e descontinuidades da arquitetura vernácula e o contexto 

vivido no momento de transição. 

O registo da arquitetura e das técnicas vernáculas da Lapinha (KLIMKIEVICZ, 2019 a) é 

embasado em relatos e edificações antigas. Assim sendo, está vinculado por meio dessas 

evidencias até a década de 1950. Ainda assim, a população originária afirma que a casa tipo 

brevemente apresentada acima remete a tempos ainda mais longevos.  

O primeiro período no qual se observa transformações na tradição construtiva lapinhense se 

deu na década de 1970, contemporâneos ao garimpo de diamante no Soberbo. Está posto que 

tanto pela abertura da estrada como pela influência direta do uso pelos garimpeiros a cal 

passou-se a emprega-la com maior frequência, ainda assim por a vila ter um histórico bastante 

humilde, a maioria das paredes lapinhenses continuou sendo pintadas com tinta de tabatinga 

e grude de mandioca. Foi também nesse período que a população local deixou de incluir o 

esterco e o capim nos adobes. Algumas técnicas foram empreendidas até a década de 1980, 

já não mais sendo materializada na década de 1990. O emprego de cobertura de sapé foi 

progressivamente sendo trocado pela telha cerâmica, principalmente pelo risco de fogo que 

a palha ocasionava. Observa-se a descontinuidade das paredes de "enchimento", denominado 

por Weimer (2005) como gaiola de pau a pique, assim como do piso de terra batida e do 

emprego da cal para acabamento das alvenarias de terra. Observa-se também a transformação 

da tinta de tabatinga, que teve o grude de mandioca substituído pela cola branca. A década 

de 1990, em meio ao início do turismo na Lapinha, foi um período particular para 

transformação e descontinuidade das técnicas vernáculas. As alvenarias de adobe, a tinta de 

tabatinga e de cal eram as principais soluções empregadas, com ainda algum resquício de 

outras.  

No século XXI, por sua vez, ocorreu a maior transformação da arquitetura vernácula 

lapinhense: uma motivação distinta em apreender as técnicas vernáculas. Se antes girava em 

torno de construir uma habitação, um abrigo, sendo toda a população detentora desse 

conhecimento, em um novo contexto, novo cotidiano, a motivação se dá, para além da 

tradição, pelo valor comercial embrionado na ressignificação acarretada pelo turismo, sendo  

 
94 Solo argiloso branco 
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as técnicas, cada vez mais, de domínio exclusivo dos mestres artífices e profissionais da 

construção civil (KLIMKIEVICZ, 2019 b, prelo).  

 

Dentro da discussão de desenvolvimento de paisagem cultural, Sauer (1996, p. 307 apud 

RIBEIRO, 2007, p. 21 - 22) pontua a variável tempo, como quando coloca que “não é 

estática, [e] está sujeita a mudar, tanto pelo desenvolvimento da cultura, como pela 

substituição dessa”. A atividade turística foi fator fundamental no estabelecimento da cultura 

hegemônica, que a partir da década de 1990 se fez cada vez mais consolidada na vila. O 

contato entre tradicional e convencional se deu de forma presencial, a partir dos novos 

habitantes da vila e do consequente crescimento urbano, como também virtual, por meio da 

influência do mercado da construção civil convencional. Vale ressalta que dada a 

disponibilidade de lotes na Lapinha até então, o processo de demolição de edificações 

vernáculas não se mostrou expressivo.  

Em 1949 havia 26 edificações na vila, segundo a já citada “Planta Topográfica Total da Bacia 

de Armazenamento”. O levantamento (KLIMKIEVICZ, 2018 a, p. 349) evidencia que até a 

virada do milênio já constavam 90 edificações. Entre 2000 e 2010 observa-se o crescimento 

de quase 300%, constando 265 edificações construídas, representando, neste intervalo, 41% 

do total existente em 2018. Entre 2010 e 2018 foram construídas 45% das edificações 

presentes na vila no momento do estudo, sendo um quinto dessa parte em construção, 

evidenciando expressividade da expansão urbana na Lapinha atualmente.  

O levantamento revelou o caráter de espraiamento do crescimento urbano de Lapinha, afinal 

52% das edificações construídas após 2010, incluindo as em construção, estão locadas em 

vias fora do perímetro central (KLIMKIEVICZ, 2018 d, p. 14). 

Em uma amostragem de 73% do total de edificações na Lapinha, 43% é direcionado, 

sobretudo, à dinâmica turística (KLIMKIEVICZ, 2018 a, p. 349 - 350). O levantamento 

mostra que pelo menos 28% dos edifícios são casas ou bangalôs de aluguel, 8% são pousadas 

e 7% comercial. Dos 51% identificados com uso residencial, faz-se necessário ressaltar que 

grande parte dos edifícios são também alugados para turistas. Os 6% restantes referem-se à 

edifícios de uso público, em ruína e de porte significativamente menor, utilizadas como apoio 

aos edifícios principais. 

Quanto ao adobe, a técnica vernácula atualmente mais expressiva na Lapinha, percebe-se que 

a quantidade de edifícios que o emprega, ainda que em apenas um detalhe, em relação ao 

total construído, é cada vez menor: 59% até o ano 2000, 29% entre 2000 e 2010, 23% entre 

2011 e o início de 2018 e 8% nas edificações ainda em construção (KLIMKIEVICZ, 2018 a, 

p. 353). 

Como ilustra a figura 2, o tipo arquitetônico da antiga vila limitava-se a um pavimento. Em 

uma amostragem de 87% do total de edificado em 2018, 29% era construído com dois 

pavimentos (KLIMKIEVICZ, 2018 a, 352). Apesar de a verticalização ainda não ser 

demasiadamente expressiva, muitas das edificações da vila, seja com um ou dois pavimentos, 

possuem pé direito elevado, sendo que parte delas têm também caixa d’água acima. 
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A vila se desenvolve em grande parte ao longo de um morro. Assim sendo, as coberturas são 

elementos de destaque na paisagem. Conforme já exposto, as telhas cerâmicas se 

consolidaram como solução construtiva desde a década de 1970 (KLIMKIEVICZ, 2019 a). 

Considerando uma amostragem de 67% do total de edificações da vila, 93% empregam a 

telha cerâmica. Evidentemente, se adquire atualmente as telhas nos depósitos de construção, 

de forma que se mostra inteiramente distinta a linha de produção da peça. Ainda assim, o 

expressivo emprego das telhas cerâmicas colabora significativamente com a manutenção da 

estética vernácula.  

São diversas as localidades que após estagnação econômica mantiveram suas expressões 

culturais e se mostraram atrativas à atividade turística. Impulsionadas pelo turismo, essas 

ocupações vivenciam a transição de seu cotidiano, tendo como consequência a transformação 

de seu espaço. Em Minas Gerais, por exemplo, as comunidades turísticas Bichinho e São 

Tomé das Letras passaram pela transformação de suas técnicas construtivas vernáculas, 

materializada na exposição das alvenarias de adobe e pedra, respectivamente (REZENDE, 

2018). Na Lapinha esse processo também se fez presente, atualmente o adobe aparente é cada 

vez mais empregado, como ilustra a figura 3. Diferentemente das duas cidades mineiras 

citadas, na Lapinha não houve o a retirada da argamassa de acabamento mas sim a construção 

de novas edificações. Notoriamente alvenarias antigas, antes rebocadas com terra, já em 

necessidade de manutenção, também valeram-se da nova estética. Dada a necessidade de 

proteção aos blocos de terra, (Rezende, 2018), iniciou-se o uso de uma camada hidrofóbica 

para acabamento da vedação, ou com cola branca, ou verniz, ou resina acrílica. 

Figura 3: Residência antiga com adobe aparente 

 

Crédito: Mariana M. Klimkievicz, 2018. 

Cada vez mais expressivo, a imitação dos adobes se dá principalmente nos pequenos muros 

frontais. Empreende-se alvenaria convencional rebocada com cimento e desenha-se linhas 

paralelas e ortogonais, conforme evidencia a figura 4. 
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Figura 4: Muro em tijolo furado e reboco de cimento imitando adobe aparente 

 

Crédito: Mariana M. Klimkievicz, 2018. 

 

A relação do homem com o meio em que vive tem influência direta com o gênero de vida da 

população que ali se estabelece, e em diferentes épocas e organizações formam-se distintas 

paisagens (BLANCHE, 1903, apud RIBEIRO, 2007, p. 29).  

Ribeiro (2007) cita também a lógica de Berque, na qual “a paisagem não reside somente no 

objeto nem somente no sujeito, mas na interação complexa dos dois”. Sendo a Paisagem 

Marco habitat onde “cada grupo grava em seu espaço os sinais e os símbolos de sua 

atividade” (BERQUE, 1984, p. 33, apud RIBEIRO, 2007, p. 30), o processo de 

descaracterização da Lapinha vernácula advêm justamente da transformação do/no cotidiano 

lapinhense. Adicionalmente, sendo a Paisagem também Matriz, “as estruturas e formas da 

paisagem contribuem para a percepção de usos e significações” (BERQUE, 1984, p. 33, apud 

RIBEIRO, 2007, p. 30). Ora, caso haja intenso processo de descaracterização e formação de 

uma paisagem nova na vila, aqueles que a vivenciam apenas por um final de semana poderão 

compreender o espaço não como um ambiente rico em uma cultura própria, mas uma 

ambiência desprovida de história e símbolos. 

Ribeiro (2007) complementa a discussão com o posicionamento de Cosgrove (1984, p. 5), 

apontando que “as mudanças nas formas como os homens se organizam para produzir suas 

vidas materiais resultam e, ao mesmo tempo, influenciam as mudanças no relacionamento 

com seus ambientes físicos”. Ainda em Ribeiro, “a paisagem é introjetada no sistema de 

valores humanos, definindo relacionamentos complexos entre atitudes e a percepção sobre o 
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meio” (ENGLISH e MAYFIELD, 1972, p. 7, apud RIBEIRO, 2007, p. 24). O entendimento 

e a atuação do usuários que assimila a Lapinha, seja por um contato de um turista em final 

de semana ou mesmo de um residente fixo, está diretamente ligada à sua leitura espacial. 

Assim, reforça-se a necessidade de compreensão das vaiáveis que direcionam a produção do 

espaço lapinhense. 

Conforme apontam relatos e a própria materialidade da vila, há o interesse da população local 

em assumir a influência vernácula em suas edificações. Por exemplo, dentre as diferentes 

razões, atualmente o uso do adobe na Lapinha está relacionado ao seu apelo estético, como 

apontado nas falas de seus moradores e nos muros e paredes em alvenaria convencional que 

simulam o adobe, através de sulcos no reboco de cimento, conforme ilustra a figura 4. Além 

disso, o uso do adobe é acentuado nas edificações comerciais, totalizando 52% destes 

edifícios (KLIMKIEVICZ, 2018 b).  

 

Um possível Ecoturismo na Lapinha da Serra? 

No final do século XX, diversos eram os conceitos que convergiam em representar um 

turismo sustentável, todos com características que se oponham ao turismo convencional, ou 

turismo de massa (GONTIJO, 2003, p. 174).  

Uma vertente expressiva foi o turismo alternativo, cunhado por Krippendorf (1989) o qal se 

voltava para “ambientes intocados` e a descoberta de novas modalidades de ´sociabilidade 

típicas de comunidades pré-capitalistas ou tradicionais” (Benevides, 1998; Bindá, 1995; apud 

GONTIJO, 2003, p. 174). Adicionalmente, pressupunha-se “maior respeito às populações 

autóctones, uma valorização de seu ambiente natural e de sua cultura e a busca de 

experiências multidimensionais e multisensoriais da viagem” (Pires, 1996; Bindá, 1995; 

Benevides, 1998; apud GONTIJO, 2003, p. 174). Esse segmento deu origem ao atual turismo 

de base local (GONTIJO, 2003, p. 174). 

O termo ecoturismo especificamente foi delineado por Ceballos-Lascuráin (1983). Abaixo o 

autor aborda o termo junto ao turismo ecológico: 

Consiste em viagens ambientalmente responsáveis com visitas a áreas naturais 

relativamente sem distúrbios, para desfrutar e apreciar a natureza – juntamente com 

as manifestações do passado ou do presente que possam existir, e que ao mesmo 

tempo promove a conservação, proporciona baixo impacto pelos visitantes e 
contribui positivamente ao envolvimento sócio econômico ativo das populações 

locais. (...) É uma forma de ecodesenvolvimento que representa um meio prático e 

efetivo de atrair melhorias sociais e econômicas para todos os países, e é um 

poderoso instrumento para a conservação das heranças naturais e culturais pelo 

mundo (CEBALLOS-LASCURÁIN, 1983, apud GONTIJO, 2003, p. 175).  

Uma década depois, a EMBRATUR (1994) adotou definição exposta abaixo: 

Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio 
natural e cultural incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das 

populações envolvidas, (...) toda atividade turística realizada em uma área natural 

com o objetivo de observação e conhecimento da flora, fauna e aspectos cênicos 
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(com ou sem sentido de aventura); prática de esportes e realização de pesquisas 

científicas. (EMBRATUR, 1994, apud GONTIJO, 2003, p. 175 - 176). 

Em sua tese A ilusão do ecoturismo na Serra do Cipó / MG: O caso de Lapinha Gontijo 

(2003) sistematiza oito características, algumas expostas abaixo: 

•  Identificado com a “ética conservacionista” → compromisso com a proteção da 
natureza mais responsabilidade social dos viajantes junto ao meio visitado; 

•  Instrumento viável de utilização sustentável do meio natural e de valorização das 

culturas autóctones; 

•  Aceito e proposto como atividade modelo preconizado para o desenvolvimento 

sustentável, foi adotado inicialmente por grandes ONG’s mundiais e depois pelos 

diversos governos, sendo alvo de políticas públicas neles desenvolvidas; 

• Ascendeu a partir do cruzamento de uma nova concepção no campo 

conservacionista com uma nova indústria de viagem; 

•  Combina com uma mudança de atitude na forma de aproveitar o tempo livre 
→ viajantes querem ser ativos e ser educados sobre os lugares que visitam; 

•  Suscita a busca, o conhecimento, a apreciação e a contemplação de ambientes 

naturais (GONTIJO, 2003, p. 176 - 177). 

Apesar do desenvolvimento conceitual do termo e do potencial que o traz junto a si, sua 

consolidação se mostra um evento ainda mais complexo. Em 2003, Gontijo afirmava “as 

experiências ainda são pontuais e limitadas” (GONTIJO, 2003, p. 176 - 177), atualmente o 

quadro não mudou. São diversos os desafios levantados ao se empreender a jornada ao 

desenvolvimento sustentável. 

Não se pretende nesse estudo delimitar as dimensões necessárias ao estabelecimento de um 

turismo coerente com as particularidades do espaço lapinhense. Elenca-se alguns para que 

seja pincelada a complexidade envolvida nesse processo. 

Pontua-se a necessidade por parte do viajante de abertura ao subjetivo para realizar a imersão 

no espaço onde ele se levou. Nesse sentido, “a relação do turista que não se deixa levar pela 

dinâmica de interação com o meio implicará em desequilíbrio, (...) e leva a uma 

incongruência nessa relação com o meio” (GONTIJO, 2003, p. 180).   

Ainda em relação ao ser, mas em uma ação mais pragmática, Irving (2002, p. 29) afirma “a 

educação ambiental como premissa essencial ao desenvolvimento turístico qualificado como 

sustentável”. A autora afirma que para que se façam efetivos, os programas de educação 

ambiental dirigidos ao ecoturismo e ao turismo sustentável 

precisam transcender a discussão curricular, incorporando temas estratégicos 

seriamente marginalizados pelas propostas convencionais, como a abordagem ética 

e cultural de minorias, e atuando com maior sensibilidade e consistência nestes 

temas. Esse enfoque é também defendido por Reigota (1991), na denominada 

educação ambiental popular (IRVING, 2002, p. 32). 
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É fundamental a atuação da comunidade no processo de concepção e implementação do 

ecoturismo. As pessoas e suas expressões culturais são protagonistas, são ponto inicial da 

razão de se do modelo ecoturístico. Além, a organização cidadã é fundamental para o zelo de 

sua comunidade, é maximização do diálogo com o poder público. Afinal, são múltiplas as 

ações e instâncias envolvidas no processo. Voltada à educação ambiental, Irving (2002) 

coloca a 

participação e (...) envolvimento da comunidade, o desenvolvimento de programas 

formais e informais, os códigos culturais e comportamentais das comunidades a 

serem trabalhadas, a perspectiva de atuação interinstitucional, a 

transdisciplinaridade, a integração entre o setor público e o privado, o 

desenvolvimento de recursos humanos com base local, o desenho de parcerias na 

busca de um modelo de co-responsabilidade e a sustentabilidade das iniciativas 

propostas (IRVING, 2002, 31 - 32). 

Outro aspecto significativo é a atuação do poder público do município e dos órgãos 

competentes, que têm a autoridade de legislar, fiscalizar e incentivar ações que empoderem 

a população local para tornar Lapinha da Serra um destino de ecoturismo. 

Frente à baixa compreensão dos impactos do turismo, por parte do viajante, daquele que o 

recebe e do poder público, o sítio que se pretende ecoturístico depara-se com os fenômenos 

chamados por Gontijo (2003, p. 177) de ecoturismo predatório ou ecoturismo excludente, e 

complementa “consiste num lamentável paradoxo”. São múltiplas as consequências. 

Por exemplo, a desvalorização da cultura local em um ambiente turístico é irreversível. Um 

turismo que oculte o palimpsesto formado em determinado território abre a possibilidade 

para a atração de visitantes indiferentes, que não criam laços sociais, e uma mão de obra local 

pautada no servilismo, ocorrendo a dualização de quem tem o direito ao turismo e quem 

exerce trabalho precário (MONTANER e MUXI, 2014).  

O Ecoturismo se propõe a atuar nos problemas provenientes do choque cultural, ampliação 

da distribuição da renda para que a população local em suas diversas gerações se consolide 

não somente como agentes economicamente ativos (GONTIJO, 2003, p. 177) como seres 

imbuídos de significados.  

A Arquitetura Vernácula se mostra fundamental no manter potencial a perpetuação de 

identidade de uma comunidade, na medida em que é dialeticamente produto e produtora de 

significados. Como afirma Brusadin  

Nesse jogo social do imaginário, traçado pelos homens para a sua própria 

formação, a perda da representação simbólica do patrimônio cultual não indica 

somente ausência material. Serve também como uma perda de oposição em uma 

cadeia de significantes e que requer de cada cidadão um esforço gigantesco para 

atualizar sua existência com um elemento a menos perante a teia de significados 

(BRUSADIN, 2015, p. 58). 
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Considerações finais 

Apesar dos diversos desafios para se alcançar um turismo sustentável e uma tradição coesa 

imersa em processos de transformação e descontinuidade, busca-se evidenciar uma possível  

relação dialética entre a Arquitetura Vernácula e o Ecoturismo no espaço lapinhense. Afinal, 

um modelo turístico que prese pelas expressões culturais atua maximizando a longevidade 

das tradições construtivas locais, enquanto a expressividade da Arquitetura Vernácula 

potencializa um modelo de turismo coerente ao espaço onde é empreendido.  

O fenômeno do turismo é fundamental para a compreensão dos processos de transformação 

do / no cotidiano lapinhense e por consequência no espaço da vila. Esse trabalho se lançou 

justamente em contribuir com a compreensão de como se estabeleceu até então a fusão entre 

a cultura construtiva pré-existente, buscada e fomentada pelo turismo, com o novo espaço 

que dá suporte à atividade turística. 

A beleza cênica de seu entorno aliada à ambiência presente na vila impulsionam a atividade 

turística na Lapinha, hoje o principal recurso econômico de seus moradores. A procura pelo 

espaço lapinhense promove a expansão e adensamento da vila, tendo como uma de suas 

consequências o desencadeamento do processo de descaracterização tipológico-construtivo. 

Nesse sentido, a ambiência que tanto atrai os turistas é desfavorecida, na medida em que 

deixa de conter a tradição construtiva e os significados revelados pela materialidade. O 

empreendimento das técnicas vernáculas, como o adobe, a pouca expressão de verticalização, 

as coberturas análogas às históricas, as vias orgânicas, o espraiamento da expansão urbana e 

a vegetação presente entre os edifícios são elementos que distanciam o limiar tênue de 

desfiguração.  

