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APRESENTAÇÃO
ROBERTO GUIMARÃES

Ao receber a exposição Arte, Cidade e Patrimônio,

Ao oferecer uma visão artística sobre o urbanismo e,

so Mundial de Arquitetos, que tem o Rio de Janeiro

que compõem a exposição abordam a dicotomia

o Oi Futuro se integra à programação do Congres-

em especial, sobre o Rio de Janeiro, os dez artistas

como sede pela primeira vez.

entre cidade e civilização, tendo como elemento

Nesse momento histórico, em que a preservação

futuros. Na busca dessa multiplicidade de memó-

comum a memória e o seu papel na construção de

da vida impõe novas formas de convívio, de circu-

rias e identidades, é preciso descortinar o passado

sobre o futuro das cidades e as cidades que dese-

essas vozes e tradições esquecidas, marginalizadas,

lação e de ocupação urbana, é urgente o debate

jamos para o futuro.

Acreditamos na potência da arte para refletir a respeito dos fatores econômicos e sociais – portanto,

culturais – que originaram as cidades e as teias de
relações simbólicas que as sustentam não apenas

sob as camadas de futuros interrompidos para que

estabeleçam uma nova urbanidade pós-pandemia.

Assim, com a exposição Arte, Cidade e Patrimônio, reafirmamos nossa crença e nosso propósito

de que a arte pode construir uma perspectiva de
desenvolvimento mais humano com soluções mais

inovadoras para os desafios das cidades, não mais

como meros espaços, mas como lugares repletos

compreendidas como espaços construídos apenas

nos como a violência, a pobreza e a desigualdade

memórias e afetos.

de emoções, lembranças e significados. Fenôme-

cada vez mais têm causado a perda do sentimento

por concreto e aço, mas lugares preenchidos de

de pertencimento, tornando os espaços urbanos

mais hostis para seus habitantes em meio a disputas de narrativas, identidades e recursos.
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INTRODUÇÃO
ADRIANA NAKAMUTA

A ARTE, A CIDADE E O PATRIMÔNIO
SÃO TERRITÓRIOS DA CULTURA!

Andrade, da Universidade Federal de Uberlândia

(UFU/MG), e Ivair Reinaldim, da Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro (UFRJ), na qualidade de críticos

Em tempos jamais imaginados, como os da pande-

de arte mediando os debates com os artistas da ex-

depois de um ano, realizar o projeto Arte, cidade e

futuro, memória, cultura, educação, arte e patrimô-

mia que nos surpreendeu em 2020 e ainda nos afeta

patrimônio: futuro e memória nas poéticas contemporâneas foi uma grande conquista coletiva.

Este livro consolida todos esses esforços e deixa re-

posição; as palestras bate-papo sobre temas como

nio, que contaram com a sensibilidade e o talento

das professoras Lia Motta, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e Sabrina

Petrola, gerente de ensino da graduação presencial

gistrado os agradecimentos pela realização das inú-

da YDUQS; de Igor de Vetyemy, comissário-geral do

público, em 2021, do Centro Cultural Oi Futuro por

Estado do Rio de Janeiro; e Marcelo Calero, Secretá-

meras ações que envolveram essa “reabertura” ao

intermédio do Governo do Estado do Rio de Janeiro,

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa,

através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A exposição, que carrega o mesmo nome do proje-

UIA 2021; Danielle Barros, Secretária de Cultura do
rio Municipal de Governo e Integridade Pública da
Prefeitura do Rio.

OS ARTIGOS

to, e este livro, fruto da participação de dez artistas

Convidamos dezoito autores, de diferentes áreas

mente, impulsionaram a realização de ações on-line

flexões sobre a cidade e o patrimônio. O resultado,

de diferentes estados e dezoito autores, respectiva-

de formação e de atuação, para contribuir com re-

ao longo dos meses de realização deste projeto des-

que se encontra neste livro, é um conjunto diverso

destacar o agradecimento aos professores Marco

tigam a uma leitura sobre os valores, os instrumen-

de a abertura da exposição. Sobre essas ações, cabe

de artigos, complementares e potentes, que nos ins-
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tos e as políticas que envolvem as questões con-

valorização das cidades por meio de determinados

no Brasil. Adler Homero Fonseca de Castro, Ale-

turiza monumentos para servirem como lembranças

Por fim, a seção sobre instrumentos trata da valoriza-

São trabalhos contemporâneos, múltiplos e conec-

dino, Alicia Castillo Mena e João Carlos Nara Jr. sobre

esferas de patrimônio, cuja inspiração foi a cidade

vel para a gestão do patrimônio cultural urbano, com

quitetura, sede do Congresso Mundial de Arquite-

bens, como a produção artística peculiar que minia-

ção e da proteção com os artigos de Alejandra Sala-

jandra Saladino, Alicia Castillo Mena e João Carlos

de viagens, atribuindo-lhes novos sentidos, no tex-

Arqueurbanismo como um instrumento imprescindí-

gues, Flávia Brito do Nascimento, Flavio Carsalade,

por sua vez, são abordadas por meio de uma visão

a identificação dos modos de vida nas cidades, e que

Celestino da Silva, Mariana Panta, Mário Pragmácio,

anos 1960, como nos mostra a autora Flávia Brito

conhecimento sobre as cidades. Flavio Carsalade e

a valorização desse tipo de bem, estruturador dos

instrumento do tombamento, considerando as ques-

temporâneas da preservação do patrimônio cultural

Nara Jr., Andréa de Oliveira Tourinho e Marly RodriLia Motta, Maria Lúcia de Oliveira Sousa e Mairton

to de Marize Malta. As moradias de interesse social,

sobre a história da preservação no Brasil a partir dos

Marize Malta, Rafael Winter Ribeiro, Sandra Rafaela

do Nascimento, que ainda destaca como é restrita

contribuem com artigos inéditos para esta publica-

processos urbanos e relacionado à qualidade de

Magalhães Corrêa, Simone Scifoni e Helcio Beuclair

ção, que consolida os esforços de produção poética-

-visual e textual desse projeto.

vida, incluindo nisso sua presença como referência

cultural. Por fim, Adler Homero Fonseca de Castro

nos mostra a importância das fortificações na forma-

interconecta forma, tempo e espaço na produção de

tados, integrados com a cidade e com as diversas

do Rio de Janeiro – Primeira Capital Mundial da Artos (UIA 2021), e Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana, títulos concedidos pela

UNESCO. O 27º UIA, que seria realizado no Rio de

Sandra Rafaela Magalhães Corrêa problematizam o

Janeiro em 2020, e pela primeira vez no Brasil, foi

tões do próprio sentido do título até as condições de

da pandemia, ocorre de maneira remota e virtual,

adiado para 2021, mas, em função da continuidade

habitabilidade nas cidades. Lia Motta, por fim, pre-

com uma agenda global.

mento para um trabalho mais abrangente de preser-

Na condição de “artistas-cidadãos/ãs”, que resi-

ocupa-se com o planejamento urbano como instruvação das cidades, diante da ampliação do conceito

dem na cidade, e “artistas-turistas”, que conhecem

Nos artigos, resultado de pesquisas e reflexões in-

ção do atual território brasileiro, indo além das fun-

maneira plena, na totalidade de seus aspectos cul-

tos condicionantes da forma urbana e das relações

1988, sem diminuir o papel dos tombamentos e suas

putas e conflitos que as configuram. Isso nos ajuda

meio dessas construções.

da proteção de sítios urbanos.

rício Pokemon, Thiago Honório e Thiago Martins de

truídos a partir de projetos e, também, da necessi-

No que diz respeito às políticas, dois aspectos fo-

Este conjunto potente de artigos é um convite à

e simbólico, de obras que nos permitem experien-

brasileiro, motivados pela realização de uma expo-

que norteiam as cidades e os seus patrimônios cul-

terdisciplinares, as cidades foram consideradas de

turais, artísticos, nas diferentes ações, histórias, dis-

a pensar a cidade como a soma de territórios consdade de sociabilidades e sobrevivência, resultando

ções utilitárias de defesa, situando-as como elemensociais que em muitas cidades se estabeleceram por

especificidades no compartilhamento da difícil tarefa

ram enfatizados. O primeiro, relativo aos processos

reflexão sobre as cidades e o patrimônio cultural

trimonialização. A abordagem da urbanização mos-

sição que tem como premissa o transbordamento

num bem cultural coletivo ao qual se pode atribuir

de urbanização; e o segundo, aos processos de pa-

É nesta perspectiva, da cidade como patrimônio

populações segregadas, a partir das quais se deve

para dividir suas experiências de pesquisa com os

valores de patrimônio.

de patrimônio adotado na Constituição Federal de

tra como é desigual a produção das cidades, com

dos conceitos de futuro e memória por meio da

o Rio por viagens físicas, Beatriz Rauscher, Clara

Cavendish, Claudia Renault, Denilson Baniwa, Guto

Nóbrega, Lucas Landau, Mariana Guimarães, MauMelo apresentam-nos um conjunto potente, visual

ciar os diversos componentes e conceitos-chaves
turais e naturais na atualidade.

arte contemporânea.

Claudia Renault, artista mineira, curadora e profes-

para inclusão dos grupos excluídos, fazendo lem-

A EXPOSIÇÃO

de Minas Gerais (UEMG), abre a exposição com a

do tema das cidades e do patrimônio na contempo-

uma poética erudita europeizada na atribuição de

A exposição coletiva de artes visuais Arte, cidade e

é resultado de uma arqueologia urbana dos becos,

vestir na produção de conhecimento a seu respeito.

ta e de Mairton Celestino da Silva com Maria Lúcia

temporâneas conta com a participação de Beatriz

como matérias-primas os restos de janelas, portas e

nault (MG), Denilson Baniwa (AM), Guto Nóbrega

paço urbano. A memória ganha materialidade nos

Maurício Pokemon (PI), Thiago Honório (SP) e Thia-

ressignificados na instalação que ela nos apresenta.

diversos formatos, suportes e linguagens, esses ar-

A instalação é composta por Distinção e poder, com

papel da arte na construção da memória e na rela-

espaço expositivo e sobre dois móveis projetados

cultural, que convidamos esses autores e autoras

leitores, apresentando neste livro a complexidade

raneidade, e mostrando-nos a importância de se in-

A obra é dividida em três seções. Na primeira, dedicada aos valores, os autores mostram as cidades

como lugares complexos, passíveis de múltiplas

apropriações, e onde os diferentes usos dos espa-

ços e formas de expressão devem ser respeitados

em sua relação com o direto à construção de memó-

pensar em valores de patrimônio como um recurso

brar da importância de se libertar de padrões de

valores, como nos casos dos textos de Mariana Pan-

de Oliveira Sousa. A patrimonialização, por sua vez,

foi tema de Mário Pragmácio e Rafael Winter Ribei-

ro, que utilizaram como exemplo a cidade do Rio

de Janeiro, com a abordagem dos bens imateriais,

(RJ), Lucas Landau (RJ), Mariana Guimarães (RJ),

go Martins de Melo (SP). Com obras inéditas, em

procedimentos e normativas em jogo, como a ação

tistas apresentam suas contribuições ao debate do

veis da gestão do patrimônio e relações de poder,

da UNESCO e do município, e ainda o papel ágil e

Scifoni com Helcio Beuclair. Mostra-se também a

bens culturais.
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Rauscher (MG), Clara Cavendish (RJ), Claudia Re-

materiais e da paisagem cultural, de diferentes ní-

rias e identidades, como nos textos de Marly Rodri-

gues com Andréa de Oliveira Tourinho, e de Simone

patrimônio: futuro e memória nas poéticas con-

voraz do mercado de consumo na apropriação dos

ção com o território da cidade, no campo sensível,
afetivo e material.

sora na Escola Guignard da Universidade Estadual
instalação Solidão, esquecimento e vestígio. Sua obra

ruas e lugares esquecidos, uma vez que ela utiliza

troncos recolhidos ao caminhar e transitar pelo es-

vestígios esquecidos e abandonados pelas cidades,

250 mudas de palmeiras-imperiais organizadas no

pela artista a partir de dois elementos representativos da arquitetura brasileira: a marquise do MAM e

13

o Edifício Copan, ambos em São Paulo, e Promenade
tropical um diaporama com imagens de palmeiras

tante contribuição para o espaço expositivo. Com

sete histórias distintas e complementares, que se

a pintura-instalação A queima do templo do conhe-

unem no propósito de uma construção coletiva de

reside na força visual das fotografias de Maurício

incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, im-

campo do patrimônio.

na zona norte de Teresina, sua obra Braço nacional é

travadas nos territórios e na disputa por poder. Sua

O Rio em postais é título das pinturas apresentadas

movimentos corporais de dois trabalhadores, Idali-

e Dom Pedro II, duas faces importantes e simbóli-

pria das conhecidas paisagens urbanas e naturais

narrativas que ressignificam o legado feminino no

presentes na cidade, captadas pela artista em uma

cimento, o artista instiga nossas reflexões sobre o

Rauscher potencializa o patrimônio cultural pelo

portante patrimônio brasileiro, e evidencia as lutas

como elementos da paisagem e símbolos de poder

obra tem como “coroamento” as figuras de Luzia

bana das cidades, especialmente no Rio de Janei-

cas no âmbito do museu como instituição e como

do Rio de Janeiro que se amontoam em souvenirs

servação é também um ato político, em que vidas

cia como o turismo participa da constituição de

memória e na projeção do futuro.

flashes cotidianos de uma vida urbana diversa e

viagem ao Rio de Janeiro. Em sua obra, Beatriz

viés do natural, utilizando as palmeiras-imperiais

do passado e do presente inseridos na história urro. A artista mineira, professora e pesquisadora na

área de poéticas visuais da Universidade Federal

de Uberlândia (UFU), chancela em sua obra o valor

memorial da vegetação ao mesmo tempo que o ressignifica, pela via poética, como símbolo de futuro.

Guto Nóbrega, artista visual e professor da Escola de

acervo. Lembra-nos, ainda, que toda ação de pre-

e histórias integram batalhas na teatralização da

Mariana Guimarães, artista carioca, educadora e

pesquisadora das artes do fio no Colégio de Apli-

Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janei-

cação da Universidade Federal do Rio de Janeiro

relação entre consciência e vida. Inspirado pela geo-

mil fragmentos (caquinhos) de revestimentos co-

nos apresenta uma instalação composta de uma es-

diações do Centro Cultural Oi Futuro. A partir dos

ro (UFRJ), traz a planta como grande elo na intrínseca

metria da quarta dimensão do cubo, o tesseract, Guto

trutura cuja dimensionalidade tem como centro um

Encantamento para 4ª dimensão, um reino vegetal,
vivo, com mudanças, sons e sonoridades captadas e

(CAp UFRJ), nos apresenta aproximadamente 7

letados em distintos territórios, inclusive nas ime-

restos do que foi um espaço, a artista promove
uma arqueologia do detalhe e do interior, cujo ato

por Clara Cavendish, artista carioca, que se apro-

Estes artistas trazem para o espaço expositivo do

Centro Cultural Oi Futuro a materialidade da arte

becos e as paisagens, à diversidade sociocultural

em sua diversidade, para a construção e a recons-

visualmente muito conhecido, como as festas, os

presente no território da cidade do Rio de Janeiro.

Encerrando a última sala expositiva, Thiago Honório

e Maurício Pokemon evidenciam em suas obras os

um conjunto de pinturas que possui como elemen-

ta do povo indígena Baniwa, natural do Rio Negro,

da substituição do ambiente interno construído, a

na restauração de um edifício histórico na cidade

na. Isso instigou o artista carioca e fotógrafo Lucas

fluorescente, Denilson posiciona a principal figura

movimento é composto por elementos da nossa

fauna e flora, repactuando à nossa memória as ori-

gens do mundo e do nosso país.

É sobre a memória, mas especificamente sobre o
tempo e o conhecimento, que Thiago Martins de

Melo, artista natural de São Luís, no Maranhão, que

atualmente reside em São Paulo, traz uma impor-
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da, encontra-se associada à ideia de herança paterLandau a investigar o que é o patrimônio e como

defini-lo. Com o vídeo Matermônio, Lucas desconstrói a definição de “herança paterna”, reconhecen-

olhos, uma geometria de texturas, cuja composição
pictórica se dá pela extração da matéria e não pela
inserção-sobreposição de pigmentação. Sua obra

ainda nos leva a observar essas pinturas como janelas de prospecção – ação, dentro das práticas de

restauração, de restaurar edifícios históricos, como

as inúmeras intervenções feitas no próprio edifí-

Barros, Meyre Souza, Nilza Valéria Zacarias e Pilar

relação entre saberes e fazeres tão latentes e co-

tes no território do Rio de Janeiro. São sete vozes,

especial a do Rio de Janeiro.

de São Paulo. O artista esquadrinha, aos nossos

cio do Centro Cultural Oi Futuro. Pintura de parede

Olivares – com diferentes histórias de vida e atuan-

trimônio e o território das cidades brasileiras, em

to central e suporte fragmentos de lixas utilizadas

do e dando voz a sete mães e mulheres – Cora

Rónai, Patrícia Amorim, Sandra Santos, Maria Luiza

trução de memórias e redes de relações com o pa-

Paulo, professor da Fundação Armando Alvares

do tempo e das memórias visuais e afetivas. Com

da sociedade indígena, o pajé, para um sopro cujo

contemporânea e ativam as experiências visuais

pontos de interseção entre arte, trabalho e cidade.

Penteado (FAAP), nos apresenta Pintura de parede,

A palavra patrimônio, em sua definição dicionariza-

sina-Rio de Janeiro, tal qual Idalina e seu Cidinha,

pressionista que mistura cenas de um cotidiano

à observação do detalhe das diversas camadas

técnica de lambe-lambe e intervenção com tinta

muitos trabalhadores nordestinos que migraram

desigual. Suas pinturas possuem uma carga ex-

Com o poder do elemento vegetal e da importân-

voamento da memória de uma cidade-floresta. Com

balho e o patrimônio nacional na força coletiva de

movidos pela esperança de “ganhar a vida”.

Thiago Honório, artista mineiro que vive em São

poética visual de uma narrativa de vidas.

na e Seu Cidinha. Pokemon situa a memória do tra-

imagens e identificação de cenários ao lado dos

e caçambas da cidade do Rio de Janeiro nos leva

interior do Amazonas, nos apresenta a obra Repo-

um conjunto potente de registros fotográficos dos

para muitas regiões do Brasil, como no eixo Tere-

de recolher esses fragmentos materiais pelas ruas

isso, Mariana redesenha, pelo viés do descarte e

Pokemon. Artista visual, nascido no Piauí e atuante

que se espalham por todo o mundo. Ela eviden-

apreciadas continuamente no espaço expositivo.

cia dos povos formadores, Denilson Baniwa, artis-

Por fim, o coroamento simbólico desta exposição

materializa a extração das camadas do tempo e a
nectados no campo do patrimônio e das cidades.
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EXPO
EXPOSIÇÃO

CLAUDIA RENAULT

Solidão, esquecimento e o vestígio, 2021
Madeira, vidro e ferro

BEATRIZ RAUCHER

Promenade tropical, 2021
Projeção de fotografias tomadas em 2019
Distinção e Poder, 2021
250 mudas de palmeiras-imperiais

DENILSON BANIWA

Repovoamento da memória de uma cidade-floresta, 2021
Lambe-lambe

Vista da exposição com obras de
Thiago Martins de Melo (em primeiro plano),
Mariana Guimarães (fundo à esquerda) e
Lucas Landau (fundo à direita)

LUCAS LANDAU

Matermônio, 2021
Vídeo, 22’30”
Cora Rónai | Jornalista
Maria Luiza Barros | Advogada
Meyre Souza | Empreendedora
Patrícia Amorim | Diarista

LUCAS LANDAU

Matermônio, 2021
Vídeo, 22’30”
Pilar Olivares | Fotógrafa
Sandra Santos | Assistente Social e Teóloga
Nilza Valéria Zacarias | Jornalista

THIAGO MARTINS DE MELO

A queima do templo do conhecimento, 2021
Óleo, tinta spray sobre juta e tela, estrutura em ferro, poliuretano rígido,
isopor, cimento resinado, tijolo e monitor 32” com animação stop motion

MARIANA GUIMARÃES

Caquinhos, 2017
(em processo)
Aproximadamente
7 mil fragmentos
de azulejos coletados
em diversos locais
do Brasil e exterior

CLARA CAVENDISH
Série O Rio em postais, 2021
Acrílico sobre tela

CLAUDIA RENAULT

Solidão, esquecimento e o vestígio, 2021
Madeira, vidro e ferro

a

THIAGO HONÓRIO
Série Pintura de parede, 2013-2021
Lixas gastas utilizadas na pintura
das paredes da casa do artista no
período da residência artística.

THIAGO HONÓRIO
Série Pintura de parede, 2013-2021
Lixas gastas utilizadas na pintura
das paredes da casa do artista no
período da residência artística.
[detalhe]

MAURÍCIO POKEMON
Idalina
Cidinha
Série Braço nacional, 2021
Fotografia digital impressa por pigmento mineral sobre
papel alfa-celulose. Políptico de 24 imagens cada

BEATRIZ RAUCHER

Promenade tropical, 2021
Projeção de fotografias tomadas em 2019
Distinção e Poder, 2021
250 mudas de palmeiras-imperiais

VALO
VALORES

O PATRIMÔNIO
É A CIDADE
ANDRÉA DE OLIVEIRA TOURINHO E
MARLY RODRIGUES
Andréa de Oliveira Tourinho (SP)
Professora do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade São Judas Tadeu
Marly Rodrigues (SP)
Memórias Assessoria e Projetos

RESUMO

O texto parte da ideia de cidade como lugar, complexa construção coletiva que, como a construção da

memória, expressa a diversidade, disputas e conflitos presentes na sociedade. Nesse quadro, insere-se a

efetivação dos direitos à memória e à cidade, estes também expressos no uso dos espaços urbanos como
suporte de expressões artísticas contemporâneas.

I

O PATRIMÔNIO É A CIDADE

Produtos da capacidade humana, as cidades ex-

pressam materialmente a estrutura das sociedades

que continuadamente as produzem como lugar

pleno de historicidade. Nelas se acumulam experi-

espaços em que se mesclam cosmopolitismo e
contradições de toda ordem.

Entre elas, a segregação urbana, que aca-

ba por resultar em “cidades” diferenciadas em um

ências individuais e coletivas e se refletem sucessi-

mesmo território urbano e, quando localizadas dis-

tre segmentos sociais em defesa de direitos, como

reitos, não lugares que expressam uma hierarquia

quais podemos destacar Aldo Rossi no campo da

Villaça (2011), a segregação urbana é uma dimen-

e Milton Santos no campo da geografia.

e entender o seu alcance implica articulá-la a ou-

zes, é apenas formal, limitado à existência de leis

conjunto, eles compõem a desigualdade de acesso

dicações por igualdade social, o que, pelo avesso,

Entre os aspectos articuladores da segre-

vas disputas e embates materiais e simbólicos enjá manifestaram os mais diversos autores, entre os

arquitetura, Henri Lefebvre no campo da sociologia

O reconhecimento de direitos, muitas ve-

que expressam momentos específicos de reivindenuncia a existência de desigualdades, especialmente visíveis nas grandes metrópoles brasileiras,

tantes do centro, são tidas como espaços de não di-

social segregacionista. No dizer do arquiteto Flávio

são espacial da segregação presente na sociedade,
tros aspectos do processo social, uma vez que, em

a direitos sociais.

gação urbana, abordaremos brevemente os que

dizem respeito ao direito à memória e ao direito
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à cidade. Em 1937, quando criado o Serviço do

derassem não apenas as questões do espaço físi-

discreta, influem em nossas concepções e ações.

douros, aos quais se atribui valor afetivo, mas inclui

da qualidade de vida nas cidades, uma dimensão

ção de identidades, pessoal e de grupo, e esclare-

culturais e laços de sociabilidade que completam

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),

co e sua ordenação, mas, sobretudo, a melhoria

sendo, a da proteção de bens culturais, visava-se

social e simbólica que incluía a atividade humana

hoje Instituto, cuja finalidade era, e permanece

Por meio dela, nos informamos sobre a constitui-

cemos nossas “pertenças”.

A memória é, portanto, um elo de continui-

construir um conjunto de artefatos de valor artísti-

desenvolvida no meio ambiente construído. Deste

simbólica da nação e, portanto, de um modo geral

cleo original das cidades ditas históricas como um

esses bens, incluíam-se cidades como Ouro Preto,

projetá-lo como parte da dinâmica urbana, o que

urbanísticos que expressavam o período da histó-

ção como representação da memória coletiva.

desligada das questões ideológicas e conceituais

pressão artística brasileira, o barroco.

historicamente condicionado, se evidencia como o

no sentido de que é afetada pelas circunstâncias

sões, até o final da década de 1930, desenvolvi-

contestação. Lugar da ordem estabelecida em cada

ceitual e emocional) de entender o mundo. Nossa

proteção e valorização, suas relações com a arte,

núcleo original, enquanto permanência e lugar de me-

tos e crenças, nos condiciona na construção da me-

co e histórico que comporiam uma representação
e homogeneizante, de todos os brasileiros. Entre
tombada em 1938, pelos valores arquitetônicos e

ria então considerado como o auge da melhor exInúmeros fatores, entre os quais as discus-

das em torno da construção do patrimônio, sua
da restauração e conservação de edificações, dos

niu Milton Santos em muitos trabalhos. O lugar,

monumento desconectado das demais áreas para

objetos, aromas, cores, espaços e inúmeras outras

Aldo Rossi (1982, p. 186, tradução nossa), coloca

Ainda assim, a memória não é apolítica nem

condições, qualidades que são necessárias para a

também favoreceu sua apropriação e ressignificaE isso foi possível porque esse espaço original,

lugar da reprodução do sistema, mas também de sua

momento histórico da construção da cidade, o seu

mória, apresenta-se, ainda, como espaço de resiliência,

indesejável e dolorida, que alcançamos a partir de
formas que mobilizam nossa capacidade de lembrar.

que perpassam a sociedade. A memória é seletiva,
históricas que determinam nossa capacidade (con-

visão de mundo, assim como nossos conhecimen-

mória, daquilo que faz sentido para nós. Assim, o

campo da memória, como o do patrimônio e o da

moderno, fundiram-se ao assombro resultante da

cias e transformações garantem a vitalidade dessa por-

reconhecimento dos fatores humanos que enalte-

tornando-se a base para a renovação de definições

e de problemas (MORA; ROCH, 1980).

relativas às questões do patrimônio como herança

nômicas ali instituídas. Ordem e mutações, permanên-

ção de cidade, mais antiga e carregada de significação

arte, se transforma em lugar de luta cotidiana do

cemos como sociedade.

Daí a importância da preservação de bens

A ideia do patrimônio cultural como um

culturais e da participação direta da sociedade na

diato pós-guerra. Em dezembro de 1948, a Assem-

maior parte da população do país, é hoje o locus

defesa de sua manutenção. A cidade, onde vive a

cultural de cada povo.

direito seria gestada no mesmo contexto do ime-

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), criada

bleia Geral da Organização das Nações Unidas

privilegiado para esse desempenho, devido à ace-

tos Humanos, cujo artigo 27 reconhece os direitos

sempre respeitosa às memórias neles representa-

A Organização das Nações Unidas para a

em 1945, desenvolveria uma ação contínua com

o objetivo de apoiar as experiências nacionais e

(ONU) aprovou a Declaração Universal dos Direi-

lerada e contínua transformação de espaços, nem

internacionalizar o conhecimento que regeria as

culturais como parte dos direitos fundamentais do

das, promovida pelo capital e pelas intervenções

poder público, gradativamente foram acrescidas

o direito à memória.

dominadas pelas classes superiores, introduzem

pliaria a diversidade de bens protegidos, sua repre-

experiências vividas individual e coletivamente,

Estas, por sua vez, abalariam o caráter apenas con-

com o passado, com a compreensão de quem so-

atribuído ao patrimônio

qual também produzimos memórias.

cessidades do presente e a manutenção da heran-

des técnicas, valores estéticos, éticos e inúmeros

ações de proteção ao patrimônio. A essa ação do
novas concepções e finalidades sociais, o que amsentatividade, e abriria possibilidades de uso social.
templativo, de fruição da arte, que até então era

Ampliaram-se, assim, os laços entre as ne-

ça do passado, passíveis de serem desenvolvidas

por ações públicas de gestão urbana que consi-
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isto é, um espaço pleno de cultura, como o defi-

dade entre os homens, uma herança, muitas vezes

que em muitos casos contradiz as condicionantes eco-

destruição causada pela Segunda Guerra Mundial,

a materialidade do espaço, tornando-o um lugar,

modo, contestou-se a eficácia da proteção do nú-

traçados urbanos e obras de arte, bem como so-

bre as proposições da arquitetura e do urbanismo

a manutenção de ali terem continuidade práticas

ser humano. Entendeu-se que, entre eles, incluía-se
Esta pode ser definida como o acúmulo de

do próprio poder público. “As práticas sociais,
separações espaciais muito precisas” na estrutura

urbana, mediadas pelo urbanismo. Em nossa socie-

que, visitadas, constituem uma via de aproximação

dade, “o poder político expressa, ao mesmo tempo,

mos e do que é a sociedade em que vivemos e na

ficadora, daí essa mistura de técnica e ideologia”

A memória nos leva a conhecer possibilida-

outros aspectos da construção da vida em tempos

que nos precederam e que, muitas vezes de forma

sua estratégia de dominação e sua vontade paci-

que caracteriza o panorama das políticas públicas
(ROCH; GUERRA, 1981, p. 43, tradução nossa).

Por essas razões, entre outras, entendemos

que a defesa da memória não se restringe à permanência material de espaços, edifícios ou logra-

neste sentido, e seguindo a definição de locus, de

em evidência “dentro do espaço indiferenciado,
compreensão de um fato urbano determinado”. A

construção de memórias, essa capacidade exclusivamente humana essencial à produção de culturas,

possibilita essa compreensão, pois dá sentido ao

entendimento sensível, não só físico, da percepção
do ambiente urbano.

Ambos os aspectos, a manutenção material

e das condições de continuidade de práticas culturais, opõem-se à segregação espacial verificada

nas cidades e incluem-se entre os direitos culturais

e à cidade.

UM LUGAR DE MULTIPLICIDADES
Diante do desafio de se compreender as cidades –

principalmente as realidades metropolitanas –, não

é possível fazer generalizações, pois, evidentemen-

te, são estruturas de tal complexidade que não ca-

bem em definições simplificadoras. No entanto, se

pensamos nas cidades, de um ponto de vista simbólico, isto é, vistas como um todo orgânico, e não

apenas como soma de vias e edificações isoladas,
antigas ou contemporâneas – estas, em geral, de

caráter monumental –, elas se incluem entre as re-

presentações de memórias de uma sociedade. Assim, assumem o papel de documentos que exibem

múltiplos tempos e que propiciam o conhecimento

do que não vivemos. Nas cidades, o tempo presente

tem a possibilidade de se encontrar com o passado,

dando continuidade à produção de memórias que,
potencialmente, podem construir novos lugares
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sociais e influírem no reconhecimento de direitos.

mações decorridas desde meados do século XX,

com a criação do Clube de Roma (1968) e as di-

ausência de liberdade e da liberdade total – dos

nio. Esta, porém, acabou por orientar as defini-

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano a partir

guerra (a do Vietnã) e da paz. Os movimentos que

ferentes conferências da Organização das Nações

hippies às manifestações de sexualidade –, da

Como afirma Rossi (1982, p. 75, tradução nossa), as

que incluíram a visão antropológica do patrimô-

dem também testemunhar valores, são permanên-

ções que foram consignadas na Constituição de

da Conferência de Estocolmo de 1972, que permi-

garante o exercício de direitos culturais, mas tam-

sobre sustentabilidade e desenvolvimento na Rio-

varam as expressões artísticas, conquistaram direi-

das Partes e na Agenda 2030.

ao qual eram rebeldes, e que se fortalecia a cada

cidades como “pátria artificial e coisa construída pocia e memória. A cidade é na sua história”.

Santos (1989, p. 21-22) aponta a complexi-

dade que envolve a consideração do passado impresso nas cidades, uma vez que ele nos é trazido

através da materialidade. Este é um dado fundamental para a compreensão do espaço, pois nele

1988, especialmente no seu art. 215, que não só
bém incentiva a sua valorização, e no art. 216, que

define o que constitui o patrimônio cultural, material e imaterial, brasileiro.

duplo papel da cidade como lugar de consumo e

realização do direito à cidade. Isso não apenas

persegue até hoje.

de em mercadoria dentro do modo de produção

dominado pelo capital, mas se estende também

duas décadas seguintes, a contestação dos princí-

um tipo de reprodução socialmente condicionada,

espaço de expressão artística e cultural.

textos de Robert Venturi (1966), Complexity and

são sinônimos de tempo e o periodizam, o que nos

consumo do lugar, isto é, a transformação da cida-

postos que constituem a paisagem urbana.

capitalista, em que se estabelece a hegemonia de

é a paisagem urbana interfere na possibilidade de

a do capital.

constituírem a noção de tempo histórico, que é o

to coletivo que, mais do que reivindicar infraestru-

as sociedades se aproximarem do passado e de
tempo da mudança. Sobre o espaço construído no
tempo, pesa sempre uma copiosa quantidade de

ram o homem à Lua e criaram o mundo digital em

e que aliaram objetivos específicos à resistência

representam técnicas pretéritas correspondentes a

A destruição dessa construção contínua que

passo dos avanços tecnológicos que, então, leva-

forjado por Henri Lefebvre (2001), no seu famoso

livro Le droit à ville, de 1968, que desmascara o

permite reconstituir a acumulação de tempos justa-

Não obstante as mudanças – em boa parte

tos e criaram tensões crescentes com o “sistema”

decorrentes da pressão dos movimentos sociais

o reconhecimento do direito à cidade. Conceito

um momento das possibilidades humanas; assim,

92 e, posteriormente, na Rio+20, nas Conferências

implantaram novos comportamentos sociais, reno-

Esta perspectiva inclusiva sugere também

há presença dos tempos que se foram e que perma-

necem através das formas e objetos. Estes também

tiram a consolidação de premissas muito precisas

pretendiam a construção de um mundo alternativo

que se opunham à ditadura, nos anos 1970 e 1980,

que hoje vivemos. Obviamente, essa utopia estava

ao autoritarismo –, permanecemos distantes da

nação do mundo da máquina, esta última que nos

se evidencia na hierarquização do espaço urbano,

às possibilidades de apropriação da cidade como

dentro de uma distopia, a da Guerra Fria e da alie-

Também data de então, acentuando-se nas

pios da arquitetura e do urbanismo modernos. Os

A artista Zalinda Cartaxo (2009) observa que,

Contradiction in Architecture, e de Manfredo Tafuri

são sobre a relação entre arte e sociedade, iniciou-se

o já citado de Aldo Rossi (1982), L’architettura della

(1986), Teorie e storia dell’architettura, assim como

Nesse sentido, o direito à cidade é um direi-

a partir da década de 1960, no contexto de discus-

tura, serviços urbanos ou moradia, inclui a possibi-

a busca de novos lugares de aproximação entre elas,

Città, de 1966, são as peças-chaves da construção

dessa expressão. O entendimento de Rossi (1982),

tória e a cidade. A ruptura com o pensamento do

lidade de reconstrução e ressignificação da cidade

elegendo-se a cidade como espaço privilegiado

de uma nova forma de pensar a arquitetura, a his-

ações humanas – não só materiais, como as cons-

pelos seus habitantes. Esta reflexão, construída no

cas, sociais, culturais –, e, obviamente, quanto maior

cultura, foi absorvida, no Brasil, pelos movimentos

como obras de arte, se fundamenta sobre essa per-

e racionalista, que tinha simplificado seu entendi-

nificativa do lugar para a sociedade. E ainda que,

período em que se acentuaram as desigualdades

é, ela mesma, essa representação da cultura que se

de um processo intencional de instrumentalização

guns desses lugres mais antigos possam ser destru-

Os artigos 182 e 183 da mesma Constituição Fe-

resiliência natural da coisa construída, mas pela

desenvolvimento urbano e a concretização dos di-

truções, mas também simbólicas, legais, econômi-

o acúmulo de tempos, maior será a densidade sigem momentos específicos da história da cidade, alídos, nunca o serão na sua totalidade, não só pela

memória que dele guarda a sociedade.