Os processos de transformação e até mesmo de descontinuidade das técnicas vernáculas são 

comuns e esperadas. O que não se pode naturalizar é a perda das expressões culturais de sua 

população, afinal “a busca pela memória explica-se pela necessidade que as sociedades têm 

de alimentar a sua procura por identidade” (LE GOFF, 2003, apud BRUSADIN, 2015, p. 

25). Manter viva a arquitetura e as técnicas vernáculas na Lapinha é manter vivo o saber fazer 

e todo o processo cultural que o envolve.  

Adicionalmente, a materialidade atua na compreensão e no comportamento do ser imerso a 

ela. Nesse sentido, a edificação vernácula, ou ainda o emprego de técnicas vernáculas, são 

fundamentais para a vivência e assimilação pelas novas gerações. Do mesmo modo se faz 

necessária para o visitante, que apreende pela materialidade fortes manifestações culturais, 

facilitando a abertura para uma relação com a memória do espaço.   

A atividade turística não deve ser autodestrutiva. Se faz extremamente estratégico e essencial 

desenvolver um turismo que não seja quantitativo e que se sobreponha ao sistema já existente, 

mas que que reconheça e respeite as particularidade e fragilidades do espaço. 

Assim, a fim de um turismo que se sustente, possivelmente conforme o segmento do 

ecoturismo, são necessárias diversas frentes. Sendo a arquitetura vernácula um dos fatores 

anexados ao turismo sustentável, se faz fundamental (1) atuação do pode público, 

principalmente Prefeitura de Santana do Riacho, para traçar estratégias que permitam 
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planejar o crescimento da vila de forma coerente ao tecido e tipo arquitetônico tradicional, 

(2) difundir as soluções construtivas para que a população local como um todo se empodere 

e tenha domínio das técnicas, por exemplo promovendo uma proteção mais adequada as 

paredes, retomar a utilização da cal na argamassa de revestimento na tinta de terra, (3) uma 

cultura local forte, que prevaleça frente às pressões massificadoras do mercado hegemônico, 

(4) que aquele que empreende sua viagem à vila Lapinha se sensibilize pelo espaço 

desenvolvido há séculos ao pé do grande maciço do Breu. 

O futuro da Lapinha só o Breu viverá. Em um espaço em intensa transformação, do ponto de 

vista material e imaterial, se faz urgente repensar a produção empreendida hoje. Será a 

arquitetura a porta de entrada ou a de saída? 
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The historical stratum in the characterization of the landscape of the Serra de Ouro 

Preto – Other narratives for the new public policies  

El estrato histórico en la caracterización del paisaje de la Serra de Ouro Preto – Otras 

narrativas para las nuevas políticas públicas  
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Resumo: O presente artigo visa abordar a caracterização do estrato histórico da paisagem patrimonial 

minerada do território denominado Serra de Ouro Preto, ao norte da cidade de Ouro Preto, Minas 
Gerais, como forma de valorizar os conhecimentos afrodescendentes sobre a mineração trazidos pelos 

escravizados do oeste da África no século XVIII. A caracterização do estrato histórico feito por meio 

de outras narrativas que envolvem tanto a leitura de publicações renomadas sobre o local, como 

Vasconcellos (1977), Eschwege (1979), Burton (1976), quanto os relatos dos habitantes e atores 
sociais da Serra visa demonstrar a importância de um novo olhar para a “Outra Ouro Preto”, como é 

chamada por atores locais, compreendendo que as “outras narrativas”, devem nortear a criação de 

políticas públicas de preservação patrimonial e de melhoria na qualidade de vida da população que 

ocupa este território. 

Palavras-chave: Patrimônio Minerado, Novas Narrativas, Serra de Ouro Preto, Paisagem Cultural. 

 

Abstract: This article aims to address the characterization of the historical stratum of the mining 

heritage landscape of the territory called Serra de Ouro Preto, north of the city of Ouro Preto, Minas 

Gerais, as a way of valuing Afro-descendant knowledge about the mining brought by the enslaved 

West Africa in the 18th century. The characterization of the historical stratum made by means of other 
narratives that involve both the reading of renowned publications on the site, such as Vasconcellos 

(1977), Eschwege (1979), Burton (1976), and the reports of the inhabitants and social actors of Serra 

aims Demonstrate the importance of a new look at the "Other Ouro Preto", as it's called by local social 
actors, understanding that the "other narratives" should guide the creation of public policies for 

preservation and improvement in the quality of life of the population occupying this territory. 

Keywords: Mineralized Heritage, new narratives, Serra de Ouro Preto, Cultural landscape. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo abordar la caracterización del estrato histórico del paisaje 

patrimonial minado del territorio llamado Serra de Ouro Preto, al norte de la ciudad de Ouro Preto, 

Minas Gerais, como una forma de valorar el conocimiento afrodescendiente sobre el la minería traída 
por el esclavizado oeste de Africa en el siglo XVIII. La caracterización del estrato histórico realizado 

a través de otras narrativas que involucran tanto la lectura de publicaciones de renombre sobre el sitio, 

como Vasconcellos (1977), Eschwege (1979), Burton (1976), y los informes de los habitantes y 
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actores sociales de la Serra demostrar la importancia de una nueva mirada al "Otros Ouro Preto", 

como lo llaman los actores locales, entendiendo que "otras narrativas", deben guiar la creación de 

políticas públicas para la preservación del patrimonio y la mejora de la calidad de vida de la población 

ocupando este territorio. 

Palabras clave: Patrimonio mineralizado, Nuevas Narrativas, Serra de Ouro Preto, Paisaje cultural. 

Introdução 

Este artigo pretende discutir as narrativas necessárias para se caracterizar um território que 

possui tamanhas complexidades, como é o caso da Serra de Ouro Preto, Minas Gerais. 

Entende-se inicialmente, a potencialidade da paisagem como conceito norteador da 

caracterização de áreas que necessitam de uma visão sistêmica e integradora para serem 

interpretadas. 

Buscando uma visão contemporânea sobre planejamento urbano que deve fundamentar as 

propostas de políticas que contemplem as questões territoriais, principalmente em relação às 

singularidades locais, se estabelece a necessidade de caracterizar a Serra por meio das 

narrativas de seus estudiosos e moradores, obtendo um olhar diverso sobre a paisagem, que 

ainda que não seja técnico, possui expressivo significado para dar suporte científico para a 

caracterização dessa paisagem. 

A caracterização da paisagem auxilia na compreensão das peculiaridades dos territórios, ela 

pode e deve servir de base para as proposições de políticas públicas. A Serra de Ouro Preto, 

situada ao norte da cidade de Ouro Preto, possui 1500 metros de altitude em suas porções 

mais altas e pode ter até 400 metros de desnível em relação as partes mais baixas da cidade. 

Ela é o limite da malha urbana, conforme pode ser observado na imagem 1, abrangendo os 

bairros: Passa Dez de Cima, São Cristóvão, São Francisco, São Sebastião, Morro da 

Queimada, Morro São João, Morro Santana, Alto da Cruz, Piedade, Padre Faria e Taquaral. 

Está inserida ao lado sul da grande estrutura geológica regional conhecida como Anticlinal 

de Mariana e é a divisora de duas grandes bacias hidrográficas muito importantes de 

drenagem regional, a do Rio das Velhas e do Rio Doce. (SOBREIRA; FONSECA, 2001, p. 

06 e OLIVEIRA, 2010). 

Imagem 1: Panorâmica da região denominada como Serra de Ouro Preto.  

Foto: Larissa Fallone, 2017. 

Foi na Serra de Ouro Preto que ocorreu no século XVIII a maior e mais intensa extração de 

ouro na cidade de Ouro Preto, muitas das ruínas desta mineração ainda estão presentes no 
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local, sendo na atualidade alvo de apropriações irregulares caracterizadas pela desinformação 

e falta de políticas preservacionistas. A ocupação irregular do local, o alto risco geotécnico, 

a vulnerabilidade e suscetibilidade sofrida pela população tem sido alvo de discussões na 

academia e de atores sociais locais. 

Faz-se necessário compreender que não existe um limite administrativo que delimite a Serra 

de Ouro Preto, portanto optou-se neste artigo por demarcar esse território por meio dos 

setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme 

imagens 2, considerando a necessidade de levantamento de microdados a fim de efetuar 

cálculos de vulnerabilidade social. 

Imagem 2: Definição territorial da Serra de Ouro Preto por meio dos microdados do IBGE. 

 

Autora: Larissa Fallone, 2017. 

Ter em vista o estrato histórico por meio de outras narrativas, pode nortear a criação de 

políticas públicas de empoderamento da população majoritariamente negra que ocupa a 

Serra, bem como de preservação e ressignificação do patrimônio institucionalizado desde a 

chegada dos modernistas na cidade de Ouro Preto. Essas “outras narrativas” são necessárias 

para que se possa compreender a hegemonia do pensamento europeu existente na cidade 

patrimonializada de Ouro Preto, conforme será abordado ao longo desse artigo. 

Considerando que caracterização da paisagem é um meio para que sejam compreendidas as 

especificidades dos territórios, ela pode e deve servir de base para tipificação dos mesmos, 
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apoiando, assim, às tomadas de decisão e formulação de políticas públicas de ação sobre o 

espaço, que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas que nele habitam (RIBEIRO, 

2007). Para que a caracterização aconteça de forma efetiva é necessário compreender as 

singularidades de cada território, considerar as outras narrativas é um meio de caracterizar e 

ressignificar essa paisagem.  

Insta salientar que a busca por outras narrativas e a tentativa de norteamento de criação de 

políticas públicas para a região é uma forma de tentar amenizar as desigualdades instituídas 

ainda na época do Brasil colônia e que perpetuam ainda nos dias de hoje. Essa procura pela 

redução das desigualdades está em consonância com o décimo objetivo da Agenda 2030 para 

o desenvolvimento sustentável da ONU, a qual visa, entre outros quesitos, “empoderar e 

promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, 

gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra” (ONU, 2015, 

p.19). Podemos considerar que “dar voz”, ter outro olhar para o que Cosgrove (1989) definiu 

como “paisagens não dominantes” pode ser uma forma de empoderar e reduzir 

desigualdades. 

 

Seção 1 - A paisagem cultural 

O termo paisagem carrega variadas conotações, por muito tempo discutiu-se a cientificidade 

de sua aplicação e buscou-se criar uma significação única, mas ainda hoje não existe um 

consenso dos estudiosos sobre a sua definição conceitual (FREITAS, 2007, p.74). 

[...] a utilidade da ‘paisagem’ como um termo técnico foi de algum modo reduzida 

pelo fato de que ninguém nunca soube realmente com certeza o que é uma 

paisagem, ou o que deve ser, e nunca nenhum geógrafo foi capaz de definir o termo 

de modo convincente para alguém além de si mesmo. (HART, 1981, apud 

FREITAS, 2007, p.2) 

Assim sendo, é necessário levar em consideração os adjetivos que a caracterizam, além de 

compreender a forma como a paisagem é lida de acordo com a visão de cada indivíduo. 

Conforme aponta Duncan (1990), a interpretação da paisagem é subjetiva, e cada grupo a 

interpretaria de uma forma diferente segundo seus próprios conjuntos de símbolos. 

Além da multiplicidade de interpretações, o termo paisagem é utilizado em muitas áreas do 

conhecimento: ecologia, arquitetura, artes, arqueologia, cada disciplina o caracteriza de 

acordo com suas necessidades. A área onde ocorreram as maiores discussões teóricas sobre 

o assunto, principalmente em busca da compreensão do conceito de paisagem é a geografia. 

Por isso, procurou-se apreender, considerando os estudos desenvolvidos na geografia, um 

pouco do histórico conceito de paisagem ao longo dos anos. Serão aqui apresentados os 

teóricos que possuem mais relevância à pesquisa aqui desenvolvida. 

Paul Vidal de La Blache (1845-1918) trouxe por meio de seus estudos formulações muito 

importantes para a definição de paisagem na França, considerando o “conceito de paisagem 

humanizada” a geografia passou a ser entendida como a paisagem dos lugares. Freitas 

comenta a obra de La Blache e faz compreender a influência do meio sobre a paisagem” 

(BLANC-PAMARD & RAISON, 1986, p.142 apud FREITAS, 2007, p.23 e 24). 
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Embora a estrutura geológica seja elemento marcante nesta obra, fator considerado 

imprescindível à compreensão das causas da organização humana do espaço, La 

Blache nunca perde de vista a relação entre a base física e o conteúdo social, ou 

seja, a ligação indissociável entre homens e os lugares que habitam e exploram (LA 

BLANCHE, 1979 apud FREITAS, 2007, p.24). 

A definição de paisagem como conceito científico dentro da disciplina de geografia se deu 

na Alemanha nos séculos XIX e XX, por intermédio do estudioso Otto Shluter (1872-1959), 

o qual criou um termo para designar a paisagem modificada pelo homem, a paisagem 

cultural, “kulturlandschaft” e também pela influência de Siegfried Passarge (1866-1958), 

este concebe hierarquias de paisagens em diferentes escalas e inclui a sociedade como parte 

da configuração da paisagem. (RIBEIRO, 2007, p.18) 

Esses autores formaram uma base teórica e metodológica sobre a qual os aspectos 

culturais poderiam ser estudados cientificamente. Apesar disso, foi somente nos 

Estados Unidos, com Carl Sauer, que a geografia cultural ganhou o status de um 

subcampo independente dentro da disciplina geográfica, no qual o conceito de 

paisagem tinha seu lugar de destaque. (RIBEIRO, 2007, p.18). 

Carl Ortwin Sauer (1889-1975) traz para seus estudos a necessidade de compreender a 

paisagem natural e as suas modificações sofridas de acordo com a ação humana, designando 

a paisagem cultural. O autor coloca como “paisagem cultural” diz respeito à paisagem já 

modificada por uma sociedade, enquanto “paisagem natural” àquela intocada. A teoria de 

Sauer não considera as especificidades do local, procurando generalizações e tendo 

influências do darwinismo, estudando a evolução da paisagem e sua suscetibilidade às 

mudanças pelo desenvolvimento ou pela mudança cultural. (RIBEIRO, 2007 e FREITAS, 

2007). Para Sauer: “A cultura é o agente, a área natural o meio, a paisagem cultural é o 

resultado.” (SAUER, 1999 apud FREITAS, 2007, p. 19). 

A partir das ponderações de Sauer e da Escola Berkeley, a paisagem cultural passa a ter um 

conceito científico. Em contrapartida a esse pensamento, o qual passa a ser conhecido como 

“Geografia Cultural Tradicional”, surge a “Nova Geografia Cultural”, apontando os possíveis 

erros da escola Berkeley para que se criasse outro tipo de geografia cultural (RIBEIRO, 2007, 

p. 25). A nova escola argumenta sobre a subjetividade da paisagem e a interpretação daquele 

que a lê. 

Mas as paisagens nunca têm um único significado; sempre há a possibilidade de 

diferentes leituras. Nem a produção, nem a leitura de paisagens são inocentes. 

Ambas são políticas no sentido mais amplo do termo, uma vez que estão 

inextricavelmente ligadas aos interesses materiais das várias classes e posições de 

poder dentro da sociedade. (DUCAN, 1990 apud RIBEIRO, 2007, p.23). 

Um outro geógrafo que busca significar a nova geografia cultura é Denis Cosgrove (1948-

2008) sob um viés marxista, levando em consideração as classes e o poder para relativizar a 

forma como a paisagem é caracterizada (RIBEIRO, 2007, p. 27). A ênfase de Cosgrove se 

dá à hegemonia do pensamento europeu e pode ser aplicada ao contexto da cidade de Ouro 

Preto, uma vez que o centro histórico “europeizado” recebe todo aporte de preservação e 

enfoque patrimonial, enquanto a Serra de Ouro Preto, com suas estruturas de valor 

arqueológico, que remete a tecnologia dos africanos não é evidenciada.  
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[...] a ideia de paisagem representa uma forma de olhar - uma forma na qual alguns 

europeus têm representado para si próprios e para os outros o mundo sobre eles e 

seu relacionamento com este. [...] Cosgrove, fala em grupos dominantes e 

paisagens alternativas. A primeira seria um meio através do qual o grupo 

dominante mantém seu poder, enquanto a segunda seria produzida por grupos não 

dominantes e que, por isso, teriam menor visibilidade (COSGROVE, 1984 apud 

RIBEIRO 2007, p. 26 e 27). 

Muito tem-se discutido sobre paisagem cultural, Rafael Ribeiro reafirma, em seu livro 

Paisagem Cultural e Patrimônio, publicado em 2007, o conceito de que a paisagem cultural 

é a relação que o homem e sua cultura tem sobre o espaço ocupado, sendo que tal paisagem 

pode representar um testemunho histórico de civilizações que ocuparam determinados locais. 

Aponta, ainda, que mundialmente a caracterização da paisagem cultural vem sendo um meio 

para identificação dos processos de preservação e para melhor planejamento e gestão do 

território. 

A palavra paisagem necessita de adjetivação para ser realmente compreendida, devido à sua 

natureza polissêmica. Neste trabalho se abordará a caracterização do estrato histórico 

paisagem cultural minerada da Serra de Ouro Preto por intermédio das narrativas orais e 

literatura clássica, buscando, assim, obter uma leitura diversa daquelas já realizadas no local 

que não abrangem a relevância da tecnologia trazida da África e aplicada na Serra de Ouro 

Preto durante o século XVIII. 

Seção 2 - A história e as outras narrativas 

A história aqui apresentada é narrada tanto pela literatura clássica96, quanto pelos moradores 

da Serra e historiadores que estudam o local97. Visa-se apresentar essas narrativas como mais 

um elemento para a caracterização da paisagem da Serra, compreendendo o espaço de forma 

condizente com a história daqueles que ali habitaram no passado e daqueles que habitam nos 

tempos atuais. 

Com a decadência na exportação do açúcar no século XVII, fez-se necessário encontrar uma 

nova maneira de explorar a colônia. Com isso, Portugal passou a incentivar os bandeirantes 

na busca pelo ouro no interior do país, sendo então descoberto na região hoje definida pelos 

estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. (BORIS, 2013) 

Por muito tempo, o interior do Brasil não foi explorado, devido às questões físicas 

geográficas e sociais. Minas Gerais, por exemplo, possuía um relevo muito acidentado, com 

uma vegetação densa e era habitada por índios guerreiros, os Botocudos, os quais foram 

suprimidos pelos exploradores. (CEDEFES, 2019) 

Os bandeirantes paulistas encontraram o ouro na região de Minas Gerais no final da última 

década do séc. XVII e, a partir de então, iniciou-se o processo de migração que marcou o 

 
96 São considerados como historiadores clássicos nesta pesquisa: Sylvio de Vasconcellos (1977), Paul 

Ferrand (1998), Richard Burton (1976), Wilhelm Ludwig von Eschwege (1979), Fausto Boris (2013), entre 

outros. 

97
 Entrevistas realizadas com os moradores da Serra, principalmente com alguns de seus agentes sociais: 

Eduardo Evagelista, Sidnéia Santos, Douglas Aparecido, Frederico Sobreira e André Castanheira. 



 
 

 

394 

 

começo da atividade mineradora. Os primeiros exploradores de que se tem notícia, segundo 

Vasconcellos (2007), são Antônio Dias de Oliveira, Padre João de Faria Fialho e os irmãos 

Camargos. Porém, novas pesquisas historiográficas, vêm sendo realizadas e acredita-se que, 

antes da chegada desses exploradores, já existiam outras pessoas minerando o local, 

principalmente aqueles vindos da região de Taubaté, em São Paulo, conforme informação 

oral obtida por intermédio do historiador André Castanheira, na cidade de Ouro Preto, no dia 

primeiro de julho de 2017. Tal argumento também é apresentado por Tiago Magalhães, em 

“As minas gerais e o século do ouro antecedentes da descoberta do ouro”, no qual afirma que 

antes da Coroa chegar à região, alguns paulistas já a mineravam (MAGALHÃES, s. d.). 

Mesmo com o relevo muito acidentado, inapropriado para ocupação urbana, a cidade foi se 

edificando devido à chegada progressiva de pessoas, motivadas pela grande quantidade de 

ouro extraída da região. A formação da vila ocorreu ao longo de um caminho que hoje é 

chamado de “Caminho Tronco”, sendo que o mesmo teve origem na ligação entre os três 

principais arraiais iniciais: o de Padre Faria (ao redor da Matriz de Santa Efigênia), o arraial 

Antônio Dias (ao redor da Matriz de N. S. da Conceição) e o de Ouro Preto (ao redor da 

Basílica de N. S. do Pilar) (VASCONCELLOS, 1977). O crescimento dos arraiais se deu em 

torno de suas capelas até se encontrarem na Praça do Morro de Santa Quitéria, instituída em 

1740 (atualmente Praça Tiradentes), marcando a consolidação do centro administrativo 

(SALGADO, 2010). 

O arraial foi elevado à condição de Vila, em 1711, e, no ano seguinte, nomeada como Vila 

Rica de Ouro Preto, criando, então, a necessidade de consolidar um arcabouço político, 

econômico e de infraestrutura para o local. Foi por meio deste desenvolvimento que passou 

a ser permitido oficialmente pesquisar ouro nas montanhas da Serra de Ouro Preto, sendo 

proibida a edificação nas mesmas (VASCONCELLOS, 1977). 

A sociedade mineradora era composta por paulistas, brasileiros do norte, ciganos, judeus e 

cristãos, todos esses imigrantes em busca do enriquecimento, mas era também caracterizada 

pelos negros da costa sudoeste africana, trazidos à força e em grande número, para 

trabalharem em regime de escravidão (VASCONCELLOS, 1977, p. 33). 

No início de sua extração, o ouro era de aluvião, retirado dos rios por meio de bateas, 

garimpado pelos índios e pelos negros escravizados. Estima-se que após mais ou menos nove 

anos de exploração, esse tipo de metal passou a ser mais escasso. Devido a isso, realizaram 

análises para descobrir de onde provinha a fonte deste ouro, chegando à conclusão de que ele 

procedia da Serra de Ouro Preto. (Informações obtidas com os entrevistados citados na 

bibliografia) 

A partir de então, os portugueses passam a escravizar os africanos da Costa da Mina, sudoeste 

da África, os quais tinham conhecimento sobre mineração de encostas desde o século VIII, 

segundo o africólogo Alberto Costa e Silva, o historiador Tiago Magalhães e informações 

obtidas por meio de entrevista com a historiadora, Sidnéa Santos, e com o ator social da Serra 

Douglas Aparecido, realizada em 2017, na cidade de Ouro Preto.  

Na história escrita pelos historiadores como Vasconcellos (1977), Burton (1976), Eschwege 

(1979), geralmente não é exposto o principal motivo pelo qual outros povos africanos 
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passaram a ser escravizados para trabalharem na mineração do ouro no interior da colônia. 

O grupo étnico e linguístico, Akan, os quais também são chamados de negros mina-jeje 

(CASTRO, 2002), habitava a África Ocidental, de Cabo Verde ao Gabão, e possuíam grande 

domínio das técnicas de mineração, metalurgia e siderurgia, além de exercerem o comércio 

do ouro e moedas na região. 

Era de conhecimento da Coroa Portuguesa que esses povos desenvolveram técnicas de 

mineração e com a descoberta do ouro no interior do Brasil, passou a traficá-los para que 

trabalhassem na extração do ouro em Minas Gerais. Graças às técnicas empregadas pelos 

africanos, foi possível extrair grande quantidade do minério. A pouca difusão de tal fato 

histórico menospreza o trabalho que foi executado na Serra de Ouro Preto. Essa 

desvalorização se reflete nos dias atuais, em várias vertentes do cotidiano do negro no Brasil, 

inclusive em relação à questão de salvaguarda patrimonial, não aplicada às estruturas da 

mineração na Serra de Ouro Preto. 

As pessoas trazidas do oeste africano passaram a minerar a encosta, por meio dos desmontes 

hidráulicos e da perfuração para criação de minas. A extração acontecia de forma predatória 

e a Serra teve seu estrato geológico modificado drasticamente. A população que ocupava o 

local, caracterizando a paisagem cultural antiga da Serra, era composta pelos negros e 

senhores das minas, os únicos permitidos a “habitar” a Serra. As edificações utilizadas como 

moradia eram denominadas cafuas (ESCHWEGE, 1979), e, ainda hoje, fazem parte da 

paisagem local, como pode ser observado na imagem 3. 

Foi graças a essa exploração que os meados do século XVIII poderam ser considerados como 

o apogeu da extração do ouro em Ouro Preto. Em entrevistas realizadas com Douglas 

Aparecido, em 2017, e com Sidnéa Santos, em 2016, ambos narram a importância mundial 

da mineração do ouro na Vila Rica, uma vez que ela financiou, direta e indiretamente, a 

revolução industrial na Inglaterra, por meio de fatores históricos como a dívida de Portugal 

com a Inglaterra. 
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Imagem 3: Estrutura remanescente da mineração pertencente ao Morro da Queimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Larissa Fallone, 2017. 

Os negros escravizados tinham como principal função o trabalho braçal, principalmente 

aquele realizado no interior das minas, mas também trabalhavam nas casas, na construção da 

cidade, representando a maioria da população local. Com a proibição do tráfico negreiro, em 

1850, pela Lei Eusébio de Queirós, e a baixa expectativa de vida dos escravizados, com 

estimativas de seis a doze anos, a quantidade de negros diminui muito em Vila Rica 

(SALGADO, 2010). 

Durante seus dias de apogeu, entre 1723 e 1753, o censo deu 2.400 casas e 30.000 

habitantes, dois terços dos quais eram escravos; em 1800, a população já havia 

caído para 19.000 a 20.000 habitantes. Em 1865, os brancos eram seis para um 
negro, agora são sete para um, e tudo mostra que o clima não é favorável ao 

africano (BURTON, 1976, p.296-299). 

A exploração do ouro foi um evento na história que gerou inúmeras mortes, disputas e fome. 

A Serra era um local a ser completamente explorado. Na entrevista realizada em 2017, 

Douglas Aparecido, ator social da Serra, militante pelos direitos das pessoas negras, descreve 

o cenário da paisagem da mineração semelhante aquele visto na mineração de Serra Pelada - 

localizada no estado do Pará, marcada pela forte atividade de garimpo durante a década de 

1980 - a poeira cobrindo toda a região e muitas pessoas trabalhando. Sidnéia Santos, 

historiadora, atora social da Serra, atualmente diretora da Secretaria de Cultura, em entrevista 

realizada em 20/05/2016, reafirma tal discurso, citando historiadores: “Burton, Saint- Hilaire 

vão falar dessa área de maneira assustadora, porque a rocha é rasgada, como carne dilacerada, 

sem vegetação, sem nada.” (transcrição do áudio da entrevista). 
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A riqueza e o desenvolvimento possibilitados pela mineração, mesmo com a estagnação da 

extração do ouro no final do século XVIII e início do XIX foram os principais motivos para 

que a vila se tornasse a capital do estado de Minas Gerais, em 1818. A elevação à capital 

trouxe desenvolvimento, não apenas para a infraestrutura urbana, mas também para a 

educação. Em 1828 foi implantado um colégio para educação de meninas; em 1839 a Escola 

de Farmácia e Bioquímica; em 1873 a Escola Normal e em 1876 a Escola de Minas 

(SALGADO, 2010). 

Ouro Preto cresceu e os ideais de higienização e modernização das cidades começaram a 

serem implantados no país, mas a cidade-capital de Minas Gerais não apresentava muitas 

formas de expansão, nem condições de abrigar a demanda de pessoas que ali chegava. 

(SALGADO, 2010). Ainda que houvesse propostas de remodelação da estrutura urbana de 

acordo com princípios modernos, a impossibilidade de expandir o tecido urbano devido à 

topografia muito acidentada e as incompatibilidades do traçado com os ideais da época, a 

capital acabou sendo transferida para Belo Horizonte em 1897. Tal acontecimento resultou 

em um processo de esvaziamento de Ouro Preto e o número de habitantes, que em meados 

do século XVIII era de aproximadamente 80 mil (FERRAND, 1894), passa a ser em torno 

de 20 mil (MAWE, 1978, p. 122 apud SALGADO, 2010), caracterizando a decadência e 

estagnação econômica. 

A decadência induziu o esvaziamento da cidade, porém os investimentos feitos 

anteriormente, como a criação das escolas, a construção da ferrovia e a implantação do 

correio, permitiram que a cidade se consolidasse como o principal centro acadêmico e 

educacional do estado. Devido à emigração da cidade, o modernismo não foi implantado, 

mantendo preservados, despropositadamente, os casarões coloniais e as estruturas da 

mineração. Foi apenas com a chegada dos modernistas, que as ideias de preservação da 

cidade entraram em pauta. Nesta época não existem referências em relação a Serra de Ouro 

Preto e a preservação de suas ruínas, demonstrando o desconhecimento do patrimônio ali 

existente, tal assunto passou a ser levantado no início do século XXI, quando veio à tona as 

questões de salvaguarda das estruturas presentes na Serra e criou-se o Conselho Consultivo 

do Parque Natural Municipal Arqueológico do Morro da Queimada. 

Os artistas, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Blaise Cendrars, 

que participaram da Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo, saíram em busca da 

“Redescoberta do Brasil” e, em 1924, Ouro Preto foi visitada pelo grupo. Encontraram na 

cidade o “Estilo Nacional”, e por tal fato passaram a incentivar a preservação patrimonial 

(SALGADO, 2010). Após as manifestações artísticas no que diz respeito à preservação das 

cidades históricas, Ouro Preto foi decretada em 1933 como Monumento Nacional e em 1937 

foi criado o primeiro órgão que visava preservar o patrimônio histórico no Brasil - o SPHAN 

(Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Acima disso, buscava-se criar uma 

história para o país, e mesmo que não intencionalmente, esta história visou a sua 

europeização. Um reflexo dessa afirmação é o desconhecimento e, por vezes, desinteresse 

em relação as ruínas existentes na Serra de Ouro Preto, que representavam, e ainda 

representam, um conhecimento africano. 
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As estruturas de mineração presentes na serra começaram a ser catalogadas no final do Século 

XX, conforme pode ser observado na imagem 4. O levantamento vem sendo realizado pelos 

pesquisadores do departamento da Engenharia de Minas e Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Ouro Preto - UFOP. 

Imagem 4: Localização das lavras de mineração e estruturas da mineração presentes na serra nos dias 

atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borges, Laudares, Lima, Takano, 2015, modificado por Larissa Fallone, em 2017. 

Em 1934, a mineração volta a ser o elemento norteador para o crescimento da cidade com a 

chegada da mineradora Elquisa, que mais tarde, em 1950, passa a ser ALCAN – Alumínio 

do Brasil S/A (SILVA, 2014). Dessa vez o extrativismo não se refere ao ouro, mas sim à 

bauxita. A retomada da mineração possibilitou o desenvolvimento industrial e, juntamente 

com a implantação de uma fábrica de tecidos no bairro Padre Faria, induziu a vinda de mais 

pessoas para a cidade, tendo como reflexos a implantação da Instituto Federal de Minas 

Gerais Campus Ouro Preto - IFMG e da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, na 

década de 1960. 

O desenvolvimento não esteve acompanhado do planejamento da cidade, devido a isso, as 

encostas, principalmente a Serra de Ouro Preto, foram sendo ocupadas pela população de 

baixo poder aquisitivo, transformando novamente a paisagem cultural da mesma. 

A população que reside nessas locações corre riscos eminentes de desabamentos devido à 

alta instabilidade geotécnica da região, ocasionada não apenas pela declividade natural do 

local, mas principalmente pelas atividades mineradoras que foram executadas no século 

XVIII, com a extração de ouro através de desmonte hidráulico e de galerias subterrâneas. 

Ainda que a encosta tenha atingido um ponto de equilíbrio, por meio de “movimentação de 

massa e processos erosivos”, essa estabilização é ainda precária (SOBREIRA, 2001, p. 7). 

A Serra de Ouro Preto continua sendo ocupada sobre áreas consideradas de alto risco 

geotécnico ou classificadas como Zonas de Proteção Ambiental (ZPAM), de acordo com o 

Plano Diretor Municipal – PDM (Lei Municipal Complementar n° 29, de 28 dezembro de 
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2006), pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto e como Área de Preservação Paisagística, 

Arqueológica e Ambiental (APARQ), pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN (Portaria IPHAN n° 312/2010). As Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS), foram mapeadas sobre áreas de vulnerabilidade ambiental e social. O poder 

executivo implementa infraestrutura, ainda que precária, mas não legitima políticas que 

visem melhorias na qualidade de vida da população. Essa enfrenta a falta de saneamento 

básico, com o baixo padrão construtivo das edificações, com a carência de equipamentos 

urbanos e, ainda, com a especulação imobiliária, a qual ocorre por meio de apropriações de 

terrenos públicos para venda e de ocupações irregulares, criando uma paisagem de 

vulnerabilidade social e ambiental. 

A paisagem da Serra é caracterizada por apropriações e pela informalidade da propriedade. 

Porém, faz-se necessário pontuar que as tipologias edilícias da Serra não são precárias como 

aquelas observadas nas favelas, sendo elas geralmente feitas em concreto armado, com mais 

de um pavimento possuindo acabamentos com reboco e pintura, demonstrando que o poder 

aquisitivo da população, ainda que seja mais baixo em relação às outras regiões da cidade, é 

melhor do que em outros locais do país, conforme pode ser observado na imagem 5. 

 

Imagem 5: Vista para o Bairro São Cristóvão, pertencente à Serra de Ouro Preto, caracterizado pela 

informalidade da ocupação. 

Foto: Larissa Fallone, 2016. 
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Elencando a relação da renda, como observado nos infográficos abaixo, - gerados 

considerando os microdados do IBGE, a partir dos setores censitários que abrangem a Serra, 

uma vez que a mesma não possui limite administrativo - foi possível compreender a 

vulnerabilidade social presente na Serra. 

Levantou-se o número de salários-mínimos recebido pelos responsáveis dos domicílios, 

dividido em homens e mulheres. Percebe-se que a porcentagem média de mulheres chefes de 

família que não possuem rendimento ou que recebem menos que um salário-mínimo é maior 

do que a média de homens nas mesmas situações, demonstrando a vulnerabilidade da 

população da Serra, considerando as questões de um país machista como o Brasil. Também 

é possível afirmar que os 7,79% da população sem rendimento nominal médio trabalham em 

empregos informais. Além disso, é importante considerar a porcentagem de pessoas que 

vivem com uma baixa renda e a relação alta de dependência dessa renda, sendo que sete 

pessoas dependem do salário de uma. Todos esses dados exibem a vulnerabilidade 

socioeconômica da Serra de Ouro Preto. 

Infográficos 1 e 2: O primeiro infográfico apresenta a média das rendas das pessoas responsáveis, 

homens e mulheres, juntamente com a razão de dependência. O segundo infográfico contém a média 

das pessoas responsáveis sem rendimento médio, ambos considerando os microdados do IBGE de 2010. 

Autora: Larissa Fallone, 2017. 

Considerações Finais 

O estrato humano que compõe a paisagem cultural da Serra era caracterizado, no século 

XVIII, pela presença do ouro e da negritude dos escravizados e é, ainda hoje, caracterizada 

pela apropriação dos mais vulneráveis, ou seja, daqueles com menor poder aquisitivo, e pela 

população majoritariamente negra que ocupa a Serra e os assentamentos precários no país. A 

extração do ouro existente na Serra deu lugar às áreas de risco geotécnico, ao tráfico de 

drogas e à exclusão da população que ali vive, mas também à tentativa de visibilidade do 

patrimônio minerado e à utilização das estruturas para o turismo. A “sociedade do ouro” 

deixou uma grande desigualdade que se perpetua nos dias atuais. 
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Ouro Preto tem sua história marcada pela extração mineral e pela segregação socioespacial 

já em seus primórdios. O surgimento da cidade no século XVIII e a retomada de seu 

crescimento na década de 1950 aconteceram devido à mineração, sendo essa uma das 

principais fontes de renda da cidade ainda nos dias atuais. A maneira como a história clássica 

é contada se reflete diretamente na sociedade contemporânea, não apenas 

socioeconomicamente, ou na forma de ocupação dos espaços, mas também em relação à 

desvalorização e, por vezes, pela desconsideração do conhecimento negro empregado na 

mineração do ouro.  

Considerar as narrativas locais, as “outras narrativas”, é uma forma de caracterizar a 

paisagem da Serra observando suas peculiaridades que não foram apresentadas pelas 

narrativas tradicionais. Possibilita, ainda, abranger as demandas para o desenvolvimento e 

criação de possíveis políticas públicas de intervenção visando a melhoria na qualidade de 

vida das pessoas que habitam esse território e de preservação das estruturas arqueológicas 

presentes no local. Valorizar o conhecimento negro presente nas estruturas de mineração da 

Serra é também uma forma de buscar o empoderamento da população afrodescente de Ouro 

Preto, a “Outra Ouro Preto” como é chamada pelos atores sociais. 
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Cartografias da Paisagem Histórica Urbana da Região da Lagoinha 

Cartographies of the Historical Urban Landscape of the Lagoinha Region 

Cartografías del Paisaje Histórico Urbano de la Región de Lagoinha 

 

Tiago de Castro Hardy – Universidade Federal de Minas Gerais98 

 

Resumo: O artigo irá discutir a aplicação das recomendações da UNESCO de Paisagem 

Histórica Urbana (Historic Urban Landscape - HUL) na região da Lagoinha em Belo 

Horizonte MG, com o objetivo de comparar as metodologias de abordagens da cartografia 

histórica entre a Escola Inglesa de Morfologia Urbana e a Caracterização da Paisagem 

Histórica (Historic Landscape Characterisation - HLC). Com a comparação entre as duas 

metodologias foi identificado as diferenças e semelhanças, principalmente nas abordagens 

cartográficas, concluindo que no caso da Lagoinha, a Morfologia Urbana, seria a mais 

adequada. 

 

Palavras-chave: paisagem histórica urbana, paisagem da lagoinha, morfologia urbana, HLC. 

 

Abstract: The article will discuss the application of the UNESCO recommendations of 

Historic Urban Landscape (HUL) in the Lagoinha region of Belo Horizonte MG, with the 

aim of comparing the methodologies of historical cartography approaches between the 

English School of Urban Morphology and Historic Landscape Characterization (HLC). 

Comparing the two methodologies, differences and similarities were identified, especially in 

cartographic approaches, concluding that in the case of Lagoinha, the Urban Morphology 

would be the most appropriate. 

 

Keyword: historical urban landscape, lagoinha landscape, urban morphology, HLC. 

 

Resumen: El artículo discutirá la aplicación de las recomendaciones de la UNESCO del 

Paisaje Urbano Histórico (Historic Urban Landscape  - HUL) en la región de Lagoinha de 

Belo Horizonte MG, con el objetivo de comparar las metodologías de los enfoques de 

cartografía histórica entre la Escuela de Morfología Urbana de Inglaterra y Caracterización 

del paisaje histórico (Historic Landscape Characterisation - HLC). Al comparar las dos 

metodologías, se identificaron diferencias y similitudes, especialmente en los enfoques 

cartográficos, concluyendo que en el caso de Lagoinha, la morfología urbana sería la más 

adecuada. 

 
98

 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do prof. Dr Willi de Barros Gonçalves. 
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Palabra clave: paisaje histórico urbano, paisaje de Lagoinha, morfología urbana, HLC. 

Introdução 

O presente trabalho compreende que não há um método definido para trabalhar com a 

Paisagem Histórica Urbana (Historic Urban Landscape - HUL), mas recomendações feitas 

pela UNESCO. Segundo Ribeiro, (2016 p. 247), as recomendações da UNESCO referem-se 

a  Paisagem Histórica Urbana como uma abordagem e não a uma tipologia como a que 

Paisagem Cultural. A definição de Paisagem Histórica Urbana pela UNESCO valoriza as 

relações do homem com a natureza e estabelece como objeto para reconhecimento e proteção 

daquelas paisagens culturais detentoras de valores excepcionais Universais (IPHAN, 2008). 