Do ponto de vista legal, no Brasil, a proteção

momento triunfal, ainda que efêmero, da contrasociais por moradia ocorridos na década de 1970,
sociais no país, em especial nas grandes cidades.

deral, que tratam da relação entre as políticas de

reitos culturais, foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 2001, que

de bens culturais é exercida pelos poderes execu-

relaciona a política de desenvolvimento urbano à

gura jurídica do tombamento. Cabe, ainda, como

o direito às cidades sustentáveis, a partir de instru-

legislação urbana, o que amplia as possibilidades

Cabe salientar que a construção nacional

de que os fatos urbanos devem ser compreendidos

cepção do valor simbólico e plástico da cidade, que
caracteriza pela imaginação e pela memória.

O fenômeno é concomitante à antes referi-

movimento moderno, essencialmente funcionalista

mento da sociedade e da cidade como resultado

do urbanismo na direção da solução dos proble-

mas apresentados pelo sistema capitalista no pós-

da aproximação entre patrimônio, projetos urba-

-guerra, levou a um deslocamento crítico na dire-

pela primeira vez seria efetivada em Bolonha, nos

estes, que privilegiaram as visões sobre a vida do

nos e solução de demandas sociais, proposta que

anos 1960.

Essa década assinala a contestação dos va-

ção de conceitos mais antropológicos. Conceitos,

cotidiano, a compreensão das diferenças, a convivência social e a conquista de direitos. Ainda que

lores nos quais até então se assentavam as socie-

não sem conflitos e contradições.

mentos urbanísticos.

clusive de um ponto de vista artístico, como seria

cidade por manifestações contemporâneas, nem

de influir na qualidade ambiental.

desse entendimento é partícipe de uma compreen-

periferias, e o questionamento da alta cultura fo-

fites, adesivos e pichações. Nelas se expressam cul-

culturais pelo Estado ficam aquém das transfor-

vimento sustentável, que teve início nos anos 1960

contrapartida no Estado do bem-estar social, da

específicas de áreas periféricas ao centro. Elas re-

tivos federal, estadual e municipal por meio da fi-

prerrogativa do poder municipal, a utilização da

Os limites legais da preservação de bens
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função social da propriedade, de modo a garantir

são maior, global, da necessidade de um desenvol-

dades ocidentais. O encontro com o popular – ina pop art –, a valorização do cotidiano, da vida nas

ram resultado do ambiente de escassez e de sua

Entre eles, o de apropriação de espaços da

sempre consideradas artísticas, entre as quais graturas particulares, paralelas à dominante, em geral
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presentam experiências individuais e coletivas plu-

Formas artísticas adotadas por diversos

rais que reafirmam a diversidade da cultura urbana

grupos sociais têm rebatimentos sobre o espaço

seus produtores, que buscam se mostrar como su-

mesmo, destruí-lo. Como valorar o impacto des-

e, como tal, nem sempre reconhecidas, assim como

jeitos sociais portadores de direitos, que enfrentam

sas manifestações? Como enfrentar o preconceito

e o direito à cidade? Como entender as questões

MEOS –, essas manifestações são reconhecidas e

patrimônio e por cultura numa sociedade cindida e

absorvidas pela sociedade, e pelo mercado, e terminam indo parar nas galerias de arte, nos museus e,
sobretudo, no circuito comercial. Mas a arte urbana

culturais que determinam o que entendemos por
fraturada como a nossa?

Se entendemos os movimentos de arte ur-

bana – não os consagrados e aceitos pela socie-

comportada não é dominante na metrópole. Frente

dade integrada, mas aqueles da sociedade cindi-

centenas de pichadores que marcam a cidade de

minoritários, dos esquecidos – como uma forma

a um par de artistas como Kobra ou OSGEMEOS, há

da e marginalizada, dos vulneráveis, dos grupos

forma indiscriminada, produzindo algo que para o

de resistência, de expressão de identidades que

nio. O que nos deve levar a pensar nas relações que

pertença, que são, evidentemente, elementos da

status quo é um sintoma da destruição do patrimô-

foram apagadas da história e de manifestações de

essas manifestações, menos comportadas para os

grande potência transformadora contida na memó-

tura, entendida não como alta ou baixa, mas como

buscam integrar-se, podemos supor que um deba-

padrões sociais da burguesia, mantêm com a culmanifestação de direito de parcelas específicas da
sociedade, incluindo as menos favorecidas.

ria social à qual esses grupos têm direito e à qual

te sobre patrimônio cultural não pode, nem deve,

realizar-se à margem dessa problemática.

Se o patrimônio é a cidade à qual temos di-

reito, também são um direito a manifestação das

diferenças e a recuperação das identidades, de todas as identidades, consagradas ou não.
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RESUMO

O Largo do Arouche é lugar que compõe a memória da experiência LGBTQIAPD+, um patrimônio cultural

ligado aos grupos sociais que lutam pelo direito à diversidade sexual e de gênero. Dessa forma, o objetivo

deste artigo é explorar os sentidos e significados sociais atribuídos a esse lugar, trazendo reflexões elaboradas a partir da realização do inventário participativo de referências culturais que trouxe como resultado a
identificação de alguns bens culturais ligados à memória LGBTQIAPD+.

I

INTRODUÇÃO

O Largo do Arouche não é apenas mais um logra-

do por bens portadores de referência à identidade,

a memória da experiência LGBTQIAPD+ na cida-

da sociedade brasileira. Independentemente de

de migrantes brasileiros e de sujeitos periféricos

tombamento ou registro, o patrimônio cultural é

douro público paulistano; ele é lugar que compõe
1

de de São Paulo, reunindo a um só tempo histórias

em busca de acolhimento, encontro e possibilida-

ação e memória dos diferentes grupos formadores

ser ou não acautelado pelo Estado, por meio do
formado por todos aqueles bens culturais que os

des de ser. Neste sentido, ele é patrimônio cultural

grupos sociais são capazes de anunciar e enunciar,

como a liberdade de orientação sexual e de identi-

não das instâncias do poder público, de acordo

ligado aos grupos sociais que lutam por direitos

uma vez que os valores emanam da sociedade e

dade de gênero.

com Meneses (2012).

1988, artigo 216, o patrimônio cultural é constituí-

os anos 1980 o campo do patrimônio cultural incor-

De acordo com a Constituição Federal de

1

Entretanto, em que pese o fato de que desde

LGBTQIAPD+: Sigla criada e utilizada pelo Coletivo Arouchianos, a partir da vivência, identificação e articulação no Largo do Arouche,

cujo significado identifica as lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans, queer/não binária, intersexo, assexual,
pansexual e demissexual.
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porou novos objetos e sujeitos sociais, atendendo

mentos da urbanização paulistana, desde seu nas-

bém, em mudanças no largo para viabilizar a am-

Isso se deu a partir de finais da década de 1970,

ao que estabelece a lei maior do país, é importan-

cimento junto à fronteira oeste da cidade até a sua

pliação do trânsito de automóveis. O Arouche foi

como resultado da intensa perseguição e contro-

representados na memória nacional, como é o caso

a sua configuração mais próxima da atual.

em traçado orgânico e amplos gramados, já que

bilidade da cidade, o que provocava frequentes

te reconhecer que, ainda hoje, muitos não se veem

dos grupos LGBTQIAPD+. A diversidade sexual não

modernização nos anos 1930, quando ele ganhou
A origem do logradouro público encontra-

ao oeste, em terras além rio Anhangabaú onde

cundavam seus jardins, estava próximo àquela que

atitude de assumir-se homossexual ou sair do ar-

abastadas. Entre elas, a chácara do tenente-gene-

João, e aos bairros das classes abastadas, como Hi-

que tem impedido o acesso a direitos sociais amplos,

to em que a cidade iniciava sua expansão rumo

como memória e patrimônio cultural. Os diferentes

existiam várias chácaras, propriedades de famílias

o que chamamos de patrimônio cultural; nesse sen-

ral José Arouche Rendon, advogado e militar, que

tido, é preciso identificar e atribuir valor aos bens

materiais e imateriais que são suporte da memória

também foi o encarregado de promover o arrua-

constituía a avenida central paulistana, a Av. São

gem à principal liderança abolicionista em São

Nesse sentido, o largo tem sua origem situ-

resultado de uma campanha liderada pela impren-

nova”, termo utilizado pelos viajantes para diferen-

gresso. Luiz Gama foi advogado autodidata baiano

cial. A diferença apresentava-se na morfologia, já

libertação de inúmeros escravizados, sendo consi-

tes e destinados a exercícios militares.

mário (PERLONGHER, 1987).

Além de sua modernização como logradou-

marcou dois largos contíguos em formatos diferen-

culturais a partir da discussão do caso do Largo do

bunde gay, expressão que na época designava a

gienópolis e Campos Elíseos.

mento dessa parte da cidade (RIBEIRO; CAMPOS,

2007). Foi ele que, no começo do século XIX, de-

Arouche, situado na cidade de São Paulo, explo-

por modernas linhas de bondes elétricos, que cir-

ro público, outro marco dos anos 1930 no Arouche

e identidade dos grupos LGBTQIAPD+.

A intenção do artigo é mostrar esses valores

deslocamentos. Por conta disso, nos anos 1980, o

Arouche tornou-se o epicentro do chamado des-

-se nas primeiras décadas do século XIX, momen-

modos de ser, de viver, de pensar e fazer constituem

ele fazia parte, na década de 1930, dos trechos de

le policial aos seus anteriores espaços de socia-

terras mais nobres da cidade. Além de ser servido

tem sido vista até o momento como um tema a ser

incorporado em determinadas políticas públicas, o

reformulado, ganhou ares europeus com passeios

foi a instalação de um monumento em homena-

III

Paulo, Luiz Gama. O busto esculpido em bronze foi

UMA CENTRALIDADE
LGBTQIAPD+:
OS VALORES SOCIAIS
E AFETIVOS

sa negra paulistana, em particular pelo jornal Pro-

rando, assim, os sentidos e significados históricos

ada naquela porção que foi chamada de “cidade

estudo que permitiu compreendê-los se baseou

ciá-la da “cidade velha”, o núcleo de ocupação ini-

desenvolvido pelo IPHAN (2016). Por meio desse

que a cidade nova era composta por um traçado

derado liderança política e intelectual. O busto foi

Arouche? A resposta para esta pergunta se divi-

um lugar de memória da experiência LGBTQIAPD+,

gas e extensas. Segundo Matos (1954), ao longo

um cortejo que foi do Largo do Arouche até seu

espaço público no centro da maior cidade da

ao uso e à apropriação social que historicamente

um burgo tranquilo, de aspecto colonial, transfor-

to é, assim, um marco simbólico para o movimento

e sociais atribuídos a esse lugar. A metodologia do
no inventário participativo de referências culturais,
inventário, identificou-se o Largo do Arouche como

assim como outras referências culturais articuladas
se constituíram ali.

mais regular, com quadras amplas e ruas mais lar-

do século XIX a cidade de São Paulo deixava de ser

mando-se em um centro comercial, cheio de vida.

A partir de 1930, entretanto, o Arouche já

O primeiro significado atribuído ao Largo do Arou-

era outro, testemunhando as mudanças marcantes

munha a história da expansão e da modernização

modernização. A abertura e a ampliação de vias, no

São Paulo, o largo acompanha os diferentes mo-

72

Ao longo das décadas do século XX, o Lar-

pele preta e indígena, são sotaques gerais deste

portante lugar de encontro, lazer e sociabilidade,

comunidade LGBTQIAPD+ que ocupa a praça

também pelos equipamentos comerciais e de

capital (como ocupações, cortiços e pensões), e

taurantes. O marco da constituição dessas formas

politana. Ainda há aquelas que estão em situação

não somente pelo uso do espaço público, mas

che deixasse de ser o limite final da cidade, a oeste.

da cidade. Situado na área central da cidade de

do e se divertindo na praça. Quem são e de onde

duas primeiras décadas do novo século, essa parte

usos urbanos, o que fez com que o Largo do Arou-

che se atrela ao seu papel de documento que teste-

negro, que organiza essa mesma caminhada todos

go do Arouche foi se consolidando como um im-

to, com o parcelamento das antigas chácaras para

de em muitas, afinal, trata-se da ocupação de um

América Latina. Mas chama a atenção a presença

e, em 1913, o nome oficial de Largo do Arouche,

oeste da cidade vivenciou um grande crescimen-

Quem são as pessoas que ocupam o Largo do

túmulo no Cemitério da Consolação. O monumen-

os anos (STUMPF; VELLOZO, 2018).

em homenagem ao tenente-general. Ao longo das

UM LARGO PARA
A CIDADE: O VALOR
DOCUMENTAL

inaugurado em novembro de 1931 e seguido por

Foi assim que, em fins do século XIX, o logradou-

ro público recebeu melhorias como calçamento

II

que atuou na capital paulista, consagrando-se pela

lazer que o circundam, como bares, boates e resde sociabilidade foi a ocupação do espaço pelos

grupos hoje representados na sigla LGBTQIAPD+.

massiva de jovens bebendo, caçando,2 socializanvêm estes jovens? São rostos em sua maioria de
imenso Brasil, de todas as regiões. Esta parte da

mora em bolsões periféricos pobres no centro da

em periferias pobres na capital e na região metrode extrema vulnerabilidade social, ou em situação
de calçada, e de rua.

que se deram na cidade em função dos planos de

âmbito do Plano de Avenidas de Prestes Maia, redi-

recionaram o trânsito da cidade e resultaram, tam-

2

O verbo caçar tem o significado de procura por parceiros, ou paquera.
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Em 2016, surgiu o Coletivo Arouchianos LGB-

go do Arouche é ocupado pela comunidade LGB-

TQIAPD+, idealizado pelo militante Helcio Beuclair.

encontrados na esfera de segurança pública estatal,

Kiler, é inspirado no trabalho político realizado em

TQIAPD+. Os registros oficiais dessa ocupação são

cujo objetivo descrito era de combate à criminalidade, quando, de fato, era reprimir a comunidade,

principalmente as travestis que ocupavam e ocupam até hoje parte das ruas próximas, como Amaral Gurgel, Rego Freitas, Major Sertório e Marquês

de Itu, e a Praça da República para exercerem suas

Fundado por ele, junto com Rodrigo Costa e Lucas

praça pública pela então vereadora fluminense

Marielle Franco, somando-se à experiência adqui-

rida no projeto Wiki Praça Arouche. São quatro os

objetivos do Arouchianos: garantir a visibilidade e
a ocupação histórica LGBT+ na região; visibilizar e

fomentar a arte/cultura LGBT+; proteger e auxiliar

profissões como garotas de programa.

LGBT+ em extrema vulnerabilidade social; discutir e

vida noturna na Avenida Vieira de Carvalho a par-

do patrimônio cultural imaterial LGBT+.

dentro da Praça da República, com os cinemas e

objetivos citados, o coletivo realiza duas atividades

A ocupação contemporânea se dá com a

tir do Bar Caneca de Prata, com o frenesi da caça

cabines pornôs e, por fim, com os encontros LGB-

TQIAPD+ dominicais no Largo do Arouche. Na

praça, havia a Freedom Club, que realizava matinês com muita música, apresentações artísticas

e paquera para o público jovem da comunidade

aos domingos e, após o encerramento dessas, aumentava ainda mais a ocupação da praça. Esse

estabelecimento importante para a cultura jovem

LGBTQIAPD+ não existe mais. Outro estabeleci-

mento polo da arte e cultura LGBT+ é o Bar Queen,
localizado na Rua Vitória 826, onde nomes como

Victória Principal, Ioio Vieira de Carvalho, Silvetty

Montilla, Gretta Star, Salete Campari, Tália Bombi-

fomentar o reconhecimento da praça como núcleo
Para construir a luta e buscar realizar esses

semanais: assembleias abertas realizadas na praça

com objetivo de criar, debater e decidir pautas re-

lacionadas à construção da luta do coletivo e construir os atos-eventos; e os atos-eventos, ocupação

dominical da praça com atividades sociais como o

projeto humanitário de arrecadação e doação de

roupas, calçados e acessórios para pessoas em situação de calçada, conscientização ambiental e da

saúde, por meio do projeto Clínica Aberta gratuita

com psicólogos e psicoterapeutas. Há também atividades desportivas, como forma de redução de

danos, artísticas/culturais, políticas (suprapartidárias), rodas de conversa e debates com temas pre-

nha, Mariana Mercury e muitas outras fazem da-

definidos nas assembleias. Desde 2020, em função

da arte drag na cidade São Paulo.

instalada e, infelizmente, ampliada pelo desgoverno

quele palco histórico mais um ponto de resistência
Com essa ocupação, surgiram as Famílias

LGBT+ dentro da praça. Estas famílias são grupos

formados numa estrutura hierárquica de pai, mãe,
filhos, tios e tias. O objeto central está na proteção

dos membros desses grupos dentro e fora da praça

(expulsão de casa, por exemplo). Com o passar do

da adaptação diante da pandemia e da crise social

Bolsonaro, foram realizadas 22 ações humanitárias

contra a Covid-19, com entrega de cestas de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, livros,

máscaras de tecido, álcool em gel, camisinhas, gel
lubrificantes e teste de HIV+.

Na contramão dessas formas de sociabilida-

tempo, algumas famílias foram sendo desfeitas, e

de e usos no Arouche, em 2017, o prefeito eleito de

movimento social, criando o Consulado das Famí-

de “revitalização” com a instalação de um boulevard

as que restaram se organizaram e evoluíram como
lias LGBT+ da Cidade de São Paulo, onde ocorrem
fóruns para organizar a luta dessas famílias.
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Fig. 1

Há mais de sessenta anos, o entorno do Lar-

te de agentes públicos de segurança, que utilizam

da primeira audiência pública para ouvir a socie-

forjar crimes, violentar e transgredir direitos, ficou

prefeitura, o escritório de arquitetura e o consórcio

a farda da Polícia Militar para humilhar, perseguir,
ainda mais intensa e ampliada. Exemplo disso foi a

ação de policiais militares liderados por um sargento anti-LGBT+ (ou anti-ideologia de gênero, nas pa-

lavras dele), que perseguiram e prenderam travestis

dade civil organizada, moradores, comerciantes, a

privado (com apoio do Consulado Francês). Nessa audiência, tanto os autores do projeto como a

prefeitura não estiveram presentes. A partir da

audiência pública, foi criada uma frente contendo

e mulheres transexuais que estavam trabalhando

diversos atores e movimentos sociais para fazer

depois alterada na delegacia para desacato à auto-

queado temporariamente pela justiça. Em 2019, o

das pelo advogado do Centro de Cidadania LGBT+

da audiência pública para discutir as questões da

como prostitutas na praça, sob a alegação de crime,

ridade. Nesse caso, as mulheres foram acompanha-

Arouche, órgão extinto na administração atual.

Os propósitos de higienização e gentrifica-

resistência ao projeto, que, mais tarde, seria blovereador Eduardo Suplicy (PT) convocou a segun-

reforma do Arouche, em uma ação pioneira, já que
foi a primeira audiência pública realizada por uma

ção ficam claros. Expulsar aquelas e aqueles inde-

Câmara de Vereadores em uma praça aberta.

para o branco de classe média. Mas os Arouchia-

go do Arouche é tombado pelo Conselho Municipal

sem serem ouvidos pela militância organizada

Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) e

BT) apoiou o projeto de boulevard francês. Para

lho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueoló-

sejáveis, pretos/as e pobres, para reabrir o espaço

nos resistiram ao projeto, inicialmente sozinhos,

LGBT+, pois parte do movimento (como a APOGL3

É importante ressaltar que o traçado do Lar-

de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e

encontra-se em estudo de tombamento no Conse-

combater o projeto, o coletivo acionou a Câmara

gico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo

dos vereadores Sâmia Bomfim (PSOL) e Eduardo

aprovou o projeto desconsiderando o questiona-

ria de Direitos Humanos e Cidadania, a realização

setor técnico.

de Vereadores de São Paulo e conseguiu, por meio
Suplicy (PT), presidente da Comissão Extraordiná-

(CONDEPHAAT). Mesmo assim, o órgão estadual

mento dos Arouchianos e o parecer contrário do

São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou um projeto

e apoio do governo francês. A partir desse momento,

a perseguição contra a comunidade LGBT+ por par-

3

A APOGLBT (Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo) foi fundada em 1999, como uma organização da sociedade civil

em defesa da diversidade sexual.
Figura 1:

Largo do Arouche, sábado à tarde, maio de 2019. Foto: Simone Scifoni
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A implantação do projeto atropelou qualquer

tentativa de diálogo, mas o coletivo seguiu resistin-

do, ocupando a praça, mesmo com as obras em andamento. Sua posição é contrária à reforma pois os

Arouchianos entendem que o projeto arquitetônico

Apesar das ações voltadas a invisibilizar e des-

truir corpos pretos, indígenas, de mulheres (cis, trans

ou travestis) e da comunidade LGBTQIAPD+, os Arouchianos afirmam: enquanto existirmos, resistimos!

traz implícita uma intenção publicitária elitista, cujo

objetivo é higienizar e gentrificar a região, e, também,

uma intenção política de invisibilizar a histórica ocu-

pação (artística, cultural, econômica, social, política e
turística) LGBT+ na região. Isso porque em nenhum

momento da execução daquele projeto foi citada a

importância da ocupação da comunidade LGBT+. O

projeto publicitário, político e arquitetônico articulou

IV

AS REFERÊNCIAS
CULTURAIS COMO
PATRIMÔNIO
LGBTQIAPD+

a gestão pública da cidade ao Consulado Francês em
O projeto arquitetônico foi apresentado

A experiência vivida por esses grupos sociais, dada

Arouchianos, e nele não constava nenhuma referên-

Arouche como lugar, suporte físico-espacial de uma

questionado pelo coletivo. Apesar da resistência

constituem patrimônio cultural da vida cotidiana.

colocação de bandeiras do orgulho LGBT+ e uma

ticipativo Minhocão contra Gentrificação, realiza-

pronto para moradores, comerciantes e para os

cia à memória da ocupação LGBTQIAPD+, o que foi
dos autores do projeto, incluiu-se a possibilidade de

pela passagem do tempo, consolidou o Largo do
série de práticas culturais e formas de expressão, que
Foi isso que demonstrou o Inventário Par-

estrutura física voltada para a saúde, que, ao final,

do por dois coletivos da cidade, a Rede Paulista

participação pública e ampla dentro de qualquer

Baixo Centro. Com base em metodologia desen-

não foram instaladas. Os Arouchianos defendem a

projeto público executado na cidade e resistem a

de Educação Patrimonial (Repep) e o Movimento

volvida pelo IPHAN, o inventário identificou e ma-

Fig. 2

São Paulo e às empresas franco-brasileiras.

O Largo do Arouche destacou-se como um

lugar central, uma espécie de nó, que entrelaça

um fluxo de pessoas que circulam e se deslocam

pelo conjunto dos estabelecimentos comerciais e

de serviços e equipamentos públicos ali presentes,

tecos e bares, lojas que comercializam roupa íntima

para travesti, sex shops e, por fim, as instituições voltadas à defesa da diversidade, saúde e prevenção ou

mesmo templos com tolerância sexual (REPEP, 2019).

Circuito é um termo que pertence a uma família de categorias da antropologia urbana, elaborada a partir de

projetos que causem invisibilidade da comunidade

peou cerca de cinquenta referências culturais no

calçadão e ruas. Nesse fluxo movido pelas práticas

arte/cultura, socializa e debate a/participa da cida-

Presidente João Goulart, popularmente conheci-

da praça constituem um ponto de parada essen-

Segundo o autor, o circuito diz respeito a um determi-

tos de conversa, bebida e observação geral.

bilidade, o que implica no manejo de códigos.

LGBTQIAPD+, que ocupa, paga impostos, constrói

de. Como esforços para resistir a essa produção da

território central da cidade, cortado pelo Elevado

do como Minhocão. O objetivo do inventário foi

cial: ali se ancoram pequenos grupos para momen-

trificação em curso nessa porção da cidade e em

Esse nó representado pelo largo conecta uma

invisibilidade, durante a execução do projeto no Lar-

construir um discurso contra o processo de gen-

realizaram uma intervenção artística e política com

defesa da permanência dos grupos mais vulnerá-

Largo do Arouche, que foi acompanhada da publi-

disponíveis no campo do patrimônio cultural, nes-

go, os Arouchianos, em parceria com a Casa da Lapa,
fotos de LGBTQIAPD+ nos tapumes das obras no

cação de um livro chamado Arouche, uma biografia.
É preciso destacar que, apesar de a cidade

contar com a maior Parada do Orgulho LGBT+ do
mundo, ainda é necessário o reconhecimento do

veis do centro, utilizando para isso as ferramentas

se caso, o inventário participativo de referências

culturais (IPHAN, 2016).

Por meio desse trabalho, foram identificadas

TQIAPD+ no território: o Largo do Arouche, o Cir-

em Paris (França), por exemplo.

(REPEP, 2019).
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pesquisas etnográficas realizadas por Magnani (2002).

nado uso do espaço pelo exercício de uma dada socia-

Um desses códigos, que é utilizado no Arou-

territorialidade mais ampla, que foi denominada no

che e no Circuito dos Encontros, é o pajubá, um dia-

rede de estabelecimentos ligados à diversão, lazer e

travesti para se comunicar no grupo e que constitui

inventário de Circuito dos Encontros. Trata-se de uma

paquera, entretenimento adulto e prática sexual, como

cinemas, saunas, boates e pontos de prostituição, bo-

leto preferencialmente utilizado pela população

um elemento que compõe a identidade coletiva,

presente desde o início do processo de transição.

quatro referências culturais ligadas ao grupo LGB-

Largo do Arouche como lugar ligado à memória

LGBT+, como aconteceu com o bairro de Marais,

da sexualidade, na paquera e no lazer, os bancos

cuito dos Encontros, o pajubá e a performance drag

Figura 2:

Mandala de Referências Culturais realizada no Largo do Arouche, maio de 2019, como forma de escuta da população.

Foto: Soimonme Scifoni
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Segundo o inventário realizado, ele consiste no léxico de algumas línguas africanas, principalmente o

iorubá. O pajubá se tornou mais evidente após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

em 2018, uma vez que fazia parte do enunciado da

Assim, o inventário participativo do Minhocão,

ao identificar as referências culturais dos grupos LGB-

de a esse grupo social como um sujeito de direito à

memória e ao patrimônio, colocando a necessidade

de ampliação dos olhares e das práticas institucionais

Outra referência cultural identificada no in-

Nessa perspectiva, ao anunciar e afirmar esse

dentro do campo do patrimônio cultural.

ventário por meio da categoria forma de expressão

conjunto de referências como patrimônio cultural da

tural ligada à composição de uma personagem mu-

disputa pelas narrativas da memória coletiva, tensio-

enchimento, maquiagem exagerada, perucas, salto

ções públicas nos processos de memorialização.

foi a performance drag. Trata-se de uma prática cul-

lher a partir da montagem com o uso de roupas e

alto e unhas pintadas. A prática implica na constru-

ção de uma personagem com um nome artístico e

que tem como referência principal as divas do cinema e da música. Segundo o inventário, a atividade

é fundamentalmente artística, não tendo relação
direta com sexualidade, identidade de gênero ou
sexo biológico, mas representa uma maneira de

experimentar outras possibilidades de existência.
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RESUMO

Os objetos, como potentes repositórios e mediadores de histórias e memórias, permitem evidenciar outros

aspectos dos patrimônios materiais, mesmo diante de sua irrefutável banalidade. Quando monumentos se
miniaturizam e servem como lembranças de viagem, outras práticas de olhar são invocadas, gerando novos
sentidos sobre as cidades.

I

INTRODUÇÃO

Coliseu em Roma, Big Ben em Londres, Torre Eiffel

cífico, pois a valorização do patrimônio histórico e

to Redentor no Rio de Janeiro. Cada grande desti-

e à capacidade de tornar reconhecíveis valores e

em Paris, Empire State Building em Nova York, Crisno turístico tem nos monumentos fiéis representantes de seus mais destacados patrimônios culturais.

cultural está relacionada ao seu reconhecimento
qualidades locais (KRUCKEN, 2009, p. 18).

Prova inconteste da viagem a algum lugar e

Basta olhá-los em fotografias ou pequenas escul-

da experiência de visitar monumentos, o souvenir

pertencem. Apesar de existirem sítios cuja nature-

Mesmo com possibilidades de acesso on-line a

turas para reconhecer de imediato a cidade a que

za é peculiar (caso da cidade do Rio de Janeiro), a

maioria das paisagens naturais não é normalmente

empregada para demarcar identidades, por não

serem tão facilmente vinculadas a um lugar espe-

Figura 1:

se tornou item indispensável nas viagens turísticas.
imagens e de selfies por meio de telefones celulares, quase ninguém resiste a um objeto-souvenir.

Sua materialidade, mais do que imagens bidimensionais, recupera uma realidade vivida, como se

O Cristo Redentor como principal atrativo de souvenir. Display central da loja de souvenir Lembrarte, da Rodoviária Novo Rio,

Rio de Janeiro. Fotografia da autora, mar. 2020.
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cristalizasse experiências e lugares visitados, tor-

Rio de Janeiro. Não há qualquer loja turística que

um objeto de olhar. O destino do souvenir é a casa,

nando concreto o que somente é recuperável pela

principalmente porque eles dificilmente são insti-

não o tenha nas suas prateleiras (fig. 2).

patrimônios, auxiliam na disseminação de experi-

em museus, apesar de poderem ser considerados

pecial na Itália, o hábito de levar uma lembrança de

significados culturais.

doméstico, cujo lugar dá asilo a uma mercadoria

memória. Como embaixadores culturais de muitos

Desde a Idade Moderna na Europa, em es-

tucionalizados em patrimônio artístico e histórico

com tal. Seu pertencimento, portanto, é em nível

algum lugar favoreceu furtos e fúrias colecionistas,

Os objetos, sendo potentes repositórios e

em deriva (PADIGLIONE, 2014, p. 210), que se tor-

nios culturais que estariam à época em “abandono”.

evidenciar outros aspectos dos patrimônios das

O souvenir tem sua competência ligada ao

estratégias de proteção aos monumentos, e os

de. Objetos corriqueiros, os souvenirs não são, por

dade que deseja ser lembrada, transformando o

sitivamente como um substituto preservacionista

das em supermercados ou lojas de utilidades para

das experiências com vários sítios em mercadorias

Eles trazem recordações impressas na sua superfí-

produzidos em massa (fig. 1), sua natureza é do

“o souvenir deve ser removido do seu contexto para

uma bandeja com representações de cidades, coi-

uma grande carga simbólica, mesmo diante de um

gem, mas deve também ser recolocado no seu lu-

mediadores de histórias e memórias, permitem

cidades, mesmo diante de sua irrefutável banalidaoutro lado, aquelas coisas de uso trivial, compraamparar necessidades operacionais (valor de uso).

cie. Ainda que um copo, um abridor de garrafa ou

intangível da sua atmosfera, das suas paisagens e

dos monumentos que representavam. A ideia de

tangíveis. Sendo artigos de lembranças de viagem

mente. Como afirma Susan Stewart (1993, p. 150),

de forma criativa as imagens e as relações preexis-

gatilho de memória e podem provocar outros impactos pelos efeitos de sua própria presença. Se

o olhar é uma prática (STURKEN; CARTWRIGHT,

retirada permanece, mas controlada comercial-

servir como rastro da mudança realizado com a via-

múltiplo e sua banalidade é inescapável, mas de

sua imagem-objeto muito mais potente que o uso,
Esses embaixadores culturais servem como

souvenirs comerciais puderam ser encarados po-

sentido de pertencimento e identidade com a ci-

consumo considerado inútil. Ele pode ser definido

um típico objeto fetiche.

Essas retiradas foram deflagradoras em promover

na objeto de arte doméstica.

sas úteis, sua potência está na atuação da recorda-

ção de um lugar outro, no seu valor de troca, sendo

muitas vezes com a desculpa de proteger patrimô-

como “um objeto de uma poética social, por alterar
tentes” (PADIGLIONE, 2014, p. 222).

O fenômeno dos souvenires permitiu que

muitos monumentos se transformassem em bibelôs, decoração de pratos e ímãs, sendo uma forma

gar por meio de narrativas e/ou fantasias”.

Fig. 2

ências com monumentos e na transferência de seus

A historicidade dos souvenirs aponta para ti-

fidedigna da cultura local. Desse modo, conforme

sentencia González (2007), uma coleção de souve-

nirs não constituiria nunca uma coleção de objetos

50, produzidas no sul do país (Santa Catarina e Pa-

coleção de turistas.

mente por meio desses objetos. Uma de suas ca-

do objeto-bibelô turístico. A enorme estátua do

relacionar com o que representam, incidindo nos

racterísticas marcantes está no processo de minia-

Cristo Redentor (inaugurada em 1931), no alto do

não corresponder coqueiros à paisagem brasileira,

experiência de um outro tipo de visualidade acerca

uma das sete maravilhas do mundo), visível de vá-

sempre aquilo que é mais representativo é nativo,

Como objetos de memória, sua lógica não

quena escultura perde sua monumentalidade, mas

to, mas a capacidade de sintetizar vários deles. A

Mesmo símbolo cristão, ultrapassou a diversidade

mesmo que sejam de origem asiática? Assim, nem

do patrimônio material.

rias partes da cidade, quando se transforma em pereforça sua potência enquanto patrimônio cultural.

ras, insinuando a capital carioca, indiscutivelmente

inscrição do nome da cidade é um primeiro indício

religiosa e, nas suas linhas art déco, assumiu a po-

Basta uma sugestão, um gatilho plástico, formal-

dos monumentos mais reproduzidos da cidade do

da identificação do lugar, mas não é fundamental.

do particular e um outro mundo, eclodindo a ideia

mente simples, para acionar as lembranças, pre-

viajantes, os souvenirs transitam – de oficinas/fábri-

e tenham pouco peso. Os souvenires são sínteses

casas – até alcançar uma nova existência sedentária,

quentam e não exatamente uma representação

de uma geografia sentimental. Semelhantes aos

cas para lojas, de lojas para malas, de malas para
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técnicas artesanais de imigrantes italianos. Apesar

com seu contorno singular, foram criadas muitas ce-

A distância geográfica é ultrapassada pelo

a outro sítio, construindo uma ponte entre um mun-

raná, principalmente), a partir de transposição de

das características paisagens com araucárias, pi-

é a representação mimética de algum monumen-

objeto que transporta seu possuidor mentalmente

fabricadas principalmente nas décadas de 1940 e

Corcovado (eleito informalmente em 2007 como

mas construção cultural e histórica. E os souvenirs
sabem disso.

abundante em diversidade de madeiras, as caixas

A escala transformada é o primeiro indício

peculiar de patrimonializar as cidades, na medida

turizar a escala real dos monumentos, permitindo a

técnicas peculiares aos locais de origem. No Brasil,

e bandejas em marchetaria (fig.3) marcaram época,

em que elas foram e são consumidas simbolica-

modos de compreendê-los e valorizá-los. Como

Muitos objetos de lembrança traziam materiais e

de outros lugares e culturas, mas justamente uma

2001), os objetos-souvenirs, a partir de suas imagens materiais, encampam modos de ver e de se

pologias determinadas conforme épocas e lugares.

sição de ícone de lembrança de viagem, sendo um

nheiros que demarcam a natureza sulista brasileira

nas tropicalizadas, com mar e coqueiros ou palmeirepresentada quando surgia o Pão de Açúcar..

Essas caixas demarcaram um gosto por uma

artesania refinada, com materiais e paisagens lo-

cais, interpretadas com um mosaico de cores natu-

ferencialmente pequenas, que caibam nas malas

das percepções dos turistas dos lugares que fre-

Figura 2: A indefectível estátua do Cristo Redentor nas suas mais variadas escalas e materialidades de bibelôs. Loja de souvenir Lembrarte, da Rodoviária Novo Rio, Rio de Janeiro. Fotografia da autora, mar. 2020.
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clusividade a partir de narrativas de uma produção

desenhos mais minuciosos das pétalas, as marche-

(GONZÁLEZ, 2007). Ao ser obtido, o bibelô perde

que existissem modelos com decoração floral, com

tarias com recantos do Rio de Janeiro predomina-

vam no mercado.

autêntica e das histórias pessoais da sua aquisição

geografia determinados, o inverno europeu, cuja

sua condição de mercadoria e converte-se em ob-

ticular de certas localidades. Imagina-se que os

jeto pessoal.

Essa personalização, contudo, não destitui

sua implicação social: “Ele está dotado, de fato, de

primeiros exemplares de esferas de vidro, com a finalidade de pesos de papel, tenham existido pelo

menos desde o século XVI (OLALQUIAGA, 2002, p.

62), mas somente no século XIX se fixaram temá-

modo, a forma sintetizada do monumento é um fa-

mercado. Semelhante a um retrato artificial de um

ples linhas, permite uma correspondência imediata

perenidade infalível de um monumento. Sua apari-

cilitador para sua reprodutibilidade, que, com sim-

ticas e proporções que até hoje se reverberam no

instante permanente, por consequência, garante a

com o original. Basta a curva certa para identificar

ção, já em objeto serializado, teve registro na Expo-

para reproduzir as linhas art déco do Cristo Reden-

2002, p. 62). As esferas de sonho (dream spheres),

to e branco para referenciar o calçadão da praia de

morte, visto que inicialmente encapsulavam bichos

o Pão de Açúcar; não é preciso grande habilidade
Fig. 3A

visão do monumento interagia com um clima par-

um significado público reconhecível na fatura e

no destino” (PADIGLIONE, 2014, p. 218). De certo

tor; é só representar as curvas hiperbólicas em pre-

sição Universal de 1878, em Paris (OLALQUIAGA,
também assim denominadas, parecem estancar a

Copacabana. Os detalhes são normalmente omi-

e flores, até criarem cenas e monumentos com ma-

principais de contorno. O souvenir, assim, é uma

gar idílico, pitoresco, sem agruras ou desconfortos,

que pode ser encontrado, mas também é uma ima-

Exemplo emblemático é o Cristo Reden
tor

tidos, os ornatos desaparecem e restam os traços

imagem-prefácio a anunciar uma promessa do

gem-sinopse que, depois de se olhar o monumen-

teriais artificiais, ainda mantendo a ideia de um lu-

uma fantasia eterna de paz.

(fig. 4). Em pleno país tropical, onde a neve é raríssima,

to, concentra as visões de memória (dos detalhes,

colocar a enorme escultura do alto do Morro do Cor-

despertadas pelo souvenir-bibelô, potencializado

de neve estabelece uma transfiguração do lugar-co-

de suas cores, de sua escala, de sua localização),

Fig. 3B

nevasca procurava representar um tempo e uma

como troféu da conquista da viagem.

Fig. 4

rais de formas sintéticas, quase abstratas. Mesmo

covado ou o colossal Pão de Açúcar em meio a flocos

mum, transformando sentidos a partir de um padrão

Prática recorrente de souvenir recaiu em

pratos que, podendo ser usados para comer, foram

bem mais empregados como objetos decorativos.

No Rio de Janeiro, houve o hábito de anexar fotos

de turistas em pratos com o Pão de Açúcar ao fundo, produzidos e vendidos no Morro da Urca, um

Segundo Nielsen (2002), a construção do

de objeto típico da Europa que encapsulou outras

origem relativa ao local visitado e do artesanato

gem do mesmo, que é a síntese das crenças, ideias

bo de neve virou um padrão de representação de

textualização e recontextualização, típico do sou-

Contudo, alguns objetos de lembrança inventam

no mundo (CANESTRINI, 2001, p. 115) –, imputando

em porcelana holandesa, francesa ou nacional, com

Os globos de vidro com “neve” encapsu-

no mundo inteiro. E, assim, pode-se experimentar

Equestre de D. Pedro I na Praça Tiradentes, Aveni-

Hoje imperam os objetos de resina, fabrica-

dos na China, desterritorializando a produção da

autóctone. Ampliou-se, assim, o processo de convenir, cujas origens, trânsitos e acolhidas refazem

narrativas e individualizam o Outro, domesticando-

-o e reinventando-o. Sua reprodutibilidade como
mercadoria trivial acaba se convertendo em objeto

único, na medida em que adere à unicidade e à ex-

imaginário de um destino turístico abarca a ima-

e impressões que uma pessoa tem de um destino.
outras imagens. É o caso dos globos de neve.

laram muitos monumentos e se tornaram uma

solução que incorporou lugares onde nem existia

inverno rigoroso. A ideia de simular uma delicada

realidades naturais e culturais.1 Nesse sentido, o glosouvenir – o mais econômico, comum e colecionado

uma maneira particular de materializar patrimônios

modo peculiar de personalização de souvenirs,

pois o turista registrava sua visita ao monumento e

permanecia dentro do próprio souvenir. Antes deles, existiram os pratos com paisagens esmaltadas,

vistas do Pão de Açúcar, Palácio Monroe, Estátua

um modo peculiar de olhar para cidades – um mun-

da Beira Mar, Teatro Municipal, Baía de Guanabara,

como um fóssil cultural (OLALQUIAGA, 2002, p. 70).

para o centenário da Independência do Brasil, que

do esférico de vidro que constrói novas imaginações,

Figura 4:

Ilha Fiscal, Avenida Central, muitos encomendados

Globo de neve, em resina plástica, com escultura do Cristo Redentor e base com o Pão de Açúcar e o Morro da Urca em relevo,

ofertada pela empresa paulista Brazilian Wave, fabricante de souvenir. Disponível em: <https://www.brazilianwave.com.br/globo-de-neveFiguras 3:

Caixas em marchetaria com paisagens. Figura 3A: Tampa de caixa em marchetaria representando a Enseada de Botafogo, com

o Pão de Açúcar, s/d. Artefama (São Bento do Sul). Coleção particular. Figura 3B: Tampa de caixa em marchetaria com flores, mapa do Brasil
e paisagem com araucárias, s/d. A Tartaruga. Coleção particular. Fotografias da autora, fev. 2020.
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-cristo-rio>. Acesso em: mar. 2020.

1 Atualmente, em vez de materiais brancos, que lembram flocos de neve, também é possível encontrar purpurina metálica, conferindo um
ar festivo, que, no caso do Rio de Janeiro, é imediatamente vinculado ao carnaval.
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mum encontrar no primeiro plano da imagem um

monumentos não mais representam a cidade do

coqueiro ou palmeira, ou dois, que poderiam ser

de Açúcar e da Baía de Guanabara.

idílica tropicalizada.

Rio de Janeiro para os turistas, com exceção do Pão
Se os monumentos como marcos identitários

de cidades mudam, a forma de representá-los também é variável e sujeita a ofertas de certos materiais

e tecnologias, gostos e preferências estéticas. As in-

acrescidos de papagaios, gerando uma paisagem

Em alguns casos, à frente da Baía de Gua-

nabara, anterior aos coqueiros ou palmeiras, postava-se a estátua do Cristo Redentor, em uma

Fig. 6A

defectíveis bandejas e artigos com asas de borboleta produzidos desde a década de 1920 sublinharam

Fig. 7

decorreu com a exposição universal de 1922.2 Tais

um gosto pelos efeitos iridescentes de suas asas a
montar um mosaico de cenas imaginárias a partir da

escolha de certas paisagens do real. Como nas caixas em marchetaria, reforçava-se a originalidade da

peça-souvenir com matéria-prima típica do lugar (a
borboleta) e técnica manual diferenciada.

Fig. 5A

Nas bandejas, caixas e cinzeiros com asas

de borboleta prevaleciam cenas pitorescas do Rio

de Janeiro, especialmente da Baía de Guanabara e

a imagem mais impressionante da cidade, já consolidada em destino turístico internacional desde

Fig. 8

Fig. 6B

sua inconfundível formação rochosa, com a Ense-

ada de Botafogo e o Pão de Açúcar – considerada

Esse tipo de construção imagética permane-

gens e monumentos de diversas partes da cidade

mais comumente em louça ou latão, com a super-

que simboliza os principais atrativos turísticos da

a década de 1930. Em dois filmes produzidos pela

ceu como modelo em alguns pratos na atualidade,

viagem – Rio “the magnificent”, de 1932 (fig. 5), e

posição de várias imagens de monumentos. Se até

Metro Goldwyn Mayer (MGM) sobre destinos de

Rio de Janeiro: City of Splendour, de 1936 (fig. 6) –,

o início da década de 1950 predominavam o Cristo
Fig. 5B

a indústria brasileira de borboletas ganhou desta-

que, apresentando sua técnica realizada por mãos

femininas, e a variedade de padrões de lepidópte-

Redentor, o Pão de Açúcar, a Praia de Copacaba-

se amalgamam, criando um potente anacronismo

cidade do Rio de Janeiro.

A favela é um caso particular de souvenir

(fig. 8), pois não se representa uma comunidade

na e a Baía de Guanabara, foram surgindo outros

em especial, mas sua síntese. Fruto de urbanização
morros, apesar de existirem favelas planas, muitas

marcos da cidade, como o estádio de futebol Mara-

autônoma, com pequenas casas amontoadas e nos

ros encontrada no Brasil.

montagem imaginária que superpunha escalas di-

canã (fundado em 1950), a Ponte Rio-Niterói (inau-

blinhando seu esplendor visual por causa dos

concebíveis. Essas paisagens inventadas fornecem

em 1979) e, mais recentemente, as favelas. Com

de ofertar a experiência de uma outra cidade, dis-

a pintura da paisagem sobre o vidro, as asas de

de memória em que cenas vivenciadas se sobre-

de quatro áreas de fundo, vão compondo o prato

pação dos morros pela população desfavorecida

mares. Acentuando a ideia de tropicalidade, era co-

de construir uma outra cidade.

A cidade ganhava aspectos cintilantes, su-

efeitos das asas de borboleta. Normalmente, após

borboletas azuis eram afixadas para colorir céus e

ferenciadas, perspectivas impossíveis, situações in-

sínteses visuais da cidade, um jogo caleidoscópico

põem, potencializadoras de imaginários capazes

2 Além dos pratos, houve produção de baralho-souvenir do centenário da Independência, com vistas da cidade do Rio de Janeiro e de
seus monumentos e apenas duas de São Paulo (PERROTA, 2011, p. 99).
Figuras 5A e 5B:

Frames do filme Rio “the magnificent”, de 1932, da Metro Goldwyn Mayer, com destaque para a produção dos souvenirs

feitos com asas de borboleta.
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gurada em 1974), a Catedral Metropolitana (aberta

o Cristo Redentor centralizado, como um divisor
imagens de outros lugares e monumentos (fig.7).

Temporalidades e estilos diferentes se unem, paisa-

se tornaram um exótico destino turístico e capazes

tante das disposições dos poderes públicos. A ocu-

economicamente tornou-se um marco da cidade

do Rio de Janeiro e de como uma arquitetura reali-

Figuras 6A e 6B: Frames do filme Rio de Janeiro: City of Splendour, de 1936, mostrando a técnica da decoração com asas de borboleta, um
dos destaques da indústria de souvenir carioca dos anos 1930.
Figura 7:

Pratos-souvenirs vendidos na loja Lembrarte da Rodoviária Novo Rio. Fotografias da autora, mar. 2020.

Figura 8: Esculturas-souvenirs representando as favelas cariocas. Loja Lembrarte na Rodoviária Novo Rio. Fotografia da autora, mar. 2020.
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lembranças de suas viagens, mas como objetos

rio rico e complexo, inescapavelmente reconhecí-

Redentor, a Ponte Rio-Niterói, a praia de Copaca-

mais de a cidade se constituir. A cidade ordenada e

po dos próprios souvenirs, que são capazes de di-

canos, nem vistos à frente do Pão de Açúcar, viram

belô de 10 cm (fig. 9), e a cidade acabou na palma

Pereira Passos, em inícios do século XX, é também

cidades e de que maneira eram figuradas. Se hoje

zada por não arquitetos, em terrenos desfavoráveis,

pode gerar uma peculiaridade e modos não for-

históricos e artísticos que narram a viagem no tem-

vel e inesquecível. E os coqueiros, papagaios e tu-

zer quais eram as imagens mais emblemáticas das

bana, o Maracanã e o Pão de Açúcar viraram um bi-

uma realidade imaginária.

da mão, um subterfúgio eficiente para aproximar e

imperam esculturas do Cristo Redentor, o Morro

eles também são guardiões de memórias de seus

conhecer uma cidade e valorizar seus monumentos.

estado de precariedade, alternativa aos projetos

coqueiros/palmeiras estiveram onipresentes. Des-

rias e reais simultaneamente –, que, como em uma

Nesse sentido, o caos das favelas mostra

a um monumento católico, a um acidente geográ-

asseada, moderna e eclética, desde os tempos de

entendida no século XXI por meio de uma criatividade de soluções desenvolvidas a partir de um
formais urbanísticos e arquitetônicos do Estado.

ao mesmo tempo um desgoverno do Estado e a

inventividade do não-lugar, esquecido e relegado

à própria sorte – um patrimônio da pobreza que

Se os souvenirs servem como lembranças,

do Pão de Açúcar predominou como imagem e os

modos de pensar as cidades – cidades imaginá-

se modo, a cidade do Rio de Janeiro é resumida

se apropriar da confusa e complexa experiência de

montagem, revelam outras realidades apreendidas

somente na imaginação e, por isso, muito mais po-

fico e a uma árvore (o coqueiro ou a palmeira). E

tentes na criação de realidades. O enorme Cristo

como não dizer o contrário?

guarda uma poética própria e constrói um modo

peculiar de vida e de cultura dos excluídos. Muitos turistas levam lembranças que remetem ao

Morro de Santa Marta ou da Rocinha, marcos exóticos dentro do próprio exotismo de uma cidade

II

urbanizada nos trópicos, que criou uma escola
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RESUMO

O presente texto discute a história da preservação do patrimônio cultural no Brasil buscando entender as

práticas discursivas e os debates sobre patrimônio e valorização da moradia de interesse social. A partir de

uma visão panorâmica sobre a história do patrimônio no Brasil a partir dos anos 1960, apresento os conceitos, projetos e tombamentos que buscaram articular preservação com habitação social.

I

INTRODUÇÃO

A noção de que as políticas do patrimônio cultural

teresse nos anos 1980, mas muitas dificuldades de

e urbano devem ser guiadas pela da diversidade

prosseguimento nas décadas seguintes.

te citada por gestores, especialistas, estudiosos e

ção têm raízes nas transformações que o campo pa-

e por apenas duas vertentes, a habitação social foi

de 1964 e a Convenção da UNESCO de 1972 con-

de usos, entre os quais a moradia, é frequentemeninteressados. Apesar disso, de modo muito restrito

considerada nas políticas de patrimônio cultural

no Brasil. A primeira foi pelo campo da gestão e

As demandas de associar a gestão à habita-

trimonial passou nos anos 1960. A Carta de Veneza

formaram os novos pressupostos do campo, como

bem mostra Laurajane Smith (2006). As novidades

reabilitação de bens imóveis e centros históricos,

conceituais permitiram a consideração de novos

melhor meio de garantia de uso e manutenção dos

responsáveis por abrir brechas de valoração. Todas

em que a habitação social foi defendida como o
mesmos. Esse caminho foi muito debatido, mas

objetos e sujeitos sociais no patrimônio e foram as
mostraram e indicaram a importante necessidade

pouco realizado na prática. O segundo foi o da pre-

de participação social, de políticas patrimoniais in-

de caráter histórico, como vilas, cortiços, conjuntos

busca por justiça social. No Brasil, tais alterações

servação legal de habitações de interesse social

residenciais que constituem o acervo de história

da arquitetura brasileira, que teve um pico de in-

tegradas, de defesa das ambiências urbanas e de

começam a ser sentidas nesse mesmo período, a

partir da ditadura civil-militar em 1964, em que a

99

cultura, o patrimônio histórico e a condição urba-

as dinâmicas cotidianas, os moradores e as políti-

onde, pela primeira vez, sistematizou-se uma expe-

campo do urbanismo, os trabalhos de Jane Jacobs

moradias no Centro Histórico.

na se alteraram significativamente. Os cursos de

cas de habitação no centro das preocupações. No

pelo governo federal e realizados em parceria do

e Kevin Lynch indicaram a sensibilidade para com

especialização da década de 1970, financiados

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

nal (IPHAN) com universidades públicas nos anos

1974 (São Paulo), 1976 (Recife) e 1978 (Belo Horizonte) no contexto do Programa de Cidades Históricas (PCH), foram ricos fóruns de debates sobre

as práticas de preservação. Nessas três edições do

curso, as críticas ao Decreto-lei 25/37 e as ações de

intervenção e restauração dos bens culturais tom-

Em São Paulo, a ideia de “patrimônio am-

riência pública de requalificação urbana das velhas

biental urbano” foi muito importante em inven-

Embora na prática pouco tenha acontecido,

co (DPH), denominados Inventários Gerais do

passou-se a considerar de modo mais substantivo

ros como Bela Vista e Liberdade, considerando as

formas de apropriação do patrimônio cultural. En-

que abrigavam moradias populares, conhecidas

tários do Departamento do Patrimônio Históri-

as arquiteturas do passado e inspiraram os campos

a partir da segunda metade da década de 1970

senvolvem-se no Brasil nos anos 1970 e 1980 os

os sujeitos sociais, permitindo, assim, pensar outras

“referência cultural”, catalisadores das demandas

tre a valorização da nação pela ditadura civil-militar

como cortiços. Ainda que a seleção tenha se dado

para novos modelos diversos de conceituação do

construções, os inventários indicaram a preserva-

tos conceituais foram tornados prática ou ganha-

de monumentalidade. E, ao fazer isso, incorpora-

teóricos e práticos no patrimônio nacional. De-

conceitos de “patrimônio ambiental urbano” e de
por usos cotidianos e de participação social (RO-

e a redemocratização abriram-se brechas no Brasil

O tema da importância da habitação na

patrimônio a partir da cidade. Muito dos movimen-

DRIGUES; TOURINHO, 2017; MOTTA, 2017).

Patrimônio Cultural (Igepacs), realizados em bairtramas urbanas e as edificações ditas “modestas”

muito mais pelas características arquitetônicas das

ção na escala urbana, distanciando-se dos cânones

bados tiveram lugar. Da mesma forma, nas aulas

preservação do patrimônio ficou mais evidente

pressupostos internos, mas também inspirados

desigualdades urbanas oriundas dos processos de

novas ações ao mesmo tempo que construíam um

com o turismo e com a manutenção da população

Nos anos 1970, a urbanização decorrente

ca) havia aparecido em propostas como as do

movida pelos governos militares e seus impactos

subsídios ao Banco Nacional de Habitação (BNH)

do em algumas experiências, as ações práticas de

Cultural, emblemático da história do patrimônio

históricos. No célebre Encontro de Governadores

vaguarda ou a manutenção da população residen-

com a preocupação específica dos moradores. O

teóricas e práticas, eram ensinados conceitos (com

em experiências internacionais) que tencionavam
lugar de legitimidade ao chamado “velho IPHAN”.

da “modernização conservadora-autoritária” pro-

no Brasil no final da década de 1970, quando as

ram força nos anos 1980.

metropolização ficaram evidentes. A preocupação

1980 ampliou as bases conceituais do patrimônio

local perante a crise habitacional (já então crôni-

tização. Teria sido essa expansão qualitativa, no sen-

professor Paulo Ormindo pela implementação de

nas preexistências foram criticados no seio do cam-

para a construção de habitação social nos centros

ampliadas de patrimônio que considerassem a his-

do início dos anos 1970, indicou-se a realização de

em outros contextos, a vinda de consultores estran-

históricos com o subsídio do banco. Mas a políti-

po patrimonial, levando à busca de noções mais

O movimento de expansão da década de

ensaiou políticas de preservação e intervenção em

no Brasil e foi uma marca importante da redemocra-

tico caso dos Arcos da Jandaia, que, no final das

tido da diversidade tipológica e como a habitação

social foi considerada? Embora tenham se enunciavaloração da habitação social e os resultados de salte nem sempre foram os desejados. Na década de

projetos de intervenção de habitação em centros

1980, entra em cena a história do trabalho, dos tra-

geiros e de pesquisadores convidados funcionou

ca intersetorial entre patrimônio e habitação social

te contexto, a sensibilidade e a preocupação com

dos usos sociais e da importância dos moradores

É no âmbito das múltiplas transformações

tória e a existência dos lugares. Seja nos cursos ou

como meio evidente de legitimação para os temas

nunca chegou a acontecer.

nos espaços urbanos. As ações na cidade de Bo-

de conteúdo e de forma de atuar que as questões

Brasil, na América Latina e em Portugal.

interesse social, seja no seu sentido mais amplo,

ram novos bens culturais. Ao mesmo tempo, o DPH

balhadores e dos órgãos locais de preservação. Nes-

a memória operária foram gatilhos fundamentais

para ações muito variadas. Os trabalhos de memória operária, como os de Ecléa Bosi, multiplicaram

habitações de interesse social, como no emblemá-

contas, teve as habitações demolidas e os moradores expulsos (MUNIZ, 2018).

No Rio de Janeiro, o projeto do Corredor

no Brasil, ensaiou a expansão dos seus métodos

projeto Espaços de Moradia ao Sul do Corredor

Cultural, ao se debruçar sobre a região da Cruz

Vermelha, imediatamente periférica ao Centro da

Cidade, tinha como alvo a região que ainda contava com moradores e procurava ativar os sentidos

de patrimônio na região, que acabou se tornando

a APAC Cruz Vermelha. A participação dos morado-

urbanas se tornam centrais – e a habitação, seja de

os olhares para a vida dos trabalhadores. O popular

Nos encontros e cartas patrimoniais como

aparece na lógica da preservação. Por um lado,

não somente, mas também porque, conforme Aloí-

embora mais focada nos aspectos arquitetônicos

terdã (1975), a Carta de Nairóbi (1982) e a brasi-

do simples, valorizavam-se as formas de viver, ou

melhor guardiã de seu patrimônio”. No que se refere

Se do ponto de vista dos projetos de salva-

um entendimento fundamental dos usuários nos

busca por alternativas de gestão das novas áreas

de preservação consideraram a moradia como obje-

como viável para a manutenção física dos centros

Olinda, em que as moradias foram recuperadas com

lonha, na Itália, foram importantes referências no

as Normas de Quito (1967), a Declaração de Amsleira Carta de Petrópolis (1987), ficava muito claro

processos de transformação urbana (CURY, 2004).
Exemplos importantes que circularam na América

Latina foram as experiências internacionais como

as de Bolonha, na Itália, emblemáticas das formas

de intervir nos espaços urbanos e que colocaram
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ao se valorar a arquitetura comum, do cotidiano,

defendia-se dada qualidade de vida. Por outro, a

patrimonializadas levava à proposição da moradia
históricos que se encontravam degradados, sobretudo em âmbito internacional, como é o caso

da muitas vezes citada cidade italiana de Bolonha,

ganhou algum lugar na trama da memória oficial, e
sio Magalhães (1985) afirmara, a “comunidade é a

res na pesquisa restou como uma ideia inicial, que

até contou com uma etapa de pesquisa sociológica,

da região (NASCIMENTO, 2020a).

ao IPHAN, alguns poucos planos e projetos urbanos

guarda que contavam com a ação de políticas in-

to e foco de intervenção, como no Projeto Piloto de

de bens na década de 1980 foi mais auspiciosa. As

o apoio da comunidade local. Apesar de seu suces-

social, como as vilas operárias, passaram a ser ob-

administrativas e políticas internas ao IPHAN.

as tomaram como exemplos da história da urbani-

so, não foi replicado em outros lugares por questões

tersetoriais muito pouco foi realizado, a valoração

habitações que integravam a história da habitação
jeto de interesse dos órgãos de preservação, que
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zação no Brasil. A ampliação do número de tom-

turais, encontraram muitos percalços na década de

tos, o que se concretizou parcialmente, sobretudo

Cultura, expandiram-se os discursos e as práticas

(BRANDÃO, 2020).

RA, 2016; BRANDÃO, 2020). Eles se desdobraram

bamentos ligados à habitação é visível tanto no

1990. A opção pelo turismo cultural se fez eviden-

em face do que se havia como horizonte de ação

por memórias e narrativas de identidade nacional

animação cultural, vinculado às estratégias de city

O “mau exemplo” do Pelourinho seguiu

na ampliação de proteção no Brasil, ainda que com

dades no campo de disputas que pressionaram por

ções em áreas centrais e cidades históricas de gran-

1998 estudos sobre o mercado imobiliário de Sal-

tombamento em 2010 do conjunto urbano da Vila

“ortodoxia do patrimônio”, nas palavras de Mar-

Brasil dos anos 1990, impulsionada pelos progra-

nômica Federal e pelo Governo do Estado da pro-

governo federal, quanto nos estados. As disputas

colocaram o passado e a preexistência física das ciações para além daquelas impostas pela chamada

ly Rodrigues. Foram elaborados novos discursos

te, e o patrimônio como espetáculo, destinado à

marketing, teve grande êxito. A onda de interven-

exaustivamente comentado, até que em 1997 e

do patrimônio pelo IPHAN (PISSATO, 2018; PEREI-

muitos limites (MARINS, 2016; PAIVA, 2019). O

vador levaram ao desenvolvimento pela Caixa Eco-

Serra do Navio, no estado do Amapá – projetado

mas governamentais (em níveis diversos), soterrou

posta denominada “Projeto Rememorar”. O projeto

Bratke para a empresa mineradora ICOMI –, mos-

vetores de preservação. A guinada neoliberal das

reabilitação de imóveis com a participação de re-

de impacto em núcleos urbanos de norte a sul do

visava o desenvolvimento de metodologia para a

nos anos 1950 pelo arquiteto paulista Oswaldo
tra as ambivalências do processo de expansão da

distantes do compromisso e da representação da

as possibilidades de projetos habitacionais como

em favor de outros protagonistas e de suas mate-

políticas urbanas levou aos grandes projetos de

cursos privados e com linhas de financiamento

2020). A proteção foi importante na consideração

É exemplo desse processo a preservação legal

cialização das cidades e ao consumo visual das áre-

edifícios no Centro Histórico para habitação.

até o momento, diante de clara política de maior

Paulo, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histó-

seus conteúdos locais. O símbolo desse dramático

como alternativa de ocupação e preservação das

lourinho, em que a população expulsa deu lugar a

te exploradas nos anos 1990 a partir de iniciativas,

unidade nacional via edificações, e a organização
rializações foi profusa.

da Vila Maria Zélia e da Vila Economizadora, em São

intervenção e a outros caminhos ligados à comer-

as patrimoniais, que se esvaziaram ainda mais de

rico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat).

distanciamento foi o projeto de revitalização do Pe-

Centro do Rio de Janeiro – foi tombada pelo IPHAN,

um projeto de turistificação da área (SANT’ANNA,

Nacionalmente, a Avenida Modelo – vila operária no

bancárias, o que viabilizou a recuperação de cinco
As potencialidades do uso habitacional

agenda patrimonial do período (MAGALHÃES,

de espaços e lugares pouco tratados pelo IPHAN

representação territorial na cultura e no patrimônio.
Mas os discursos de autenticidade e de busca pelo

áreas urbanas centrais foram tímida e pontualmen-

estado original da obra moderna seguem descon-

sobretudo, em nível municipal. O projeto mais

Embora nas últimas décadas sejam frequen-

siderando as apropriações dos moradores.

seguida pelo projeto Vilas e Congêneres, que preten-

2003; 2017).

amadurecido e com resultados mais palpáveis é o

buscando encontrar parâmetros de salvaguarda para

menta do governo federal, em sua primeira fase,

de Janeiro. O programa surgiu em 1994 idealiza-

O tema da moradia e das comunidades ga-

com novos equipamentos culturais, como museus,

desenvolver propostas habitacionais para o Rio

sileiro para Preservação e Revitalização de Centros

modificado na segunda fase do programa a partir

conjunto de políticas públicas para a habitação no

pectos sociais das áreas urbanas patrimonializadas

tos cotidianos com ações que tivessem impacto

Atuando em diversas áreas do problema habita-

no (2009), no contexto nacional o fenômeno tem ou-

Históricos Urbanos (SHU). A moradia foi destacada

de jardins e parques e a ocupação com novos usos,

recuperação de edificações degradadas ou subuti-

projetos urbanos em áreas de interesse patrimonial,

vista a flagrante carência habitacional brasileira”. A

rados (GIANECCHINI, 2019; BONDUKI, 2010). A

construções em vazios urbanos e a intervenção em

ências que vêm atravessando a história urbana de

do Pelourinho, em que se priorizou o uso habita-

do programa, está a construção de habitações so-

deu estudar as vilas operárias em território nacional,
os bens culturais de habitação popular.

nhou destaque nacionalmente no 1º Seminário Bra-

Ainda nos anos 1990, o programa Monu-

teve como estratégia a articulação das cidades

centros culturais e salas de teatro. Um curso que foi

Históricos, realizado em 1987, cujo resultado foi a

de 2002, quando houve maior atenção aos aspec-

ambientes urbanos a partir do conceito de Sítios

local, como a restauração de mercados, a criação

Carta de Petrópolis, que indicava a preservação de

como “função primordial do espaço edificado, haja

extinção do BNH em 1988 e o brutal decréscimo

de políticas habitacionais a partir de então impedi-

dos quais as universidades são exemplos reitepartir de 2003, elaborou-se o projeto da 7ª Etapa

tes as críticas à gentrificação (BIDOU-ZACHARIA-

Programa Novas Alternativas, da Prefeitura do Rio

SEN, 2006), entendida como sinônimo de mudança

do pela Secretaria Municipal de Habitação para

determinados bairros, modificando a dinâmica eco-

de Janeiro, sobretudo no Centro, fazendo parte de
município, entre as quais o Programa Favela Bairro.

cional, o Novas Alternativas visava originalmente a
lizadas para habitação social, a inserção de novas

conjuntos residenciais e vilas. Entre as realizações

física, social e cultural do estoque de moradias de

nômica dos mercados fundiário e imobiliário, o de-

bate sobre a permanência dos moradores ou os as-

pouco avançou. Como bem identificou Silvana Rubitros contornos e feições próprias. Entre os planos e

há um campo de muitos debates e algumas experi-

diversas cidades brasileiras, por meio de interven-

ções do Estado e de ações da sociedade civil.

ram o desenvolvimento de políticas nacionais que

cional das edificações, resultado de ações de pla-

ciais em casas ou sobrados encortiçados ou aban-

década que havia começado muito promissora se

luta social perante décadas de desconsideração

peração de edificações que são testemunhos das

1980, correspondendo à tentativa de expansão de

da Rua Senador Pompeu e a Vila Operária Pereira

namização das políticas de patrimônio com a pro-

articulassem as áreas de preservação urbana. A

encerrou com a esperança da Constituição Cidadã,
que no seu artigo 216 indicou o papel central das

comunidades na seleção do seu patrimônio.

Os caminhos de abertura do patrimônio

para as pessoas, nas dinâmicas e identidades cul-

102

nejamento urbano, mas também fruto de muita

(URIARTE, 2012). No Programa de Aceleração do

Crescimento das Cidades Históricas (PAC-CH), iniciado com o fim do Monumenta, vislumbrou-se
uma ampliação das bases de intervenção com a

participação dos municípios na seleção dos proje-

donados e, no Centro do Rio de Janeiro, a recuformas de morar dos trabalhadores, como o cortiço

Passos, na Avenida Salvador de Sá.

Nos anos 2000, durante a era Lula e especifi-

camente na gestão de Gilberto Gil no Ministério da

A habitação popular, operária e social sur-

giu no mundo patrimonial em ebulição dos anos

fronteiras. O alargamento dos conceitos levou à di-

posição de novos tombamentos, nos quais se in-

cluíram as moradias populares de caráter histórico.