Nas “Recomendações sobre a Paisagem Histórica Urbana” propostas em 2011, na 36ª. Sessão 

do Patrimônio Mundial da UNESCO consta: 

8-A paisagem histórica urbana é a área urbana compreendida como o 

resultado de uma estratificação histórica dos valores e atributos culturais e 

naturais, que se estende além da noção de "centro histórico" ou "ensemble" 
para incluir o contexto urbano mais amplo e a sua localização geográfica. 

9-Contexto mais amplo inclui: a topografia do local, a geomorfologia, 

hidrologia e recursos naturais; o seu ambiente construído, tanto histórico 

como contemporâneo; as suas infraestruturas acima e abaixo do nível do 
solo; os seus espaços abertos e jardins, os seus padrões de uso da terra e 

organização espacial; percepções e relações visuais; bem como todos os 

outros elementos da estrutura urbana. Também inclui práticas e valores 
sociais e culturais, processos econômicos e as dimensões intangíveis do 

patrimônio relacionado com a diversidade e identidade (UNESCO, 2011, 

p. 3) 

 

Conforme é discutido nos documentos da (UNESCO, 2011), a Paisagem Urbana Histórica 

(HUL) é uma abordagem para a gestão de recursos patrimoniais em ambientes dinâmicos e 

em constante mudança. Baseia-se no reconhecimento e identificação de camadas e 

interconexão de valores naturais e culturais, tangíveis e intangíveis, internacionais e locais 

presentes em qualquer cidade. De acordo esta abordagem, esses valores devem ser tomados 

como um ponto de partida na gestão geral e desenvolvimento da cidade, procurando aumentar 

a sustentabilidade do planejamento e futuras intervenções. 

 
As paisagens herdadas não são uma mera soma de objetos, mas são feitas 

do que restou de numerosos sistemas espaciais e funcionais: elas não são 
um conjunto de pontos, linhas ou áreas (para formar um mero banco de 

dados), mas um sistema de relações visuais, espaciais, simbólicas e também 

funcionais e ambientais, além de outras, que mantêm juntos os pontos, 
linhas e áreas que precisam ser entendidas e gerenciadas como uma 

unidade. (RIBEIRO, 2007, p. 56).  

 

Considerando que as abordagens da Escola Inglesa de Morfologia Urbana desenvolvidos por 

M.R. G. Gozen e do English Heritage analisam a paisagem como um palimpsesto, que “é 
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caracterizado pela sobreposição de camadas históricas que se acumulam no mesmo espaço 

físico” (PEREIRA COSTA & GIMMLER NETTO, 2015, p. 65), este artigo busca comparar 

as duas abordagens e as diferenças entre a produção e a execução dos mapas para a leitura e 

compreensão da paisagem urbana e definir qual entre estas duas metodologias, seria a mais 

adequada para a região da Lagoinha. 

Área de estudo - Perímetro de Proteção do Conjunto Urbano Bairros Lagoinha e 

Bonfim 

 

A área limite de estudo, será definida pelo Perímetro de Proteção do Conjunto Urbano Bairros 

Lagoinha e Bonfim, deliberado pelo CDPCM-BH, apresentado em 1994, baseada na 

valorização de conjuntos urbanos de interesse para proteção em Belo Horizonte (Mapa 1). 

Mapa 1 - Perímetro de Proteção do Conjunto Urbano Bairros Lagoinha  

 

Fonte: PMBH, 2016 

A região da Lagoinha 

A região aqui estudada localiza-se na porção norte da cidade de Belo Horizonte norte entre 

as XI, IV e X  Seções Suburbanas, conforme a Planta Geral da Cidade de Minas Gerais, 

desenvolvida pela Comissão Construtora da Nova Capital em 1895, sob a direção do 

engenheiro Aarão Reis (Mapa 2). 

Mapa 2. Sobreposição da triangulação conforme cadastro da CCNC (1893) em base atual da cidade de 

Belo Horizonte-MG. 
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Fonte: Mapa digital Histórico de BH 

A Lagoinha, tradicional bairro de Belo Horizonte, detém de uma diversidade cultural devido 

ao fato de ser um bairro formado por imigrantes italianos, portugueses, turcos, espanhóis, 

migrantes do interior de Minas Gerais e de outros estados brasileiros (FREIRE, 2011), além 

de possuir, uma localização privilegiada devido à proximidade com a zona central da cidade. 

O bairro também é lembrado como referência de boemia, pelo samba e histórias como a da 

Loira do Bonfim.99 

Os traçados viários da Lagoinha elaborados por Aarão Reis (1895), e posteriormente por 

Saturnino de Brito (1916), tiveram que ser adaptados de acordo com a topografia local. No 

decorrer de sua história, o bairro sofreu várias intervenções do poder público e da própria 

ocupação espontânea do lugar, conforme pode ser observados nos mapas 3 e 4. 

As transformações ao longo do tempo de qualquer cidade são inevitáveis e consequentemente 

suas paisagens vão sendo alteradas de acordo com as relações de cada época, segundo Santos 

(1988, p. 23) “As paisagens transformadas, sejam elas naturais ou urbanas, não deixam de 

ser um processo de acúmulo e sobreposições de camadas que contam a sua história”. 

 
99 Lenda urbana: diziam que a tal loira se vestia de branco e descia de um táxi, às 2h (madrugada mesmo), 

em frente à entrada principal do cemitério. Para desespero do taxista, ela tinha o poder de atravessar o muro 

para entrar no lugar. Fonte: jornal do padre eustáquio 
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Mapa3. Detalhe da região da Lagoinha, segundo CCNC em 1893, com as primeiras vias, os Córregos da 

Lagoinha, Córrego do Pastinho e Ribeirão Arrudas. 

                     

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

Mapa4. Sobreposição do traçado viário atual da região da Lagoinha, com as primeiras vias, os 

Córregos da Lagoinha, Córrego do Pastinho e Ribeirão Arrudas.  
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Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

Morfologia Urbana da Escola Inglesa  

Pela metodologia da Escola Inglesa é necessário efetuar uma análise histórica e geográfica 

das paisagens urbanas de forma isolada e em períodos morfológicos distintos dos elementos 

urbanos: o plano urbano, o tecido e a análise do uso e ocupação do solo. A investigação de 

Conzen, sobre o ambiente construído se refere à divisão de determinadas regiões 

morfológicas que possuem uma unidade formal e se diferem das áreas circunvizinhas, 

gerando composições com diferentes mapas dos três elementos urbanos estudados e que a 

combinação destes mapas permitem além da compreensão do desenvolvimento urbano, o 

subsídio para a base para a gestão da paisagem (PEREIRA & Andrade, 2019).  

Segundo (PEREIRA COSTA & GIMMLER NETTO, 2015, p. 53) “uma análise morfológica 

apropriada inclui a avaliação física do local, como também as questões sociais e econômicas 

relevantes ao seu desenvolvimento.” A metodologia da Escola Inglesa, destaca-se pela 

importância do lote e os traçados determinados pelos edifícios e suas ocupações e 

desocupações com as particularidades de cada área. “Conzen apontou áreas desocupadas que 

se localizavam entre zonas consolidadas e novas - determinando o que chamaria de fringe 

belts, (PEREIRA & Andrade, 2019) ou cintura periférica (OLIVEIRA, A abordagem 

histórico-geográfica (Escola Conzeniana), 2018, p. 19)  

Cintura Periférica 
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A cintura periférica é uma área aberta, como parques, equipamentos públicos e terrenos 

institucionais (WHITEHAND apud OLIVEIRA, 2019, p. 19). A cintura periférica tende-se 

a formar durante o período em que a área não está mais crescendo e o uso do solo está ausente, 

conforme identificado no mapa 5. Percebe-se que no caso da Lagoinha, a cintura periférica é 

mínima e o pouco que resta são fundo de lote, áreas públicas em terreno acidentado e praças.  

Mapa 5. Cintura periférica da região estudada em 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Os períodos morfológicos 

 “A estrutura formal da cidade está vinculada ao espaço físico que contém o passado e as 

possibilidades futuras para a sua transformação”. (PEREIRA COSTA & GIMMLER 

NETTO, 2015, p. 54) As bases para análise dos períodos morfológicos devem levar em 

consideração aspectos das subdivisões urbanas dos traçados viários em quadras e a partir 

dessas em loteamentos, que facilitam a compreensão das transformações do tecido urbano e 

das relações dos lotes edificados com a cidade. Figura 1. 
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Fig.1 Síntese das transformações do Bairro Lagoinha 

 

 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, Lagoinha em Estudo, 2011 

 

O Historic Landscape Characterisation (HLC) 

No Reino Unido, surgiram métodos para definir características homogêneas da paisagem 

como o Landscape Character Assessment (LCA) e sua derivação o Historic Landscape 

Characterisation (HLC). O LCA e o HLC apresentam interpretações na forma de mapas de 

caráter, sendo que o HLC utiliza vários elementos e abordagens desenvolvidos na época do 

LCA. De acordo com GRENVILLE; FAIRCLOUGH, (2004-5, p. 2 apud LAGE, 2018, p. 

279).  

 

O método se baseia na definição de áreas características de determinado espaço, que 

apresentam certa homogeneidade e que se diferenciam do seu entorno, denominadas como 

tipos de caráter histórico da paisagem (historic landscape character types). Estas áreas com 

características comum podem ser definidas e subdivididas de diferentes maneiras e se 

referenciando sempre, como pontua Turner (2018). 

O Historic Landscape Characterisation (HLC) é um programa e um método de compreensão 

da paisagem, desenvolvido pelo English Heritage (LAGE, 2018), que se baseia na definição 

de características homogêneas, denominadas de caráter histórico da paisagem (historic 

landscape character types). A produção dos mapas utiliza a definição em manchas do "tipo 

amplo" (broad type) como áreas comerciais, residenciais, transporte... Que devem ser 
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subdivididas em outras camadas mais específicas que recebem a denominação de "tipo" 

(type) ou "sub-tipo" (sub-type), como tipos de comércio, número de pavimentos das 

residências, pontos de ônibus, entre outros. Conforme pode ser observado nos mapas 5 e 6, 

elaborados no estudo de HLC, para a região da Lagoinha onde foram definidos broad types: 

residencial, comércio, conexões, infraestrutura e espaço aberto e depois foram 

confeccionados mapas com períodos históricos distintos (HARDY, et al., 2019).  

Mapas 5 e 6. Mapas de broad types do Bairro Lagoinha 

  
Fonte: elaborado pelos autor, 2019. 

 

No entanto, a abordagem do HLC não possui um único caminho para a compreensão da 

paisagem histórica e possibilita a escolha de outros “broad types” e seus “sub-types” que 

devem ser escolhidos caso a caso, baseados nos princípios e conceitos das camadas históricas 

da paisagem (não geográfica) e a visão presente, que devem embasar todos os trabalhos.  

 

 

 

Comparação entre as aplicações das metodologias da Morfologa da Escola Inglesa e a 

do HLC 

 

Apesar das duas metodologias apresentadas entenderem a paisagem como um palimpsesto,  

elas irão se distinguir em suas formas de abordagem. A metodologia da Escola Inglesa analisa 

tanto a historicidade quanto a geografia tendo como príncípio a tríade: o plano urbano, o 

tecido e a análise do uso e ocupação do solo.  Enquanto a metodologia do HLC analisa apenas 

a historicidade do local e suas caracteristicas comuns definidos de acordo com o interesse de 

estudo.  
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Considerações finais 

A aplicação das recomendações da Unesco para a Paisagem Histórica Urbana, serve para 

compreender e pensar qual será o caminho que iremos definir para a progreção histórica da 

região. 

Compreende-se que a metodologia do HLC, por ser um conceito mais amplo e não muito 

específico, é muito útil em grandes áreas como estados e até mesmo um país inteiro como no 

caso da Inglaterra, e que a metodologia da morfologia urbana na Escola Inglesa, por possuir 

um roteiro mais rígido baseado em uma tríade, seria mais adequado para o entendimento em 

uma área relativamente pequena como a região da Lagoinha. 

As metodologias para a aplicação das recomendações da Unesco para a Paisagem Histórica 

Urbana (HUL), devem ser definidas de acordo com cada caso, com o objetivo de 

compreender a paisagem para que a gestão do seu desenvolvimento seja sustentável. 
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do pensamento sustentável; 

Technology appropriation and its importance in the evolution 

of sustainable thinking;  

La apropiación tecnológica y su importancia en la evolución 
del pensamiento sostenible.,  

 

Leonardo de Oliveira Gomes – Universidade Federal de Minas Gerais100 

 

Resumo: Existe uma tendência de humanização das tecnologias digitais de desenvolvimento e 

comunicação ao longo do Sec. XX. Tecnologias originalmente direcionadas para a comunicação e 

produção se aproximam cada vez mais do homem, propiciando de uma forma ou de outra, um 
aumento no poder de uso e decisões sobre desenvolvimentos de soluções para os territórios e 

comunidades próximas a esse homem. A apropriação dessas tecnologias e direcionamento para 

solução de problemas do território de forma eco orientada representa um dos mais importantes passos 

para uma evolução humana próxima futura. 

Palavras-chave: Tecnologia, Tecnologia Digital, Eco-orientação, Apropriação, Conhecimento 

 

Abstract: There is a trend towards humanization of digital development and communication 
technologies throughout history. Technologies originally geared towards communication and 

production are coming closer to man. And this provides, in one way or another, an increase in the 

power of use and decisions about developing solutions for the territories and communities close to 
this man. The appropriation of these technologies and an eco-oriented problem-solving approach to 

the territory represents one of the most important steps for a near future human evolution.. 

Keywords: Technology; Digital Technology; Eco-orientation, Appropriation, Knowledge  

 

Resumen: Existe una tendencia hacia la humanización del desarrollo digital y las tecnologías de 

comunicación a lo largo de la historia. Las tecnologías originalmente orientadas a la comunicación y 

la producción se están acercando al hombre. Y esto proporciona, de una forma u otra, un aumento en 
el poder de uso y las decisiones sobre el desarrollo de soluciones para los territorios y comunidades 

cercanas a este hombre. La apropiación de estas tecnologías y un enfoque de resolución de problemas 

eco-orientado al territorio es uno de los pasos más importantes para la futura evolución humana. 

Palabras clave: Tecnología, tecnología digital, diseño eco-orientado, apropiación, conocimiento, 

intercambio
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Introdução 

Nas últimas três décadas presenciamos um crescimento exponencial da participação de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em nossas vidas. Essas tecnologias 

fundamentalmente digitais são frutos da revolução telemática iniciada em meados dos anos 

1970 e são caracterizadas pela horizontalização, transversalidade e aumento da 

disponibilidade de conteúdos úteis (ou não) na rede mundial - internet. 

A digitalização e a possibilidade de se transformar todas as formas de informação numa 

mesma massa eletrônica e da comunicação integrada em tempo real são as principais 

características desse movimento. Existe um ciclo constante de criação, apropriação e 

melhoria das ferramentas TICs disponibilizadas e elas demonstram fortes comprovações de 

convergência, alterando e implementando novas formas no lidar com a informação no tocante 

à geração, repositório e transmissão. Essas novas formas de lidar com a tecnologia emergente 

que tem influenciado diretamente o comportamento da sociedade como um todo.  

Comenta Lévy (1993) que, o que realmente interessa é o saber e o conhecimento. Interessa 

saber como as culturas armazenam, transmitem e se relacionam com o conhecimento e 

também como as pessoas utilizam este repositório histórico acumulativo de saber. Esta 

utilização refere-se a uma história mais fundamental que as ideias: a história da própria 

inteligência. Segundo ele, a história das tecnologias intelectuais condiciona (sem, no entanto, 

determiná-la), a história do pensamento. 

Além disso, trás novamente à cena a retomada do que nos anos 1970 foi denominado 

Tecnologia Assumida mas que perdeu força pela onda arrebatedora da globalização e hoje 

emerge novamente como Tecnologia Social (TS). O conceito de tecnologia social abordado 

por este artigo, encontra em Rodrigues et al (2008), sua melhor definição. Segundo eles, a 

TS compreende produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, desenvolvidas na interação 

com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social.  

Assim, o objetivo deste artigo é abordar as mudanças provocadas na sociedade pela 

disponibilização, apropriação e utilização das tecnologias digitais, que são oferecidas ou 

simplesmente “transbordam” pela rede mundial de computadores. O importante é entender a 

aplicação possível, em uma perspectiva social, do uso da tecnologia disponível. 

Uma das formas de lidar com a tecnologia, a apropriação, interessa de sobremaneira ao 

estudo em função de configurar uma nova maneira de distribuição e compartilhamento de 

tecnologias. No sentido direto, apropriação se define por apoderar-se de algo que não lhe 

pertence; tomar a posse. Mas com relação às tecnologias não se trata de abordar 

profundamente questões relacionadas à propriedade intelectual, aos direitos autorais e a 

pirataria. Mas sim avaliar a possibilidade da posse, uso e compartilhamento para as 

tecnologias disponíveis na rede mundial, procurando pelo entendimento de como esse 

processo de apropriação pode auxiliar em uma possível evolução no pensamento sobre 

sustentabilidade.  

 

O cenário no qual tudo se desenvolve 
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Com grande velocidade, as tecnologias digitais alteram a forma como as empresas ganham 

dinheiro, como vivemos e trabalhamos. Por exemplo, há praticamente uma década a Social 

Media não existia, hoje já são mais de um bilhão de pessoas que possuem contas no Facebook 

e por conta disso sabe-se que a forma de se comunicar e divulgar notícias definitivamente 

não são as mesmas de dez anos atrás. De acordo com a McKinsey (2013), as tecnologias de 

uso geral são particularmente poderosas: 

A Internet é um excelente exemplo. Introduziu novas formas de comunicação e uso de informações que 

permitiram grandes inovações, impondo novas regras externas a todos os tipos de 

indústrias, reorganizando as cadeias de valor e possibilitando novas formas de 

competição. Setor após setor, as inovações via Internet trouxeram transparência 

aos preços, romperam os relacionamentos comerciais, criaram novas expectativas 

dos clientes e tornaram obsoletos os antigos modelos de negócios (McKinsey, 

2013).  

 

No passado, as mudanças tecnológicas reorganizaram setor após setor. Hoje, essas 

tecnologias estão ajudando a acelerar o desenvolvimento econômico como um todo. Ainda 

citando a McKinsey (2013), percebemos os efeitos das novas tecnologias à medida que 

mudam rapidamente nossas rotinas de trabalho, a maneira como gastamos nosso tempo de 

lazer ou os produtos e serviços que usamos. Trata-se da percepção através de mudanças 

comportamentais, no âmbito mundial. 

Cada vez mais temos à nossa disposição sistemas tecnológicos de livre acesso e que mudam 

nossos comportamentos e nossa percepção de mundo. Podemos nos apropriar daquelas 

tecnologias disponíveis que apresentam propostas de utilizações voltadas aos menores 

impactos ambientais, ao compartilhamento de soluções para as comunidades e a divulgação 

de conhecimento. Movimentos voltados à apropriação de tecnologias já existem em nossa 

sociedade. Eles surgiram relacionados ao desenvolvimento de softwares, questionando a 

quem deveriam pertencer, chegando com isso, a abrir discussões e ações de mudanças de 

procedimentos e de definições históricas sobre a propriedade (material e imaterial), sobre a 

autoria, sobre o compartilhamento e sobre os direitos universais dos sistemas, máquinas e 

processos. 

Lessig (2005) define que a propriedade é protegida por quatro forças que atuam de forma a 

aumentar ou reduzir a intensidade de uma regulação: a) uma própria Lei relacionada; b) a 

normalização; c) o Mercado e d) a Arquitetura (referindo-se à arquitetura da estrutura do 

software, do hardware ou do sistema).  

As Leis são as forças mais óbvias de proteção. As normas cuidam de algumas ações não 

cobertas pelas Leis, mas muitas vezes estão tão próximas delas que poderiam ser confundidas 

com as próprias Leis. Muitas das arquiteturas de tecnologias são absorvidas e incorporadas 

pelo Mercado, a ponto de reivindicarem a propriedade, quando na verdade, deveriam ser 

consideradas como de domínio público, livre e universal. 