Vilas operárias, correres de casas e habitações sin-
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gelas até então de pouco apelo para a história da

Como bem apontou Ulpiano Meneses

Com a Constituição Federal de 1989, os

é que se podem construir novos sólidos laços que

legalmente transformados, incluindo expressões

neçam às gerações futuras. Nesta perspectiva, pa-

(2017), o dito “patrimônio material” está preso aos

preceitos de patrimônio cultural brasileiro foram

para com as comunidades e seus lugares de mora-

a indicar os valores dos bens culturais, frequen-

que extrapolam o excepcional e incluem toda sorte

erudito da arquitetura e da história que também

sujeitos sociais têm demandado com força o pa-

e aprofundados saberes técnicos (de fora do âm-

jetos. Os bens culturais selecionados pelos órgãos

os museus de favelas na cidade do Rio de Janeiro.

arquitetura foram estudadas e patrimonializadas

nas três esferas de proteção jurídica. O interesse

dia estará acompanhado dos interesses do campo

passavam por ampliações metodológicas e de ob-

de preservação, as metodologias e justificativas, a

associação com a historiografia e o planejamento,

saberes técnicos que seriam capazes de ou aptos

temente artísticos ou estéticos. Comunidades e
trimônio como direitos, e são exemplos vigorosos

Mas as desigualdades na consideração de

clusivas. As favelas são parte da paisagem urbana e

das, indo das práticas seletivas (que pouco consi-

dadas pelas comunidades como locais de pertenci-

deram os pertencimentos e as apropriações dos

mento, identidade e memória social, o que faz com

Enquanto as lógicas de seleção se mantiverem fo-

início nos anos 1980, mas ganhou ação política e

referências culturais, haverá a insistência em sele-

cionar certas tipologias mais do que outras, certos

edifícios mais do que outros, como se o objeto ou

força nos anos 2000, diversos museus foram cria-

dos com sólida base social e com fundamentos da

museologia social em favelas do Rio de Janeiro. Diferentes entre si, como o são as favelas, eles estão

enraizados na ação social de seus moradores. Ao

quização entre elas, feita por quem seleciona o

de seus habitantes, os museus são também peças

patrimônio, continuará a produzir desigualdades,

levando a que certos bens ou lugares do territó-

dialogar com a memória e com as histórias de vida

de resistência social e construtores de identidades.
São capazes de mostrar o quanto mais pode ser

rio nacional ou das cidades sejam mais objeto de

considerado patrimônio cultural no Brasil e como

como a habitação social foi considerada é eloquen-

desigualdades sociais.

preservação do patrimônio do que outros. A forma

te dessas desigualdades. Segue contemplando

este pode cumprir papel na mitigação de nossas

Fato é que a sociedade civil tem demandado

reconhecimentos pontuais e locais, como os de al-

ações dos órgãos de preservação diante de pres-

pela prefeitura de São Paulo ou do Rio de Janei-

do papel legitimador e identitário que o patrimônio

guns conjuntos habitacionais muito recentemente

ro. Em nível federal, poucos avanços foram feitos.

Por exemplo, o Conjunto Residencial do Pedregulho, projeto emblemático da arquitetura brasileira,

continua sem reconhecimento pelo IPHAN, apesar

sões sucessivas do mercado imobiliário ou diante

ainda tem. Casos recentes em São Paulo de mobilizações contra demolições de vilas mostraram o

interesse pelo patrimônio afetivo que despertam. A

habitação pode ajudar a colocar sob tensão o “dis-

de o pedido de tombamento estar aberto desde a

curso autorizado do patrimônio” e sua permanência

realizaram em 2015 (NASCIMENTO, 2020b).

para além dos crivos interpretativos autorizados.

década de 1980 e das obras de restauração que se
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lidade de vida.
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RESUMO

Tratamos do papel das fortificações na formação das cidades brasileiras para mostrar como elas não se resumiam a construções meramente utilitárias. Eram também símbolos de poder, opressão e de opulência, não

só de governantes, como de particulares, tendo uma presença em praticamente todo o território nacional.
Nesse sentido, pode-se dizer que essas edificações condicionaram a forma como o território nacional se
formou, e o estudo procura mostrar que escolhas militares são representativas de ações que moldaram a

sociedade nacional. Hoje, um bom número delas é tombada, e apresentou-se à UNESCO uma proposta de
inclusão de uma parcela delas na Lista do Patrimônio Mundial.

I

A.

FORTIFICAÇÕES NO BRASIL

Cidades em pé de guerra

Pode não parecer, mas a formação de um grande

número de cidades no Brasil se deu em função de

problemas e de soluções relacionados com assun-

a implantação das cidades sendo condicionada por
necessidades de defesa.

Além da escolha do local, quase sempre a

primeira implantação feita na costa de um estado

tos militares. A escolha da localização da implan-

aconteceu a partir de uma fortificação – os pri-

colonização quase sempre se deu por causa da

uma área murada, para a proteção contra inimigos,

tação das povoações nos momentos iniciais da

meiros núcleos urbanos cabiam todos dentro de

existência de um bom porto, onde os navios vindos

como foi o caso do Belém, Salvador, Rio de Janeiro,

proteção contra a natureza não era suficiente – um

outras situações, fortificações eram montadas para

paz de impedir que as nascentes comunidades fos-

tempo, como em Manaus, Macapá, São Luís, Parna-

da Europa podiam ficar abrigados. Mas apenas a

fator decisivo sempre foi a escolha de um local ca-

São Vicente (SP), São Paulo e Rio Grande (RS). Em

proteger os ancoradouros e as cidades ao mesmo

sem destruídas pela reação dos indígenas à ocu-

íba, Natal, João Pessoa e Vitória.

Fortaleza, Recife, Salvador e Florianópolis, o local

concentravam a maior parte da população inicial,

distante dos ancoradouros, a escolha do local para

dando sua forma e função. Entretanto, muitas ve-

pação do território ou por ataques de piratas. Em
da implantação original dos núcleos urbanos era

Foi a partir desses núcleos fortificados, que

que as cidades cresceram e se expandiram, mu-
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zes as velhas muralhas dos fortes que marcaram

desde 1530, o perigo durando trezentos anos: a

foram deixadas para trás, como um patrimônio da

perigo constante, que podia até destruir uma pe-

os momentos iniciais da formação urbana do país

formação da sociedade brasileira, em um aspecto

que foge à forma normal do brasileiro se ver.

III

última ação de corsários se deu em 1828. Era um

quena povoação, como ocorreu com Desterro, o

A CONSTRUÇÃO

sua base de arrecadação: eram impostos locais e

DE UM SISTEMA
DE DEFESA

construção de defesas.

construção dos fortes implicava que as capitanias

à ação de bucaneiros, como foi o caso do Rio de

pouco elaboradas, muitas vezes feitas de forma im-

cidade pagando um imenso resgate para não ser

mais ricas podiam arcar com sistemas mais comple-

mais pobres tinham que se contentar com defesas

as maiores cidades do Brasil não estavam imunes

provisada e pouco duradoura, enquanto as regiões

xos e duradouros. Mas, mesmo nessas, as construções

destruída pelo aventureiro francês. Mesmo a capital do Brasil podia ser atacada, como quando o

audaz pirata Black Bart tomou um navio carregado

UM PAÍS

com 395 kg de ouro no porto de Salvador, um sa-

DE CONFLITOS

que no valor de milhões de reais.

Em diversas ocasiões, o medo de um ataque

As condicionantes

O sistema colonial implantado no Brasil não facili-

tava o investimento em grandes construções. A Co-

seria emocional, cordial, espontâneo, gentil e hos-

te quando vemos que essas medidas implicariam em

imediatos e não em uma defesa mais eficaz.

Dessa forma, as poucas muralhas que prote-

a segurança europeias, fazendo a partir do século

pois atrapalhavam o crescimento urbano e o ir e

XVII grandes despesas na defesa de sua parte da

do que fossem tomadas providências para a defesa

zo, muitas vezes pensando nos interesses locais mais

giam as cidades como um todo, como as da Euro-

população de Salvador se ergueu na “Segunda Re-

volta do Maneta”. Foi um movimento popular, exigin-

eram feitas aos poucos, sem um projeto de longo pra-

roa portuguesa, como todas as potências coloniais

da época, estava mais preocupada com a política e

É parte da identidade do brasileiro se achar es-

pitaleiro, compondo um país de várias raças viven-

A.

de corsários e piratas podia fazer com que a população exigisse a tomada de providência: em 1711, a

perto – “descolado”, como se diz na gíria. Também

O sistema de arrecadação que financiava a

antigo nome de Florianópolis, em 1687. Mesmo

Janeiro, saqueado por Duguay-Trouin em 1711, a

II

não dinheiro vindo de Portugal que bancavam a

Península Ibérica. Foram vários grandes complexos

pa ou da América Hispânica, tiveram curta duração,

vir das pessoas: no Rio de Janeiro, a muralha da ci-

dade, iniciada logo depois da invasão francesa de

fortificados, controlando os principais portos e ca-

1711, quinze anos depois estava com suas obras

invasão – obras que dependiam de redistribuição

para usar as pedras dos muros em outros projetos.

paralisadas e a própria Câmara da cidade pedia

da colônia, fato que se torna particularmente relevan-

minhos por terra que poderiam ser usados em uma

um aumento de impostos a serem cobrados à po-

de recursos encaminhados pelo Império Ultramari-

tinha ocorrido a “Primeira Revolta do Maneta”, justa-

dições de arcar sozinhas com essas obras de porte.

Esses eram problemas em termos de uma

tia para ser explorado em benefício de Portugal, e

os “capitães-mores”, comandantes locais da força

ropa, eram dispendiosos e demorados, drenando

tados, os “capitães-generais”, também eram mili-

Apesar dessas condicionantes, as forças mi-

litares eram uma importante ferramenta da admi-

do em harmonia (SOUZA, 2009). Em suma, somos

pulação, mesmo tendo em vista que semanas antes

conheceu em 2011 e 2017, quando classificou os

mente contra a cobrança de taxas excessivas.

do (NEILD, 2017). Isso, contudo, não corresponde

ameaça externa, mas havia ainda o risco de movi-

grandes projetos de defesa, como os feitos na Eu-

do de um mito, uma representação do imaginário

ções, como revoltas de escravizados ou movimen-

os recursos de impostos que seriam enviados para

melhor do que outras sociedades no que tange à

defesa que tinham que ser atendidas pelo governo,

que os próprios moradores do Brasil arcassem com

de militar tinham que pertencer a uma organização

mentos europeus na América. Esse foi o motivo da

homens livres nas questões militares era muito am-

um povo “legal”, como até a rede de TV CNN rebrasileiros como o povo mais legal (cool) do munbem à realidade. Como colocamos, estamos falan-

coletivo da nação. Na verdade, o brasileiro não é
sua história bélica: ao longo de seus 521 anos de

passado, houve uma grande quantidade de confli-

mentos internos contra as autoridades ou povoatos contra a exploração colonial, necessidades de

com tropas e fortificações.

no Português, já que as povoações não tinham conPor sua vez, o Brasil era uma colônia, exis-

Lisboa. Dessa forma, a opção encontrada foi deixar

as despesas da proteção da terra, sem fazer investi-

nistração do Brasil: no período colonial, não havia

prefeitos, os governantes das vilas e cidades eram
militar. Os governantes das capitanias, atuais estarizados e tinham autoridade sobre as tropas. Na

base do esquema, todos os homens livres em ida-

militar qualquer, de forma que a participação dos

tos: o primeiro assentamento europeu construído

criação das capitanias hereditárias, uma “parceria

pla, chegando a 5% de toda a população – compa-

púcio foi destruída antes de 1519 pelos indígenas

cedia parte de sua soberania para nobres portu-

se um exército de 10 milhões de soldados, sendo

como aconteceu com diversas outras tentativas de

privada com os custos da defesa do território. Eram

no território, a feitoria fortificada de Américo Ves-

público-privada” na qual o poder público, a Coroa,

rando aos dias atuais, seria como se o Brasil tives-

gueses, que por sua vez teriam que arcar de forma

que hoje em dia são menos de 400 mil. A presença

implantação de capitanias hereditárias.

as próprias comunidades que deveriam sustentar

período colonial, só havia duas organizações que

tas contra piratas e corsários, com registro de ações

vigor por todo o período colonial, pelo menos em

que resistiam à presença dos intrusos europeus,

Houve igualmente um longo período de lu-
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suas tropas e defesas, e esse sistema continuou em

das questões militares era tão disseminada que, no
estavam presentes em todo o território nacional: a
Igreja e o Exército.
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B.

O papel dos fortes na sociedade

Nesse esquema, os fortes tinham uma função im-

portante: seus comandantes eram nomeados pelos

do exército era automaticamente um nobre, pois

“cavaleiro”, bem como uma pensão que deveria ser

das sociedades até o século XVIII, mas que foi supe-

havia um grupo que guerreava (os nobres), outro

Finalmente, pedia um cargo que lhe rendesse ou-

rígida separação desses dois aspectos, pelo menos

na divisão social idealizada a partir da Idade Média

que fazia a intermediação com Deus (os religiosos)

governadores e, além de suas funções de defesa,

e um terceiro grupo que trabalhava (as pessoas

das pessoas – um viajante, mesmo um brasileiro,

madas, uma pessoa “comum” passava a receber as

tinham a atribuição de controlar a movimentação

tinha que ter um passaporte e deveria apresentá-

comuns). Dessa forma, ao entrar para as Forças Arhonras de um nobre: um capitão do exército seria

paga por três gerações: para ele, seu filho e neto.
tra renda mínima na região das Minas Gerais, onde

em termos da lei. Entretanto, usar o que é público

A construção de fortificações por particula-

rupção – é uma conduta que persiste na maneira

tinha sido descoberto ouro.

como muitas pessoas ainda atuam – e as raízes histótre outros aspectos, em como se dava a organização

equivalente a um cavaleiro-fidalgo, e um general

construção de uma fortificação, que lhe seriam pa-

postos de controle fiscal e arrecadação de impos-

até certo ponto, hereditárias: o filho de um oficial

se fosse um financiamento. Por sua vez, não era

tos, onde eram cobradas as taxas de movimenta-

de brigada equivalia a um barão. Eram honrarias,

uma forma de agir que não estivesse cheia de pro-

légios. Isso sem falar nas demonstrações externas

que foi iniciada – e nunca completada – tinha uma

uma espada, uma prerrogativa da nobreza.

o que hoje se chamaria de “desvio de verbas”, mos-

limitado, e muitos deles eram preenchidos por pes-

Outro risco que fica evidente com a proposta ado-

ta aos nascidos no Brasil era o comando de uma

não necessariamente podia ter vocação para a ati-

vezes, esse comando era honorário, ou até mesmo

Paulo, foi construído em 1738 como donativo de

ção de mercadorias: por exemplo, em 1752 o coda fronteira com o atual estado do Amazonas, era

de posição social, como poder andar armado com

desvios fiscais. No entanto, o próprio governo reco-

Contudo, o número dos postos militares era

mandante do Forte de Óbidos, no Pará, próximo

responsável por fiscalizar o tráfego fluvial e coibir
nhecia que por ali passavam todos os caçadores de

escravos indígenas que iam para o interior, apesar

soas vindas de Portugal. Uma possibilidade aber-

se entende com a conivência do comando do forte.

fortificação, que dava o posto de capitão. Algumas

da atividade ser ilegal (CARTA..., 1960), o que só

Outro fator importante na construção de for-

tes no Brasil era a questão de status social. Na so-

a classificação social: ser senhor de engenho era

visto como o topo da ordenação social na colônia,

tada era o fato de que o filho ou neto do construtor

vidade militar: o Forte de Itapema, também em São

um civil, sem interesse na atividade militar, e o go-

1.296 fortes no território nacional, com a primeira

franquezas que em razão do dito posto lhe perten-

assim como para o militar que assumiu o comando

em 1943, sendo desativadas apenas em 1991. Pra-

cerem” (PATENTE..., 1751).
C.

O público e o privado

Para obterem esses postos de oficiais – e outros

seguido pelos proprietários de terras, estes com-

privilégios, como o controle sobre a cobrança de

de porte, donos de lojas, artesãos e empregados

recessem para construir fortes, algumas vezes com

trução por três gerações, mas em 1805 Torquato

ficação, e um sobrinho foi indicado. Só que este era

verno teve que continuar a pagar o soldo para ele,

real do forte. Finalmente, um dos problemas com

os fortes feitos por particulares era a possibilidade
de desvio de impostos, o que parece ter sido muito

XVII em troca do comando de um deles, novamen-

Uma das poucas formas abertas no Brasil

para construir um forte na cidade, em troca da pa-

litar: dentro da mentalidade da época, um oficial
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tente de major, duas comendas da ordem de Cristo,

que lhe dariam e a um dos seus filhos o título de

tificações feitas pelo governo, afora aquelas sem

relação com a atividade governamental, construí-

Dessas obras fortificadas, 138 ainda existem

exigências extravagantes: em Santos (SP), João de

para a melhoria do status social era o serviço mi-

ticamente todos os estados do Brasil tiveram for-

da penetração do rio Amazonas, com quatro fortes

tinham uma decrescente importância. E, na base

Crasto, um comerciante local, se ofereceu em 1710

obra fortificada sendo erguida em 1504 e a última

das por particulares para se proteger de ataques

as se oferecerem para erguer defesas. Foi o caso

– inclusive um que deu origem à cidade de Manaus

de tudo, ficavam os escravos.

tes foram muito comuns no Brasil: construíram-se

comum no Brasil colônia, a ponto de várias pesso-

impostos –, era comum que pessoas ricas se ofe-

pondo a “nobreza da terra”. Comerciantes de gran-

IV 	 A FORTIFICAÇÃO
COMO PATRIMÔNIO

de nomeação constava que “gozariam de todas as

honras, graças, privilégios, liberdades, isenções e

so, questões de posses de bens materiais afetavam

trando um dos problemas desse tipo de acordo.

A consequência dessa série de fatores é que os for-

divisão em classes tinha várias nuances: a verda-

no Brasil, eram vistos com menos apreço. Além dis-

qualidade muito inferior à que tinha sido acordada,

não tinha descendentes capazes de assumir a forti-

guém, nem recebiam salário, mas nas suas cartas

“reinóis”. Por sua vez, os “mazombos”, ou nascidos

blemas: a proposta de Crasto foi aceita, mas a obra

das tinham “capitães” que não comandavam nin-

a nobreza estava no topo, com os eclesiásticos em

deira nobreza era restrita a nascidos na Europa, os

da defesa, tal como representado nas fortificações.

Torquato Siqueira, em troca do comando da cons-

cramento, no atual Uruguai, duas ilhas desabita-

um estágio intermediário, seguidos do povo. Essa

ricas desse problema no Brasil podem ser vistas, en-

de uma fortificação inexistente: na Colônia de Sa-

ciedade do período colonial, havia profundas diferenças de classe, com uma rígida estrutura, na qual

gos em parcelas módicas ao longo dos anos, como

do exército, ao se alistar nas Forças Armadas, era

considerado como um cadete, tendo alguns privi-

para benefício privado – o que chamamos de cor-

res fazia sentido para o governo colonial, pois uma

pessoa podia assumir os elevados gastos com a

-lo ao comandante dos fortes ao chegar nas vilas e

cidades. Mais importante, nos fortes, funcionavam

rada na maior parte das vezes, havendo hoje uma

indígenas ou revoltas de escravizados.

hoje no Brasil, indo desde vestígios arqueológicos

– construídos por um particular no final do século

até grandes complexos fortificados, compostos de

te por três gerações, tendo em vista o controle do

das as capitais que ficam na região costeira ainda

Deve-se dizer que a mistura que havia entre

obra fortificada foi a própria origem da cidade e do

trânsito das pessoas e a cobrança de impostos.

interesses públicos e privados era uma característica

vários fortes atuando em conjunto. Praticamente tohoje têm um forte, sendo que em muitos casos essa

estado em que ela se encontra, como pode ser bem
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A presença em boa parte do território na-

do tombo, e hoje 86 fortificações são protegidas

e um símbolo da manutenção da lei e da ordem,

parte de conjuntos maiores. Considerando que

cional, sendo uma representação física do governo

além do fato de essas obras servirem de referên-

cia às identidades locais e nacionais, fez com que
as fortificações fossem escolhidas como um dos

símbolos representativos da nacionalidade. Um

dos primeiros movimentos da sociedade civil em
Fonte: Castro (2019). | Tabela 1 - Fortes construídos no território nacional

prol da preservação do patrimônio surgiu em torno

de uma campanha popular pedindo a proteção do

Fig. 1

que foi a primeira ocupação no Ceará. Em outros es-

piratas, muitas vezes evitados ou repelidos pela pre-

formação local do território: no Amapá, a Fortaleza

bém quase sempre têm prisões, originalmente usadas

função da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção,
tados, as fortificações são consideradas símbolos da

sença dessas obras defensivas. As fortificações tam-

para os presos militares, mas que fazem com que as

da bandeira estadual. Em Rondônia, o Forte Prínci-

sobre masmorras, além de pesados e cruéis castigos.

pe da Beira está no brasão de armas estadual e em
muitas outras cidades há referências simbólicas às

Do ponto de vista arquitetônico, as altas e grossas mu-

ralhas, cheias de canhões que chegaram aos nossos

dias, originalmente foram feitas para passar a um pos-

dor e outras que tiveram fortificações têm em seus

impressão que perdura até os dias de hoje em quem

sível atacante uma sensação de força e poderio, uma

brasões corona muralis, coroas murais, em forma de

as observa. Tudo ajuda a criar um sentimento român-

lutas de cada uma delas.

que atrai o interesse das pessoas.

muralhas de fortificação, que lembram a história de

munhas do passado e como representações da soCom esses valores em vista, o IPHAN está

bens, escolhendo um grupo de dezenove fortificações para ser inscrito na Lista do Patrimônio

Mundial, da UNESCO, como representativo da for-

fortificação, em 1927.

mação de um país de dimensões continentais, que

trimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em

XVIII pela presença de fortificações na costa e no

tentes foram tombadas: só no primeiro ano de exis-

que foi único no mundo.

Mais tarde, com a criação do Instituto do Pa-

1937, várias das 138 obras defensivas ainda existência da instituição, 24 foram inscritas nos livros

teve suas fronteiras básicas já definidas no século

interior do território, em um processo de ocupação
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RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar, sob o prisma sociológico, o modo como residir em territórios segre-

gados e estigmatizados impacta pessoas negras no que diz respeito às suas subjetividades. Utilizamos como

procedimento metodológico entrevistas qualitativas realizadas com jovens negros moradores de Londrina/
PR. Evidencia-se que as discriminações referentes à raça e ao território expõem jovens negros às diversas
formas de violência, influenciando suas perspectivas, expectativas e atitudes.

I

INTRODUÇÃO1

Constitui-se como problema fundamental desta

Para melhor compreender este problema, a

investigação a expressiva concentração de ne-

pesquisa teve como base dez entrevistas qualitati-

brasileiras e a intensa estigmatização desse grupo

gras com idade entre 18 e 35 anos, habitantes de

Em virtude disso, o objetivo deste artigo é analisar,

no norte do estado do Paraná, região Sul do Brasil.

em territórios segregados, estigmatizados e mar-

dim União da Vitória, primeiro e maior assentamen-

pode impactar pessoas negras no que diz respei-

nas extremidades da zona sul; e cinco moradores

gros em territórios periféricos de diversas cidades

social e dos seus lugares de vida e sociabilidade.
sob o prisma da sociologia, o modo como residir

cados por infindáveis designações depreciativas

to às suas subjetividades (perspectivas, expectati-

vas e atitudes).

1

vas, semiestruturadas, realizadas com negros e neterritórios segregados de Londrina, cidade situada

Participaram deste estudo cinco moradores do Jarto urbano de Londrina, formado em 1985, situado

do Residencial Vista Bela, conjunto habitacional

construído em 2011, considerado um dos maiores

Este artigo resulta de uma discussão mais ampla empreendida no capítulo IV (“Trajetórias negras em territórios segregados: estigmas,

violências e estratégias de enfrentamento”) da Tese de Doutorado da autora (PANTA, 2018).

127

empreendimentos imobiliários do programa Mi-

A relevância da pesquisa incide na amplia-

nha Casa, Minha Vida, do governo federal, localiza-

ção do escopo de investigação sobre as condições

Foram muitos os motivos que nos levaram à

bilidades interpretativas para uma problematização

do nas extremidades da zona norte.

escolha do Jardim União da Vitória e do Residencial

de vida da população negra na cidade e nas possisociológica sobre segregação urbana circunscrita à

o capitalismo, o racismo e a colonialidade do poder
(QUIJANO, 2005) em suas extensivas articulações.

A.

População negra em Londrina:

invisibilidade histórica e segregação

orientação que vai impelindo para longe dos espaços socialmente valorizados e solidificados com

maior poder econômico a população pobre, sobretudo negra, que, desde a formação da cidade,

é impactada por violentos processos de segrega-

Vista Bela, sendo os principais: a elevada concentra-

questão racial, nos campos de conhecimento das

situados nas extremidades da cidade; e as repre-

áreas correlatas. Além disso, como afirma Rezende

nagem aos colonizadores ingleses, principais inves-

territórios e seus habitantes, ideia amplamente re-

a competência de apreender as singularidades

mento da região iniciado nas primeiras décadas do

ou possuem focos de ocupações consideradas irre-

territórios segregados devem ser estudados não

1934, contexto no qual a elite política e intelectual

teve, e não tem, efetivamente, direito à cidade.

mas territoriais, a discriminação racial e as violências.

comprovado, através de dados quantitativos, mas

orias europeias de hierarquização racial – lidas como

material muito extenso, razão por que não fizemos,

para desvelar subjetividades que impactam a vida

o racismo, inferiorizar vidas humanas e cercear os

sentações sociais depreciativas relacionadas a esses

forçada pelo jornalismo policial local. Interessou-nos

ouvir as experiências e perspectivas desses jovens

negros, sendo o fio condutor das narrativas os estigAs entrevistas qualitativas produzem um

neste artigo, a exposição dos depoimentos dos entrevistados. Limitamo-nos a realizar uma síntese do

relações raciais, da sociologia urbana no Brasil e

(2014, p. 7), estudos situados territorialmente têm

presentes em espaços específicos. Nesse caso, os

apenas por meio do que se tem de objetivamente
também por meio de dados qualitativos, propícios

da população negra.

II

TRAJETÓRIAS NEGRAS
EM TERRITÓRIOS
SEGREGADOS

– que busca combinar, de modo horizontal, diferentes

formas de conhecimento –, pertinente à investiga-

ção empírica com sujeitos que experimentam trans-

Esta seção do artigo configura-se como uma sínte-

se de episódios recorrentes vivenciados por jovens

É nesse sentido que o enfoque em trajetórias se tor-

negras no que diz respeito às suas subjetividades,

oficializadas, bem como elaborar conhecimentos
sob outros prismas.
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Hoje, aos 86 anos, Londrina é a quarta maior

cidade do Sul do Brasil, constituída por uma po-

pulação estimada em 575.377 habitantes (IBGE,

2020). Não obstante a população negra represenpercentual expressivo para uma cidade do Sul, o

negro não é mencionado na história oficial do mu-

nicípio, ainda que seja comprovada a sua presen-

lavouras de café.

preender importantes interfaces da segregação

possível reconhecer vozes silenciadas nas histórias

gienistas (SILVA, 2006).

fundidade, realizadas em 2017, foi possível com-

gro foi percebido como desprovido de vontade, voz

na um privilégio epistemológico, pois através dele é

dos e seus descendentes (MUNANGA, 2008). Servi-

ça e participação desde os primórdios da cidade,

drina. A partir de entrevistas qualitativas, em pro-

e subjetividade, isto é, concebido apenas para servir.

anseios de uma vida digna aos negros ex-escraviza-

negros moradores de territórios periféricos de Lon-

cursos de desqualificação social. Como evidenciou

Bell Hooks (1995), no processo colonial, o corpo ne-

soberanas e universais – que serviram para legitimar

tar 26% do contingente populacional de Londrina,

lógicas de Boaventura de Sousa Santos (SANTOS;

MENESES, 2010), pautadas na “ecologia de saberes”

brasileira estava em profunda convergência com te-

gulares, evidenciando que a população negra não

nistas, pautados em racionalidades eugenistas e hi-

sobre como residir em territórios segregados e es-

(depoimento oral) segue as contribuições epistemo-

século XX. Foi designada oficialmente município em

dos projetos de “limpeza” das cidades, segregacio-

com vistas a ampliar as possibilidades de análise

co (teoria) e conhecimento baseado na experiência

tremidades da cidade, muitos dos quais foram, são

em suas intervenções junto à sociedade, a exemplo

bana: trajetórias negras na cidade” (PANTA, 2018),

A articulação entre conhecimento acadêmi-

tidores financeiros no projeto capitalista de povoa-

territórios pobres, estigmatizados, situados nas ex-

amento, tanto em suas formulações teóricas, quanto

de doutorado “Relações raciais e segregação ur-

rentes dimensões da vida social.

A presença da população negra é acentuada nos

ram ainda para dar suporte à ideologia do branque-

material empírico coletado no âmbito da pesquisa

tigmatizados pode afetar pessoas negras em dife-

Londrina significa “pequena Londres”, uma home-

urbana e o modo como estas impactam pessoas

Fig. 1

ção de negros; a posição espacial desses territórios,

ção urbana (SILVA; PANTA, 2014; PANTA, 2018).

B.

Os impactos dos estigmas territoriais

Como analisam Sabatini e Sierralta (2006, p. 172-

190), os estigmas territoriais exprimem a face subjetiva da segregação, configurando-se como uma

versão intensificada dos estigmas sociais. Estão

principalmente na composição da mão de obra nas

relacionados à identidade e ao valor atribuído a

Além da invisibilização na historiografia ofi-

os territórios como “ruins” e, simultaneamente,

cializada, constata-se que Londrina cumpre uma

bairros ou áreas da cidade. São eles que designam

classificam do mesmo modo aqueles que neles

modos de interpretar o mundo e de agir, condições

sociais estas que, não raramente, intensificam a posição de subalternidade de indivíduos e grupos já

tão prejudicados por dispositivos estruturais como

Figura 1

Distribuição da População Negra na Cidade de Londrina (Região Urbana) 2010. Fonte: SILVA, 2014.

129

alguns dos problemas relatados em depoimento no

entrevistados sintetiza esse tormento: “Você tem

essas estigmatizações a discriminação racial e o ra-

que você não é ladrão, que você não vai roubar

que é complexado, o problema está na
sua cabeça”. Ele rejeita a culpa e coloca
na própria vítima. Já ouviu falar de crime perfeito? Nosso racismo é um crime
perfeito, porque a própria vítima é que
é responsável pelo seu racismo, quem
comentou não tem nenhum problema.

pro rolê. Porque polícia vai te enquadrar.” Embora

A articulação entre racismo e estigmas territoriais in-

mo institucional – do Estado, por ação da polícia –

mesmo modo que os territórios predominantemente

residem. Nessa perspectiva, morar em territórios

não apenas pela sociedade, de modo geral, mas

gem de “suspeitos”, tendo plena ciência sobre os

nantemente, um elemento relevante na constitui-

serem bem-sucedidos por meio do trabalho e, prin-

violenta: ser negro. Até mesmo sua condição de ser

segregados e demarcados pela pobreza é, termi-

também por familiares quanto às possibilidades de

ção de uma identidade social negativa e de este-

cipalmente, através da escolarização. Esses foram

status social “inferior”.

que concerne aos estigmas territoriais. Somam-se a

reótipos depreciativos, ou seja, corresponde a um
O Jardim União da Vitória o e o Residencial

Vista Bela nasceram de formas distintas: o primeiro decorre de uma ocupação irregular do solo; o

segundo, de um grande projeto do poder públi-

co articulado pelas esferas federais e municipais.

Apesar das especificidades, eles enfrentam problemas semelhantes, como o intenso processo de

cismo, que sedimentam subjetividades que impactam jovens negros cotidianamente.

C.

A influência do racismo

e da discriminação racial

motivos que o levaram a ser enquadrado de forma

humano é menosprezada. A narrativa de um dos

que provar diariamente que você não é macaco,
ninguém na rua e ainda você tem que se preparar

a experiência individual desse jovem com o racisseja singular, a violência que permeia seu cotidiano

na cidade representa a realidade do negro como

estigmatização do território e de seus moradores,

O racismo, como um fenômeno complexo multifa-

grupo; c) as agruras de enfrentar piadas racistas no

cia de políticas públicas eficazes, as dinâmicas de

mas de manifestação – individualista, institucional

ber como será recebido em determinados espaços,

a falta de serviços públicos fundamentais, a ausên-

cetado e multidimensional, em suas variadas for-

ambiente de trabalho; d) as expectativas de não sa-

tensifica discriminações e a exposição à violência. Do

negros podem ser desqualificados devido à acentuada presença de um grupo social historicamente

inferiorizado, a discriminação contra o negro pode

ser potencializada em razão das representações de-

preciativas em relação aos territórios nos quais ele

violência, entre outros infortúnios.

e estrutural (ALMEIDA, 2020) – tem efeitos devas-

os olhares de desconfiança, o tratamento diferen-

está presente em maiores proporções. Essa dinâmica

gros entrevistados, no que se refere aos estigmas ter-

estrutural do racismo, que, como afirma Almeida

explicitamente como motivo da discriminação.

como “entrelaçamento de princípios de hierarquiza-

reiras impostas a sujeitos segregados na obtenção de

da sociedade, deflagrando profundas desigualda-

são dilacerantes para as vítimas que sabem as ra-

fica a posição subalternizada de indivíduos e grupos.