 

Belisário et al (2012) cita que segundo Helfrich (2012): 
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O Estado e o Mercado estão fortemente ligados um ao outro. Ambos compartilham a mesma visão sobre o 

progresso tecnológico e a concorrência de mercado, uma visão liberal que tenta se 

apresentar como políticas democráticas e que se articulam em torno dos direitos e 

liberdades individuais. Ambos, Estado e mercado, estão comprometidos com um 

tipo de desenvolvimento e crescimento econômico que está destruindo o planeta e 

que tende a desmantelar os nossos meios de subsistência (Belisário et al, 2012). 

 

Helfrich (2012) também cita que atualmente o Estado e o Mercado definem uma maneira 

particular de se pensar o mundo, de forma que os paradigmas conhecidos para abordar esta 

situação já não funcionam em praticamente lugar algum, provocando um alinhamento a um 

pensamento que muitas vezes não aborda sistemicamente as necessidades da sociedade. O 

duopólio Estado-Mercado difunde seu pensamento através das tecnologias digitais, que tem 

importante participação na disseminação desse tipo de pensamento, sempre com a garantia 

da lei sobre a propriedade (material e imaterial), a autoria e o compartilhamento.  

Entretanto, uma vez disponível as tecnologias tendem a atingir a sociedade como um todo, 

possibilitando práticas de apropriação. Algumas manifestações relacionadas à apropriação 

são propositadamente afastadas do duo Estado + Mercado e surgem como boas práticas para 

este “transbordamento” de tecnologias que muitas vezes parece impossível de se conter. 

Transbordamento é definido aqui pela cessão (passagem aos usuários) das tecnologias 

proprietárias sob a forma da gratuidade de uso ou através de desenvolvimentos paralelos 

destinados ao compartilhamento (open sources e commmons). Algumas ideias de 

compartilhamento de uso, de aprendizado e de produção também acompanham esse processo 

(compartilhamento de bikes, auto-produção, makers, etc.).  

Essas práticas tem dado muito trabalho às empresas e aos governos, que recorrem às leis, às 

normas e até mesmo à apropriação dessas ideias de uso comunitário compartilhado, criando 

cercamentos101 de controle. Como exemplos podem ser citados os aplicativos de 

compartilhamento proprietários copiados de iniciativas de compartilhamento social (aluguel 

de bicicletas, de carros, de locais de hospedagem, etc.), as propostas individuais de 

empreendedorismo (microempreendedores, startups, etc.), a oficialização de iniciativas de 

trabalho informal, etc. 

Ainda segundo Helfrich (2012), para se combater o paradigma econômico dominante, os 

processos (ou movimentos) de apropriação, de compartilhamento e de autogestão aparecem 

como critérios definitivos para a construção de propostas de futuro melhor, aplicando 

variedade de práticas sociais que demonstre a possibilidade de ações além do foco no ganho 

incessante e no lucro crescente (Belissário et al – 2012). Essas ações possibilitariam a 

substituição da ideia de que a realização pessoal é mais importante que a realização para a 

comunidade ou para o território. Entretanto não se trata da criação de novos caminhos ou do 

resgate de uma forma anterior de socialismo e sim, muito pelo contrário, trata-se da aplicação 

 
101 Cercamento é muito mais do que privatização. Implica desapropriação, privação de direitos, 

desempoderamento, fragmentação, mercantilização e polarização. Tanto o mercado quanto o Estado atuam 

e contribuem para a criação, dissiminação e controle desses processos de cercamento (Helfrich in Belissário 

et al, 2012). 
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de práticas de compartilhamento baseadas em tecnologias digitais, da forma de se comunicar 

e desenvolver soluções participativas para os problemas, respeitando mas, sem depender 

clara ou diretamente do duopólio Estado-Mercado. De acordo com Helfrich in Belisário 

(2012) são práticas que: 

Nos permitem desenvolver uma nova visão − que incluí culturas de diferentes 

origens − que transcende a ideia clássica de 

desenvolvimento. A esperança para o futuro reside na 

capacidade das pessoas de criar suas próprias formas de 

compartilhamento (commoning) em todo o mundo. 

 

Essas mudanças falam muito mais do comportamento dos especialistas (ou não 

especialistas)102 envolvidos em desenvolvimentos de soluções para os problemas do mundo, 

que do aumento da eficiência na produção de bens e geração de capital. Produção de bens e 

geração de capital são na verdade, impulsionadores das pesquisas e da evolução das 

tecnologias digitais, porém sob uma ótica diretamente relacionada com o duopólio Estado + 

Mercado.  

Mas para isso é necessário o entendimento do caminho do pensamento sobre tecnologia 

percorrido até então pela sociedade. É necessário o entendimento (na história recente) do 

papel do homem que desenvolve soluções e da necessidade de mudança de comportamento 

com a chegada das novas tecnologias digitais disponíveis que otimizam de forma nunca vista, 

a performance dos processos de solução para os problemas sociais e amplificam 

enormemente a capacidade de comunicação e compartilhamento para toda humanidade.  

Nos últimos anos uma boa quantidade de tecnologias de auxílio ao desenvolvimento e de 

comunicação foi disponibilizada, para as diversas áreas relacionadas com o desenvolvimento. 

Não somente para as áreas diretas de AED – Arquitetura, Engenharia e Design, mas em toda 

a extensão dos campos das especializações, de Humanas a Exatas. Algumas dessas 

ferramentas são distribuídas gratuitamente, na forma de licenças abertas. Percebe-se desde 

então, uma interessante facilidade de uso e abstração dessas novas ferramentas de 

desenvolvimentos e interação não só pela atual geração de projetistas, sem distinções 

acadêmicas ou profissionais, mas também por indivíduos não especialistas, que 

simplesmente se apropriam e usam as tecnologias como meio de solução de problemas 

pessoais e locais.  

Movimentos como Open software (modelo de software para distribuição universal sem 

licença comercial, promovendo modelo colaborativo de produção intelectual), Makers 

(cultura na qual pessoas comuns podem construir, consertar e modificar objetos tecnológicos 

com as próprias mãos), DiY – Do It Yourself (atividades destinadas a criar ou reparar objetos 

cotidianos, geralmente de maneira tradicional), Code (organização sem fins lucrativos 

 
102 A definição do não especialista refere-se ao indivíduo não oficialmente declarado especialista por 

processos formais de ensino (graduação e pós-graduação), mas aqueles cujo conhecimento se deu por 

valoração (treinamentos específicos de trabalho, experiências na indústria e no mercado, etc., formal ou 

informalmente) (Rapp, 1970). 
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dedicada a expandir o acesso ao código de computação para a população), Open Source 

Ecology (rede colaborativa de agricultores, engenheiros e simpatizantes, cujo objetivo é a 

fabricação livre e de baixo impacto ambiental para a produção de alimentos), etc. 

exemplificam bem a ideia. 

 

As tecnologias como propulsoras de mudanças na sociedade 

Grandes marcos da evolução das tecnologias digitais coincidem com algumas das mais 

importantes transformações do comportamento social do homem, trazendo a importante 

característica da amplitude mundial, independente do Estado e do grau de desenvolvimento 

que esse Estado se encontrava. Se definirmos como referência inicial a Modernidade, 

veremos a sociedade em transição segundo dois valores essenciais e uma figura inédita: a) a 

liberdade e a igualdade; e b) o indivíduo autônomo e em ruptura com o mundo da tradição.  

Entretanto, o projeto Moderno consolida-se com a Revolução Industrial, sendo também 

relacionado com o desenvolvimento do Capitalismo. É da Modernidade a preocupação com 

a identidade. De acordo com Santos (1993) pode-se dizer, que a modernidade nasce dela e 

com ela. O primeiro nome moderno da identidade é a subjetividade. Para Santos (1993) é o 

colapso da cosmovisão103 medieval da communitas ordenada proprietária que trouxe consigo 

a questão da autoria do mundo e o indivíduo constituiu a primeira resposta: 

O humanismo renascentista é a primeira afloração paradigmática da individualidade como subjetividade. Trata-

se de um paradigma emergente onde se cruzam tensionalmente múltiplas linhas de 
construção da subjetividade moderna. Duas dessas tensões merecem um relevo 

especial. A primeira ocorre entre a subjetividade individual e a subjetividade 

coletiva. A ideia de um mundo produzido por ação humana postula a necessidade 

de conceber a communitas em que tal produção ocorre. 

Santos (1993) ainda afirma que: 

O paradigma da modernidade é um projeto sócio-cultural muito amplo, prenhe de contradições e de 
potencialidades que, na sua matriz, aspira a um equilíbrio entre a regulação social 

e a emancipação social. A trajetória social deste paradigma não é linear, mas o que 

mais profundamente a caracteriza é o processo histórico da progressiva absorção 

ou colapso da emancipação na regulação e, portanto, da conversão perversa das 

energias emancipatórias em energias regulatórias, o que em meu entender se deve 

à crescente promiscuidade entre o projeto da modernidade e o desenvolvimento 

histórico do capitalismo particularmente evidente a partir de meados do século 

XIX. 

Na Modernidade, para a tensão entre subjetividade individual e subjetividade coletiva, a 

prioridade é dada à subjetividade individual. Mas o sucesso disso está atrelado ao princípio 

do mercado e da propriedade individual, o que acarreta a exigência de um super-sujeito que 

 
103 Cosmovisão, visão de mundo, mundividência é um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, 

sentimentos e concepções de natureza intuitiva, anteriores à reflexão, a respeito da época ou do mundo em 

que se vive. Em outros termos, é a orientação cognitiva fundamental de um indivíduo, de uma coletividade 

ou de toda uma sociedade, num dado espaço-tempo e cultura, a respeito de tudo o que existe - sua gênese, 

sua natureza, suas propriedades (Wikipedia). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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regule e autorize a autoria social dos indivíduos (Santos, 1993). Esse sujeito monumental é 

o Estado liberal. E desta polarização entre indivíduo e Estado quem sai perdedor é o princípio 

da comunidade. 

A modernidade transitou, em seu fechamento e esgotamento, para a Pós-modernidade, que 

em seu caminho deixou rastros marcados pelas mais profundas transformações de época: a) 

da cultura aos artefatos tecnológicos; b) da política da guerra e ao terrorismo, do local ao 

global; e c) da objetividade ao ficcional e ao virtual, etc. Esse foi o melhor cenário possível 

para a explosão do desenvolvimento tecnológico e surgimento das tecnologias digitais.  

Mas a modernidade não descobriu em si mesma os remédios para seus próprios males e 

Santos (1993) cita que dessa transição um outro mundo surgiu; a Pós-modernidade, a qual 

tem como marcas simbólicas a queda do Muro de Berlim (1989), o colapso da União 

Soviética (1991) e a crise das ideologias nas sociedades ocidentais no final do Séc. XX. O 

início dos anos 1990 marca o ápice da Pós-modernidade, com a dissolução da referência à 

razão como uma garantia de possibilidade de compreensão do mundo através de esquemas 

totalizantes (Maffesoli, 2006). Ela designa a condição sociocultural e estética dominante na 

época e representa o momento histórico preciso em que todos os freios institucionais que se 

opunham à emancipação individual desaparecem (Lypovestik, 2004): a) anos 1970 - Carp 

Diem - prazer imediato, sem medo do futuro;  b) anos 1980 - Consumo - prazer puro, 

satisfação imediata. Frivolidade, liberação, euforia, despreocupação com o futuro, utopias 

revolucionárias, desprendimento da realidade, etc., definiriam bem o comportamento da 

sociedade pós-moderna. 

Logo após a virada do século XXI, o mundo vive uma intensificação jamais vista do tripé 

que sempre caracterizou a pós-modernidade: a) mercado; b) indivíduo; e c) a escalada 

técnico-científica. Porém, também se intensifica o acirramento do embate da Cultura versus 

Individualidade. Instituições ainda preservadas, típicas das décadas anteriores como a 

família, a empresa, a religião, o trabalho e o ganho para poupança (economizar), a 

universidade (e a garantia da profissão bem remunerada), etc. confrontam abertamente com 

a cultura liberal do indivíduo, com a busca da identidade, com as religiões reconfiguradas, 

com os laços sociais horizontais, com a extrapolação do entretenimento e a controversa 

compensação pelo consumo. 

Os efeitos colaterais inesperados surgem de fusões e hibridismos nos quais o indivíduo, foco 

principal do pensamento anterior começa a se deteriorar. Sebastian Charles (2004) define a 

intensificação do racismo e de outras fobias sociais, do surgimento das novas religiões 

políticas, da perda dos direitos individuais, da transferência de responsabilidades do Estado 

para o indivíduo, da confiança irrevogável na tecnologia e a consequente submissão às 

grandes corporações tecnológicas e ao cyberculture hacking104, como as principais mudanças 

comportamentais do período e marcas que caracterizam a Hipermodernidade.  

 
104 Segundo Pierre Lévy (Cybercultura, 1999), cibercultura reflete a “universalidade sem totalidade”, pois 

promove uma interconexão generalizada, mas ainda comporta a diversidade. Cada nó desta interconexão 

representa a heterogeneidade e a diversidade de assuntos, esses sempre em renovação. A abordagem de 

Levy concentra-se nas questões culturais, propondo um movimento que oferece novas formas de 
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Lipovestik (2004) define que a hipermodernidade é resultante das incertezas e receios de uma 

sociedade angustiada com a liberdade de escolha proporcionada pela pós-modernidade e 

impactada pela aceleração mercantil, consumista e capitalista, gerada pelos avanços 

tecnológicos de produção e de comunicação de massa. 

 

E em meio a tudo isso as tecnologias digitais redefinem o mundo  

É por trás de todo esse cenário social, que o desenvolvimento e divulgação de novas 

tecnologias digitais ganham corpo e também ganham o mundo. Desde a segunda metade dos 

anos 1970, a informática vem se consolidando e a informação (e seus tratos) passa a ser a 

mola propulsora de uma nova intitulada Era da Informação, conforme citado por Gomes 

(2008): 

Desde a segunda metade dos anos 1970, tendo como ápice meados dos anos 1990 várias ferramentas e 

dispositivos vêm sendo regularmente desenvolvidos e implementados para o trato 

da informação. Fala-se de uma nova Sociedade da Informação como novo cenário 

de atuação do homem. Alguns autores defendem que se trata, no entanto, de uma 

Sociedade do Conhecimento, onde as bases e as ferramentas para destacar o valor 
do capital humano na sociedade estruturada em redes telemáticas já se encontram 

disponíveis. (Gomes, 2008) 

 

Então, apesar de ser uma época de perdas da individualidade o estado da arte do 

desenvolvimento em tecnologia objetiva o homem como importante ator para essa nova 

sociedade em formação focada na informação. Essa e muitas outras mudanças trouxeram 

questionamentos sobre como o homem deveria se comportar durante essas transições de 

sociedades. A disponibilização irrestrita de informação e suas ferramentas associadas criaram 

para o homem possibilidades antes impensáveis, como por exemplo, mapear um novo espaço 

de conhecimento não por topografia e sim por topologia105.  

Essa nova cultura surge como um novo paradigma que nos remete a pensar e a lidar com a 

informação de uma forma que tenha a ver com construção, com organização da realidade, 

com estabelecimento de relações e com emergência, afirma Pellanda (2000). 

A tecnologia centrada no homem  

Dertouzos (2002) afirma que a marca do final do Séc. XX, a tecnologia, tomou para si coisas 

que antes harmonizavam as dimensões humanas dentro de nós. Essa mudança de eixo 

separou os tecnólogos dos humanistas deixando estes últimos indispostos quanto aos 

 
comunicação, deixando de fora questões econômicas e industriais. Mas reconhece ser impossível de desviar 

desse foco, visto que a técnica se insere e enaltece a “dialética das utopias e dos negócios”. O conceito 

hacker surge como um movimento de aprendizado extremo destas novas técnicas de forma a nivelar o 
entendimento do uso dessas dialéticas manipuladas pelo Estado-Mercado. 
105 Topografia definida pela Geografia como o estudo dos princípios e métodos necessários para a descrição 

e representação das superfícies destes corpos, em especial para a sua cartografia.  

Topologia definida pelas Ciências da Informação como, de maneira física, como as redes estão conectadas 

e de maneira lógica, com se dá o fluxo de dados através dessa rede. (Wikipedia)  
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aparelhos e ideias materialistas. Postman (1994) define que as novas tecnologias mudam 

aquilo que entendemos como conhecimento e verdade, e alteram os hábitos de pensamento 

profundamente enraizados, que dão a uma cultura seu senso de como é o mundo. Ele ainda 

afirma que “uma nova tecnologia ao ser apresentada, simplesmente cumpre sua missão: 

suplantar a tecnologia anterior. Com isso, o mundo não se torna um mundo com uma nova 

tecnologia e sim em um novo mundo” (Postman, 1994). Essa mudança conceitual de mundo 

exige que todas as partes envolvidas nos desenvolvimentos das soluções de problemas se 

conscientizem continuamente sobre uma nova e irreversível forma de abstrair o mundo e 

todos os seus objetos e sistemas. Segundo Levy (1993), ao longo da existência do homem, 

os processos associados à constituição e transmissão do saber criaram uma base universal de 

conhecimento, onde a técnica ocupa posição central. Para ele as tecnologias digitais são 

atualmente os verdadeiros motores que possibilitam as evoluções culturais: 

Vivemos hoje em umas destas épocas limítrofes na qual toda a antiga ordem das representações e dos saberes 

oscila para dar lugar a imaginários, modos de conhecimento e estilos de regulação 

sociais ainda pouco estilizados. Vivemos um destes raros momentos em que, a 

partir de uma nova configuração técnica [...], um novo estilo de humanidade é 

inventado (Lévy, 1993) 

 

Temos essa base para a criação do repositório do conhecimento universal e ela é valiosa 

precisamente porque alguém deu à informação um contexto, um significado, uma 

interpretação; alguém refletiu sobre o conhecimento, acrescentou a ele sua própria sabedoria, 

considerou suas implicações mais amplas (Davenport, 1997). A evolução da tecnologia da 

rede mundial de computadores, a internet demonstra isso. Os princípios relevantes sobre a 

internet se baseiam no hipertexto e na interface, que propiciam navegação e transitoriedade, 

disponibilidade, criação, gerenciamento e compartilhamento de conteúdo. Em computação 

hipertexto é um sistema para a visualização de informação cujos documentos contêm 

referências internas para outros documentos. Para Lévy (1993) o hipertexto representa um 

dos futuros da escrita e da leitura e faz parte da reestruturação da linguagem. É uma forma 

híbrida, dinâmica e flexível que dialoga com outras interfaces semióticas106. 

Em 1989, Tim Berners-Lee107 propôs um projeto de hipertexto que permitiria às pessoas 

trabalharem em conjunto, combinando o seu conhecimento numa rede de documentos (world 

wide web - www). Sua evolução direcionou a atenção ao indivíduo e sua participação naquilo 

 
106) A Semiótica (do grego semeiotiké ou "a arte dos sinais") é a ciência geral dos signos e da semiose que 

estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação. 

Ocupa-se do estudo do processo de significação ou representação, na natureza e na cultura, do conceito ou 

da ideia. Em oposição à linguística, que se restringe ao estudo dos signos lingüísticos, esta ciência tem por 

objeto qualquer sistema sígnico - Artes visuais, Música, Fotografia, Cinema, Culinária, Vestuário, Gestos, 

Religião, Ciência, etc. – fonte: Wikipédia, 2019. 
 
107 Timothy John Berners-Lee é um físico britânico, cientista da computação e professor do Massachusetts 

Institute of Technology. É o diretor do World Wide Web Consortium (W3C), que supervisiona o 

desenvolvimento continuado da web. Também é o fundador da World Wide Web Foundation – fonte: 

Wikipédia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Signo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semiose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_visuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vestu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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que Davenport (1997) definiu com repositório do conhecimento universal. Essa tendência ao 

homem fica ainda clara quando analisamos essa evolução: 

Web1.0: Primeira versão a internet. Sistema padrão de funcionamento, documentos em 

hipermídia interligados, na forma de hipertextos, visualizados por navegadores. 