Entre as narrativas recorrentes de jovens ne-

ritoriais, destacam-se desalentos decorrentes de barum trabalho. Avultam-se depoimentos que eviden-

ciam, por exemplo, o sentimento de humilhação e

tadores na vida da população negra. A dimensão

(2020), orienta a organização econômica e política

des materiais e injustiças sociais de forma naturalizada, embasa também ações, práticas e atitudes

constrangimento de indivíduos quando seus patrões,

que permeiam as interações sociais cotidianas, ca-

sidem em territórios estigmatizados. Não raramente,

ciado dado ao negro, mas sem que a raça apareça

Os sofrimentos explicitados previamente

zões pelas quais estão sendo discriminadas, mas,

como nem sempre as atitudes daqueles que dis-

representa aquilo que Santos (2012, p. 48) descreve

ção social”, em que a soma de tais princípios intensiO racismo estrutural, tal como constituído

no Brasil – edificado sobre a ideologia do branque-

criminam são explícitas, não raramente se veem

amento e o mito da democracia racial – e a colo-

vessados por essa forma de opressão.

reagir à discriminação, são constantemente acu-

hierarquias raciais estabelecidas desde o sistema

ou a mentir seus endereços no intento de assegurar a

evidenciam sofrimentos como: a) a recordação de

cismo provém da sua imaginação. Por essas razões,

Os estigmas territoriais podem restringir tam-

primeira vez racismo no ambiente escolar e, desde

RIA, 2012), o racismo no Brasil é um crime perfeito:

ou potenciais empregadores, descobrem que eles reesses jovens negros se veem pressionados a omitir
oportunidade de trabalho.

bém, de maneira expressiva, a sociabilidade. Alguns

jovens negros relataram ter suas relações de amiza-

de abaladas devido à hesitação de amigos, que residem em áreas de melhor infraestrutura, em realizar

uma visita àqueles que habitam territórios segrega-

dos, cuja violência a eles associados é pauta cons-

pazes de deixar marcas profundas nos sujeitos atraOs depoimentos referentes à questão racial

uma jovem negra que, quando criança, sofreu pela

então, passou a entender que o estigma decorrente da raça a acompanharia durante toda a vida; não

por acaso, as violências se repetiram no ensino mé-

dio, tendo como agentes da ação discriminatória

não somente colegas de classe, mas também pro-

fissionais da educação; b) o relato de um jovem ne-

tante de noticiários. Relataram ainda ter frustradas,

gro que é condicionado a viver permanentemente

afetivas, um namoro ou mesmo uma “ficada” – no

sofrer uma violência letal; que tem de lidar cotidia-

muitas vezes, as chances de estabelecer relações
linguajar da juventude – com pessoas residentes

em localidades não periféricas, por causa da discriminação. Narraram, por fim, serem desacreditados
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em estado de alerta pela maior vulnerabilidade de

namente com a desconfiança das pessoas que, fre-

quentemente, o associam à imagem de criminoso,

assim como com a seletividade policial na aborda-

impotentes diante da situação. Quando decidem

nialidade do poder que o sustenta, preservando

sadas de complexadas, ou alertadas de que o ra-

escravocrata, atuam fazendo perdurar a posição

como bem analisou Munanga (apud RAMOS; FA-

de sua própria percepção. Todavia, ao considerar-

Quando a Folha de S. Paulo fez aquela pesquisa de opinião em 1995, perguntaram para muitos brasileiros se
existe racismo no Brasil. Mais de 80%
disseram que sim. Perguntaram para as
mesmas pessoas: “você já discriminou
alguém?”. A maioria disse que não. Significa que há racismo, mas sem racistas.
Ele está no ar… Como você vai combater isso? Muitas vezes o brasileiro chega a dizer ao negro que reage: “você

de subalternidade do negro, independentemente
mos também os efeitos do racismo no âmbito das

relações interpessoais, desencadeador de experi-

ências dolorosas que podem impactar até mesmo

a saúde psíquica (FANON, 2008; SOUZA, 1983;

KON et al., 2017) – desencadeando traumas, de-

pressão, crises de ansiedade, entre outros infortúnios –, compreendemos que isso também cerceia, e
muito, suas possibilidades em praticamente todas

as dimensões da vida social.
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D.

E.

A permanente exposição à violência

Os exemplos citados nos ajudam a compreender

que dimensões estruturais e vivências cotidianas,

aspectos objetivos e subjetivos se conectam, in-

Cada indivíduo entrevistado percebe e responde de
maneira peculiar às discriminações e às violências que

perpassam suas trajetórias. Nesse sentido, há diferen-

tensificando opressões. Jovens negros, moradores

ciações em relação às perspectivas, expectativas e ati-

vulneráveis às violências diversas. Muitas são as

de diversas formas, como: através da busca de apoio

mento acumulado no decorrer da vida, como: a) a

des e direcionamentos obtidos por meio de projetos

invisibiliza. Se, por um lado, o Estado é omisso nos

em movimentos socioculturais, a exemplo do hip-hop,

de territórios pobres e estigmatizados são os mais

narrativas que explicitam elevado grau de sofriviolência do próprio Estado, que os segrega e os

territórios marginalizados, no que concerne à apli-

cação de recursos, benfeitorias urbanas e políticas
públicas eficazes, por outro, é assíduo na vida dos

tudes. O enfrentamento dessas agruras pode se dar

na família ou devido ao amor pela família; oportunidasociais desenvolvidos na comunidade; participação

mencionado em diversos depoimentos como importante instrumento de sociabilidade de jovens da pe-

riferia, obtenção de conhecimento e ressignificação

moradores, dotado de dispositivos de controle so-

da própria trajetória; escolarização, cursos técnicos,

segregacionista; b) a sociabilidade violenta na qual

vida através do trabalho. Para esses que buscam ser

inclui o “silêncio” imposto por aqueles associados

superar as discriminações e um esforço quase heroico

cial perverso e repressão1 que intensificam a lógica

os moradores estão imersos nesses territórios, que
a atividades criminosas, como critério de preserva-

faculdade; e busca por melhoria nas condições de

bem-sucedidos, observam-se grande empenho para

Independentemente da leitura que se possa fazer

para conquistar aquilo que deveria ser direito de toda

tado, algumas das quais podem ser interpretadas

ção da própria vida. Essa dinâmica leva ao enfra-

gente.

por causa do medo da violência; c) exposição ao

reiras, sofrimentos, violências, experiências discrimina-

quecimento de vínculos sociais entre moradores

mundo do crime, que, por vezes, tende a cooptá-

-los, sobretudo os mais jovens.

Convém mencionar também algumas es-

Há também aqueles que, diante de tantas bar-

tórias e estigmatizantes, são condicionados a interio-

rizar concepções depreciativas sobre si e assumem o

papel que lhes é atribuído pela sociedade, em geral.

pecificidades da trajetória de mulheres negras,

São eles: os que tiveram suas trajetórias depreciadas

abandono pelo companheiro durante a gestação;

ocupam postos de trabalho de baixo prestígio e remu-

como: maior vulnerabilidade à gravidez precoce;

violência doméstica; envolvimento com o crime,

que as racionalidades inerentes à branquitude e à

nas condições de vida, o que contribui para a perdu-

numa posição inferior em relação a todos os outros

grupos sociais (homens brancos, mulheres brancas
e homens negros).

como trajetórias de sucesso, outras de desventuras,
convém sublinhar que, num país edificado sobre
profundas desigualdades econômicas e sobre uma

estrutura eminentemente racista, no qual a cada 23
minutos um jovem negro é assassinado,2 manter-se

vivo é, por si só, uma tarefa de grande envergadura.

III

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A segregação racial na cidade, mais do que mero
reflexo da concentração de negros na base da

estrutura de classes, é uma dimensão do racismo

estrutural brasileiro; este, por sua vez, encontra importante suporte na colonialidade, padrão de po-

der multidimensional no qual a raça é cerne como

princípio e instrumento de dominação. A consequência prática desse processo é a divisão racial do

espaço urbano, caracterizado pela conglomeração
dos negros em espaços de invisibilidade, ou de

visibilidade hostil, onde a cidadania é cerceada.

Além dessas dimensões estruturais, atuam impactando a vida de indivíduos e grupos segregados as

discriminações referentes à raça e ao território, que

os tornam amplamente vulneráveis às diversas formas de violência, influenciando suas perspectivas,

expectativas e atitudes, que, não raramente, reforçam suas posições de subalternidade, bem como
cerceiam as suas oportunidades sociais.

Diante do explicitado, destacamos também

a imprescindibilidade de ampliação de estudos

que abordem o fenômeno da potência dos territórios segregados, contrapondo-se a abordagens

reducionistas, estereotipadas e estigmatizantes,

tanto em relação aos territórios periféricos, quanto aos corpos que neles habitam. Faz-se necessária

neração; os que adentraram o mundo do crime; ou,

ainda, aqueles que se encontram imersos na falta de

supremacia masculina colocam as mulheres negras

sobre a trajetória de cada jovem negro entrevis-

no que se refere à escolarização e, consequentemente,

geralmente induzidas pelos próprios companheiros, entre outras violências. Tal quadro demonstra

Desde cedo a mãe da gente fala assim:
“Filho, por você ser preto, você tem que
ser duas vezes melhor.” Aí passado alguns anos eu pensei: Como fazer duas
vezes melhor, se você tá pelo menos
cem vezes atrasado pela escravidão,
pela história, pelo preconceito, pelos
traumas, pelas psicoses... por tudo que
aconteceu? Duas vezes melhor como?
Ou melhora, ou ser o melhor ou o pior
de uma vez. E sempre foi assim. Você vai
escolher o que tiver mais perto de você,
o que tiver dentro da sua realidade.
Você vai ser duas vezes melhor como?
Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra
vida rapaz! (RACIONAIS MC’S, 2002).

As estratégias de enfrentamento

uma construção amplificada dos territórios predominantemente negros a partir do prisma daqueles

perspectivas em relação à possibilidade de melhoria

que neles vivem, considerando a pluralidade de

práticas sociais empreendidas por indivíduos e

ração do ciclo da pobreza e dos diversos problemas

grupos que vêm delineando novos protagonismos

dela decorrentes, além de todos os sofrimentos pro-

e insurgências urbanas.

vocados pelo racismo.

A análise das trajetórias, que representam uma

pequena amostra de uma realidade social muito mais

complexa, trouxe à mente alguns versos proferidos

por Mano Brown, líder do grupo de rap Racionais MC’s,

que retratam de modo contundente esta realidade:
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1

O controle social perverso busca, através de mecanismos adotados pelo Estado, colocar em prática medidas de enfrentamento da

criminalidade a partir de dinâmicas de estigmatização de uma categoria social específica: em geral, pobres; em especial, negros. Desse
modo, busca-se controlar os grupos tidos como “perigosos” através da segregação e da violência (MORAES, 2005).
2

Escóssia (2016).
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Mais do que sujeitos de academias, os autores tomam o tema como espaços das suas ações sociais, de tal sorte que a cidade não os

tem, nós é que temos a cidade, daí assinam o artigo: Maria Lúcia de Oliveira Sousa, ativista, intelectual orgânica e moradora do Bairro da

Boa Esperança, e Mairton Celestino da Silva, professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), membro do Núcleo de Africanidades e
Afrodescendência (IFARADÁ) e do Núcleo de Pesquisa e Documentação em História (NUPEDOCH).

RESUMO

Evidenciaremos como as cidades planejadas do século XIX foram, no decorrer dos séculos XX/XXI, se constituindo enquanto espaços de modernidade e de exclusão social. A partir dos dilemas em torno do direito

à moradia, os autores tomam para si as experiências de uma das zonas mais antigas da cidade de Teresina,

o bairro da Boa Esperança, para pensar a modernidade, o meio ambiente, o patrimônio e os espaços de
memórias dos trabalhadores.

I

INTRODUÇÃO

A quem pertencem as cidades? Em As cidades invisíveis, o literato Italo Calvino (2002) nos apresenta

bairros afetados e carentes de estruturas mínimas

de cidadania. No conjunto das cidades brasileiras,

as possibilidades possíveis de se imaginar as cida-

Teresina, a cidade banhada por dois rios, o Poti

espécie de reflexão sobre o urbano a partir das via-

para pensar os problemas do presente e, ao final,

des. Ao partir das cidades do Império Mongol, uma

gens de Marco Polo, o autor descreve as múltiplas

e, ao mesmo tempo, singulares experiências de se

viver nas cidades. Mais do que paisagens concretas,
feitas de prédios, ruas, grades de janelas, praças e

igrejas, as paisagens urbanas seriam, antes de tudo,

construções humanas, elaboradas a partir das tessituras do tempo; cidades sonhadas, mutáveis aos

desejos dos seus transeuntes e moradores.

As cidades são, portanto, espaços de

disputas, locais por excelência em que o passado

emerge, seja na segregação social dos seus bairros

ou na distribuição equitativa da pobreza, com seus

e o Parnaíba, não foge à regra. Aqui é escolhida

apontar, como seus moradores – em especial, os

do bairro da Boa Esperança, que construíram solu-

ções possíveis aos dilemas da contemporaneidade

–, para aqueles relacionados ao direito à terra/moradia, à questão ambiental e suas relações históricas

com os locais de pertencimento.
A.

A cidade como símbolo: Teresina, uma
cidade planejada e excludente

Diferente das cidades coloniais brasileiras, a cidade

de Teresina nasce, já na segunda metade do século
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XIX, com uma proposta de desenvolvimento urba-

do Poti foi se transformando em local de memórias,

Batalhão de Engenharia e de Construção (2º BEC),

impactos na fauna, na flora e na vida dos pescado-

no planejado. Seus edifícios públicos, suas igrejas,

espaço no qual a vida se desenvolveria no ritmo

órgão militar responsável pela construção das es-

res e trabalhadores das olarias.

modo a permitir fluidez na circulação das pessoas e

peculiar aos ribeirinhos, aos pescadores, às lavadei-

as que situam entre o rio Parnaíba, a ponte Metáli-

décadas de 1960/70, fruto, em grande medida,

projeto de integração do Piauí aos estados vizinhos,

na época, girava em torno de 220.487 habitantes,

largos, praças e ruas seguiam uma justaposição de

das mercadorias, com os largos próximos aos portos

dos seus moradores, mediante dinâmica bastante

ras de roupas e quituteiras que se movimentavam

ca e a ponte Presidente José Sarney, com foco no

Essa dimensão do viver nas cidades, em har-

e as pontes sobre o rio Poti, boa parte delas inicia-

dos rios favorecendo a sua imediata recepção e dis-

entre a cidade de Teresina e a velha vila do Poti.

contrário e a jusante dos rios Poti e Parnaíba, locali-

monia com o meio ambiente, em especial, em áre-

tribuição no mercado público da cidade. Em sentido

zavam-se a cadeia, o cemitério, o quartel de primei-

as próximas aos rios, lagoas e morros, receberá das

(NUNES, 2007; CHAVES, 1998; LIMA, 2005).

de espaços insalubres.1 Durante os anos de 1970,

ra linha, a casa da pólvora e a casa da misericórdia

tradas, linhas férreas e, eventualmente, das pontes,

autoridades públicas e do saber médico a alcunha

Com o crescimento da cidade durante as

do “milagre econômico”, a população total, que,

salta para 715.360 habitantes em 2000 (FAÇANHA,

das durante a década de 1970 visando a ampliação

1998). Em três décadas, a cidade de Teresina mais

Sem nenhum tipo de debate ou até mesmo

mismo urbano, resultado direto da vinda de muitos

urbanística da cidade (ABREU, 2014).

de cuidado com a questão ambiental, a cidade de

que triplica o seu número de habitantes. O dinamigrantes para a capital do Piauí – em busca de tra-

O traçado urbano e a justaposição desses edi-

com o êxodo rural, a industrialização, a crescente

Teresina sofrerá constantes modificações em seu

mo tempo, panóptico de disciplinamento do urbano,

ção dos bairros, os discursos de modernização ga-

pliação de pontes sobre o rio Poti. Em todo o perí-

potencializa a criação de novos bairros, como Aca-

com vistas a controlar os surtos de doenças, tão co-

com o pretexto de solucionar os principais proble-

de oito pontes, quase todas construídas mediante

Mafrense, Vila Operária, Matadouro, Mocambinho,

como vigiar os sujeitos potencialmente criminosos.

banizadoras seguiriam seu ritmo, e as primeiras in-

fícios se alinhavam ao modelo higiênico e, ao mes-

uma proposta europeia de ordenamento das cidades

muns na época, como a cólera e a febre amarela, bem

Nessa época, Teresina contava com uma po-

demanda por novas áreas nas cidades e a amplianham força nas propostas de intervenções urbanas,

mas das cidades brasileiras. Assim, as medidas urtervenções seriam iniciadas no Rio de Janeiro com

pulação de 21.692 habitantes, distribuídos em 539

as reformas urbanas e sanitárias de Pereira Passos,

escravizados totalizavam 3.072 habitantes (SILVA,

cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife,

da cidade de Teresina, nas suas margens, cidades

posta de integração nacional dos estados, institu-

casas, 1.037 choupanas e 17 edifícios públicos. Os
2014). Distantes, portanto, dos espaços planejados
contínuas renascem como locais de morada dos

escravizados, com suas casas de palhas, suas taber-

nas e botequins próximos aos rios. O local, habitado antes mesmo da fundação da cidade, era co-

nhecido como Vila Nova do Poti, uma alusão ao rio

de mesmo nome, cercado por mais de trinta lagoas.

É na relação com os rios que a vida econômi-

ca se estrutura, particularmente aquela baseada na

produção agrícola nas áreas alagadiças e de vazan-

tes, na pesca e na cultura do uso do barro nas ola-

rias que a vida cotidiana e as sociabilidades entre

os moradores constitui ao longo do tempo. Distante,

metro urbano, somente o rio Poti receberá um total

o emprego da técnica de estacas e de vigas no interior do leito fluvial, fato que causa uma série de

mente, na construção civil e no comércio varejista –,

rape, Dirceu Arcoverde, Ininga, Itararé, Itapecuru,

Saci, Santa Maria da Codipi, Parque Piauí, entre outros (FAÇANHA, 2003).

seguidas, e não necessariamente nesta ordem, por

Salvador, Fortaleza, Belém e Manaus, com a proída ao longo dos anos 1960, com vistas a construir

grandes obras urbanas e interligar o país por meio
de malhas ferroviárias e linhas terrestres.
B.

A cidade e os desejos: Teresina
e sua modernidade tardia

Somente a partir da segunda metade do século XX

a cidade de Teresina inicia seu processo de amplia-

ção urbana, com a construção de estradas, como

as BRs 316 e 343, além das linhas férreas que interligam Teresina às cidades de Fortaleza (CE) e São

Luís (MA). Nessa época, tem-se a instalação do 2º
Fig. 1

portanto, de um suposto desordenamento, a região

traçado, tendo como única saída urbanística a am-

balho nas fábricas de telhas e tijolos, e, posterior-

1

Este artigo resulta de uma discussão mais ampla empreendida no capítulo IV (“Trajetórias negras em territórios segregados: estigmas,

violências e estratégias de enfrentamento”) da Tese de Doutorado da autora (PANTA, 2018).
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Figura 1:

Imagem da área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA. Fonte: Elaboração dos Projetos Básicos e Executi-

vos das Obras de Requalificação Urbana e Ambiental e Plano de Reassentamento das Áreas 2,3 e 4 da Região Lagoas do Norte – Município
de Teresina/PI
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Bastante afastados das áreas econômicas e

grau de transmissibilidade de doenças do que em

com a proposta de serem conjuntos habitacionais,

dados em torno do número de pessoas contamina-

administrativas, muitos desses novos bairros nascem

contextos de preservação ambiental. Os alarmantes

C.

As cidades ocultas: o bairro Boa

Esperança e seu patrimônio imaterial

das por dengue na cidade só pode ser compreen-

Ciente dos desafios em torno da gestão ambiental,

longo dos últimos anos, interfere de modo radical

ciosa proposta, que seria denominada pelos ges-

Esses agentes ferais (TSING, 2021) são resul-

Teresina”. O Programa Lagoas do Norte (PLN) não

empurrar a massa de trabalhadores menos qualifi-

ça estabelecidas ao longo dos anos em Teresina. A

-Bairro, cuja proposta buscava alcançar forte apelo

dades das lagoas e riachos da cidade (SILVA, 2013).

com explícito incentivo do poder municipal, que,

dia legalizar os reassentamentos, ao ceder títulos

conta da cidade tendiam a se concentrar em bairros

irregulares, de risco e carentes de infraestrutura, dá

construir praças e calçamentos nas avenidas cen-

espaços dormitórios para a até então emergente

classe trabalhadora. A carência de serviços públicos,
como transporte, energia e saneamento, aliada ao

dido à luz dessa “estrutura da paisagem”, que, ao

fenômeno da especulação imobiliária, que reserva-

na biota (SILVA; SILVA, 2020).

calização urbana, agrava a questão da moradia, ao

tado direto das malfadadas políticas de governan-

ria as áreas menos insalubres aos projetos de verti-

cada para viver nas encostas do rio Poti, nas proximiAntes de 1950, as enchentes que tomavam

degradação ambiental através dos aterros conta
a pretexto da regularização urbanística das áreas

a Prefeitura de Teresina lançou mão de uma ambi-

porto, Alvorada, Matadouro e Acarape), correspon-

dente a uma área de 1.311 hectares (ver Figura 3).

A população residente na região, segundo dados
do Censo IBGE 2010, é de 92.016 hab. Projeções

preliminares elaboradas pelo Consórcio estimaram
para o ano de 2014 uma população residente da

tores de “requalificação urbana do município de

ordem de 112.156 habitantes […]. Hoje a maior

nasceria do nada: seu congênere era o Projeto Vila-

ação espontânea dos moradores que criaram ou

popular, oportunidade na qual a prefeitura preten-

restam 12 lagoas com dimensões e profundidades

de aforamento da terra aos moradores, além de

parte das lagoas naturais encontra-se aterrada por

ampliaram a área dos seus lotes […]. Atualmente
variadas que deverão ser objeto de intervenções

segundo a Prefeitura Municipal de Teresina/PI.4

Para os executores da proposta, a exclusão

próximos ao rio Parnaíba. Contudo, a partir dos anos

a essas áreas o título de vilas e favelas. Transformar

para dar lugar aos novos bairros, vilas e favelas. Com

projetos imobiliários, como prédios residenciais,

condução do programa, as autoridades municipais

chentes, deixava a população da área “à parte do

das lagoas e margens dos rios por habitações de

limites máximos das encostas e das matas ciliares

supostamente, voltados para o saneamento e o de-

“planejar e executar um programa de investimentos

co Mundial (BIRD), agente financiador, a Prefeitura

Para participarem do processo de deci-

1970/80, áreas marginais ao rio Poti foram aterradas

a ausência de saneamento e a gradativa ocupação

riachos em córregos, aterrar lagoas e regularizar
shopping centers, supermercados e pontes nos

palafitas, práticas cotidianas desses moradores,

dos rios Poti e Parnaíba sempre foi uma prerrogati-

de alimentos e banhos nas coroas dos rios, sofrem

O agravamento da questão ambiental guar-

como pesca, lavagem de roupas, comercialização

va do poder municipal.

trais desses novos bairros da cidade.

2

Ao demonstrar o empenho da prefeitura na

elaboraram os projetos básicos e executivos – ambos,

senvolvimento urbano.3 Na proposta enviada ao BanMunicipal de Teresina assim definiria sua estratégia:

social, aliada às intempéries do clima, essencial-

mente, nos meses de março e abril, picos das enresto da cidade”, daí, portanto, a importância de

especificamente para esta região”.

sões, os moradores das treze comunidades tive-

condenações tanto de autoridades públicas quanto

da, portanto, mais relação com tais políticas do que

venda de peixes como uma atividade empreendida

culações dos populares pela cidade.

tela dos pescadores, contribuindo para precarizar

la-Bairro. Assim como no surgimento da cidade de

cialmente muito vulnerável, e que necessita de in-

goas do Norte. Os moradores foram capazes de

XIX, a solução estaria na retirada forçada da popu-

te fica localizada junto à confluência dos rios Poti

res públicos da Prefeitura. Contudo, como expli-

de jornais da cidade, que, ao denunciar a pescaria e

nas bocas dos esgotos da cidade, afastam a clien-

Como parte de seu planejamento estratégi-

propriamente com os hábitos, acomodações e cir-

co a Prefeitura Municipal de Teresina/PI focou seus

resolver a situação, criou-se, em 1997, o Projeto Vi-

área da cidade de Teresina ambientalmente e so-

Pa r a

esforços sobre a Região das Lagoas do Norte, uma

ram que se organizar através da criação do Comitê Lagoas do Norte. Depois, por conflitos de
interesses, instituiu-se a Associação Centro de

Defesa Ferreira de Sousa e, por fim, o Fórum La-

ainda mais as condições de sobrevivência da popu-

Teresina, nos idos da segunda metade do século

Ao analisar a qualidade do sistema aquático das

lação dos espaços que o poder público instituiria

e Parnaíba, abrangendo 13 bairros (São Francisco,

ca Aline Andrade (2018, p. 118), a ausência de

portanto, o notório conhecimento do fenômeno

peru, Mafrense, São Joaquim, Nova Brasília, Aero-

bilizar uma cidadania participativa.

lação ribeirinha (LIMA, 2015, p. 87).

lagoas e dos riachos situados no perímetro urbano de

como áreas de extrema pobreza. É dessa época,

velas, pesquisadores da Universidade Federal do Piauí

da favelização e, em consequência, o agravamento

crustáceos e insetos, todos situados como grupos tole-

Desse modo, a cidade deixa de pertencer a

Teresina, notadamente os mais próximos às vilas e faencontraram uma quantidade expressiva de moluscos,

rantes à poluição. Sua presença em grande quantida-

rumos da política habitacional empreendida ao longo

nário que reaparecem os moradores das Lagoas do

Nesses córregos, os mosquitos proliferam e,

com isso, instituem novas populações, com maior
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diálogos tecidos na horizontal acabou por invia-

todos para se transformar no espaço da especula-

ção imobiliária, da ocupação urbana desordenada,

dos anos em Teresina (LIMA, 2020, p. 54).

Mocambinho, Poti Velho, Olarias, Alto Alegre, Ta-

construir canais de comunicação com os gesto-

dos problemas ambientais.

de na vida aquática desses locais, elevados agora ao
status de córregos urbanos, evidencia os equivocados

tervenções especiais. A Região das Lagoas do Nor-

um espaço de exclusão (ABREU, 1993). É neste ce-

2

Para uma pesquisa de todo o material produzido pela Prefeitura de Teresina acerca do Programa Lagoas do Norte, ver: <https://sem-

plan.pmt.pi.gov.br/documentos-pln/>. Acesso em: 25 mar. 2021.

Norte e sua luta por moradia e por direito à terra

3 Ver:

goas do Norte.

4

frente aos projetos de intervenção urbana nas La-

<https://semplan.teresina.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/39/2015/05/PLN-ESTUDO-DE-LINHA-DE-BASE-2013.pdf>.

também Santos e Moura Fé (2015).

Ver

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN). Disponível em: <https://www.google.commaps/d/viewer?mid=17_

MqejfB2_mKgmAaFT6xsRBBiuqX_9Ej&ll=-5.054990200000011%2C-42.83358350000003&z=11>. Acesso em: 23 mar. 2021.
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gar, desaparece. Muitas dessas residências se fixam

Foram erguidas 13 esculturas que representam dez orixás e três entidades da
Umbanda. A praça, desde a sua concepção, foi construída em diálogo com os
representantes dos povos de terreiro de
Teresina. O espaço vai aproximar as religiões de matriz africanas da sociedade e
diminuir o preconceito. A Praça dos Orixás é a terceira do país em homenagem
à religião e à cultura de matriz africana.
Em Teresina, há quase 500 terreiros, a
maioria localizada na zona norte.7

locais de celebrações religiosas, em especial religi-

No contexto dos projetos de desenvolvi-

Quando os diálogos avançavam, as pautas

giravam em torno da necessidade de uso e ocupação da terra e de respeito ao direito histórico de

pertencimento, de conexão entre terra, trabalho e

vivências: do rio se retiram os peixes; das vazantes,

as hortaliças/legumes; e, do barro das lagoas, o
substrato para a produção de utensílios nas olarias

das comunidades.

Com a perspectiva de remoção de seiscen-

tas residências, a dimensão da experiência humana

com as cidades, a relação dos moradores com o luno cotidiano da cidade como espaços de morada,

ões de matrizes africanas. No conjunto dos bairros

da cidade de Teresina, a área da Boa Esperança se
institui como um dos locais de maior promoção da

vida religiosa.

O próprio parecer executivo do plano de

gestão do Programa Lagoas do Norte evidenciou

tal característica ao destacar que, embora não hou-

ção das casas e os baixos valores indenizatórios os

demandas foram invisibilizadas aos olhos da socieda-

de exclusão social. Em muitos dos casos, o ápice

foram incapazes de recorrer ao poder judiciário. Suas

de, sendo vilipendiados os seus direitos de viver nos

locais onde nasceram, de cultuar seus deuses e enti-

dades espirituais, quase sempre em conexão com a
simbologia das águas dos rios Poti e Parnaíba.

colocariam em situações ainda mais degradantes

dos conflitos ocorreu quando autoridades públicas

e moradores não encontraram consenso entre a

forma de conceber a realização das intervenções

urbanísticas e o impacto das mesmas no cotidiano

dos moradores.8

Em paralelo aos conflitos de interesses entre

as partes envolvidas (o poder público e os morado-

II

CONCLUSÃO

res), a especulação imobiliária avança, em grande

medida, ao propagar o discurso da degradação

ambiental e da violência dos bairros a fim de conEmbora com alguns atrasos em seu processo de

mento urbano de integração das Lagoas do Norte

urbanização e na ainda incipiente concentração

à cidade, cujas metas foram batizadas de Teresina

populacional, uma vez que a cidade conta com

Sustentável, as intervenções negligenciam a di-

pouco mais de 800 mil habitantes, Teresina apre-

mensão cultural, uma vez que a requalificação ur-

senta uma dinâmica urbana não tão diferente das

bana-ambiental, a mobilidade e a melhoria das ha-

cidades que hoje se colocam como grandes aglo-

bitações visam apenas o embelezamento da área.

merados metropolitanos do Brasil (CHOAY, 1999).

Ao narrar as histórias do bairro da Boa Espe-

vesse detectado a presença de sítios arqueológi-

rança, percebemos a emergência de posições dis-

cos, a área era rica de atividades culturais, em es-

tintas elaboradas pelas autoridades públicas e seus

pecial dos “cultos afro-brasileiros que demandam a

moradores – o drama de viver nas cidades contem-

construção de espaço adequado de memória – ce-

porâneas. Essa dissonância entre os poderes insti-

lebração ao culto. Serão também protegidas as tra-

tuídos e os moradores remonta ao surgimento da

dições culturais de artesanato cerâmico, bem como
as artesianas em geral”.

Assim, em muitas das situações, os moradores

própria cidade, em uma espécie de “entupimento

3

solidar seus projetos particulares. Nesse embate, o

poder municipal, o capital especulativo e o discurso de embelezamento urbano situam-se em lado

oposto aos desejos dos moradores das cidades.

Mais uma vez, a ficção de Italo Calvino (2002,

p. 63) nos ajuda a pensar tal cenário. Entre as muitas cidades imaginadas pelo ficcionista, havia as

duas Valdradas, cidades gêmeas que, em vez de

simétricas, são justamente opostas. Tal como um

espelho, as duas cidades “vivem uma para a outra,
olhando-se nos olhos continuamente, mas sem se

amar”. Para solucionar os dilemas que cercam as ci-

dades contemporâneas, é preciso sensibilidade, ao

olhar para si e para os outros.

de passado presente futuro”, como bem nos alerta

Como horizonte da ação intervencionista, o

Italo Calvino (2002, p. 112) sobre as ilusões de mo-

projeto dizia “resgatar, valorizar e celebrar a heran-

vimento que permeia as cidades e, consequente-

Fig. 2

ça e a tradição dos negros que ajudaram a construir

Teresina”.6 Desse modo:

mente, seus moradores.

Para a Prefeitura de Teresina, a requalifica-

ção urbana, mediante a execução do Programa

Lagoas do Norte, traria uma série de dividendos,

5

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN). Disponível em: <https://semplan.teresina.pi.gov.br/wp-content/

6

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN). Disponível em: <https://semplan.teresina.pi.gov.br/wp-content/

uploads/sites/39/2014/10/PLN-II-Sum%C3%A1rio-Executivo-23-Outubro-2014.pdf>.

tais como acesso a recursos de financiamento externo, valorização do espaço urbano e, sobretudo,

ganhos políticos. Para os moradores, a desocupa-

uploads/sites/39/2014/10/PLN-II-Sum%C3%A1rio-Executivo-23-Outubro-2014.pdf>.

7 Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN). Disponível em: <https://www.google.commaps/d/viewer?mid=17_
MqejfB2_mKgmAaFT6xsRBBiuqX_9Ej&ll=-5.054990200000011%2C-42.83358350000003&z=11>. Acesso em: 23 mar. 2021.
Fotografia:
Figura 2:

Praça dos Orixás - Fonte: <https://semplan.pmt.pi.gov.br/>. Foto: Marcelo
Praça dos Orixás. |

https://semplan.pmt.pi.gov.br/lagoas-do-norte/
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|

Créditos: Marcelo Oliveira.

8

Sobre as relações conflituosas entre os interesses econômicos e as agendas locais de cultura, ver Canclini (1995, p. 156).
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RESUMO

O presente artigo analisa o surgimento e a consolidação das políticas voltadas ao patrimônio cultural em

um contexto urbano. A intenção é investigar de que maneira a categoria é utilizada na vida citadina, nota-

damente na contemporânea cidade do Rio de Janeiro, identificando-se, a partir disso, as relações de poder
que estão em jogo nas construções normativas e na política preservacionista local.

I

CIDADE E PATRIMÔNIO

A chamada “questão urbana” é analisada neste tra-

Há muito tempo a cidade vem sendo objeto

balho, principalmente a partir da investigação do

de interesse do campo do patrimônio, bem como

cidade hipotética, é bom lembrar, mas o Rio de Ja-

a brasileira, desde o seu primórdio (SANT’ANNA,

binômio patrimônio-cidade. E não se trata de uma

alvo das políticas preservacionistas, notadamente

neiro da última década, envolvido em um contexto

2015; CHOAY, 2006). No entanto, há de se admi-

ta dos grandes eventos realizados em 2014 e 2016,

estritamente material de patrimônio, resquício da

das, respectivamente, entre outros. Afinal, que ci-

Assim, nessa discussão, o que seria real-

de profundas transformações urbanísticas por concomo a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadade é essa? Qual a sua relação com o patrimônio

tir que essa abordagem é tributária de uma visão

concepção moderna dessa noção.

mente inovador – justamente o que este trabalho

cultural imaterial (PCI)?

pretende destacar – é analisar a relação entre pa-

imperioso invocar uma abordagem interdisciplinar,

mensão imaterial que se manifesta na urbe. Isso,

campo do patrimônio – a exemplo do Direito, da

em outro patamar, a contrapelo do que vinha sen-

No intuito de lidar com essas perguntas, é

que conjugue diversos olhares que compõem o

Antropologia Urbana, da Sociologia Urbana, da
História, da Arquitetura e do Urbanismo.

trimônio e cidade, desta feita orientada pela di-

sim, traz novas questões e reposiciona o debate

do feito, até então, no campo do patrimônio.
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Com base nos trabalhos da arquiteta Márcia

Arantes (2000), chama atenção para o fato de que,

Sant’Anna (2015) e da historiadora Márcia Chuva

“quando se reivindica um espaço histórico, recupe-

desde o início da política de preservação brasileira,

ponto de vista de um grupo social específico”. Nes-

tanto, verifica-se que a relação patrimônio-cidade

um bem cultural que integrará o patrimônio cultu-

de certa maneira, essencializada de cidade, aciona-

como um ato de esquecimento ou de silenciamen-

(2011), é possível reafirmar que as cidades foram,

contempladas pelo campo do patrimônio. No enestava baseada em uma concepção fragmentada e,

da, sobretudo, pelas categorias “paisagística”, “arquitetônica”, “artística”, “histórica” e “urbanística”.

Tais categorias-gatilho privilegiavam, por sua vez, o

que hoje se denomina dimensão material de patrimônio, que se manifestava espacialmente através

do reconhecimento das edificações consideradas

se sentido, esse ato de memória (o de selecionar

ral) também pode ser interpretado, por outro lado,
to de certos grupos sociais, que, não por acaso,

coincidem com as classes dominadas e historicamente subalternizadas.

Nos primeiros anos de atuação do Servi-

ço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN), por exemplo, valendo-se das categorias

“arquitetônico” e “urbanístico”, é bastante conhe-

integram o que se convencionou chamar de “con-

representavam o período colonial brasileiro, tais

cida a atenção dada aos conjuntos urbanos que

juntos urbanos” ou “centros históricos”.

como Ouro Preto (MG) e Olinda (PE), bem como,

que essa concepção pode ser considerada frag-

lação à arquitetura moderna. Tais estilos arquitetô-

1

Sem incorrer em anacronismo, afirma-se

mentada, uma vez que é eleita por intermédio de

mais tarde, o Plano Piloto de Brasília (DF), com renicos, é bom lembrar, foram eleitos para construir

um (ou mais) valor atribuído para identificar certa

o sentido da arte brasileira e, por conseguinte, de

que fruirão e se reconhecerão na “cidade-monu-

Sinteticamente, esse é o cenário que cunhou

faceta da cidade, direcionando o olhar daqueles

mento” (SANT’ANNA, 2015).

Diz-se, por sua vez, essencializada porque

patrimônio nacional.

as bases iniciais da relação entre patrimônio-cida-

de no Brasil, especialmente a partir de uma visão

essa visão, ainda sob influência da moderna noção

específica do campo do patrimônio – a estritamen-

mente enquanto monumento, isto é, uma cidade

à luz do seu contexto histórico, até porque não

de patrimônio, considera a cidade predominante-

estática e atrelada a um espaço histórico específico,

contribuindo para a formação de um valor nacional,

que assim é forjado por supostos critérios técnico-

te material –, que deve ser compreendida, sempre,

existia, ainda, a noção contemporânea de patrimônio cultural imaterial.

-científicos apregoados pelas agências oficiais e
por especialistas no assunto.2

Sharon Zukin (2000, p. 109-110), em um dos

textos que integra o livro O espaço da diferença,

organizado pelo antropólogo Antônio Augusto

1

O termo “cidades históricas” é equivocado, considerando que toda cidade – até as mais recentes – possuem história.

2

É o que Laurajane Smith (2006) denomina de Autorized Heritage Discourse (AHD).
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ra-se uma interpretação específica da história, do

históricas, dos monumentos, dos jardins, dos pla-

nos urbanísticos, entre outros bens culturais que

II

Rosângela Cavallazzi (2010, p. 130) defende

que o direito à cidade é, na verdade, o núcleo do
Direito Urbanístico, sendo composto por um feixe

de direitos, que incluem, entre outros, a preserva-

Como pensar a relação entre cidade e patrimônio
cultural carioca nos dias de hoje? Como enxergar a
cidade do ponto de vista do patrimônio?

No campo jurídico, é especialmente impor-

tante o surgimento da noção de direito à cidade, que

ajudará a situar a preservação do patrimônio, em um

contexto urbano, como um direito difuso.3 Por outro
lado, do ponto de vista urbanístico, serão úteis os

trabalhos que debatem os modelos para compre-

ender as cidades contemporâneas, principalmente

as noções de Cidade Standard (CAVALLAZZI, 2016)

e de empreendedorismo urbano (HARVEY, 2006;

DOMINGUES, 2016), que serão trabalhadas a seguir.
Inicia-se pela noção de direito à cidade.

Compreende-se, aqui, o direito à cidade de forma

diferente como foi pioneiramente consagrado pelo

geógrafo Henri Lefebvre (2001) no ensaio de 1967

denominado “Le droit à la ville” (O direito à cidade),

que versava, resumidamente, sobre o protagonis-

mo político dos movimentos sociais na vida urbana, é claro, em uma perspectiva marxista. Adota-se,

aqui, uma visão derivada e adaptada – porém, bem

diferente – do direito à cidade lefebvriano, deixando evidente sua dimensão jurídica.

Segundo Rosângela Cavallazzi (2010, p.

131), no Brasil, originariamente advindo do Direito Urbanístico, o direito à cidade surge como um

campo de conhecimento da área de ciências so-

ciais aplicadas, sobretudo com o advento da Constituição Federal de 1988, consolidando-se, princi-

palmente, a partir da promulgação do Estatuto da

Cidade, do Código Civil de 2002 e da criação do
Ministério das Cidades, em âmbito federal.

3

ção do patrimônio cultural, histórico e paisagístico,

que, doravante, será referenciado apenas como patrimônio cultural, pois todo patrimônio histórico e

paisagístico é, por sua vez, cultural.

Nesse sentido, o conceito de direito à cida-

de – nele incluído a preservação do patrimônio cultural – é bastante útil para se compreender o pro-

cesso de patrimonialização de bens culturais que

ocorrem nos grandes centros urbanos, como o Rio
de Janeiro.

O conceito de Cidade Standard, também

trabalhado por Cavallazzi em suas incursões pelo

direito à cidade, é uma importante chave de sentido à compreensão do que se entende por “Rio

de Janeiro contemporâneo”. E não só isso: serve à

crítica, “inclusive, à produção de uma arquitetura

homogênea, de um urbanismo homogêneo, de um

direito homogêneo” (CAVALLAZZI, 2016, p. 13)..

Para essa autora (CAVALLAZZI, 2016), a Ci-

dade Standard viabiliza cidades formatadas, à mer-

cê da lógica da globalização, em que o espaço e

as relações sociais urbanas ficam engessados no
modelo do mercado.

A estandardização desconhece a história

dos moradores e inventa tradições, no sentido

hobsbawniano, uniformizando a memória da ci-

dade (CAVALLAZZI, 2016). É nesse contexto de

padronização que o manejo do patrimônio cultural exerceria, segundo hipótese levantada aqui,

um papel estratégico ou tático (CERTEAU, 2008,

p. 100), seja para reforçar essa função cristalizadora, seja para criar espaços de esperança (HARVEY,

2014, p. 201) para dar visibilidade aos grupos vul-

Outras áreas como o Direito Ambiental (meio ambiente cultural, que se dedica ao patrimônio cultural) e o Direito da Cultura (que

considera a preservação do patrimônio como um direito cultural) também o fazem, mas o direito à cidade o contextualiza histórica e espacialmente na urbe.
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neráveis e historicamente subalternizados. É uma
faca de dois gumes.

cional da política cultural voltada ao patrimônio ca-

dade (CAVALLAZZI, 2016, p. 7). A preservação do

de: (a) protecionista e (b) empreendedora urbana:

Na Cidade Standard, o habitante adere à ci-

patrimônio cultural é imposta de cima para baixo,

rioca em duas fases (ou versões), que denominou

um êxtase coorporativo resumido em produção

a protecionista, que conjuga uma série de políticas urbanas iniciadas já
nos anos 1970, aparentemente desconectadas do conjunto das políticas
culturais, mas que atuam diretamente
na relação entre o patrimônio imobiliário e o conjunto urbano tradutor de
experiências de memória da cidade.
A segunda, que tem início nos anos
1990 e se encontra em pleno desenvolvimento, procura incorporar ao circuito protecionista as características
gerais do empreendedorismo urbano
dedicado ao universo político-cultural,
promovendo mudanças profundas nas
políticas de patrimônio do município.
(DOMINGUES, 2016, p. 226)

como um ator do mercado”. Assim, “seu centro se

A versão protecionista culminou na inauguração de

pois é preestabelecida sem qualquer tipo de nego-

ciação, participação ou ressonância de certos grupos sociais, notadamente dos sujeitos vulneráveis.

O patrimônio cultural integra, assim, o pacote que
compõe a Cidade Standard.

Nesse modelo, fica evidente a produção de

novas vulnerabilidades e a consequente blindagem

ao direito à cidade (CAVALLAZZI, 2016, p. 7), aqui

compreendido, repita-se, como um feixe de direitos,

no qual se incluiu a preservação do patrimônio cultural como um direito difuso. O direito ao patrimô-

nio cultural (ou o direito à preservação do patrimônio cultural) não é pleno na Cidade Standard.

Para Cavallazzi (2016, p. 9), “a cidade-centro

se vê transformada em uma grande empresa. Ela

reproduz no espaço a lógica do mercado. Vive-se
e consumo, onde se reconhece o outro apenas

diversifica ao sabor dos agentes imobiliários e das

instrumentos urbanísticos, como o Corredor Cultu-

tendências ou demandas do mercado, produzindo

ral e as Áreas de Proteção do Ambiente Cultural

VALLAZZI, 2016, p. 9).

áreas da cidade, mormente a região central:

novas centralidades que competem entre si” (CANão há dúvidas de que o Rio de Janeiro con-

temporâneo pode, sim, ser interpretado como uma

típica Cidade Standard, aos moldes do que propõe

Cavallazzi (2016). E será a partir desse modelo que
será desenvolvido este artigo.

Para reforçar e aprofundar essa perspectiva

da cidade estandardizada, levando-se em conside-

ração a experiência local dos últimos anos, será utilizado o trabalho de João Domingues (2016) que

busca compreender a influência do empreendedo-

rismo urbano (HARVEY, 2006; 2014) na condução

da política de preservação do patrimônio cultural

carioca, fazendo-se, ainda, uma importante cronologia das políticas preservacionistas locais.
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de moradores “com os destinos dos
espaços e da paisagem da cidade” [...],
alguns descaracterizados após a mudança edilícia que se sobrepunha aos
sobrados da fase colonial da cidade
(DOMINGUES, 2016, p. 226).

Domingues (2016) divide a história institu-

(APACs), que visavam coibir a destruição de certas

A elaboração do Plano Urbanístico do
Rio de Janeiro (PUB-Rio), em 1977,
recomendou “a proteção e a conservação do Centro da Cidade”, tendo se
tornado concretamente uma política
com o projeto Corredor Cultural. Iniciado em 1979, o Corredor Cultural é
o “Plano de Preservação Paisagística e
Ambiental para as áreas consideradas
de Interesse Histórico e Arquitetônico
localizadas no Centro da Cidade” [...].
O programa é uma resposta à insatisfação de grupos sociais e associações

Vê-se que o Centro da Cidade, já nesse pri-

meiro período, destaca-se como uma área priori-

dedorismo urbano carioca. Por sua vez, essa versão

empreendedora é composta por dois momentos

distintos: 1) Período César Maia, entre 1993 e 2008,
no qual o investimento é diretamente conectado

ao marketing urbano aplicado ao espaço construído; 2) Período Eduardo Paes, a partir de 2009, em

que este movimento é complementado pela aproximação com a gramática da economia criativa e

por mudanças estruturais na gestão patrimonial da

tária para a implementação de ações de preser-

cidade (DOMINGUES, 2016, p. 229).

partir de uma pressão advinda das associações

encontram os bens reconhecidos como Atividades

vação do patrimônio cultural, principalmente a

de moradores. Domingues (2016, p. 226) lembra
4

Não é coincidência que os espaços onde se

Econômicas Tradicionais e Notáveis (AETN) – um

que, “como a prefeitura não dispunha dos instru-

quinto Livro de Registro criado recentemente pela

questões práticas para sua viabilização impuseram

damente nas franjas da zona portuária e no entor-

mentos jurídicos de proteção ao patrimônio [...], as

a necessidade de utilização das ferramentas do zoneamento e do uso e ocupação do solo”. Apenas

em 1980, com o advento da Lei 166 – que criou o
tombamento e o Conselho Municipal de Proteção

ao Patrimônio Cultural – é “que é possível sinalizar
a construção de uma política patrimonial atenta ao

aspecto urbano na cidade do Rio de Janeiro” (DO-

municipalidade – estão no Centro da Cidade, notano da Praça Tiradentes. Isso faz parte de uma política deliberada que considera o patrimônio cultural

local como instrumento do empreendedorismo

urbano e reconhece os sujeitos detentores do PCI

como empreendedores.

Segundo Domingues (2016, p. 224), “este

projeto tem ainda como condição a concentração

MINGUES, 2016, p. 226).

de investimentos do capital em espaços selecio-

mingues (2016, p. 225), “mostrou correspondên-

delos normativos e simbólicos para a manuten-

Essa primeira fase, conforme defende Do-

nados da cidade, vinculado a alta seleção de mo-

cia com as escolhas produzidas pelos institutos de

ção de uma agenda de construção de uma certa

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

pensamento de David Harvey (2006), João Do-

daram as legislações cariocas e o conjunto de se-

modelo de planejamento inaugura uma nova qua-

proteção da memória nacional”, entre eles, claro, o

nal (IPHAN). Além disso, “estas concepções inunleção patrimonial, conectando à legislação urbana

elementos de proteção imobiliária e de limitação

de gabaritos para a construção civil” (DOMIN-

imagem de cidade a empreender”. Inspirado no

mingues (2016, p. 223) entende que “este novo

lidade de léxicos para uma noção empreendedo-

ra de cidade, explorando as vantagens locacionais

para o oferecimento de bens e serviços e a atra-

GUES, 2016, p. 225).

ção de capitais financeiros”.

classificação de Domingues (2016), de empreen-

modelo de regulação urbana orientaria a mercado-

A segunda fase é denominada, dentro da

4

Assim, “para o universo da cultura, este novo

Como, por exemplo, a intensa participação da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (SARCA) para preservação dos edi-

fícios da Rua da Carioca, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro.
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portanto, verdadeiras marcas distintivas (HARVEY,

mercadorias. E se a intenção do capital
não é destruir totalmente a singularidade que constitui a base da apropriação
de rendas de monopólio (e há muitas
circunstâncias em que assim o fez e
foi severamente condenado por isso),
então precisa defender uma forma de
diferenciação e permitir o desenvolvimento de uma cultura local divergente
e, até certo ponto, incontrolável que
possa ser antagônica a seu próprio funcionamento.

se valem, não raro, do patrimônio cultural e da me-

Isso torna mais difícil e complexa a investi-

rização de parte da cidade como uma imagem unitária (City Marketing), a partir da seleção de identi-

dades locais e de um alto controle do uso social do

espaço urbano” (DOMINGUES, 2016, p. 224).

Invocando explicitamente noções trabalha-

das por Bourdieu, porém as utilizando em uma

perspectiva ampliada, melhor dizendo, coletiva,
David Harvey (2014, p. 192-193) compreende que

o capital simbólico coletivo de cidades como o

Rio de Janeiro é forma de distinção no competitivo mercado globalizado de cidades. Constituem,

2014, p. 194-195), que exaltam as singularidades e

culturais regidos por legislação própria – ainda que a maioria deles tenha
se inspirado, em maior ou menor grau,
no Decreto 25 do IPHAN. Mas ainda
é interessante observar o quão rápido
incorporaram a categoria patrimônio
imaterial em seus discursos.

incessante pela aplicação e implementação do

PCI: de um lado, a existência de um movimento

de captura do patrimônio cultural (inclusive da

neutralização da própria potência contestadora

do conceito de PCI) em prol de uma lógica estandardizada e empreendedora. De outro lado, o

movimento de fortalecimento dos sujeitos e comunidades historicamente subalternizados que

Mas isso não significa, no caso do Rio de Janeiro,

percebem no PCI uma oportunidade de dar visi-

de patrimônio ou com o empreendedorismo urba-

Nesse cabo de guerra, a categoria patrimô-

uma ruptura com os resquícios da moderna noção

no escancarado por Domingues (2016), libertando,

bilidade e força às suas lutas.

nio – sobretudo a partir da sua dimensão imaterial

por sua vez, a força transgressora da categoria PCI.

– se torna “uma boa ferramenta para se pensar a ci-

Muito pelo contrário. É possível inferir que a potên-

dade – e as cidades de modo geral –, por espelhar

mória como elementos estruturantes do chamado

gação dos usos discursivos do patrimônio cultural

cia do PCI foi devidamente emoldurada pela lógica

os anseios, embates e contradições e deixar explí-

Por outro lado, Harvey alerta para a ambigui-

padronizado e uniformizado. Em vez de grossei-

dedorismo urbano.

ção do espaço urbano” (REIS, 2015, p. 250).

exemplo da produção de vinhos franceses para se

geneização, há, principalmente com relação à sua

nas cidades, aliás, é muito bem demonstrada por

pítulo a “Arte da renda” do livro Cidades rebeldes,

jugação da potência contestadora do PCI em prol

tica de patrimônio local de Juiz de Fora (MG), com

empreendedorismo urbano.

dade e a contradição desse fenômeno. Utilizando o

pensar a renda monopolista, Harvey (2014), no ca-

chama atenção para um fenômeno novo do capitalismo contemporâneo, em que o capital, ao invés

de uniformizar ou destruir, investe naquilo que

sob a ótica da Cidade Standard, pois nem tudo é

ramente ocasionar a destruição pela via da homo-

dimensão imaterial, uma sofisticada captura e subde determinados interesses, que acabam gerando,
no final das contas, um desgaste dessa categoria.

apresenta certas características especiais, “únicas”,

nio imaterial, mercado e globalização:

Mas a renda de monopólio é uma modalidade contraditória. Sua busca leva
o capital global a valorizar iniciativas
locais distintivas – na verdade, em certos aspectos, quanto mais distintivas e,
hoje em dia, quanto mais transgressoras forem essas iniciativas, tanto melhor.
Também leva a valoração da singularidade, da autenticidade, da particularidade, da originalidade e de todas as
demais dimensões da vida social que
são incompatíveis com a homogeneidade pressuposta pela produção de
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Essa novidade trazida pela aplicação do PCI

o objetivo de comprovar sua hipótese de que as
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A partir de 2013, há a inclusão do reconhecimento da dimensão imaterial de patrimônio na política

cultural do município do Rio de Janeiro, movimen-

to, aliás, que pode ser vislumbrado em muitas cida-

des brasileiras.

Sobre o cenário da preservação do patrimô-

nio local, especialmente acerca da ascensão do PCI

nos municípios, Daniel Reis (2015, p. 250) constata:

No âmbito citadino é notório observar
o vertiginoso crescimento dos departamentos e comissões de patrimônio

IV

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

novas políticas de patrimônio nas cidades, espe-

cialmente com relação ao patrimônio imaterial, inalgo fora do alcance do mercado, ele destaca:

III

citos os diferentes grupos que atuam na constru-

Daniel Reis (2015, p. 251-252). Ao analisar a polí-

vertem a lógica que considera o patrimônio como

“singulares” e “autênticas”, demonstrando um novo

approach para se pensar a relação entre patrimô-

da Cidade Standard e retrabalhada pelo empreen-

Encampar o patrimônio imaterial significou também uma relativa inversão na
clássica oposição entre patrimônio/mercado. Os bens patrimonializados correspondem, em sua maioria, ao calendário
de eventos que atrai maior fluxo turístico
a uma cidade que vem buscando se consolidar neste setor. De tal forma que os
bens imateriais da cidade são também
os que atraem considerável fluxo de capital, movimentando a rede hoteleira, os
restaurantes e outros serviços.
Nesse sentido, no Rio de Janeiro – e em outras

cidades brasileiras –, percebe-se uma disputa

Nos últimos anos, o Rio de Janeiro passou por um

intenso processo de transformação – social, am-

biental, urbanística, econômica e cultural –, em que

o patrimônio cultural, ao invés de ser considerado

como algo indesejado, um empecilho, foi retrabalhado e incorporado como um ativo no modelo de

cidade que estava se forjando.

Esse processo não é perceptível em uma

primeira mirada. Aparenta, muitas vezes, ser algo

benéfico para a preservação do patrimônio cultural,

pois dedica uma atenção incomum a esse campo,

ao declarar, por exemplo, uma série de bens culturais como patrimônio imaterial carioca.

Percebe-se, no entanto, que o PCI, nesse

contexto, estava cumprindo o papel de distinção
do Rio de Janeiro perante outras cidades, dentro
de uma lógica de mercado global, enaltecendo a
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singularidade expressa nos bens culturais de na-

Nesse sentido, os conceitos de empreen-

tureza imaterial que valorizam a construção da

dedorismo urbano (HARVEY, 2006) – espécie de

Para não travar uma discussão puramente

ferramentas do empreendedorismo – e de Cida-

marca carioca.

conceitual, optou-se por fincar esse debate no território, trazendo, por conseguinte, questões referentes ao manejo dessa categoria no contexto urbano,

de Standard (CAVALLAZZI, 2016) – conceito que
designa cidades formatadas, onde o espaço e as
relações sociais ficam engessados pelos ditames

do mercado – foram importantes chaves de sentido

tão, a cidade do Rio de Janeiro, no intuito de inves-

que estão inseridas a política e a tutela jurídica pre-

tigar, de forma relacional, como o patrimônio cultural imaterial foi tratado pela política cultural local

e qual o reflexo disso na tutela jurídica dos bens
culturais citadinos.
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RESUMO

O Rio de Janeiro foi inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO em 2012. Constitui a primeira aplicação da tipologia de paisagem cultural num grande centro urbano. A inscrição coloca questões importantes

sobre as possibilidades de uso desta tipologia, mas também sobre a difícil construção de mecanismos de

participação na gestão do patrimônio e os desafios para sua implementação. Neste artigo, exploro diferentes

etapas de um processo de patrimonialização como Patrimônio Mundial: a construção de valor, a construção

da viabilidade política e as ações de consolidação após a inscrição. Argumento que todo o processo é influen-

ciado por três conjuntos de ações: a técnica, a geopolítica e a política. Para que a inscrição do Rio se tornasse

viável como paisagem cultural, vários acordos para a construção de um entendimento precisaram ser feitos.
Entretanto, enquanto técnica e geopolítica fundamentaram a inscrição, a participação da população através de

espaços políticos constituídos para tal segue sendo a grande fragilidade de todo o processo...

I

TÉCNICA, GEOPOLÍTICA E
POLÍTICA DO PATRIMÔNIO MUNDIAL

““O Rio é naturalmente um Patrimônio Mundial.” Ouvir

vestido de um discurso técnico que legitima uma sé-

frases como essa era comum entre brasileiros mais

rie de ações sobre sujeitos e territórios, o Patrimônio

do Patrimônio Mundial. Para além do bairrismo e da

vimentos e narrativas que se constituem a partir da

eufóricos durante a candidatura da cidade para a Lista
autoestima elevada do carioca, revelava certo enco-

Mundial é formado com base em uma série de motécnica, da política e da geopolítica, e essa tríade não

brimento da natureza de um processo de inscrição

pode ser deixada de lado em qualquer processo que

importante, muitas vezes encoberto pela ideia de mo-

de patrimonialização.

mônios são inventados ou, como já dizia Maria Cecilia

Mundial, Cultural e Natural da UNESCO de 1972 e

na Lista do Patrimônio Mundial. Ela mascara um dado

numentalidade do Patrimônio Mundial: todos os patri-

busca compreender a dinâmica própria dos processos

A Convenção para a Proteção do Patrimônio

Londres Fonseca (1997), o patrimônio é, antes de tudo,

as normas para sua operacionalização, presentes

cialmente e legitimado pelas instituições constituídas

venção,1 estão baseadas em dois pilares centrais:

uma questão de valor. Valor esse que é construído so-

pelos aparatos estatais. Nosso argumento aqui é que,

no Guia Operacional para Implementação da Con-

a Declaração de Valor Universal Excepcional (Out-

1 Ver UNESCO (2019).
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É preciso lembrar que o que está em jogo

países que assinaram a Convenção, com mandatos

Com essas declarações que compõem os dossiês

pagamento por serviços, mas também prestígio,

de cadeiras. Em sua origem formado majoritaria-

de que o bem em questão é excepcional, portanto,

global de especialistas. Existem tanto os especialistas

humanidade, condensado no OUV; por outro lado,

culturais, patrimônio moderno etc., quanto aque-

standing Universal Value, OUV, na sigla em inglês)

e a Declaração de Autenticidade e Integridade.
contemporâneos de candidatura, haveria a prova
não comum, e que representa um valor para toda a

seria possível manter condições de autenticidade

e integridade boas o suficiente para demonstrar o
valor declarado.

Os dossiês de candidatura tornaram-se do-

cumentos extremamente técnicos, e um mercado
global de consultoria para sua elaboração existe

nesse mercado de expertises não é apenas o

reconhecimento e posicionamento numa rede

valorização da relação da cidade com suas monta-

temporários e num sistema de rodízio periódico

nhas e o mar.

mente por técnicos, atualmente os Estados-partes

a “primeira paisagem cultural urbana” do mundo,

têm sido representados, sobretudo, por membros

em áreas temáticas, como paisagem cultural, rotas

do corpo diplomático, aumentando o caráter geo-

les especializados em regiões da UNESCO e que

vez por ano em assembleia e vota, entre outras

político das negociações. O comitê se reúne uma

O Rio de Janeiro tem sido apresentado como

embora essa tipologia não seja reconhecida pela

UNESCO. Na verdade, como parte das estratégias

para tornar a candidatura do Rio de Janeiro viável,

o Brasil ventilou a discussão do que poderia ser

desenvolvem seu foco em determinadas regiões

coisas, as novas candidaturas apresentadas. Não é

saariana. Existem também as comunidades linguís-

o que os órgãos avaliativos indicaram. Como toda

da inscrição como paisagem cultural, a defesa da

seguem sendo um mercado razoável para técnicos

política presente em todos os processos ligados

gem cultural urbana não mais retornou à mesa de

específicas, como o Mundo Árabe ou a África Subticas de origem colonial, e as ex-colônias francesas

raro que o resultado da votação não acompanhe

assembleia desse tipo, há uma verdadeira geo-

uma nova subtipologia de paisagem cultural entre

aquelas já existentes. Entretanto, após o sucesso

instalação de uma nova tipologia como a de paisa-

controlado por poucos experts.2 O processo in-

da França, apenas para citar um exemplo. Os Comi-

à Convenção, mas que se visualiza de forma bas-

deve ser produzido pelo Estado-parte que define

numentos e Sítios (em inglês, International Council

pressão, alinhamentos e trocas fazem parte das ins-

também uma marcação profissional. Já as diversas

amplamente visíveis. À medida que o interesse e

cultural estava sendo tratada. Ao mesmo tempo, a

o direcionamento das práticas e do desenvolvimen-

Mundial aumentam, o pacto geopolítico entre os

abordagem mais integradora, a partir de setores

enquanto as preocupações técnicas e compromis-

criação de uma nova abordagem – a de paisagem

(MESKELL, 2014).

na sigla em inglês) (BANDARIN, 2012; BANDARIN;

variavelmente é longo e pode durar décadas. Ele

tês Científicos do Conselho Internacional dos Mo-

o perfil da candidatura. Normalmente, as equi-

on Monuments and Sites – ICOMOS) representam

embora não seja rara a participação ou mesmo

cartas e recomendações visam definir em conjunto

listas estrangeiros, especialmente naqueles paí-

to teórico que dirige a atuação.

pes são constituídas por profissionais nacionais,

coordenação do trabalho por parte de especiases onde é escasso ou inexistente o número de

Antes de ser colocada em votação, uma

profissionais inseridos no sistema de Patrimônio

candidatura também precisa ser analisada pelos

meetings e oficinas para a discussão das candi-

ção. No caso do patrimônio cultural, a Convenção

Mundial. É comum a realização de international

órgãos avaliativos definidos no texto da Conven-

tante evidente na assembleia. Se acordos, lobbies,
tituições técnicas, é no comitê que eles se tornam

a corrida para inscrições na Lista do Patrimônio

Estados-partes da Convenção também aumenta,

sos com a conservação dos sítios inscritos declinam
A candidatura do Rio de Janeiro precisou

discussões.

Por outro lado, nesse mesmo momento

havia aqueles que se posicionavam contra uma

ampliação da forma como a ideia de paisagem
tentativa de ampliação para áreas urbanas de uma

ligados à UNESCO, vinha sendo defendida pela

urbana histórica, ou historic urban landscape (HUL,

OERS, 2012).

reserva ao ICOMOS a tarefa de produzir essa ava-

ser encaminhada em todas essas esferas da polí-

inscrição, a revisão para reapresentação futura e

A decisão de encaminhar a candidatura dentro da

a declaração dentro da linguagem técnica inter-

aceitar sem necessidade de revisão. Pode, inclusive,

tagens e desafios. Esta tipologia foi criada em 1992

dessa tipologia nessas condições. Esse contexto

dos valores inscritos e a delimitação dos sítios. A

térios ou tipologias diferentes daqueles apontados

do na relação entre sociedade e cultura. Portanto, a

sítio original proposto e por transformar a parte

Entretanto, apesar de o parecer dos órgãos

sítio deveriam ser pautadas a partir dos elementos

daturas. Visitas técnicas realizadas para especialistas onde o bem é apresentado e se discutem

suas potencialidades para inscrição também fa-

zem parte desse processo, ajudam a enquadrar
nacional e contribuem para dirigir a definição

liação. O parecer da avaliação pode indicar a não

nova avaliação, aceitar com pequenas revisões ou

recomendar que o bem seja inscrito segundo cri-

tarefa de enquadrar, portanto, o que é passível

pelo dossiê, fato, aliás, bastante comum.3

trimônio Mundial é uma tarefa de construção de

avaliativos desempenhar um papel importante, é

ou não de compor o sítio e entrar na Lista do Paviabilidade e de aceitação dentro do léxico técni-

co internacional dos experts.

o Comitê do Patrimônio Mundial que toma a decisão final. Ele é formado por 21 representantes dos

2

Para uma crítica ao papel dos experts a partir de diferentes contextos, ver a coletânea organizada por Schofield (2014).

3

O guia operacional descreve dez critérios de valores. Os sítios que desejam inscrição precisam apontar e justificar ao menos um critério

no qual se enquadrariam. Embora o dossiê do Rio de Janeiro seja construído apontando para os critérios I, IV e VI, por recomendação do
ICOMOS a cidade foi de fato inscrita nos critérios V e VI.
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No Rio, o fato de a tipologia de paisagem

tica, da geopolítica e da tecnocracia da UNESCO.

cultural nunca ter sido aplicada em grandes áreas

tipologia de paisagem cultural trouxe algumas van-

vez que não havia um parâmetro anterior de uso

para inscrição de sítios nos quais o OUV é construí-

urbanas colocou outra série de problemas, uma

terminou por reduzir bastante a abrangência do

atribuição de valor e a consequente delimitação do

da área construída da cidade, que antes fazia parte

mais característicos da cidade no que diz respeito

tretanto, é na área que permaneceu inscrita como

à sua peculiar relação entre sociedade e natureza.
Esta obrigação na atribuição de valor fez com que

determinados elementos da cidade considerados

do sítio, em zona de amortecimento (Figura 1). Enzona de amortecimento que está talvez a grande
inovação e o maior desafio. Trata-se de uma área

que em 2010 possuía mais de 490 mil habitantes,

importantes por muitos ficassem de fora do sítio,

com bairros importantes da cidade em permanen-

nho encontrado foi o da construção do valor em

cepcional adotado – a forma como essa cidade se

como a área central e histórica da cidade. O camitorno da relação da cidade com seu sítio e daí a

te transformação. A partir do valor universal ex-

desenvolveu se relacionando com a montanha e o
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Fig. 2 - Fonte: IPHAN (2009).

Fig. 1 - Fonte: IPHAN (2009).

mar –, uma nova ideia de paisagem cultural tenta

gestão têm que ser também pensados a partir dis-

nas em transformação. Essa área, hoje localizada na

as ações do Patrimônio Mundial durante tantas dé-

so, libertando-se do fetiche da forma que integrou

zona de amortecimento, marca as tensões e dispu-

cadas. A forma espacial é sem dúvida importante e

de Patrimônio Mundial e do significado e possibili-

ciais que configuram uma dada paisagem, mas ela

tas em torno de concepções mais alargadas ou não

dades da tipologia de paisagem cultural.

Ao mesmo tempo, a ausência do Centro

Histórico no sítio inscrito também é significativa de

uma nova forma de atribuição de valor que não se
faz refém exclusiva do valor histórico, mas que tem

está em conexão direta com as relações socioespatem que ser pensada de maneira diferente daquela

como tem sido tratada.

Já no âmbito do Comitê do Patrimônio

Mundial, o fórum que se definiu como geopolítico

por natureza, também foi necessária uma série de

na espacialidade do bem seu principal elemento

ações que contribuíram para o sucesso da inscrição.

crição do sítio, são as relações socioespaciais que

tão com assento no Comitê do Patrimônio Mundial,

balizador. No caso da atribuição de valor para a ins-

estão no centro da atenção. A paisagem é fruto

dessa relação. Os instrumentos de proteção e de

Um ano antes da apreciação, em 2011, o Brasil, enteve um papel importante na aceitação do sítio

indicado pela Colômbia das suas paisagens cafe-

Figura 1: Rio de Janeiro – Paisagens cariocas, entre a montanha e o mar. Delimitação da área inscrita na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.
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Fig. 3 - Fonte: IPHAN (2009).

ser adotada para dar conta de grandes áreas urba-

Figura 2:

Rio Patrimônio Mundial – Enseada de Botafogo e Corcovado, com a zona de amortecimento entre eles.