Em uma metáfora, herdamos a informação digitalizada, mas como em uma biblioteca: 

poderíamos utilizar como fonte de informação, mas sem poder contribuir ou alterar seu 

conteúdo(Gomes, 2008). 

Web2.0: Primeira evolução (2004) com conceito da web como plataforma, envolvendo wikis, 

aplicações baseadas em folksonomia, redes sociais, etc. Para Catarino apud Wal (2012), 

Folksonomia é o resultado da atribuição livre e pessoal de etiquetas (tagging) às informações 

ou objetos da rede, visando à sua recuperação semântica. O tagging é feito em um ambiente 

social (compartilhado e aberto a outros), o ato de etiquetar é do próprio usuário da 

informação. Não é o autor nem o profissional de indexação que indexam o recurso da web. 

Em uma metáfora, a biblioteca é transformada numa grande sala de reuniões onde um grupo 

de conhecidos poderia receber a informação e também contribuir com o conteúdo, tornando-

a uma experiência mais rica(Gomes, 2008).  

Web 3.0 ou Web Semântica: Segunda evolução. A web semântica é uma e extensão da web 

2.0, que permite aos computadores e humanos trabalharem em cooperação, interligando 

significados de palavras como a finalidade de atribuir um sentido aos conteúdos publicados 

na internet. A web aprenderá tudo sobre o indivíduo, seus hábito e território, como um 

assistente pessoal 

Em uma metáfora, a sala de reuniões foi substituída por um escritório particular contando 

com uma secretária para gerenciar a vida do indivíduo (Gomes, 2008). 

Web 4.0 ou Web Simbiótica: Terceira evolução. A web simbiótica organizará os metadados 

obtidos pela Web3.0 e permitirá uma interação simbiótica entre humano e máquina. Será 

capaz de relacionar, dar sugestões e fazer correções nos procedimentos do indivíduo, 

independente onde ele esteja.  

Em uma metáfora, o escritório particular migra para todos os lugares, para o mundo e a 

secretária além de decidir pelo usuário o acompanhará a todo e qualquer lugar (ubiquidade 

e nomadismo) (Gomes, 2008). 

Sobre a ubiquidade, Gomes (2009) define que é representada pela computação que migra 

para o território, como consequência direta da possibilidade da integração das tecnologias 

digitais ao ambiente construído (ubiquitous computing), propiciando espaço pleno de 

sistemas de suportes de comunicação e manipulação de informação, hábeis de 

transversalidade. Segundo Weiser (1999), a ubiquidade se define como ramo de estudo da 

aplicação da computação integrada ao ambiente, mas de formas efetivamente invisíveis para 

o usuário, que poderá acessar os sistemas em qualquer hora e lugar (invisible computing). E 

o conceito de nomadismo representa a mobilidade conectada propiciada pela ubiquidade. 
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Ainda segundo GOMES (2009), esse tipo de comportamento já está incorporado na 

sociedade e só foi possível por que os serviços já estão plenos dos aspectos do ambiente e 

automaticamente adaptam-se para o contexto do comportamento do usuário (active context 

awareness) ou aprende e torna o contexto persistente para o usuário recuperar depois (passive 

context awareness). A web é o suporte disso e apesar da migração do controle 

(compartilhamento de decisões), é evidente a tendência do uso compartilhado e em 

comunidades dos serviços disponibilizados na rede. E de forma abrangente. 

 

Figura 1 

 

Evolução das tecnologias digitais de informação, comunicação e produção. Fonte: autor 
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A sociedade centrada na tecnologia 

Uma forma alternativa de pensar o uso das tecnologias digitais vem atualmente ganhando 

ênfase, focada no modo de se aproveitar a tendência de disponibilidade. Considerando que 

hoje, as tecnologias disponíveis para apropriação são as mesmas (ou pelo menos versões 

passadas) daquelas que o mercado utiliza para atingir seus objetivos de produção, precedentes 

de autoprodução e soluções locais de problemas surgem como interessantes alternativas de 

independência para o desenvolvimento social. Dagnino (2014) considera que: 

A Tecnologia Convencional (TC) [...] que a empresa privada utiliza, não é adequada para a inclusão social. Ou 

seja, existem aspectos na TC, crescentemente eficientes para os propósitos de 

maximização do lucro privado para os quais é desenvolvida nas empresas, que 

limitam sua eficácia para a inclusão social. (DAGNINO, 2014).  

 

Entretanto, esse movimento não é novo, sendo que propostas e concepções tecnológicas 

(antes denominadas Tecnologias Apropriadas) foram desenvolvidas nas décadas de 1960 e 

1970. Segundo Rodrigues et al (2008) essa discussão teve como base as políticas públicas 

aplicadas por alguns países não desenvolvidos visando reduzir o atraso com relação aos 

países desenvolvidos, como proposição de alternativas à adoção indiscriminada das 

tecnologias implantadas pelas multinacionais. Apesar disso muitas críticas foram tecidas ao 

movimento. Questões como o congelamento do crescimento dos países não desenvolvidos, 

a falta de uma visão de mercado, etc. e também em função dos processos da globalização da 

economia contribuíram para o enfraquecimento do movimento. Rodrigues et al (2008) afirma 

que um dos méritos desse movimento foi discutir a tecnologia dentro de considerações mais 

amplas do que a abordagem dominante, na qual prevalece a avaliação econômica e técnica 

realizada sob a ótica do capital. Segundo ele as sequelas deixadas pela globalização em 

termos de exclusão social e degradação ambiental, propiciaram o ressurgimento deste 

movimento, agora sob a denominação de tecnologias sociais (TS) e com novas orientações.  

Hoje, a preocupação com processo de produção da tecnologia social, volta-se 

prioritariamente para a emancipação dos atores envolvidos, tendo no centro os próprios 

produtores e usuários. Ou seja, implica a construção de soluções de modo coletivo pelos que 

irão se beneficiar dessas soluções e que atuam com autonomia. Segundo o Instituto de 

Tecnologia Social (ITS, 2004) as tecnologias sociais representam um conjunto de técnicas, 

metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e 

apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições 

de vida. Objetiva mostrar que o conhecimento é socialmente construído e, portanto, 

dependente de fatores valorativos de natureza econômica, social, política e cultural. Não é 

intenção dessa pesquisa se aprofundar no estudo das tecnologias sociais, mas sim trabalhar 

no conceito definido por ela para a palavra social, que concerne ao fato da apropriação de 

tecnologias disponíveis para a resolução de problemas comuns como, por exemplo, muitas 

vezes deficientes de projetos públicos, como as demandas por água tratada, alimentação, 

educação, saúde ou renda. 

Rodrigues et al (2008) define que necessariamente essas tecnologias precisam 

garantir que sejam apropriadas para a comunidade, gerando mudanças de comportamentos, 
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atitudes e práticas que proporcionem transformações sociais. As comunidades devem ser a 

protagonista e não mera receptora de tecnologias. 

 

Os desenvolvedores focados na ecologia e na sustentabilidade 

Finalmente a análise da possibilidade de uma orientação ecológica e sustentável 

complementa o cenário. O termo “desenvolvimento sustentável” foi introduzido na política 

internacional pelo debate da Estratégia Mundial de Conservação (IUCN/UNEP/WWF) em 

1980. Mas segundo Charter et al (2001), foi somente com a publicação do relatório Nosso 

Futuro Comum, em 1987 pela Comissão Brundtland, que o conceito foi estabelecido como 

novo paradigma global:  

Apesar de toda a atenção dedicada ao conceito, a percepção de sua mensagem relativa à integração do ambiente 

e do desenvolvimento permaneceu ambígua. No Norte, o desenvolvimento 

sustentável foi predominantemente entendido como mais um novo conceito 

ambiental, [...] esverdeando a indústria e definido a biodiversidade como 

patrimônio comum da humanidade [...]. Em grande parte do Sul, no entanto, o 

termo desenvolvimento sustentável foi tomado como alívio da pobreza e 

desenvolvimento econômico. 

 

Essas divergentes percepções não são apenas o resultado de diferentes prioridades, mas 

também o resultado de interpretações controversas de problemas ambientais surgidos no 

início dos anos 70. Ainda segundo Charter et al (2001), na década de 1970, os Limites ao 

Crescimento (Clube de Roma, 1972), moldavam o debate nos países do Norte enfatizando a 

necessidade de mudar o caminho do desenvolvimento atual para manter uma base segura de 

recursos para as sociedades humanas. Isso contribuiu para o foco voltado ao indivíduo. 

Entretanto os países do Sul entenderam o argumento como uma tentativa de negar o direito 

ao desenvolvimento prometido. Isso contribuiu para o foco voltado às comunidades. Estas 

posições levaram à afirmação conciliadora na Agenda 21 de que as demandas excessivas e 

estilos de vida insustentáveis entre os mais ricos iriam colapsar o meio ambiente (UN 1993).  

Dados esses conflitos subjacentes, os acordos unânimes da Rio 92, o consenso da Comissão 

Brundtland e da Comissão Mundial para o Desenvolvimento para o Meio Ambiente (WCED) 

definiu-se que desenvolvimento sustentável não é ambientalismo vestido para o novo 

milênio, mas é essencialmente uma nova maneira de ver o mundo com base em considerações 

de gerações e responsabilidade compartilhada, focada nas necessidades humanas e não 

apenas materiais, propiciando vida digna. Cita Charter et al (2001), que esta definição exige 

uma partilha equitativa dos benefícios do consumidor, pois a sociedade também é 

responsável pelos riscos do que produz. Mas também fornece um interessante ponto de 

partida para o Ecodesign (ou Design for Enviroment – DfE), porque obviamente, as 

contribuições para a sustentabilidade não podem ser limitadas a produtos comercializáveis, 

pois a procura pelas formas mais sustentáveis deve ser alcançada para produtos e serviços 

eco eficientes ou mesmo por processos sociais, o que define critérios importantes para o 

design ecológico. 
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Interessa as possibilidades de aplicações das práticas relacionadas ao Ecodesign ou Design 

ecológico, que evoluiu principalmente da ação de algumas comunidades de designers, 

engenheiros e de avaliadores de Análise do ciclo de vida (ACV). A abordagem do Ecodesign 

vem do final dos anos 1990 quando a American Electronics Association (Associação 

Americana de Eletrônica) formou uma força-tarefa para desenvolver projetos com foco no 

menor impacto ambiental, além de criar base conceitual de desenvolvimento que trouxesse 

benefícios para as empresas membros da associação. Borchardt et al (2007) definem que a 

partir daí o nível de interesse pelo assunto cresceu e os termos Ecodesign e Design for 

Environment passaram a ser mencionados em programas de gestão ambiental. Ainda afirmam 

que: 

No Ecodesign, o projetista seleciona e articula soluções de projeto segundo seu impacto no ciclo de vida do 

produto: fabricação, embalagem, uso, troca de peças e fim de vida. O projetista 

objetiva a utilização do produto, pois o mesmo não é independente nem homogêneo 

e exige outros produtos e atores para a sua fabricação, o seu transporte e o seu uso, 

em uma abordagem transversal e multidisciplinar (Borchardt et al, 2007) 

 

No Ecodesign ou DfE, o projeto de produto deve buscar, além dos requerimentos tradicionais 

como o desempenho, custo, confiabilidade, outros parâmetros relacionas à sustentabilidade, 

como o aumento da eficiência energética, a redução do uso de recursos naturais, a otimização 

da eficiência do produto ao longo do seu ciclo de uso e os cuidados com a reutilização, 

reciclagem e/ou descarte. O conceito interessa a essa pesquisa, pela possibilidade de uma 

abordagem de especialistas para a solução de problemas de um território a partir de 

orientações consistentes de projeto. A eco-orientação deve ser considerada como ação pró 

ativa de projeto, pela exequibilidade técnica de menor impacto, pela manutenção do 

equilíbrio do produto com o meio ambiente antes, durante e após o seu uso, bem como pela 

gestão ambiental. A aplicação de metodologias e ferramentas de Eco Design se estende aos 

desenvolvimentos de produto, serviços e ambiente construído, através de abordagens: a) Eco-

orientação – Borchardt (2012), Lofthouse (2006); b) Ecodesign ou Design for Enviroment – 

Ceschin (2016), Charter (2017); c) Product Service System – Borchardt (2010), Taischi 

(2015), Vezzoli (2015); d) Análise do Ciclo de Vida – Coltro (2007), Norma ABNT (2004 e 

2008); e) Design for Manufature and Assembly - Bralla (1998), Boothroyd (2008), Borchadt 

(2012); f) Design for Desasembly - Crowther (1999), Scur (2012), Capelli (2007) e g) Zero 

Emission Research Iniciatives – Pauli (1998), Kuehr (2007), Directives EU (2002 e 2010), 

LSDC (2009).  

As áreas de desenvolvimento de projetos foram as primeiras a tomarem posse de ferramentas 

digitais. Desde meados dos anos 1980, quando as suítes de CAD – Computer Aided Design, 

CAE – Computer Aided Engineering e CAM - Computer Aided Manufacturing chegaram ao 

mercado, engenheiros, arquitetos e designers vem se adaptando e mudando o comportamento 

quanto ao uso das ferramentas de auxílio. Essas mudanças acontecem ao longo desses anos, 

a cada ciclo de desenvolvimento das ferramentas, que hoje já disponibilizam classes de 

aplicações extremamente confiáveis que abordam desde a simulação, a modelagem de 

informação, a meta-parametrização, a visualização expandida e realidade virtual, os bancos 

de dados dimensionais, a materialização rápida a até os processos massivos de informação. 
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Quase todas essas classes de aplicativos encontram-se disponíveis na forma de software livre 

na rede mundial de computadores. 

 

Considerações finais 

Desde meados dos anos 1970 um desenvolvimento escalar de tecnologias de computação 

vem influenciando a vida de toda sociedade, provocando mudanças nas formas de se 

produzir, projetar, comunicar, aprender, interagir, ensinar, etc. Essas tecnologias, vindas 

inicialmente das grandes corporações de mercado, da academia e do Estado aos poucos foram 

sendo disponibilizadas ao homem comum, que ao longo desses anos vem experimentando 

também as possibilidades do trabalho e desenvolvimento em grupos e em comunidades. 

Essas mudanças implicam na criação de novos modelos na forma de se projetar e solucionar 

os problemas das grandes corporações de mercado, da academia, do Estado e da sociedade 

como um todo. Mas, de acordo com Helfrich in Belisário et al (2012) o paradigma econômico 

dominante exige a ampliação dos mecanismos de apropriação de recursos através de medidas 

tecnológicas. Recursos estes que, moralmente ou legalmente, pertencem a todos nós. Mas 

essas medidas tecnológicas também estão disponíveis na rede mundial de computadores e 

uma abordagem diferenciada daquela do modelo econômico pode ser proposta. Um novo 

paradigma para um novo modelo de se projetar, de produzir e distribuir, considerando a 

participação ativa da comunidade e dos indivíduos, promovendo processos de criação 

coletiva para o desenvolvimento de soluções e caminhos, diferentes dos tradicionais modelos 

fechados, lineares e unidirecionais se mostra possível e tangível. 

Iniciativas dessa espécie já existem. Helfrich in Belisário et al (2012) cita que atualmente 

existe uma rica variedade de práticas, experiências, inovações e produções com base nas 

práticas dos commons108 em todo o mundo: 

Elas consistem em diversos casos de consumo colaborativo com base em troca e compartilhamento e também 

em sistemas de gestão comunitária de recursos compartilhados, tais como as 

florestas, a água e áreas de pesca, inclusive com inovações baseados no mundo 

digital. [...]. Essas práticas oferecem um caleidoscópio riquíssimo de 

autodeterminação e gestão coletiva dos recursos compartilhados (Helfrich in 

Belisário et al - 2012). 

 

Neste novo paradigma, durante os desenvolvimentos dos problemas das comunidades e dos 

territórios, alguns dos princípios poderiam ser herdados da tecnologia social como indica 

Dagnino (2014): a) atender as demandas sociais concretas vividas e identificadas pela 

população (a razão de ser do projeto); b) a aplicação de processo democrático desenvolvido 

a partir de estratégias especialmente dirigidas à mobilização e à participação da população 

 
108 Os commons oferecem uma crítica profunda a associação disfuncional entre Estado e mercado e propõe 

a autogestão, como critério, para a construção de propostas para um futuro melhor. Os commons são 

baseados em uma variedade de práticas sociais que se sustentam na ideia de que a realização pessoal 

depende da realização dos outros, e esta depende assim da realização pessoal. Em outras palavras, não 

existe essa coisa de um interesse particular versus um interesse coletivo Helfrich in Belisário et al (2012). 
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(auxiliando nos processos de tomada de decisão); c) a participação, apropriação e 

aprendizado por parte da população e de outros atores envolvidos (criando um papel para a 

população nos desenvolvimentos); d) o planejamento, aplicação ou sistematização de 

conhecimento de forma organizada (abordagem sistema de desenvolvimento); e) a produção 

de novos conhecimentos a partir da prática (construção do conhecimento comunitário); f) a 

apresentação e prática da sustentabilidade econômica, social e ambiental (a abordagem da 

sustentabilidade) e g) a geração aprendizagem que serve de referência para novas 

experiências e outros territórios conectados (ampliação de escala do conhecimento). 

Observa-se ainda a oportunidades de novas ações interdisciplinares, includentes, territoriais 

localizadas (mas escalares e com possibilidades de interconexões), eco orientadas, etc., 

propiciadas aos especialistas e à academia através: a) de mudanças comportamentais no ato 

de projetar pelo uso das ferramentas disponíveis de auxílio ao desenvolvimento; b) da 

disponibilidade e possibilidade de apropriação das tecnologias digitais pelo não especialista; 

preocupando-se também com fornecimento de orientações de boas práticas e de 

compartilhamento; c) do reconhecimento da irreversível tendência do desenvolvimento 

concorrente a partir de equipes interdisciplinares (incluindo não especialistas) focadas no 

ciclo de vida do projeto, do produto, do serviço ou do ambiente construído; d) do 

compartilhamento da base de conhecimento universal, respeitando o que é genuinamente 

desenvolvido sem apropriação pelo mercado (copyright), mas se desprendendo das 

distorções e abusos dos critérios vigentes adotados para a propriedade intelectual; e) 

desenvolvendo cada vez mais soluções de software, hardware, sistemas de comunicação, 

produção e controle de impacto ambiental sobre o critério de livre utilização e 

compartilhamento (copyleft, commons, open software e hardware, etc.); f) compartilhando 

soluções de problemas bem-sucedidos, de forma a se construir um crescente de integração 

entre comunidades e territórios, independentes da localização; e g) fomentando a ampliação 

compartilhada das ações de projeto através de links diretos a outros territórios que 

compartilham do mesmo interesse comum pela apropriação de tecnologias de 

desenvolvimento, produção e comunicação, ao redor do planeta. 

São propostas aos especialistas que exigirão deles uma reinterpretação da forma de como se 

apropriar e utilizar essas tecnologias, com o objetivo de atender exigências de mudança e 

comportamento. Espera-se a instrumentalização para a habilidade de se desenvolver reais 

sistemas de produtos-serviços hábeis de benefícios e o reconhecimento da exigida prática 

interdisciplinar, concorrente, compartilhada e mediada pelas tecnologias digitais de auxílio 

orientados aos projetos para um futuro próximo (Design for Near Future) favorecendo a 

inclusão social e ao baixo impacto ambiental. 
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A relação entre o desenvolvimento urbano de Barbacena/MG nas recentes décadas, 

recursos hídricos e biodiversidade 

The relationship between urban development of Barbacena / MG in recent decades, 

water resources and biodiversity 

 La relación entre el desarrollo urbano de Barbacena / MG en las últimas décadas, los 

recursos hídricos y la biodiversidad 

 

Delton Mendes Francelino – Universidade Federal de Minas Gerais109 

 

Resumo: Este artigo é parte de um estudo maior que busca relacionar o processo de desenvolvimento 
urbano de Barbacena, MG, nos últimos 60 anos e seus impactos aos recursos hídricos e à 

biodiversidade. Para tal, foram utilizados documentos governamentais, mapas da morfologia urbana 

atual, de mananciais de água e de fragmentos florestais. Também se buscou discutir aspectos 

relacionados à memória e história populares, numa perspectiva cultural de percepção socioambiental. 
Os métodos de estudo se basearam em pressupostos da Ecologia Urbana, teóricos desse campo de 

estudo e aspectos gerais da Agenda 2030, da ONU, e permitiram chegar a conclusões interessantes 

sobre a relação entre desenvolvimento sustentável, municípios brasileiros e interdisciplinaridade.  