Figura 3:

Rio Patrimônio Mundial – Parque do Flamengo
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eiras, que também enfrentava algumas resistências

o Comitê Gestor da Paisagem Cultural do Rio de

jeito do patrimônio, há uma dificuldade enorme

Deste modo, a constituição de comitês sim-

por diversos fatores, entre eles o grande tamanho

Janeiro, que deveria ser o espaço político de par-

de diminuir o papel técnico e geopolítico de uma

bólicos ou, pior, de comitês formados apenas por

já fora do comitê, o Brasil viu a Colômbia ter um

nado precariamente até sua total paralisação em

partir da política local, com a participação das co-

sição desses espaços de gestão. Para que se consti-

revelam também uma sobrerrepresentação dos

mann (2015), estão: 1) a grande quantidade de

tante que diferentes setores da sociedade estejam

do sítio e a dificuldade de gestão. No ano seguinte,
protagonismo na condução da votação do Rio de

Janeiro. Em função de todo um trabalho de negociação e aceitação, a inscrição foi acatada mesmo

sem um plano de gestão completo para o sítio, exi-

ticipação, segue sem homologação, tendo funcio-

2019. As representações previstas para o comitê
técnicos da prefeitura e uma quase inexistência da

sociedade civil, esta representada também por or-

inscrição e torná-la mais uma prática construída a

munidades. Entre os obstáculos listados por Bru-

representados e que mesmo esta construção da

problema é apontado por Swyngedouw (2018)

jetividade e pouco tempo dedicado a cada um; 2)

ganizações técnicas. O resultado disso é que boa

o alto custo de consultorias e de trabalhos de ava-

do sítio proposto.

da cidade está inscrita como Patrimônio Mundial

e seu destino não estão dentro da racionalidade

Como apontado, o conjunto geopolítica e

servação de sítios e edifícios, com características

Dessa forma, entre os pilares do Patrimônio

Mundial, técnica e geopolítica fizeram sua parte na

construção da viabilidade da candidatura do Rio.

como o perigo de se cair naquilo que ele chama

da Convenção de 1972, preocupada com a con-

conselhos e comitês técnicos que mascaram uma

tecnicismo têm direcionado a maior parte dos pro-

naturais ou com a vida selvagem neles; 4) o fato de

pação da população e daqueles que têm acesso a

no processo de inscrição, quanto na gestão. Entre-

bora assessorado por órgãos técnicos; 5) embora

ou o que isso significa.

cedimentos na Lista do Patrimônio Mundial, tanto

discussão com a base dos sujeitos desse patrimônio.

tanto, talvez um dos problemas mais graves que
têm mobilizado uma série de ações no sentido de

revertê-lo, poucas vezes bem-sucedidas, é o distanciamento do Patrimônio Mundial da população

II

local, ou, como esta é comumente referenciada nos

OS GRANDES

textos, da comunidade.

AUSENTES:
A POPULAÇÃO

Embora amplamente difundida e apontada

como uma das bases do sistema de Patrimônio Mun-

E A POLÍTICA

2019, 2017a; 2017b; ZAMANT, 2015), possivelmente a maior fragilidade de todo o processo de

inscrição e gestão do Rio de Janeiro como Patri-

mônio Mundial é a falta de participação da população. Todo o processo foi tomado como técnico, e

as ações de publicização ou de construção de me-

canismos de diálogo com a população não foram

executadas. Passados hoje nove anos da inscrição,

as comunidades do passado sejam comumente as

Os modelos de governança-além-do-Estado

criadoras do OUV, frequentemente as comunidades atuais aparecem nos dossiês de candidatura

sujeitos (BRUMANN, 2015, p. 277).

ter realmente democrático desses novos modelos

Reconhecendo todos esses problemas, tem

Estado e privados. Embora, como vimos, o cará-

seja objeto de discussão (SWYNGEDOUW, 2018;

havido uma série de recomendações para a forma-

AZEVEDO, 2019; 2020), eles têm transformado a

setores da sociedade tenham voz e voto. A insta-

revisa radicalmente a articulação entre Estado e

lação de comitês gestores de Patrimônio Mundial

tornou-se uma exigência nos planos de gestão re-

centes e aponta para caminhos que, ao menos no

gestão urbana. A prevalência dessa configuração

sociedade civil, e inaugura novos modos de governança que, no caso da política de patrimônio

material no Brasil, são ainda absolutamente exóti-

nível da gestão local, poderiam superar problemas

cos, uma vez que ela é dominada pela autoridade

(BRUMANN, 2015). A falta de espaços políticos do

perts e da geopolítica e seu jogo de forças.

quando, no máximo, com outros técnicos, como

é também por nós indicada (RIBEIRO, 2019).

do patrimônio calcados nos modelos de demo-

no Centro do Patrimônio Mundial e nos encontros

sobre a Convenção são apontados como razão

patrimônio, onde a participação pode ser efetivada,

trazidos pela supremacia do tecnicismo dos exEntretanto, ao construir espaços políticos

do técnico, muito pouco, ou nada, compartilhada,
nos casos dos Conselhos Consultivos.

Os comitês gestores podem ser soluções ca-

Embora amplamente aceito e defendido em

cracia participativa, estes podem cair nos mes-

pazes de trazer pequenas revoluções para o Patrimô-

da população como a verdadeira detentora e su-

no caso brasileiro, nos Conselhos Municipais, por

mas é necessário atentar para a sua estruturação para

todos os documentos que argumentam em favor

2

Para uma crítica ao papel dos experts a partir de diferentes contextos, ver a coletânea organizada por Schofield (2014).

3

O guia operacional descreve dez critérios de valores. Os sítios que desejam inscrição precisam apontar e justificar ao menos um critério

no qual se enquadrariam. Embora o dossiê do Rio de Janeiro seja construído apontando para os critérios I, IV e VI, por recomendação do
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têm crescido sobretudo na discussão da gestão ur-

bana. Em geral, estes arranjos são compostos por

redes de governança participativa, com atores do

mos desvios e problemas que muitos encontram,

nio Mundial e para as cidades onde estão situados,

exemplo. Sob o discurso de uma maior democra-

que não fiquem reféns da geopolítica ou da técnica,

pessoas que definem procedimentos e tomam de-

de referendo de poderes já instituídos.

cia, o controle é atribuído a um grupo restrito de

ICOMOS a cidade foi de fato inscrita nos critérios V e VI.

suas forças baseados no discurso da técnica.

apenas como um fator de distúrbio, buscando-se

em geral uma proteção contra e não para aqueles

algo longe de ser uma exclusividade do Rio. Entre

dos embaixadores e representantes diplomáticos

maior democracia, mas que restringem a partici-

esses fóruns de debate e/ou decisão, construindo

ção de espaços políticos locais nos quais diferentes

os fatores, a complexidade do sistema e o papel

de cidade pós-política, uma cidade controlada por

ser uma convenção entre Estados e o comitê, em-

dial da UNESCO, a participação das comunidades é

pequena e há vários obstáculos para sua realização,

Conforme já apontado diversas vezes (RIBEIRO,

representação seja um objeto de discussão. Este

liação que o sistema demanda; 3) as comunidades

parte da população do Rio sequer sabe que parte

Entretanto, o peso destas provocou e continua provocando a obliteração do terceiro pilar, a política e a

tuam em espaços políticos democráticos, é impor-

sítios examinados em cada reunião, que requer ob-

gência comum para as inscrições contemporâneas,
em função do alegado ineditismo da candidatura e

técnicos constitui um perigo verdadeiro na compo-

cisões a partir de um discurso de autoridade técni-

uma vez que, nesse caso, se tornariam apenas fóruns

ca (AZEVEDO, 2019).
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III

CONSIDERAÇÕES:

como uma ferramenta fundamental para inscrição

IV

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

e gestão de sítios, sob pena de ser reduzida a um

A SAÍDA PELA

mero instrumento da geopolítica entre Estados

POLÍTICA LOCAL

e do campo de força dos técnicos e do mercado,

como vários casos já indicam ter sido a direção to-
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dos experts e diplomatas.

Embora apontado como o elo mais fraco de
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É preciso estar atento para o fato de que o

tripé técnica, geopolítica e política não se sustenta
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RESUMO

A Arqueologia Urbana é uma ferramenta imprescindível para a gestão do patrimônio cultural. No entanto,
para que a dimensão arqueológica das cidades esteja ligada à vida dos habitantes e turistas, convém que

o Arqueourbanismo incorpore uma perspectiva transdisciplinar e inclua em sua metodologia estudos de
percepção social, de modo a fundamentar ações participativas e colaborativas. Apresentam-se neste artigo

resultados de estudos sobre a relação entre a participação cidadã e as boas práticas a respeito da dimensão

arqueológica de cidades Patrimônio Mundial da Ibero-América, bem como algumas reflexões iniciais sobre

os desafios para a gestão e socialização do patrimônio das cidades pela pandemia da Sars-CoV-2, as quais
serão aprofundadas no futuro.

I

APRESENTAÇÃO

A gestão do patrimônio cultural nas cidades constitui enorme desafio para os agentes implicados,

decorrente de uma variada gama de fatores. O turismo cultural, embora seja um meio de preservar e
socializar os bens culturais, quando mal planejado

que esse compromisso ainda precisa ser conquistado em diversos lugares.

Em tal contexto desafiador, o “Arqueourba-

nismo” (ou Arqueologia Urbana) se apresenta como

atividade-chave para a gestão dos bens culturais

e implantado, resulta tanto nos riscos decorrentes

de natureza material e imaterial que constituem o

cação de marcos espaciais e sensíveis da memória

no âmago das relações entre o romantismo das ru-

do turismo de massa quanto na redução e coisifisocial, transformando-os em produtos vendáveis

perfil das cidades, pois o fazer arqueológico está

ínas, o palimpsesto das paisagens e o salvamento

e consumíveis. Por esse motivo, é frequente que

do que pode ser destruído pelas transformações

frustrado em virtude da escassa participação das

menta imprescindível para a gestão do patrimônio

o potencial pedagógico dos monumentos se veja

da cidade. Posto que a Arqueologia seja uma ferra-

comunidades a eles ligadas nos processos geren-

cultural urbano, a experiência demonstra que os

trimônio cultural seja capaz de beneficiar e desen-

solidados. Por isso, a fim de descortinar possíveis

ciais. Embora o compromisso cidadão com o pavolver as comunidades — provendo-lhes recursos

econômicos, culturais e identitários —, está patente

seus “modos de fazer” às vezes estão pouco con-

caminhos e soluções, apresentam-se a seguir resultados de estudos sobre a dimensão arqueológica
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de cidades Patrimônio Mundial da Ibero-América.

urbano dos arqueólogos lhes possibilitou debru-

a gestão da dimensão arqueológica em cidades

dieta e outras tantas manifestações da vida nas so-

MENA, 2007; QUEROL, 2020). A complexidade

Esses dados podem ser considerados na formula-

çar-se sobre a produção, o consumo, o comércio, a

Rio de Janeiro, aberta a ulteriores desenvolvimen-

e desdobramentos da pandemia da Sars-CoV-2.

ção de uma metodologia de trabalho na cidade do
tos, inclusive no contexto conformado pelos efeitos

Patrimônio Mundial (MARTÍNEZ DÍAZ; CASTILLO

Grupo lançou mão da Investigação e Ação Partici-

ciedades modernas (MAJEWSKI; GAIMSTER, 2009,

das questões abordadas exigiu a incorporação

método desenvolvido por Yoland Wadsworth em

identificar e recuperar os modos de ser e de estar

Psicologia Social, Sociologia, Conservação e Res-

p. 530). Por isso, a Arqueologia Urbana possibilita

O Arqueourbanismo não pode ser reduzido

nas cidades, para o presente e para o futuro, de

lização de projetos urbanísticos limitados, ou para

quem as habita. A partir do pressuposto de que a

certos segmentos sociais. Dele decorre a possibi-

um caráter de palimpsesto, a Arqueologia Urbana

a um conhecimento instrumentalizado para a reaatender a demandas específicas e imediatistas de

lidade de se compreender as escolhas e as impo-

sições que conformaram o cotidiano de nossos

antepassados, seu ir e vir e sua forma de estar nas

cidades e que permanecem presentes em nosso
caminhar, como ecos, como rotinas aparentemente

forma mais acorde com os anseios e interesses de

dimensão arqueológica das cidades lhes confere
se destaca como um meio de vivenciar a interco-

nexão entre forma, tempo e espaço, e de experi-

Informação. A partir do modelo de trabalho deno-

minado Arqueologia Preventiva, a equipe interdis-

habitantes tornou evidente a necessidade de in-

bém fazem parte dos estudos.

Espanha. A análise da percepção social de seus

sua vez, deram lugar a conceitos de gestão como a

cou-se a desconexão do patrimônio arqueológico

percepção social, construção de mapas de stake-

logia Preventiva (QUEROL, 2020).

consequência de uma falta de entendimento e

Para que o Arqueourbanismo contribua

gestão de três cidades Patrimônio: Alcalá de Hearqueológica exerce um papel reduzido. Identifi-

com outros valores e recursos socioculturais, como

comunicação entre as pessoas envolvidas na pro-

deve-se buscar os canais para viabilizar essa visão.

para evidenciar a relação entre os habitantes e

de gestão que não sejam meramente instrumen-

convém adotar uma perspectiva transdiscipli-

as medidas de proteção e valorização da dimen-

das estejam a serviço do pensamento crítico da

base para a gestão participativa e colaborativa

estratégias relacionadas ao Patrimônio Mundial

tância, a favor de uma valorização sócio-histórica

Grupo de Pesquisa Gestão do Patrimônio Cultu-

que todas as pessoas devem ser agentes da ges-

A prática da Arqueologia Urbana se desen-

UCM), liderado por Alicia Castillo Mena. Iniciado

indicou que as dimensões científico-técnicas e po-

de se reconhecer, a partir da cultura material res-

as cidades Patrimônio Mundial da União Euro-

e articuladas, com melhores ou piores resultados.

das cidades da Idade Moderna europeia. O fazer

a escassez de projetos de pesquisa voltados para

se relacionava de forma satisfatória com as demais

turistas e a dimensão arqueológica das cidades,

nar e desenvolver estudos de percepção social,

dos bens culturais. Um exemplo é o trabalho do

ral da Universidade Complutense de Madri (GPC/
1

há mais de dez anos com o objetivo de estudar

peia e da América Hispânica, o Grupo constatou

teção, uso e deleite dos bens culturais. Por outro

lado, também ficou evidente o descompasso entre

1 Alicia Castillo Mena, como membro especialista do Comitê Científico Internacional de Gestão do Patrimônio Arqueológico do ICOMOS,

levou parte das estratégias aqui descritas àquela entidade, que as incorporou em um texto de boas práticas em parques arqueológicos,
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texto e agentes envolvidos (pesquisadores locais e

mento dos bens arqueológicos urbanos, a partir do

constou ao menos de uma parte de estudos sobre

holders e técnicas participativas. Os resultados le-

varam à conclusão de ser conveniente incluir a IAP

nos planos e estratégias de gestão do patrimônio

arqueológico declarado Patrimônio Mundial.

são arqueológica de âmbito urbano e as demais

(CASTILLO MENA; QUEROL, 2014). Pressupondo

II

PESQUISAS
REALIZADAS

tão do patrimônio cultural dessas cidades, a análise

lítico-administrativas frequentemente estão ativas

No entanto, a dimensão social mal era tratada, nem

A.

Gestão patrimonial em Alcalá de Henares

No âmbito do projeto “A dimensão arqueológica

perspectivas do patrimônio cultural.

em Cidades Patrimônio Mundial: avanços para a

tância estratégica do investimento na participação

e La Habana”, uma questão foi tratada de forma

Tal constatação levou a considerar a impor-

aprovado em Assembleia Geral do ICOMOS, em Nova Délhi, em 2017.

A tática retroalimentada da IAP permitiu

envolvimento cidadão nesse processo. O método

impostos por consensos políticos, e, na sequência,

gatada em grande quantidade, as características

resultados das experiências etnográficas que tam-

nares, Puebla e La Habana, nas quais a dimensão

para forjar o conceito de sítio-cidade e compreen-

carta arqueológica urbana ou de risco e a Arqueo-

volveu no pós-guerra, em função da necessidade

à necessidade de revisar constantemente a meto-

demais participantes) com vistas a melhorar o trata-

mas sociais estabelecidas, de maneira alguma es-

e do bem-estar das pessoas.

posições de Pyburn (2007; 2009) no que se refere

Posteriormente, o projeto se concentrou na

em interrelação com outras intervenções que, por

cidade a partir da Arqueologia e, em última ins-

no processo. A prática tem sido aplicada há duas

décadas na Arqueologia, coincidindo com as pro-

desenvolver atividades específicas para cada con-

multifocais na estratigrafia urbana, material e ima-

tais, mas que os instrumentos e normas concerta-

e volta-se a pesquisar, incluindo os participantes

fórmula para resolver conflitos e desenvolver es-

der os estudos arqueológicos no âmbito urbano e

A partir daí, poderiam ser estabelecidas soluções

1998, pelo qual se pesquisa, muda-se o enfoque

dologia arqueológica, levando em consideração os

tratégias de preservação do patrimônio cultural.

lha entretecida de pessoas e coisas. Vale destacar,

pativa (IAP), ou Participatory Action Research (PAR),

ciplinar coletou dados sobre diversas cidades na

no cenário europeu, o Congresso de Tours (VVAA,

veis e geram narrativas históricas mutlivocais e

táticas, mas que representam acordos, por vezes

tauro, Museologia, Antropologia e Arqueologia,

Arquitetura e Urbanismo, Direito e Tecnologia da

centivar e promover a participação social como

1982), determinante nas décadas de 1980 e 1990

terial. Isso deve ser combinado com outras nor-

de pesquisadores de outras especialidades, como

mentar, ao romper a linearidade do tempo, a ma-

sem sentido ou explicação.

Entretanto, esses vestígios são interpretá-

lificação das estratégias de gestão. A partir daí, o

cidadã na gestão dos bens culturais e do desenvolvimento de conhecimento científico para a qua-

gestão patrimonial em Alcalá de Henares, Puebla
específica. Realizou-se, em 2016, um estudo-piloto
sobre a relação entre os moradores do bairro Reis
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Católicos, em Alcalá de Henares, e a as ruínas mu-

2014; 2016), nos quais se destaca a necessidade de

2015 e 2017, constituindo-se de um estudo de per-

cabe ressaltar que as eventuais discordâncias entre

um contexto de conflito potencial, caracterizado

efetivamente preventiva, da perspectiva transdisci-

realizado em Alcalá de Henares, Puebla e La Haba-

(bem como os vindouros) não põem em questão a

sealizadas da cidade romana, Complutum. Ali havia

pela multiculturalidade e pela situação de exclusão

e de vulnerabilidade social. No bairro em tela, convivem diversas comunidades: cigana, romena, afri-

produção de conhecimento, de uma Arqueologia

plinar e da participação cidadã na gestão do patrimônio cultural das cidades. Cabe ainda ressaltar

que os textos propõem ferramentas para alcançar

cepção social, acorde com as propostas do projeto
na. O objeto foi o Instituto de Pesquisa e Memória
2

Pretos Novos (IPN), sediado sobre o antigo cemité-

rio destinado a africanos escravizados recém-che-

os estudos arqueológicos e históricos supracitados

dimensão representacional e a força simbólica do

Valongo para a história da diáspora africana.4

Em uma primeira aproximação ao patrimô-

cana subsaariana, latino-americana, entre outras.

esses objetivos: ética profissional, programas de

gados de África ao Rio de Janeiro, mortos antes da

mente um discurso polifônico sobre o patrimônio

desenvolvimento de planos, programas e projetos

ções seminais sobre o cemitério estão recolhidas

com a dimensão arqueológica da região portuá-

ações integradas e participativas, antes de realizar

percepção social e tecnologias de informação e co-

versa sobre a história social dos últimos anos de

como Porto Maravilha. O estudo de percepção so-

Diante da importância de se construir horizontal-

cultural e implantar práticas inclusivas por meio de

os estudos de percepção social optou-se por experimentar métodos de conhecimento e mapeamento do território, designadamente à deriva (SALADI-

NO; CASTILLO MENA, 2018b). Em outras palavras,

treinamento, grupos de trabalho interdisciplinares,

utilizando metodologias participativas, estudos de
municação.
B.

assumiu-se a necessidade de “reconhecer o terre-

Relação dos moradores com a dimensão

arqueológica da cidade do Rio de Janeiro

no”, sua dinâmica, sua atmosfera e seus agentes e

de coletar dados para então delinear uma proposta de estudo de percepção social sobre a relação

a.

Cemitério dos Pretos Novos

venda entre os anos de 1774 e 1831. As investiga-

no livro À flor da terra, de Júlio Pereira (2007), que
funcionamento do cemitério, e nas pesquisas de

mestrado e doutorado de Reinaldo Tavares (2012;

nio cemiterial escravagista, pretendeu-se observar

a relação que as comunidades locais estabeleciam
ria, impactada pelo projeto urbanístico conhecido

cial foi desenvolvido com a aplicação de um questionário, objetivando traçar um perfil sociocultural

2018), que tratam dos estudos arqueológicos rea-

da população desse entorno, coletando dados

A descoberta do cemitério ocorreu em 1996

trimônio Arqueológico e sobre a sua relação com

lizados no IPN.

sobre seu entendimento sobre Arqueologia e Pa-

e, desde então, outros equipamentos relativos ao

o IPN e seu sítio arqueológico referente. A peque-

Rio de Janeiro passaram a receber crescente aten-

nos arredores da zona estudada, evidenciou um

tráfico negreiro localizados na zona portuária do

na amostra analisada, produto da coleta de dados

entre comunidade e patrimônio cultural.

Alguns temas e reflexões convergentes entre as

ção. O auge desse processo de evidenciação das

quadro interessante sobre a relação das pessoas

didos à região periférica de Alcalá de Henares, ao

varam à realização de estudos preliminares na ci-

ológica dos marcos espaciais da diáspora africana

dimensão arqueológica. Os resultados prelimina-

A implantação de um estudo de percepção social

cução das etapas do estudo apresentado no item

longo — construído em 1821 para viabilizar a im-

estratégias de valorização e de socialização do pa-

vizinhos resultaram na reativação de memórias co-

analítico recaiu sobre duas referências cuja dimen-

pela UNESCO. Até o momento, além do relatório

Pretos Novos. Nesse sentido, sobressaiu o poten-

No ano seguinte, os estudos foram esten-

distrito Reyes Católicos, contíguo à Porta de Madri.

e a proposição de atividades participativas com os

letivas em dois espaços de sociabilidade do bairro,

pesquisas realizadas pelos autores deste texto le-

dade do Rio de Janeiro, concomitantemente à exe-

memórias da cidade a partir da dimensão arquese deu em 2017, com a titulação do Cais do Va-

anterior. No caso da capital fluminense, o olhar

portação de escravos — como Patrimônio Mundial

são arqueológica é evidente, designadamente: o

da proposta de inscrição do Cais na lista de Patri-

reconhecidos pela própria vizinhança como epi-

Cemitério dos Pretos Novos, dentro da zona de

comunidades podem se encontrar.

do Valongo, declarado Patrimônio Mundial pela

outras pesquisas vinham sendo apresentados e de-

da Floresta da Tijuca, uma das áreas que compõem

2013; LIMA; SENE; SOUZA, 2016). No entanto, um

sobre Patrimônio Mundial, realizados em Menor-

clarada pela UNESCO paisagem cultural urbana

posteriormente desenvolvido em um artigo mais

centros da vida social da região, onde as distintas

As experiências e os resultados dessas e de

batidos em uma série de congressos internacionais

ca nos anos de 2012, 2015 e 2018. Os debates e

atividades participativas resultaram na redação de

documentos sobre boas práticas (CASTILLO MENA,

2

amortecimento do Patrimônio Mundial do Cais

UNESCO; e os marcos situados no Parque Nacional

a zona pela qual a cidade do Rio de Janeiro foi depatrimônio mundial.

A primeira abordagem sobre a dimensão

arqueológica do Rio de Janeiro foi realizada entre

Parte do estudo foi apresentada no VII Seminário de Antropologia Portuguesa, em 2016, e publicada na revista eletrônica do Centro de

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (SALADINO; CASTILLO MENA, 2018a)
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mônio Mundial, os únicos trabalhos acadêmicos
3

diretamente relacionados à sua materialidade são

dois artigos produzidos por membros da equi-

que vivem e circulam por esse entorno com a sua

res apontaram para a necessidade de desenvolver
trimônio arqueológico referente ao Cemitério dos

cial do IPN para mediar conflitos sociais e culturais

com base no princípio de que o passado não se

resgata, mas se constrói a partir dos interesses do

presente, sendo então sinônimo de poder e ide-

pe da arqueóloga Tânia Andrade Lima (SOARES,

ologia, como aponta Laurajane Smith (2006). De

dos capítulos da tese de Reinaldo Tavares (2018),

museológicas constituem ferramentas estratégicas

abrangente (TAVARES et al., 2020), contém diver-

da democracia, pois “as relações participativas e

gências na interpretação do monumento no contexto da paisagem do Rio de Janeiro. Entretanto,

fato, os usos e as apropriações das instituições

relevantes para a construção da gestão cultural e

colaborativas, entre especialistas e não especialistas, são componentes centrais para uma efetiva

3

Valongo Wharf Archaeological Site: proposal for inscription on the World Heritage List. Rio de Janeiro: 2016.

4

Esta perspectiva foi tratada no III Congresso Internacional de Boas Práticas sobre o Patrimônio Mundial (SALADINO, 2018).
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interpretação e preservação de sítios patrimônios

culturais” (CASTILLO MENA, 2016, p. 243).
b.

A ausência da dimensão arqueológica nos

mentos sociais, com vistas a equalizar perspectivas

modelos de gestão, evidenciada pela carência de

Aliás, nos contextos latino-americanos, tais aborda-

e interesses, de modo a buscar desenvolver pro-

ção arqueológica nos documentos analisados pe-

Desde então, os arqueólogos enfrentam

e transformadores da sociedade e de sua relação

ética e científica, adensados por pressões e deter-

Por tudo isso, a Arqueologia Urbana do

menções explícitas sobre estratégias de interven-

Floresta da Tijuca

pós-processualistas e da Arqueologia Etnográfica.6

los pesquisadores do GPC/UCM, indica um isola-

gens dialogam com as visões anticoloniais.

cotidianamente toda a sorte de dilemas de ordem

jetos com rigor teórico-metodológico, relevantes

com a cidade.

No segundo estudo desenvolvido sobre a dimen-

mento ou desconexão do valor arqueológico em

2017 e fundamentado em revisão bibliográfica e

rências patrimoniais. Isso se caracteriza como con-

é mais possível a prática arqueológica dissociada

entre os agentes e pessoas envolvidas na proteção,

cimento e redistribuição, a base das reivindicações

rências patrimoniais. Além disso, o estudo de per-

preendimentos que impactam de formas diferen-

outras palavras, o Arqueourbanismo, recuperando

dos sobre o desconhecimento das especificidades

destacamos a implantação da linha 3 do Veículo

espaço, pode contribuir para a criação de uma ci-

lógico e, em certa medida, uma incompreensão e

de Janeiro, que demandou dos agentes envolvi-

são arqueológica do Rio de Janeiro, produzido em

análise documental, foi realizada uma prospecção
5

sobre a dimensão arqueológica do setor A de Rio

de Janeiro Paisagem Cultural Urbana Patrimônio

Mundial, que compreende o Parque Nacional Flo-

relação aos demais recursos socioculturais e refesequência da falta de compreensão e comunicação

uso e deleite de tais recursos socioculturais e refe-

resta da Tijuca e o Jardim Botânico. Os resultados

cepção social preliminar igualmente ofereceu da-

tura apresentado à UNESCO e o plano de gestão

e valores da Arqueologia e do patrimônio arqueo-

dos estudos desenvolvidos pelo GPC/UCM sobre

um distanciamento em relação à dimensão arque-

das leituras e análises sobre o dossiê de candidado bem em tela convergem para os resultados

outras cidades Patrimônio Mundial. Concretamente, a invisibilidade da dimensão arqueológica em

ológica da cidade do Rio de Janeiro.

rências patrimoniais contidas na área destacada

para o estudo. Entretanto, considerando as espe-

cificidades e complexidades referentes à gestão
de cerca de 130 sítios arqueológicos identificados

na área, além da cultura material associada às práticas econômicas e culturais dos períodos colonial

e imperial, e a “estratigrafia do abandono” (BRUNO,

2018), que aponta para o lugar secundário do patrimônio arqueológico nas políticas de preservação

(SALADINO, 2010), entende-se que é fundamental

ressaltar a dimensão arqueológica do bem no plano de gestão correspondente.

espaciais da memória, percursos, necessidades e

dos movimentos sociais, seja pela execução de em-

sado, presente e futuro no plano das cidades. Em

tes os distintos segmentos sociais. Como exemplo,

Leve sobre Trilhos (VLT) no Centro Histórico do Rio

dos um processo de escuta e negociação concluído pela concessão e adaptação das demandas e

propostas de todos, concretamente, poder público,
Todavia, os resultados alcançados são con-
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Mundial. O plano de gestão apresenta propostas

genéricas, que podem contemplar todas as refe-

das diversas demandas sociais, seja por reconhe-

comunidade científica e movimentos sociais.

ambos os documentos citados sinaliza a necessi-

à paisagem cultural reconhecida como Patrimônio

século XXI se transforma em uma ferramenta potente de mediação entre as pessoas, seus marcos

desejos e as políticas públicas, entretecendo pas-

e interpretando forma e tempo em determinado
dade na qual as pessoas possam se conectar entre

si, rompendo com a linearidade do tempo e, assim,
facilitando o encontro e o reconhecimento com as/

os habitantes do passado, seus costumes, suas escolhas e seu legado.

Por sua vez, essa visão da Arqueologia pode

7

dade de desenvolver estratégias de valorização e
socialização do patrimônio arqueológico referente

minações dos campos político e econômico. Não

Os arqueólogos gregos Hamilakis e Anagnostopoulos (2009) recordam que, desde os anos 1990,

o arqueólogo britânico Ian Hodder enriqueceu suas

pesquisas com as narrativas produzidas a partir da

Antropologia Social, incorporando os conceitos de
multivocalidade e reflexividade para contemplar as

perspectivas locais sobre o patrimônio arqueológi-

co. Assim, a percepção de que as memórias, visões,

se conectar com outras percepções mais pragmáti-

troversos, segundo o entendimento de alguns es-

cas, que vão desde a construção ou renovação de

JR., 2019, p. 237-254). Assim, esta experiência evi-

tigos. A Arqueologia, como a cultura, é elemento

pecialistas do campo do patrimônio cultural (NARA

dencia a complexidade que encerra a incontornável gestão de conflitos nos projetos de Arqueolo-

espaços até o planejamento de bairros, novos e anpotente na argamassa que une tudo; por isso, não

deve ser tratada de forma isolada. É possível que

gia Urbana, em tempos nos quais o monopólio da

os planejamentos urbanísticos do futuro tenham

perspectiva em prol de uma ecologia de saberes8

perspectivas, muito além da dimensão jurídico-le-

verdade atribuído à ciência moderna é posto em

de considerar a sua integração a partir de outras

(SANTOS, 2007). Fazem-se então necessários o re-

gal do campo do patrimônio cultural. Em outras

tica dos discursos do campo científico e dos movi-

de construir cidadania, que, por sua vez, não se

conhecimento e a notabilização da dimensão polí-

palavras, planejar e fazer cidades trata-se também

interesses e agendas dos agentes sociais impactam o fazer arqueológico confirma o estatuto do

patrimônio cultural como território de conflito. Essa

convicção não é recente e está associada às práticas desenvolvidas sob a égide das abordagens

6

Hamilakis e Anagnostopoulos reconhecem a Arqueologia Etnográfica como um campo eminentemente transdisciplinar e transcultural

caracterizado pela interconexão entre reflexividade crítica, natureza holística e multissituada, bem como pelo seu “caráter multitemporal
em vez de presentista, seu envolvimento sensual e sensorial com o mundo, seu compromisso político e sua concepção, como prática coleti-

va e em equipe, que transcende as fronteiras entre pesquisador e diversos públicos” e que, por tudo isso, demanda uma reflexão profunda
da “base ontológica e epistemológica da Arqueologia” (HAMILAKIS; ANAGNOSTOPOULOS, 2009, p. 65).
7

Parte do processo de negociação supracitado foi apresentada no V Seminário de Preservação do Patrimônio Arqueológico do Museu

8

O cientista social português Boaventura de Sousa Santos cunhou o conceito de ecologia de saberes ao reconhecer a necessidade de

de Astronomia e Ciências Afins (ANDRADE et al., 2019).
5

Parte desse estudo foi apresentada nas Jornadas Haciendo Ciudad desde la Arqueología, no Museo Arqueológico Nacional, em Madri,

em 2017.
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problematizar a ideia de que a verdade se esgota, e é monopólio da ciência moderna combiná-la com outras formas de saberes.
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restringe nem ao tijolo, nem às multas frente à de-

preciso pensar outros usos e fluxos no tecido urba-

compreensão das normas e imposições municipais.

banismo pode ser útil em, principalmente, dois

sobediência civil, muitas das vezes gerada pela in-

Sobre este aspecto, cabe ressaltar que as ciências

aspectos. O primeiro refere-se à possibilidade de

criar narrativas espaciais na virtualidade, ou seja,

de novos afetos, têm muito a contribuir.

lizando a coleta de dados e a criação de recursos

Neste momento de suspensão e reavaliação

em articulação com a Ciberarqueologia,9 potenciadidáticos e educativos, desenvolvendo simulações

dos modos de viver na cidade, decorrente da pan-

e roteiros a que se possa ter acesso no âmbito

protocolos vêm sendo discutidos e definidos pelas

ética da prática arqueológica em tempos em que

ternacional de Monumentos e Sítios (na sigla em

efeitos das mudanças climáticas e das práticas

Museus (na sigla em inglês, ICOM), e implantados

do Antropoceno. A Arqueologia Urbana tem po-

demia da Sars-CoV-2, vários princípios, diretrizes e

organizações internacionais, como o Conselho Ininglês, ICOMOS) e o Conselho Internacional de

pelas organizações formais em consonância com a

do ciberespaço. O segundo refere-se à dimensão
se observam, em maior ou menor intensidade, os

econômicas que contribuem para a conformação
tencial para contribuir para o desenvolvimento de

execução das etapas que constituem os planos de

políticas e práticas alinhadas com os documentos

Entretanto, neste momento em que nos

de — como exemplo, lembramos a Agenda 21 e a

flexibilização projetados pelo poder público.

internacionais que visam o bem viver da socieda-

encontramos em plena pandemia, sem vacinas

Agenda 2030 —, contribuindo para mediar anseios

a relação com o patrimônio cultural das cidades

trar soluções negociadas que priorizem os direitos

e medicação eficaz para o tratamento da doença,
está sensível e dramaticamente comprometida. É
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RESUMO

A questão sobre o que é viver nas “cidades-patrimônio” demanda uma abordagem inicial das relações entre

cidades, cidadãos e patrimônios. O artigo busca investigar essa questão através de conceitos, mas também
de vivências nessas cidades para finalmente entender se efetivamente existem “cidades-patrimônio” ou se
são as próprias cidades que se constituem em patrimônio.