Palavras chave: paisagem, ambiente, recursos naturais, urbanização, conservação 

 

Abstract: This article is part of a study that seeks to relate the urban development process of 
Barbacena, MG, over the past 60 years and its impacts on water resources and biodiversity. For this, 

government documents, maps of the current urban morphology, water sources and forest fragments 

were used. It also sought to discuss aspects related to popular memory and history, from a cultural 

perspective of socio-environmental perception. The study methods were based on topics from Urban 
Ecology, scientists from this field of study, and general aspects of the UN Agenda 2030 and led to 

interesting conclusions on the relationship between sustainable development, Brazilian cities and 

interdisciplinarity. 

Keywords: landscape, environment, natural resources, urbanization, conservation 

 

Resumen: Este artículo es parte de un estudio que busca relacionar el proceso de desarrollo urbano 

de Barbacena, MG, en los últimos 60 años y sus impactos en los recursos hídricos y la biodiversidad. 
Para esto, se utilizaron documentos gubernamentales, mapas de la morfología urbana actual, fuentes 

de agua y fragmentos de bosques. También buscó discutir aspectos relacionados con la memoria 

popular y la historia, desde una perspectiva cultural de la percepción socioambiental. Los métodos de 
estudio se basaron en temas de Ecología Urbana, científicos de este campo de estudio y aspectos 

generales de la Agenda 2030 de la ONU y condujeron a conclusiones interesantes sobre la relación 

entre el desarrollo sostenible, las ciudades brasileñas y la interdisciplinariedad. 

 
109 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Myriam Bahia Lopes. 
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Introdução 
 

Nas últimas décadas a população humana no planeta cresceu significativamente, 

intensificando os impactos ambientais, grande parte deles decorrentes da expansão urbana e 

dos vários processos a ela relacionados. Dados da ONU (2018) mostram que, pela primeira 

vez na história, há mais pessoas vivendo em cidades que no campo. Tudo isso remete a 

questionamentos profundos: haverá recursos naturais para toda essa quantidade de pessoas? 

Se o ambiente construído das cidades cresce, como fica a paisagem natural e a “saúde” dos 

recursos hídricos e da biodiversidade? 

Esse panorama está diretamente correlacionado às discussões sobre desenvolvimento 

sustentável que, embora não sejam recentes, têm ocorrido de forma mais intensa nos últimos 

anos, sobretudo em decorrência das iminentes alterações de perfis climáticos globais, 

manutenção preocupante da pobreza em muitos países e ausência de alimento e acesso à água 

por significativa parcela da população mundial. Ainda em 1988, o relatório Nosso Futuro 

Comum (ONU, 1988, p.2), definiu como sustentabilidade o “desenvolvimento que procure 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. No que se refere às questões urbanas, 

e de ecologia urbana, a grande preocupação é a sustentação de recursos ecossistêmicos 

básicos (como água, ar respirável e fontes de alimento) não apenas para pessoas, mas também 

para a grande variedade de seres vivos terrestres e aquáticos (de água doce e marinhos). 

A urbanização do Brasil promoveu a elevação das demandas de uso e consumo de água, 

concomitantemente à exaustão, contaminação e poluição de importantes mananciais hídricos, 

não apenas em metrópoles.  É notório que a paisagem natural e o patrimônio ambiental 

mudaram significativamente no último século (SANTOS, 2013), evidenciando um dos 

principais desafios contemporâneos: pensar e elaborar estratégias de desenvolvimento que 

sejam capazes de manter (e/ou restaurar) a qualidade das bacias hidrográficas e suas 

microregiões, das quais, geralmente, suprem-se as cidades. A história da sociedade moderna 

está diretamente ligada à “domesticação” dos rios, que, ainda que escondidos, por concreto 

e asfalto, em grande parte, ainda se encontram vivos por debaixo dos ambientes urbanos. 

Concomitantemente a todo esse processo, a extinção progressiva de milhares de espécies tem 

sido notada nos recentes séculos (RICKLEFFS; RELYA, 2016), muito em decorrência da 

expansão das cidades e das necessidades diretas e indiretas dessas, como a alimentação 

humana e animal que, por sua vez, provocou o crescimento significativo das regiões de 

pecuária, agropecuária e agricultura. O contexto de microcidades não tem sido diferente, 

mesmo as interioranas, que, após a década de 1960, também têm tido crescimento 

exponencial de suas populações. Há de se destacar um aspecto muito importante: em geral, 

a redução das fontes de água, como nascentes, afluentes e cursos de rio, afetam diretamente 

na qualidade e quantidade de biodiversidade de uma região, um ecossistema ou, até mesmo, 

um bioma – esse fato é um motivador para o presente trabalho.  
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Este artigo objetiva relatar os processos iniciais de um estudo maior que busca relacionar a 

mudança da paisagem percebida em Barbacena, Minas Gerais, nos últimos 60 anos, 

especialmente no que se refere à associação entre recursos hídricos, biodiversidade e 

crescimento populacional, na tentativa de compreender como foi a história do crescimento 

urbano da cidade, em quais regiões ele se deu de forma mais profunda, as consequências à 

paisagem natural (recursos hídricos e biodiversidade) e os impactos ambientais e culturais 

desse processo. Tal proposta vem sendo desenvolvida como projeto de doutoramento no 

Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS/ 

UFMG), mas tem também apoio científico e técnico do Centro de Estudos em Ecologia 

Urbana do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – Campus Barbacena.  

Metodologicamente, três etapas em desenvolvimento da pesquisa estão relatadas neste 

trabalho - serão descritos os processos atuais de pesquisa, não necessariamente conclusões 

fechadas: (1) estudo dos processos de urbanização de Barbacena nos últimos 60 anos a partir 

do Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade e outros documentos; (2) análise de 

mapas específicos, como o mapa atual da morfologia urbana do município (GOOGLE 

MAPS, 2019), seu manancial hídrico (IGAM, 2019), mapeamento de regiões com maior 

risco de conflitos e problemas socioambientais (PMSBB, 2014) e mapa dos fragmentos 

florestais restantes da região (SOSMA, 2018); (3) lançar reflexão acerca da relação entre o 

crescimento desordenado de Barbacena e seus impactos aos recursos hídricos e 

biodiversidade - correlacionando a perspectivas e olhares sobre os saberes, a memória, a 

história e a cultura popular e sua importância em projetos de sustentabilidade e conservação.  

 

Barbacena e a relação com as discussões mundiais sobre sustentabilidade 

Barbacena é um núcleo urbano de médio porte, com cerca de 137 mil habitantes (IBGE, 

2019), localizado no Campo das Vertentes, de importância histórica para o Brasil110. Sua 

urbanização ocorreu de forma mais intensa a partir da década de 1960 (a urbe possui 228 

anos), por meio, sobretudo, da atividade fabril e têxtil, e, num processo não muito diferente 

das cidades em todo o mundo, rios, nascentes e cursos de água começaram a ser desviados, 

ocultados, ou mesmo suprimidos, para a construção de ruas, casas, praças, dentre tantos 

outros espaços tipicamente urbanos. Cogitada, no século XVIII, para ser capital de Minas 

Gerais, Barbacena, hoje, com pesar, não é percebida, por muitos de seus moradores, como 

um espaço histórico, certamente pela desconfiguração de sua paisagem natural - reconhecida 

pelos bandeirantes e tropeiros, no Brasil Império, ao passarem pela Estrada Real, como 

“estonteante” (BARBACENAGOV, 2019, s/p). 

Relatos de habitantes, sobretudo idosos, também mostram que uma diversidade de seres 

vivos era percebida nas proximidades de cursos de água que hoje estão suprimidos, 

escondidos, ou desviados, por concreto e asfalto. A redução de biodiversidade, certamente, 

foi consequência da diminuição de regiões de mata, hoje apenas fragmentos florestais 

 
110 O município foi relevante nos processos gerais de organização da Inconfidência Mineira. Teve 

participação direta na Revolução de 1930 e de 1932 e ficou mundialmente conhecida pelas histórias 

relativas ao maior Hospital Psiquiátrico Nacional, o Hospital Colônia. (BARBACENAGOV;2018) 



 
 

 

440 

 

dispersos e que, ainda assim, abrigam seres vivos endêmicos de Mata Atlântica, alguns dos 

quais acabaram se adaptando ao contexto urbano, das mais diversas formas. Diante de todo 

esse contexto, a associação e reflexão sobre os impactos gerados pela urbanização aos 

recursos hídricos e também à biodiversidade da cidade é um interessante escopo de estudo, 

sobretudo por   

nos encontrarmos num momento de enormes desafios para o desenvolvimento 

sustentável.  [...] O esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos da 

degradação ambiental, incluindo desertificação, secas, degradação dos solos, 

escassez de água doce e perda de biodiversidade111 aumentam e agravam a lista de 

desafios que a humanidade enfrenta. [...] A sobrevivência de muitas sociedades, 

bem como dos sistemas biológicos do planeta, está em risco. (ONU, 2015, p.4-5) 
 

Esse contexto, que é mundial, tem provocado, nas recentes décadas, uma série de eventos de 

caráter global, como a Eco 92 e a Rio + 20, ambos ocorridos no Brasil. Recentemente, a 

Agenda 2030 da ONU elaborou 17 objetivos elementares para um modelo de 

desenvolvimento que seja, de fato, sustentável. Uma das características mais marcantes do 

documento é seu teor social e ambiental, relacionando diretamente aspectos como a qualidade 

de vida humana nas cidades à necessidade da conservação da biodiversidade, do que resta de 

florestas pelo mundo, proteção dos recursos hídricos e seguridade alimentar: 

Reconhecemos que o desenvolvimento urbano e a gestão sustentável são 

fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo. Vamos trabalhar com as 

autoridades locais e as comunidades para renovar e planejar nossas cidades e 

assentamentos humanos; [...] reduziremos os impactos negativos das atividades 

urbanas e dos produtos químicos que são prejudiciais para a saúde humana e para 

o ambiente, inclusive por meio da gestão ambientalmente racional e a utilização 

segura das substâncias químicas, da redução e reciclagem de resíduos e do uso mais 

eficiente da água e da energia. (ONU, 2015, p.10) 

Todavia, traçar estratégias de desenvolvimento sustentável no Brasil não tem sido uma tarefa 

fácil. A realidade de municípios, as menores unidades administrativas nacionais, na maioria 

das vezes, é assustadora: péssimas condições de saneamento básico, ausência de fiscalização 

de órgãos ambientais, como o IBAMA, não capacitação de gestores públicos e tomadores de 

decisão sobre aspectos básicos da sustentabilidade, são alguns dos fatores que não permitem 

a implementação, pela maioria dos municípios brasileiros, de projetos e ações de 

sustentabilidade. Destarte, nem sempre o desenvolvimento sustentável é compreendido em 

profundidade a partir da associação entre economia, sociedade e ambiente. Figura-se, como 

afirmam Misoczky e Bohm (2012), uma financeirização da natureza, na maioria das vezes, 

proveniente de uma interpretação do desenvolvimento sustentável muito mais voltada para 

fatores meramente econômicos, desprezando aspectos ambientais, sociais e culturais. 

Um dos fatores mais relevantes no que se refere à busca e construção de alternativas mais 

sustentáveis dentro dos contextos urbanos é o saneamento básico, condição essencial para a 

dignidade de existência das pessoas, mas que, ainda assim, encontra severos entraves em 

todo o país.  A Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007) estabelece as diretrizes nacionais e os 

princípios para a universalização do acesso ao saneamento e, de acordo com ela, todos os 

 
111 Grifos meus 
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municípios devem elaborar um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

contemplando serviços elementares, como o abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

Barbacena faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes e Jacaré (parte integrante da 

Bacia Hidrográfica do Rio Grande), sendo a cidade com maior número de habitantes da 

região (PMSBB, 2014) e por situar-se próxima a capitais importantes, como Belo Horizonte 

(167 km) e Rio de Janeiro (276 km) tem singular capacidade de abrigar, propor e desenvolver 

debates e ações voltadas para um desenvolvimento urbano que seja mais equilibrado, 

economicamente viável, abrigando empresas que ofereçam melhores condições econômicas 

para a população; socialmente justo, melhorando, sobretudo, a condição de vida de sua 

população periférica; e ambientalmente correto, favorecendo a conservação/ou preservação, 

de fragmentos de mata remanescentes e de valor imensurável para a biodiversidade e mesmo 

para o oferecimento de água potável para o município. A elaboração e aplicação de um Plano 

de Saneamento Básico que busque, inclusive, uma menos intensa poluição de mananciais 

hídricos, traçando estudos de infraestrutura urbana que sejam capazes de pensar os problemas 

ambientais decorrentes desse processo, é fundamental. Tudo isso é corroborado, 

especialmente por três dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, 

que norteiam esta pesquisa: 

Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos. [...] Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. [...] Objetivo 15 - Proteger, recuperar 

e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 

terra e deter a perda de biodiversidade (ONU, 2015, p. 20 - 21) 

Como se vê, pensar e desenvolver planos de ação que garantam a qualidade da água, e seu 

acesso, saneamento básico, diminuir a desigualdade social, proteger e recuperar áreas 

naturais e a biodiversidade são extremamente relevantes na busca por uma realidade mais 

sustentável em nível local e global. Exatamente, por isso, optou-se por, neste artigo, ter como 

corpus fundamental de estudo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Barbacena, MG, 

elaborado em 2014, documento muito importante para esta pesquisa por fornecer dados, 

mapas e informações relevantes no que se refere às questões hídricas e correlação com a 

morfologia da cidade e mudança da paisagem. Sua abordagem também é importante por 

permitir perceber como o processo de urbanização do município foi desenvolvido sem um 

planejamento sistemático, o que faz a infraestrutura de drenagem ser fortemente marcada 

pelo fato de 

ter sido implantada, ao longo dos anos, sem maiores critérios técnicos, 

visando atendimento a soluções pontuais e não se compatibilizando com o 
contexto global das bacias de contribuição. O sistema apresenta problemas 

de subdimensionamento, de utilização inadequada (lançamento de lixo e de 

esgotos) e de conservação. Estes fatores são agravados em razão do 

crescimento municipal, do aumento do grau de impermeabilização do solo, 
dos desmatamentos para usos urbanos, da erosão, das ocupações indevidas 
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de locais sob a influência das águas (fundos de vales, leitos secundários 

rios, encostas de morros), entre outros. (PMSBB, 2014, p. 37) 
 

Além desse Plano, serão utilizados mapas do Google Maps (2019), IGAM (2018) e SOS 

Mata Atlântica (2018), para aprofundamentos sobre a relação entre fragmentos florestais, 

biodiversidade e recursos hídricos. O objetivo é associar os dados existentes no Plano 

Municipal de Saneamento Básico (2014), principalmente os relativos às regiões da cidade 

onde houve mais intensa mudança de paisagem e impactos ambientais, às perspectivas 

trazidas pelo Mapa Hídrico da Bacia do Rio das Mortes (IGAM, 2018) e de fragmentos 

florestais de Mata Atlântica (SOSMA, 2018) traçando um estudo que busque compreender a 

associação entre o crescimento urbano, a mudança da paisagem e os conflitos entre 

urbanização, aspectos socioambientais e impactos à conservação da natureza. Também é 

interesse a questão da memória e história da população. A agenda 2030, especificamente os 

objetivos 6, 11 e 15 serão a base reflexiva do estudo.   

 

Mudança de paisagem e morfologia urbana em Barbacena 

Os últimos 60 anos foram marcados por mudanças mais abruptas na paisagem de Barbacena. 

Com a chegada de relevantes empreendimentos fabris, o município contou com importante 

incremento de recursos financeiros, aumento na quantidade de empregos e de habitantes. 

Embora a cidade seja bem mais antiga, um crescimento vertiginoso de pessoas foi notado 

nesse período (BARBACENAGOV, 2018), acompanhado de uma morfologia urbana 

baseada na redução da área verde, acobertamento de recursos hídricos pelo surgimento de 

bairros, crescimento periférico (alavancando processos de desigualdade social) e, fatalmente, 

aumento de problemas de infraestrutura hídrica, como acesso a água potável e saneamento 

básico: 
 

O crescimento harmonioso da cidade foi mantido até a metade da década de 70. 

Nesta época o ambiente campestre existia ao longo da estrada que ligava a cidade 

à principal rodovia, a BR-040. A periferia, no sentido atualmente utilizado, não 

existia. Nas últimas três décadas a ocupação irregular cresceu de forma 

assustadora, nos morros e ao longo dos rios e córregos urbanos, superando 

inclusive as premissas projetadas em estudos municipais. (PMSBB, 2014, p.42) 
  

O Plano Municipal de Saneamento Básico mostra, a partir de mapas, algumas das regiões nas 

quais há maior preocupação no que se refere a questões socioambientais, reflexo de fatores 

como a 

invasão do patrimônio público, inclusive áreas de proteção ambiental, é uma 

condição de relativa ocorrência e em contínua expansão. A ausência de uma 

fiscalização efetiva e de programas habitacionais são os principais indutores desta 

situação. Vários rios e córregos urbanos possuem suas faixas de proteção ocupadas 

irregularmente. É muito comum a invasão parcial de praças públicas para moradia 

ou assentamento de empreendimento comercial. (PMSBB, 2014, p. 44) 
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Em confluência a esse dado e percepção do PMSBB (2014), o Projeto Municipal de 

Regularização de Bairros e Logradouros de Barbacena (BARBACENA, 2017) mostra que a 

formação de bairros na cidade ocorreu de forma dependente do centro econômico geral, 

localizado no denominado “centro da cidade”, área de intensa atividade comercial, 

juntamente a surgimento de bairros de perfil mais industrial, sobretudo a partir da década de 

60 e 70, com a distinção mais clara entre 

bairros residenciais, industriais e centrais [...] os primeiros tendem a ocupar as 

regiões mais amenas da cidade e são reservados predominantemente para fins de 

moradia e ao longo dos grandes eixos de comunicação, são ocupadas pelas grandes 

indústrias. Os bairros centrais se caracterizam pela acumulação das sedes dos 

órgãos administrativos, pelas matrizes dos estabelecimentos de crédito e pelo alto 

comércio. (BARBACENA, 2017, p. 10) 

O crescimento urbano de Barbacena nas recentes décadas, então, partiu, sobretudo, de regiões 

mais industriais e fabris, locais onde rapidamente ocorreu o tamponamento de nascentes e 

afluentes importantes, além da redução de áreas verdes, como é possível notar nos mapas a 

seguir, que relacionam (1) a atual morfologia urbana do município; (2) sua posição em 

relação a Belo Horizonte; (3) regiões em situação de risco; (4) fragmentos de mata restantes 

e (5) bacia hidrográfica principal (Rio das Mortes). Apenas nos últimos anos alguns bairros 

do município começaram a ter maior crescimento, independente desses setores, mas 

geralmente em regiões periféricas, em decorrência do aumento populacional. 

Mapa 1 – Mapa de Barbacena/ MG 
 

 
 

Fonte: Google Maps (2019) 
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Mapa 2 – Posição de Barbacena em relação a Belo Horizonte/ MG  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Google Maps (2019) 

 

Mapa 3 –  regiões de risco – maior crescimento/ Barbacena/ MG  

 
 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2014) 
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Mapa 4 – Núcleo Urbano de Barbacena/ MG e Fragmentos de Mata Atlântica 

Fo  

Fonte: SOS Mata Atlântica (2018) 

 

Mapa 5 - Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio das Mortes – 

GD2 

 

 
Fonte: IGAM, 2018 (Barbacena é o Município 3) 

 

O mapa 2 permite perceber as regiões periféricas da cidade começando a ser mais ocupadas 

na atual década e o mapa 3, a partir das marcações em vermelho, mostra  que a distribuição 

da ocupação urbana ocorreu de forma distribuída e não localizada apenas numa única região 

(PMSBB, 2014). O mapa 4 evidencia a preocupante situação de degradação ambiental à qual 

a cidade foi exposta, restando hoje poucos fragmentos de mata dentro da área urbana. Alguns 

resquícios de Mata Atlântica podem ser percebidos principalmente na região agrícola do 

município. Dentro de Barbacena, alguns territórios ainda contam com alguma microárea 
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verde conservada, como são os casos dos territórios do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia (IF Sudeste), da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) e uma unidade de 

conservação regulamentada na região de Pinheiro Grosso. Os três mapas então, sobrepostos, 

auxiliam a perceber como houve um processo significativo de mudança da paisagem da 

cidade, natural e urbana, algo que muitos habitantes, sobretudo idosos, afirmam ter 

presenciado. 

Em termos ecológicos, é importante destacar que a mudança da paisagem natural pode 

provocar sérios danos ecossistêmicos, alterando serviços ecológicos elementares de seres 

vivos, como mamíferos e insetos, impactando recursos hídricos, como nascentes e afluentes. 

No caso da mudança de paisagem no contexto interno das cidades, a retirada de árvores de 

encostas pode provocar erosão, assoreamento de afluentes e córregos, além de inibir 

nascentes (popularmente conhecidas na cidade como “olhos d´água”). Além disso, como 

mostra a Agenda 2030, a arborização dentro de contextos urbanos ajuda na umidificação da 

atmosfera, bem como a diminuir a temperatura e até a inversão térmica negativa (FORMAN, 

2015). Em contato com representantes de órgãos públicos, é comum referirem-se a tais 

processos de transformação da cidade, que são históricos, como algo distante, do qual eles 

não têm (ou tiveram) ligação ou nada podem fazer para minimizar os problemas sociais, 

ambientais e econômicos decorrentes. Alguns declaram que a questão hídrica não é de 

responsabilidade de órgãos do legislativo, mas apenas do executivo. Carecem, obviamente, 

de formação e olhares profundos sobre preceitos elementares da sustentabilidade, dispostos 

na Agenda 2030, que estimula em seu objetivo 6, a até 2020,  
 

proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, 

florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. (6.a) até 2030, ampliar a 

cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os 

países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e ao 

saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da 

água, o tratamento de afluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso.  (6.b) apoiar 

e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água 

e do saneamento. (6.3) até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a 

poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e 

materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratada 

e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura em âmbito 

mundial. (ONU, 2015, p.21 e 22) 

O uso da água vai muito além da forma como esse recurso chega às torneiras. Envolve uma 

multiplicidade de fatores, que passam pela conservação e manutenção de mananciais 

hídricos, sobretudo nascentes, a partir de APP´s (Áreas de Preservação Permanente), sistemas 

de coleta, tratamento e distribuição, restauração florestal e preservação de flora e fauna. Não 

há como estudar e defender melhores e sustentáveis condições de oferta hídrica sem 

relacionar à biodiversidade e o modo como a população entende, impacta e atua diretamente 

sobre esses recursos. Aliás, é de extrema relevância que as cidades entendam a biodiversidade 

como recurso, como fator elementar para a qualidade de vida dentro do contexto urbano. 

Barbacena foi considerada um dos municípios brasileiros menos arborizados (G1, 2019), 

além de possuir, também, elevada quantidade de automóveis - aproximadamente um veículo 

para cada quatro habitantes - (BARBACENA ONLINE, 2019).  
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O Plano Municipal de Saneamento Básico mostra nove regiões/ sub bacias hidrográficas 

dentro da cidade, todas apresentando algum tipo de risco à população. Em geral, a falta de 

planejamento e fiscalização pela prefeitura nas recentes décadas são os grandes responsáveis 

por isso. Claro, é preciso compreender que há 60 anos não existiam ainda debates profundos, 

nem tecnologias voltadas para aspectos como a Ecologia Urbana, tampouco se compreendia 

a sustentabilidade como contemporaneamente. A pergunta que fica é: afinal, é possível 

reestruturar o ambiente construído em favor de condições mais sustentáveis de existência das 

pessoas e seres vivos? Forman (2014), e até mesmo Leff (2005) apontam que para isso é 

necessário um conjunto de medidas, de legislação e aplicação de leis, mas também processos 

educativos ambientais, que busquem e promovam culturas de sustentabilidade.  

Forman (2014) apresenta a figura abaixo, representando aspectos elementares para a 

compreensão da dinâmica ecossistêmica presente dentro das cidades, basilar para estudos de 

ecologia urbana e o debate do presente estudo: 
 

Figura. 1 – Relações biofísicas/ecossistêmicas elementares. 

 
Fonte: – Forman (2014) 

 

 

O teórico afirma que para compreender e traçar possibilidades de mudança de perspectivas 

urbanas agressivas/ nocivas ao ambiente é preciso entender a teia de relações que marcam 

aspectos visíveis e invisíveis das cidades. Nesse sentido, recursos hídricos e atmosfera 

geralmente passam despercebidos pela maioria das pessoas. Recursos de fauna e flora 

também. O contexto urbano precisa considerar todos esses fatores em busca da qualidade de 

vida, superação de problemas ambientais e sociais e, claro, na elaboração de uma realidade 

de desenvolvimento econômico que seja compatível às características de sua diversidade 

ecológica, algo que, segundo a Agenda 2030 (objetivo 15), é preciso estimular até 2020, 

assegurando 
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a conservação, recuperação e o uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água 

doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e 

terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos 

internacionais 15.2 até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de 

todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e 

aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. 15.3 

até 2030, combater a desertificação e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo 

terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um 

mundo neutro em termos de degradação do solo. 15.5 tomar medidas urgentes e 

significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de 

biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas 

(ONU, 2015, p. 29 e 30) 
  

Atingir esses objetivos é algo complicado para, sobretudo, países em desenvolvimento, como 

o Brasil, que passa, vale destacar, por um período histórico extremamente conturbado, de 

desvalorização da ciência e de perspectivas de conservação ambiental. De que maneira 

municípios brasileiros, como Barbacena, poderão ter acesso a postulados/diretrizes e 

desenvolver ações, projetos, leis, que sejam voltados para o atendimento da Agenda 2030? 

A pesquisa tem mostrado que um caminho inicial pode ser o contato entre universidades, 

conhecimento científico, com vereadores e prefeitos, algo que já está sendo feito pelo Centro 

de Estudos em Ecologia Urbana, do IF Sudeste, que contribui para a presente pesquisa. Mas, 

o que esses representantes públicos podem fazer? A priori, acredita-se que colocar em pauta 

leis para aprovação que sejam capazes de mover e desenvolver políticas públicas ancoradas 

pelo tripé da sustentabilidade é fundamental. Ademais, permitir que uma associação mais 

direta e dinâmica entre representantes de habitantes, de todos os bairros, e órgãos públicos, 

é igualmente uma medida elementar e urgente.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Barbacena (2014) aponta, conforme Figura 2, 

as nove sub bacias hidrográficas principais do município, todas com regiões em situação de 

risco, corroborando com o que aponta Forman (2014), ao discorrer sobre áreas de 

perturbações de nível hídrico, como a supressão de nascentes e afluentes. No documento, as 

sub bacias hidrográficas do município são nomeadas de acordo com o afluente principal da 

microrregião, conforme figura 2. Todos esses cursos de água apresentam problemas 

ambientais e áreas com riscos para a população, em maior ou menor intensidade. 

Figura 2 – As 9 sub bacias hídricas de Barbacena 

1 Corrégo do Caeté B 

2 Córrego Santo Antônio 

3 Ribeirão Caieiro 

4 Ribeirão Salgado 

5 Córrego Frigorífico 

6 Córrego Recreio 

7 Córrego da Lavrinha 

8 Córrego do Sapê 

9 Córrego do Despejo, ou do Bento 
 

Fonte: PMSBB, 2014. 
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Dentre os aspectos mais marcantes de cada uma das sub bacias, que fazem parte da bacia 

hidrográfica do Rio das Mortes/ Jacaré, destaca-se a capacidade de acolhimento de águas 

superficiais, sobretudo da chuva, mas também de pequenos afluentes e nascentes de água. 

Todavia, grande parte dessas nascentes encontra-se prejudicada por ações antrópicas, como 

desmatamento e construções indevidas. Em termos de mudança de paisagem, segundo 

documentos históricos, como fotografias e relatos de habitantes, à medida que Barbacena 

começou a abrigar mais pessoas, polos comerciais e industriais, principalmente as 

microbacias da região central da cidade começaram a ser escondidas, por concreto e asfalto. 

A região do Pontilhão, por exemplo, que faz parte da sub bacia 5, sofre com vários 

alagamentos em períodos do ano de chuvas mais intensas, ao que tudo indica, reflexo do 

crescimento urbano e de uma morfologia que ocupou áreas  

altas, expandindo-se sobre as nascentes das encostas e córregos de fundo 
de vales. A drenagem pluvial e consequentemente o esgotamento sanitário 

que utiliza em grande parte a rede de drenagem (sistema unitário), são feitos 

através dos sistemas hídricos naturais existentes nos fundos de vales. Vários 

córregos encontram-se canalizados em galerias celulares ou em canais 
abertos revestidos ou simplesmente cortando os fundos dos vales 

existentes. (PMSBB, 2014, p. 234)  

As consequências desse tipo de desenvolvimento da cidade, sem organização e claramente 

não planejado, são nefastas: em regiões não centrais, periféricas, como as sub bacias 1, 2, 7 

e 9, a ausência de cobertura vegetal, coleta de esgoto a céu aberto, são problemas recorrentes, 

e acabam por provocar efeitos indiretos, como a deterioração de praças e ruas, construções 

particulares, além de agravamento de processos epidemiológicos de saúde, como a dengue e 

verminoses. Há de se destacar, ainda, que a redução das áreas verdes para construção de casas 

e empreendimentos nas recentes décadas também é responsável por diversos problemas de 

oferta hídrica, inclusive a escassez de água potável em algumas regiões, antes ricas desse 

recurso. 

Culturalmente, são vários os relatos de habitantes que apontam a mudança da paisagem, 

relacionando essa transformação, geralmente, a aspectos negativos, como a perda de 

biodiversidade e, até mesmo, perda de regiões de entretenimento e convívio social. Embora 

neste artigo não tenhamos relatos transcritos de pessoas, uma vez que não passamos ainda 

pela Comissão de Ética, é possível perceber, a partir de fotos oferecidas pelo Arquivo 

Histórico Municipal e moradores, que houve uma abrupta transformação, de fato, do 

ambiente urbano e do patrimônio natural, algo que potencialmente pode interferir no modo 

como os cidadãos interpretam e significam a cidade, sua história e memória.  Exatamente 

nesse contexto, de relacionamento socioambiental e cultural, o objetivo 11 da Agenda 2030 

aponta ser fundamental  

  

fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 
natural do mundo [...] até 2030, reduzir significativamente o número de 

mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir 

substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em 
relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados 
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à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de 

vulnerabilidade. (11.6) até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per 

capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, 

gestão de resíduos municipais e outros (ONU, 2015, p. 25 e26) 
 

Assim, ampliar os olhares sobre as questões de desenvolvimento sustentável para além de 

questões apenas técnicas, envolvendo discussões socioculturais e socioambientais, pode ser 

um recurso muito importante de estudo e desenvolvimento de ações de transformação. A 

memória e a história do povo, de habitantes que cresceram e têm ligação histórica e afetiva 

com as cidades, os bairros e logradouros, é rico recurso de pesquisa e compreensão do todo 

ambiental que envolve as discussões deste trabalho.  

 

Memória e história: a importância da percepção cultural nos estudos sobre mudança 

da paisagem  

Muito tem sido discutido, sobretudo no que se relaciona à conservação da natureza e à 

ecologia urbana, sobre a importância de se associar conhecimento popular ao conhecimento 

técnico e científico. Por muito tempo acreditou-se que a conservação presumia, 

automaticamente, a retirada de pessoas, desconsiderando sabedorias populares e tradicionais, 

algo que hoje tem sido compreendido como um grave problema socioambiental. No caso de 

Barbacena, os fragmentos florestais identificados pela pesquisa, que ainda está em 

desenvolvimento, mostram claramente isso, sobretudo na ligação que os habitantes têm com 

essas áreas. São várias as percepções obtidas a partir da interação com pessoas, como, por 

exemplo, uma ligação profunda com seres vivos, sobretudo pássaros, que deixaram de habitar 

certas regiões a partir do momento em que construções, asfalto e concreto suprimiram cursos 

de água. 

A diminuição de áreas verdes, como árvores em praças e locais de convivência comum, 

também é muito relatada no contato com habitantes. Nas imagens abaixo é possível perceber 

um pouco desse processo de mudança de paisagem urbana, e como isso se deu há muito 

pouco tempo. Nesse caso em específico, o quadro (figura 3, abaixo), de autor desconhecido 

(à esquerda), retrata o “Beco das escravas”, que, segundo gestores do Arquivo histórico 

Municipal, recebeu esse nome em virtude das lavandeiras que utilizavam uma bica de água 

que existia naquele local e que era muito frequentada ainda no período de escravidão. Hoje, 

como se vê na imagem logo ao lado (figura 4, à direita) tal ruela não existe mais, tendo dado 

lugar a construções irregulares, que tamparam cerca de cinquenta metros de um logradouro 

que era de domínio público. Há processos judiciais em ação, movidos pela prefeitura, mas 

até então sem resultados efetivos. 
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Figuras 3 e 4: “Beco das  lavandeiras” (à esquerda)/ autor desconhecido 

 

Fonte: arquivo Histórico Municipal (2019); e fotografia pelo próprio autor, atualmente, do mesmo local 

(2019). 

Tal local é situado na região central de Barbacena, ao lado de um prédio histórico, a “Cadeia 

Velha”, onde hoje há a “Casa da Cultura”, onde também está instalado o Arquivo Histórico 

Municipal. Nota-se que a apropriação de uma ruela que antes era de domínio público 

significou muito para a história e memória da cidade. Entretanto, tal processo não é incomum, 

e a pesquisa tem se orientado também com o objetivo de mapear melhor regiões onde 

ocorreram processos similares.  

Outro exemplo marcante para o município é a Praça Central, também denominada 

popularmente como “Praça dos Macacos” (figura 5) em referência à existência, outrora, de 

primatas como Micos, Bugios e Bichos Preguiça. Atualmente, não há mais a presença desses 

seres vivos, mas muitos idosos que praticam xadrez e baralho ali contam diversas histórias 

sobre os animais que habitavam aquela região até meados da década de 1980.  

Segundo alguns moradores, os macacos morreram aos poucos por ficarem ilhados na região 

central, quando outros fragmentos de mata, que se conectavam à praça, tornaram-se 

inexistentes pela expansão do centro urbano. Interessante também o fato de muitas pessoas 

garantirem que ali, naquele local, também havia nascentes de água, algo que certamente é 

verdade112, já que essa região central do município encontra-se em um cume elevado de serra, 

e logo abaixo há a existência de córregos como o córrego frigorífico e vários outros cursos 

menores de água limpa.  

 

 

 
112 Informação ainda em averiguação.   
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Figura 5 – Praça central de Barbacena – a “Praça dos Macacos” 

 

Foto/fonte: do próprio autor (2019) 

Nesse ínterim, pesquisas que auxiliem, ampliem olhares e/ou favoreçam modelos de ações e 

políticas públicas que sejam orientadas para valorização da história e memória da cidade, 

correlacionadas a perspectivas de mudança da paisagem natural e urbana, e condições de 

sustentabilidade, são muito relevantes.  Conciliar o desenvolvimento humano, aos perfis 

culturais e ecossistêmicos de compreensão das realidades dos municípios é fator precípuo 

rumo a uma sociedade de futuro (MORIN, 2000) que deseje de fato atingir patamares 

equilibrados, sadios de desenvolvimento sustentável (ONU, 2018). Como garante Leff (2005, 

p. 9), o: 

saber ambiental emerge de uma reflexão sobre a consciência social do 
mundo atual, onde convergem e se precipitam os tempos históricos que já 

não são mais os tempos cósmicos, da evolução biológica e da 

transcendência histórica. É a confluência de processos físicos, biológicos e 
simbólicos reconduzidos pela intervenção do homem – da economia, da 

ciência e da tecnologia – para uma nova ordem geofísica, da vida e da 

cultura. 
  

Logo, o grande desafio para a sociedade do agora é projetar perspectivas de futuro a partir de 

mudanças de comportamento, portanto, culturais, do perfil ético e estético de compreensão e 

atuação do mundo. O estudo sobre a mudança da paisagem em Barbacena, Minas Gerais, 
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pode ser importante recurso para reflexões sobre como as pautas mundiais ambientais e de 

sustentabilidade chegam às mais diversas populações humanas do planeta, municípios do 

interior, como esses interpretam documentos como a agenda 21 e a Agenda 2030 e, se de 

fato, há algum tipo de implementação, em termos legislativos e executivos, de planos de ação 

que sejam voltados para o desenvolvimento sustentável. 

Forman (2014), ao discorrer sobre alguns aspectos que considera fundamentais para a 

Ecologia Urbana, destaca a relevância da compreensão de que um ecossistema não é apenas 

fundamentado em recursos naturais, como água, solo e biodiversidade, mas, também, das 

relações profundas entre todos os fatores, bióticos e abióticos. Nesse sentido, é de relevância 

extrema compreender como a mudança da paisagem afeta não somente os recursos naturais, 

mas também, como intervém diretamente na compreensão de mundo, da realidade, das 

pessoas que presenciam esses processos de mudança. Saberes ambientais precisam ser 

colocados em pauta quando se trata de conservação da natureza (LEFF, 2005) e quando se 

propõe o pensamento crítico sustentável.  É para essa direção que este presente estudo orienta 

seus esforços técnicos, críticos e reflexivos. 

 

Considerações finais 

Em término, é importante salientar que este artigo é uma descrição geral de uma pesquisa 

que está em desenvolvimento e que pretende se tornar o ponto chave de defesa de 

doutoramento. Seu caráter interdisciplinar evoca dificuldades, fruto, certamente, do abismo 

notado entre os conhecimentos acadêmicos e científicos e a realidade popular. Nota-se, então, 

a necessidade de uma ciência que seja mais propositiva em relação à sua divulgação, à sua 

extensão comunitária e à sua caminhada junto à sociedade. 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa sobre os recursos hídricos de Barbacena, 

fragmentos florestais, biodiversidade e a relação cultural, sobretudo a partir de relatos e 

contato com pessoas, tem sido de extrema riqueza, por revelar idiossincrasias de percepções 

que dificilmente seriam possíveis apenas no limite dos muros da universidade. Tem sido 

notado, efetivamente, que a associação entre ciência e sociedade é um interessante caminho 

para a efetividade de políticas públicas de viés sustentável. Por isso, amiúde, o contato com 

representantes públicos, como vereadores e prefeitura, tem sido de extrema importância. 

Em termos de metodologia, é preciso afinar melhor os recursos e os objetivos de análise, 

delimitando e recortando de forma mais clara o corpus de estudo, por exemplo. Todavia, 

sendo uma etapa inicial de pesquisa, a multiplicidade de experiências e leituras tem sido fator 

preponderante para uma maturidade de olhar interdisciplinar, já que há sempre um risco 

enorme de uma pesquisa que se propõe ser interdisciplinar, pelo ritual acadêmico, acabar se 

tornando disciplinar, o que não é o objetivo deste trabalho. 

Ainda em 2019 espera-se melhorar os dados sobre os recursos hídricos do município (já há 

um trabalho de elaboração de mapas e croquis via programa de geoprocessamento - ArcGIS), 

sobrepor aos mapas de fragmentos de mata, afinar os recursos para enfim poder ter contato 

autorizado (comitê de ética) com habitantes e, assim, ter mais recursos históricos, memoriais 
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para fortalecer a compreensão sobre a sociobiodiversidade, por exemplo. Além disso, 

também já há com a pesquisa um acervo importante de fotografias antigas, nas quais são 

percebidos processos de mudança de paisagem de Barbacena, algo que pode ser de 

importância significativa em análises de cunho discursivo e simbólico. 
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