Definitivamente instalado na agenda da contemporaneidade, o patrimônio histórico, artístico e cultural de

um povo hoje é parte do grupo legal conhecido pelo nome de “direitos difusos”. Deixou de ser uma ação
localizada em alguns monumentos e de se apresentar como bandeira política progressista para ser uma

prática corrente da administração pública, envolvendo todos os entes federativos brasileiros – desde a instância federal, onde nasceu, até os municípios – e centenas de profissionais e técnicos, afetando setores

sociais e da economia, redefinindo rumos de desenvolvimento e impactando cotidianamente a vida dos

cidadãos que residem e atuam em ambientes protegidos pelas instituições de preservação do patrimônio.
Por sua abrangência e por apresentar reflexos na vida de grande parte da população, o pensamento sobre

a preservação patrimonial precisa, portanto, dirigir um olhar para essas vivências, além das técnicas, conceitos e metodologias de que tanto tem se ocupado a literatura especializada. Mas como não há como situar

essas vivências sem uma visão mais ampla do campo onde se inserem, iniciaremos nossa reflexão revisando

alguns pontos basilares dos conceitos de patrimônio cultural e de Centro Histórico, para, a partir deles, entendermos seus efeitos na cotidianidade.

I

SOBRE O CONCEITO
DE PATRIMÔNIO

A noção de patrimônio cultural contemporânea é

essa abrangência passou a se deslocar do bem ex-

cionou em seus primórdios, ligando-se apenas à

daqueles objetos que documentam a história e

muito mais ampla do que aquela que se conven-

excelência artística e aos momentos mais importantes da história política. Através do aporte das

ciências sociais na segunda metade do século XX,

cepcional para o exemplar, aumentando o leque

passando a referir-se às diversas classes sociais. Por

outro lado, se a herança positivista do pensamento

patrimonial se preocupava mais com o objeto pa-
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trimoniado do que com o sujeito ao qual ele serve

ção – e liberta da aspiração ao congelamento no

ma-se a isto o fato de que, mesmo em uma

porâneo busca reverter isso ou tenta, pelo menos,

patrimonial se viu obrigada a admitir a transforma-

desses significados, os quais normalmente

ou com a sua função social, o pensamento contem-

tempo que marcava o campo de estudos, a agenda

um reequilíbrio entre sujeito e objeto de preser-

ção e a incorporar outras metodologias e atenção a

nosso âmbito de exame, é possível observarmos,

necessidade da diversificação de saberes, da varie-

vação. No caso das cidades, para nos atermos ao

em tempos não tão distantes assim, algumas abor-

aspectos antes não abordados. Exemplo disso é a

dade das fontes desses saberes como alternativa

pela sociedade e apoiada em instrumentos

única geração, há conflitos sociais em torno

de inclusão social, cultural e econômica.

não são unânimes. Compreender quais atri-

Todas essas questões também colocaram

butos devem ser preservados – e de que for-

em xeque a metodologia tradicional de se catego-

• As transformações urbanas em centros his-

classificações taxonômicas, na medida em que eles

ção se encontram borrados. Talvez até seja possível,

ma – é tarefa de difícil execução.

rizar os bens patrimoniais em grupos como “bens
móveis”, “bens imóveis”, “bens imateriais” e outras

dagens dominantes, como a preocupação com a

e complementação ao conhecimento acadêmico

a vivência das cidades, o reconhecimento de uma

preservação.

preservação e desenvolvimento urbano, ex-

implicações físico-ambientais de ordens práticas,

zação desses centros e outros impactos so-

com a ideia tradicional de patrimônio cultural, pos-

se não seria um erro distinguir-se uma cida-

os embates patrimoniais, mais do que neste ou na-

morfologia urbana mais do que com a ocupação e
única visão e versão histórica em detrimento da

multiplicidade de histórias, a valorização de excep-

cionalidades sobre as exemplaridades, entre ou-

e do aporte de políticas públicas integradas à sua

As pressões para transformação apresentam

ciais negativos, o que nos leva a questionar

nos remetem a princípios de respeito à preexistên-

de antiga de uma nova cidade, como se elas

arco teórico hoje existente tem estado sob cons-

processo histórico e submetidas às mesmas

ainda sem resposta, à espera de resultados empíri-

xões, está a perspectiva de se superar aná-

preservação do patrimônio, os quais certamente

mais visíveis é a de que o excesso de proteção teria

cia e às suas dimensões material e imaterial. Se o

servido antes à criação de “cidades-cenário” e que

esta postura teria gerado consequências sociais
graves como a expulsão de moradores tradicionais

tante crítica e reavaliação, restam muitas questões

pelo enobrecimento dessas áreas (gentrificação) e

cos e novos ensaios.

adaptação delas às demandas da contemporanei-

te importantes para essa necessária reavaliação

um excesso de conservadorismo, que impediria a

dade. Quando hoje se reclama também a atenção

com a função social do patrimônio, espera-se que

Alguns eixos de reflexão são particularmen-

contemporânea:

esta possa gerar conexões com outras questões do

• A significância é um conceito que tem ga-

versidade e identidade social, acessibilidade e qua-

Carta de Burra (ICOMOS, 1999), que o defi-

com as cidades, superando a ideia de “monumen-

tífico, social ou espiritual para as gerações

urbanismo atual, tais como o direito à cidade, a dilidade do espaço urbano. Ao imbricar o patrimônio

plicitando experiências negativas de cenari-

sociais e culturais que incidem sobre os modos de

tros exemplos de preponderância da matéria sobre

os conteúdos imateriais. Uma dessas distorções

tóricos exibem uma constante tensão entre

nhado destaque, conforme se pode notar na

ne como os valores “estético, histórico, cien-

não fossem uma só, resultado de um mesmo

estão misturados entre si e os limites dessa ordenahoje, falar de um “patrimônio urbano” coexistindo

to que as cidades são o campo onde se encontram

quele setor.

pressões locais. Como variante dessas reflelises exclusivamente estéticas (manutenção

II

SOBRE O
CONCEITO DE
CIDADES-

das características “visuais” e tipológicas
que fariam a cidade se constituir em uma

obra de arte) ou históricas (condenação de

-PATRIMÔNIO

qualquer transformação que corrompesse o

testemunho histórico: a cidade-documento),

já que se constata que a cidade é um artefato cultural sempre em transformação, função

O conceito de “cidades-patrimônio” deriva-se

ca entre permanência e transformação den-

que, no caso brasileiro, em seus primórdios, ele-

do espaço e do tempo, resultado da dialéti-

inicialmente do conceito de “cidades históricas”,

to isolado excepcional” e inserindo-o no grupo de

passadas, presentes e futuras” que se apre-

ampliou-se além da “alta cultura” em direção a um

na ambiência, nos usos, nas associações, nos

• O conceito de sustentabilidade tornou-se

direção ao conceito de “Centro Histórico”, na me-

junto de bens de caráter material e imaterial que

jetos”, referentes, portanto, à coesão entre

se desdobra em outros, tais como desenvolvi-

mente “históricas”, possuíam um núcleo que lhes

“direitos difusos”, o conceito de patrimônio cultural

entendimento de que, de fato, ele trata de um conconferem identidade e documentam a memória

sentam incorporados “no sítio, na estrutura,

registros, e se relacionam com os sítios e obvalores materiais e imateriais, que poderiam

tro do jogo da história.

central para as sociedades contemporâneas e

geu como objeto de proteção as cidades coloniais. Daí, adotou-se uma derivação técnica em

dida em que muitas cidades, ainda que não total-

mento sustentável e sustentabilidade amplia-

deu origem, o qual apresentaria valores similares

ambiente não é um estado, mas um processo,

revelam, na verdade, uma incongruência concei-

ser encontrados nos mais diversos suportes,

da, entendendo que a recuperação do meio

bem patrimoniado passou a se configurar como

ou por diferentes gerações. Trata-se de um

e que, além disso, ela só é possível através de

cultural, trazendo consigo questões relacionadas à

ferentes gerações apresentam valores diver-

social, às quais atualmente se junta o eixo cul-

e de uma morfologia peculiar, além de, como vi-

a preservação só alcança êxito se legitimada

contexto urbano.

de um povo. A questão simbólica impregnada

naqueles elementos que conferem significado ao

elemento basilar da preservação do patrimônio
intersubjetividade e ao jogo democrático. Associa-

da às cidades – estas sempre em constante muta-
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relativizados por acordos compartilhados

conceito de difícil abordagem, posto que disos quanto aos bens culturais que a história

e as sociedades anteriores lhes legaram. So-

um encontro entre as agendas ambiental e
tural. Sob este enfoque, temos também que

aos das “cidades históricas”. Ambas as acepções

tual, posto que toda e qualquer cidade é histórica

porque derivada de uma constituição temporal

mos, não ser possível isolar o centro de todo um
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No entanto, se a questão conceitual é im-

portante, o que se questiona é a apropriação e

o uso que se faz do chamado “Centro Histórico”.

os turistas são bastardos”, “E agora querem nossas

que ali se realiza, uma mistura de lugares, cultura,

obrigado”, “Turistas não são permitidos”...

te é. Sua candidatura foi recusada principalmente

casas”, “Meu prédio não é um hotel”, “Turistas? não,

ritmos e ritos próprios, enfim, como ela efetivamen-

Os “Centros Históricos” passam, então, a

sob a alegação de que não haveria como controlar

ma, por motivos de várias ordens, e, ao assim se

como que atemporais e atópicas, perdidas em um

ticas, e que, por isso, não se poderia conceder-lhe

bana, fazendo parecer que a “cidade real” é outra,

po pertencem a um presente artificial, sem chegar

Grande parte das vezes ele se destaca mesmo da

cidade-mãe, quase como uma existência autônoportar, vai diluindo as relações de identidade urque não aquele trecho que lhe deu origem. Isso

ocorre principalmente quando eles se constituem

como “griffe”, sinédoque do resto da cidade, que
a usa para lhe conferir uma personalidade que

muitas vezes não ocorre no restante de seu terri-

funcionar como múmias de uma cidade de outrora,

são de mudança como “zona central” de proteção

morar em uma cidade-patrimônio. Apresentamos

efetivamente se mostram. É claro que muitos se

que se vê é que a preponderância do poder do

cidade, onde se dá a intensidade da vida urbana, foi

se perguntar até quando situações como essas vão

datura foi acatada. O que se depreende do caso é

qualidade de vida de seus residentes, escravizados

a abranger apenas os locais dotados de alguma

mo os próprios moradores dessas cidades, mas o

nalidades. No Brasil, não faltam exemplos disso:
Paraty (Rio de Janeiro), Tiradentes (Minas Gerais)

cos que se, por um lado, exige uma caracterização

e Salvador (Bahia), com seu Pelourinho, que ex-

lidade única, por outro exige um atendimento a

de uma baianidade para turistas, subsidiada pelo

artificializa ainda mais a sua peculiaridade. Nes-

nós conhecemos.

ses casos, vê-se a substituição das residências de

(Parque Nacional da Tijuca, Jardim Botânico, Parque

do Flamengo, entrada da Baía de Guanabara, orla

pelas demandas externas e sujeitos às suas sazo-

um gosto padrão associado ao turista típico que

do Rio de Janeiro? Indicou as áreas com fraca pres-

beneficiam financeiramente dessa condição, mes-

Funcionar como “griffe”, na competição das

congelada para alcançar uma suposta persona-

(entenda-se, na verdade, congelar) essas caracterís-

a ser um lugar real, como cenários, à maneira como

durar e até onde são realmente benéficas para a

tem exigido uma cenarização dos centros históri-

pulsou a baianidade outrora ali residente em prol

de Copacabana e pontões), enquanto a verdadeira

urbanísticos locais, e mesmo a população

um efeito colateral nesta vida quando passam a ser

camisa de força que busca sua imobilização. No limite, aquilo que caracteriza as cidades como principal

A condição de “patrimônio cultural”, espe-

freado em nome de seu título, o que resulta em uma

remoção de moradores em prol da conser-

cidades, e acaba retirando delas a sua condição
que sobre elas incidem buscam, na verdade, a
proteção das excepcionalidades materiais e suas

a qual é proporcionada pela vida cotidiana, pelas

tura própria em constante transformação, deve ser

cuparem com a cultura peculiar que ali se instaura,
tradições locais e pelo diálogo que se estabelece

com a sua própria população, que a frui de manei-

vação do lugar como centro cultural, o que
felizmente vem se revertendo com uma

inserção mais dialógica do local com a vizi-

desenvolvimento, como a região francesa de Nord-

nhança. Na mesma cidade, ainda, o Plano Di-

sada matriz econômica ligada à mineração carbo-

não as integra às demais políticas públicas

-Pas-de-Calais, que precisou substituir sua ultrapas-

retor reconhece “áreas de preservação”, mas

nífera e viu na cultura – e em seu reconhecimento

urbanas, divórcio este que não é exclusivo

como Patrimônio da Humanidade – uma chance

de São Paulo, mas presente em quase todas

ímpar: tratou de valorizar suas montanhas de re-

as capitais brasileiras.

jeitos, transformando-as em ícones da paisagem

ras próprias e diversas.

e fazendo de sua história pregressa condição his-

• Em Salvador, Bahia, no Pelourinho, tenta-se

lução das candidaturas de Buenos Aires e do Rio de

públicas de reconversão de estruturas industriais

rida na primeira etapa da requalificação do

Nesse sentido, é interessante observar a evo-

tórica da modernidade para impulsionar políticas

Janeiro como Patrimônio Cultural da Humanidade.

em equipamentos culturais, utilizando a cultura e

cartazes ou murais com dizeres tais como: “Todos

como qualificação ao título, a vida urbana peculiar

desenvolvimento.
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da há anos, em tempos anteriores exigia a

Por outro lado, alguns sítios se utilizam do

firmeza a oferta de vagas de aluguel. Em Barcelo-

na, ou em outras cidades, é comum observarem-se

públicas das superquadras.

• Em São Paulo, capital, a Vila Itororó, tomba-

também no Brasil, como casas de aluguel através

forte reação contra os impactos relacionados com

social ali impregnada, como se pode notar

na incorporação privada das grandes áreas

fato cultural da modernidade, sua dinâmica, sua cul-

consequências econômicas, ao invés de se preo-

o turismo, tendo a municipalidade regulado com

tem dificuldade de compreender a utopia

poder público, entre tantos outros casos que todos

outras cidades e que as utilizam para fins de sema-

locais, exemplificado no caso de Barcelona, é uma

liário não dialoga bem com os parâmetros

“protegidos” por seus títulos, ao submetê-los a uma

título para gerarem políticas de transformação e

ções sociais e tradições locais. O que se vê nesses

uma configuração urbana extremamente

queles que estão efetivamente vivos, o que provoca

de cidade viva, pois as metodologias de gestão

de redes sociais como o Airbnb, destruindo rela-

do como Patrimônio da Humanidade e com

capacidade de imutabilidade em detrimento da-

dessas populações. Acrescente-se ainda que mui-

na, ou, ainda, como vem acontecendo na Europa e

• Em Brasília, com seu Plano Piloto reconheci-

peculiar e rígida, o desenvolvimento imobi-

incoerência flagrante.

como segunda casa de pessoas que moram em

a seguir uma breve coletânea de algumas vivên-

cias em cidades brasileiras:

que os parâmetros utilizados pela UNESCO tendem

cialmente por essas pressões, pesa forte sobre as

tas das antigas residências passam a ser utilizadas

até aqui, não há uma resposta padrão do que seja

apresentada como “zona de entorno” – e sua candi-

suas populações tradicionais por lojas, restaurantes e pousadas, com a consequente periferização

-PATRIMÔNIO
Como se pode depreender do que mostramos

tidade dos moradores, que muitas vezes nem se

cidades globais, ou apenas como atrator turístico

NAS CIDADES-

o título. Aprendendo com isso, o que fez a cidade

capital artificializa lugares e relações ao ponto de

reconhecem nesses centros.

VIVÊNCIAS

limbo em que não são o passado e ao mesmo tem-

tório, reservando este “centro” para os que não a

habitam de fato, esgarçando socialmente a iden-

III

Quando Buenos Aires se candidatou, apresentou,

uma reversão da forte gentrificação ali ocorbairro, nos anos 1970, através da recupera-

a tecnologia, com suas start-ups, como ativos de

ção das moradias, mas há uma grande dificuldade de financiamento e de projetos que
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atendam, a um só tempo, aos requisitos contemporâneos de moradia e à harmonia com

• O Mercado Central de Belo Horizonte, tradicionalíssimo em suas funções de mercado e representante legítimo da diversidade

o centro colonial.

da produção de todo o Estado, ao ver uma

de suas lojas se transformar em varejo de

• Em São Luiz do Maranhão, os grandes casa-

não tombar nada? Não se deve proteger especiali-

ma, o que os afasta de sua missão. No entanto, não

Talvez a virada epistemológica que a agenda patri-

verdade, eles estão inseridos em um sistema maior

dades? Não há claramente exceções no território?

são apenas eles que constituem a cidade real; na

monial contemporânea deva realizar seja a de en-

de relações e valores, e é a compreensão desse

frentar abertamente essas questões, reavaliando a

sistema que conta para a vivência plena da mensa-

rões da área central – esvaziada das classes

eletrodomésticos, foi “ameaçado” de tom-

atitude-padrão de proteger excepcionalidades em

gem que trazem consigo os bens patrimoniais.

culdade de sobreviver, transformando-se em

lojistas, temerosos de perder seu controle

do as demais referências comunitárias que a litera-

ativo de interesse do capital, como vetor de gen-

bamento, contra o qual se insurgiram seus

sociais mais ricas que ali moravam – têm difi-

comércio, serviços ou em habitação coletiva:

para o Estado. Só amenizaram a reação após

a alteração tipológica de uma habitação uni-

descaracterizarem.

habitacionais?

São enormes e muito variadas as vivências

uma promessa coletiva dos lojistas de não o

do ponto de vista patrimonial, como tolerar
familiar assobradada em múltiplas unidades

• Em Ouro Preto, Minas Gerais, o patrimônio é

em cidades tuteladas pelo “patrimônio”, ainda mais

des, com modelos de consumo sem limites. Atitu-

diversos não lhes modificassem. Por outro lado, o

de padrões sustentáveis de intervenções edilícias

de orientação, de memória, ou seja, valores que só

nio” – inclusive democratizando o acesso de todos

um livro...

sariamente exige que os bens protegidos estejam

social de geração de valores identitários comuns,

IV

EXISTEM “CIDADES-PATRIMÔNIO”?

des simples, como respeito à preexistência, busca

por proteger não apenas o chamado “alto patrimô-

são exercidos quando vivenciados, fato que neces-

a ele –, mas também as demais referências disper-

em constante exposição e apropriação para exer-

destas” ou apenas locais, não são menos importan-

caminhos se delineiam: ou eles são atratores e vi-

Assim, ao fim e ao cabo, viver em uma cida-

cerem seu encargo. Ao se “excepcionalizar”, dois

des da vida moderna que seus proprietários

exigem e limitadas demais em tamanho

dores e gestores do patrimônio. Além disso,

solidária, de lidar com o mundo e com as socieda-

se as diferentes apropriações que neles ocorrem

não permitam apresentar e aprofundar os inúmeros casos, que, ademais, preencheriam o espaço de

para as reformas por eles pretendidas, o

raiz do problema esteja em nossa maneira, pouco

e desenvolvimento urbano equilibrado, acabariam

de seu Centro Histórico, habitadas por seus

que causa conflitos constantes entre mora-

conjuntos urbanos como cenários imutáveis, como

que justifica o título de “patrimônio” é a sua função

particulares. É uma pena que os limites deste artigo

cais, são rígidas demais para as comodida-

conteúdos imateriais. Estão habituados a verem

social, somos levados a ter uma visão mais abran-

gente sobre nosso sistema de proteção. Talvez a

não seja em “seu quintal”, ferindo seus interesses

linhas de financiamentos públicos e uma for-

proprietários e moradores, empresários lo-

Nossos olhares estão habituados a ver a

matéria como se ela fosse perene e desprovida de

trificação ou como entrave ao desenvolvimento

ou as diferentes leituras que deles fazem grupos

qualquer local sempre lhe é favorável, desde que

te renda pelo movimento turístico, as casas

tura chama de patrimônio “modesto”.

Ao vermos o patrimônio ser cooptado como

porque, como causa e valor, toda a população de

“meu bem, meu mal”: ao mesmo tempo que

distingue a cidade, dando-lhe créditos em

redomas, descolando-as do todo e desconsideran-

vos – e aí são a cidade real – ou eles se tornam redo-

sas pela cidade, as quais, pelo fato de serem “motes como geradoras de identidade e coesão social.

de-patrimônio deveria ser viver a própria cidade.

a pressão por moradias em torno do Centro
Histórico vem descaracterizando os morros

que o emolduram.

• Em Belo Horizonte, Minas Gerais, os mora-

As reflexões anteriores nos conduzem a uma dúvida fundamental: existem, de fato, “cidades-patrimônio”, ou seriam todas as cidades patrimônio

dores do Bairro Floresta se posicionaram

de seus habitantes? Quando se isolam setores ur-

perder o rendimento imobiliário que a reno-

apartados da vida cotidiana, corre-se o risco de que

contrários ao seu tombamento por medo de

vação urbana lhes poderia conferir, enquanto os moradores do bairro vizinho de Santa

Tereza – que lutaram por seu tombamento –

banos ou quando trechos se tornam excepcionais,

os valores desses trechos se desconectem dos va-

elementos significantes, sua identidade, e isso é a

ções de transformação e venda de seus lotes.

tanto, esta constatação poderia levar a dois limites
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não apresentem suas próprias referências, seus

se vêm às voltas com o excesso de visitantes

que frequentam seus bares e com as restri-

V

lores gerais da própria cidade. Não há lugares que

base de uma coletividade compartilhada. No en-

extremos: deve-se tombar tudo ou, em oposição,
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RESUMO

Com base em dados de pesquisas recentes realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), abordaremos aspectos relacionados à habitabilidade em sítios históricos urbanos. Nosso percurso se dará primeiramente pela apresentação desses dados, condições de habitabilidade em centros históricos

e, por fim, a proposição de uma reflexão sobre a política de preservação do patrimônio cultural urbano.

I

QUEM PODE MORAR AQUI?
DISCUTINDO HABITABILIDADE EM ÁREAS
URBANAS RECONHECIDAS COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO

Neste artigo, proporemos olhar a preservação

de áreas históricas urbanas a partir da moradia,

onde primeiramente é experienciada a cidadania
por meio do acesso (ou não) a condições básicas

Analisar essas áreas a partir da moradia e de

seus moradores proporciona, em nosso entendi-

mento, uma articulação direta com as políticas de

desenvolvimento urbano, em especial de habita-

que permitam a saúde física e mental da popu-

ção social, tendo potencial para superar a comum

áreas históricas são objeto de debate há pelo

mônio cultural e do urbanismo.

da são poucos os estudos que apresentam dados

te específico – as áreas urbanas tombadas pelo Ins-

históricos e suas condições de habitabilidade em

(IPHAN) –,1 e de pesquisas contratadas por essa ins-

lação. Os desafios relacionados à habitação em

menos cinquenta anos no Brasil. No entanto, ainsobre a realidade dos moradores dos centros

âmbito nacional.

1

fragmentação de ação entre os campos do patriNosso percurso se dará a partir de um recor-

tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

tituição. Iniciaremos apresentando a configuração

Criado em 1937, o IPHAN é o órgão público responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro.
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de um “perfil dos moradores das áreas tombadas”,

pados e, ainda, não relacionam esses domicílios a

lidades e as regiões em que se situam. Além disso,

são do pesquisador responsável pelo estudo: não

tabilidade e, por fim, concluiremos com uma refle-

domicílios. A pesquisa foi desenvolvida a partir da

das 45 localidades que constituíram a amostra,

aos domicílios de áreas tombadas e o perfil geral da

passaremos à relação da conservação com a habi-

xão sobre como esses dois aspectos podem con-

vergir em estratégias comuns ao desenvolvimento

urbano e à preservação do patrimônio cultural.
A.

imóveis – ou seja, em um imóvel pode haver vários

coleta e do agrupamento das variáveis estatísticas
em três diferentes indicadores:

foi elaborado um barema nacional, representante

cujo enunciado resultante consta abaixo:

Os domicílios das poligonais de tombamento dos centros históricos no Brasil
são predominantemente habitações
próprias com água encanada, banheiro
exclusivo, coleta de lixo e rede elétrica.
O entorno tem iluminação pública, é pavimentado e possui algumas rampas de
acesso a cadeirantes. Os moradores dos
domicílios são em sua maioria autodeclarados brancos ou pardos, e são predominantemente jovens na faixa de 20 a
39 anos. Os responsáveis pelos domicílios são, em geral, pessoas do sexo masculino e feminino com idades medianas
na faixa de 40 a 59 anos. A composição
familiar típica é a nuclear com responsável/cônjuge e filhos. Os domicílios são,
em sua maioria, com renda per capita
entre 1 a 2 salários mínimos, e as pessoas que possuem rendimento mensal, inclusive os responsáveis pelos domicílios,
têm rendimento médio predominante
na classe de renda de até 3 salários mínimos. (LEITE, 2018, grifos nossos)

2. Caracterização dos domicílios particulares per-

Perfil dos moradores das áreas tombadas

Em 2018, o IPHAN contratou uma pesquisa2 para

manentes e seu entorno:

• Condição de ocupação dos
domicílios particulares.

traçar um “perfil socioeconômico” da população

• Infraestrutura (água encanada,

de uma amostra de 45 áreas (o IPHAN possui 85

• Banheiro exclusivo.

moradora das áreas tombadas. Realizada a partir

áreas urbanas tombadas), coletou dados do Universo do Censo 2010, considerando os setores

censitários que configuravam, se não exatamente,
muito proximamente a poligonal de tombamento

das áreas urbanas.

3

Para melhor contextualizar os dados que

são apresentados, importa esclarecer os limites da

pesquisa. Primeiramente, restringimos as localida-

des àquelas que, à época, possuíam delimitação

formal da poligonal de tombamento, possibilitan-

do a definição dos setores censitários cujos dados

seriam analisados. A partir daí, procurou-se calibrar

coleta de lixo e rede elétrica).

• Entorno dos domicílios (pavimentação
e rampas para cadeirantes).

3. Composição dos moradores nos domicílios:
• Cor ou raça.

• Idade e gênero dos responsáveis
pelos domicílios.

• Composição familiar.
4. Renda:

• Renda mensal nominal dos
domicílios per capita.

a amostra buscando a proporcionalidade com o

• Renda mensal nominal das pessoas

no que diz respeito ao número de conjuntos por

• Rendimento mensal nominal

universo (todos os conjuntos urbanos tombados)
região e por porte populacional.

Com relação aos dados coletados, lembra-

mos que as informações disponíveis no Censo (Uni-

verso) não indicam o número de domicílios desocu-

responsáveis pelos domicílios.

de todas as pessoas.

Para cada variável, foram constituídos bare-

mas que permitem uma comparação entre as loca-

Os dados coletados ensejam muitas interpre-

tações.4 Chama a atenção, entretanto, uma conclu-

há discrepância relevante entre os dados referentes

população brasileira.5 Nesse sentido, e com vistas a

subsidiar a reflexão que propomos neste texto, gostaríamos de destacar os seguintes pontos:

• As áreas tombadas são bem servidas por
infraestrutura básica.6

• Há renovação populacional nas áreas
tombadas: o aumento de idosos

acompanha a curva de envelhecimento da

população brasileira, assim como o número

de nascimentos e de crianças moradoras
nessas áreas.

• A composição familiar é

predominantemente formada por
responsável/cônjuge e filhos.

• A maioria dos domicílios possui renda baixa.
Outro estudo que gostaríamos de trazer para

essa discussão é a pesquisa que avaliou qualitativamente a Ação de Financiamento para Recuperação

de Imóveis Privados do Programa Monumenta.7

Foram realizadas 198 entrevistas, em seis cidades,

com beneficiários da ação de financiamento cujas

obras de recuperação já tinham pelo menos cinco anos de conclusão. Dentre vários outros dados
coletados, gostaríamos de ressaltar que 66% dos
entrevistados moravam há mais de vinte anos nos

imóveis beneficiados e 89% responderam que não

mudariam da casa se tivessem oportunidade. Ou

5 A análise aqui proposta é direcionada à maioria dos sítios tombados pelo IPHAN, que são representados por esse perfil, mas não ne-

cessariamente se aplica a todas essas áreas, cuja especificidade a pesquisa consegue apontar, como os casos de Salvador e São Luís (com
2 A pesquisa “Configuração do perfil socioeconômico de 45 áreas tombadas pelo IPHAN” foi realizada pelo sociólogo Rogério Proença
Leite a partir de consultoria contratada pelo IPHAN. Em 2019, foi contratada nova consultoria com o pesquisador para elaboração de um

“paper analítico” sobre a pesquisa. Os resultados desses estudos devem ser publicados em meio digital no próximo ano pelo IPHAN (LEITE,
2018; 2019).

3 A escolha da metodologia deveu-se ao desejo de se ter um perfil geral, com dados confiáveis e atualizáveis periodicamente a partir de
bases públicas disponíveis gratuitamente, com vistas ao monitoramento de alterações de cenário e impacto das políticas públicas.
4

Como a pesquisa ainda não foi publicada, poucos têm conhecimento dos seus resultados. Espera-se que sejam fomentados estudos a

partir da sua publicação digital, planejada para o ano de 2021.
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reconhecido alto grau de esvaziamento) ou o Largo do Boticário, no Rio de Janeiro (com renda de média a alta).
6

Nesse item, foram coletados os dados relativos à chegada dos seguintes serviços públicos à porta da moradia: água encanada, coleta

7

O Programa Monumenta foi um programa de preservação de patrimônio cultural urbano implementado pelo Ministério da Cultura e

de lixo e rede elétrica.

posteriormente pelo IPHAN, com recursos da União e empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre os anos

de 2000 e 2012. No Programa, foi implementada uma linha de crédito, intitulada “Financiamento para Recuperação de Imóveis Privados”,
com vistas à oferta de crédito aos ocupantes de imóveis nas áreas beneficiadas pelo projeto, com condições especiais comparadas às
disponíveis no mercado financeiro. A ação é considerada uma das mais (se não a mais) importantes do Programa Monumenta, tendo contribuído significativamente para a mudança de cenários de degradação de algumas áreas tombadas.
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seja, podemos inferir, mesmo considerando os limi-

Podemos classificar as causas dessa degra-

tipologias edilícias, temos o exemplo das “alcovas”,

tes da pesquisa, que temos um quadro importante

dação em falta de manutenção/conservação, in-

quartos sem ventilação e insolação externa. Adicio-

tivo (moram no local há muito tempo) e de pers-

aos sistemas construtivos e/ou seus materiais. Se

ao uso contemporâneo desses edifícios, como os

de fixação dos moradores nessas áreas: retrospec-

tervenções inadequadas e problemas inerentes

nalmente, ainda há as necessidades relacionadas

empreender ações de manutenção em imóveis no-

moradores das áreas tombadas nos permitem afir-

demandam, em geral, conhecimento especializado

públicas proporcionem condições para as famílias

o mínimo de impacto na integridade do imóvel. Só

drões contemporâneos não podem e não devem

fere à preservação de áreas urbanas históricas, é

decidir e executar serviços de conservação. Pela le-

vação e progresso/desenvolvimento. Essa dicoto-

mar que é de grande relevância que as políticas

continuarem a habitar esses lugares. No que se re-

vos requer esforços importantes, imóveis históricos

para que de fato sejam sanadas as patologias com

que, ao proprietário de bem tombado, não basta

de conforto e de eficiência energética.

A adequação desse patrimônio cultural edi-

ficado e as condições de habitabilidade e os pa-

ser tratados como uma contraposição entre preser-

mia é levantada por aqueles que não desejam se

consenso que garantir a permanência da moradia

gislação brasileira, qualquer intervenção em bem

nos possuam laços identitários e/ou afetivos com

pelo IPHAN, que possui critérios específicos para

dessas áreas históricas e de seus moradores.

além das questões sociais e econômicas, há outras

do pelo proprietário. Tais condições, somadas à

rico e prático simples: entre o receio da perda dos

toconstrução, inibem ou impossibilitam ações de

(o risco do “fachadismo”) e as necessidades dos

e, ainda, de habitantes tradicionais ou que ao meessas localidades é fundamental. Entretanto, para

camadas objetivas que impactam nessa possibilidade, como veremos a seguir.
B.

tombado em nível federal precisa ser autorizada

tanto, que nem sempre correspondem ao deseja-

cultura brasileira de pouca manutenção e de auconservação adequadas, sendo realizadas inter-

O problema da conservação dos

A prática rotineira do IPHAN, em especial a relacionada às ações de fiscalização e conservação,
aponta para um processo gradual e contínuo de

degradação dos centros históricos. Com base na

situação de conservação.

síveis: 1) que a intervenção aconteça mesmo assim

Os imóveis históricos muitas vezes de fato

tuações de precariedade e insalubridade: a falta

e continue morando no local em condições inade-

drias, coberturas e drenagem pluvial) causa danos

te alterações internas, porém, é, muitas vezes, alvo

dade.9 A realidade é que são bastante comuns si-

à saúde dos moradores pelo alto grau de umidade

graduais, mas contínuos, de degradação.

8

e a disputa se encaminhe para um processo judicial;

2) que o morador não realize a intervenção e aban-

urbana, edilícia e social, geralmente decorrentes

parte dos imóveis tombados padece de processos

realização), há, pelo menos, três consequências pos-

não atendem às condições básicas de habitabili-

de estanqueidade da água (problemas em esqua-

de processos exógenos às áreas tombadas, a maior

moradores, tem-se optado pela solução caso a caso.

Quando o IPHAN proíbe (ou recomenda a sua não

experiência de trabalho no IPHAN,8 salvo casos específicos de importantes processos de degradação

Por outro lado, não é um enfrentamento teó-

venções muitas vezes improvisadas que não resolvem o problema e que podem, inclusive, agravar a

imóveis e moradia em áreas tombadas

aprofundar nos reais problemas e necessidades

registros históricos sobre a tipologia arquitetônica

interno à edificação;10 perigo de desabamento;

infestação por pragas; entre outros problemas rela-

done o imóvel; ou 3) que o morador não intervenha

quadas e/ou insatisfatórias. Quando o IPHAN permi-

de críticas contundentes na mídia e pelos acadêmi-

cos. Como resolver esse impasse?

Conservação e habitação social: um novo
foco para a política de preservação

Dado que patrimônio é sobre pessoas,
não sobre monumentos, é necessário
que a conservação deva ser informada
pela questão do que queremos que o
patrimônio faça na, e para a, sociedade
a fim de beneficiar pessoas específicas
no presente e nas futuras gerações. (...)
Nenhuma estratégia é inocente; nenhuma é inerentemente preferível a outra.
Destruição e reconstrução são igualmente sobre o passado que foi e o futuro a ser. (HOLTORF, 2018, p. 6)

que dizem respeito a tecnologias, novos padrões

pectiva futura (não querem mudar de casa).

Essas importantes pistas sobre o perfil dos

C.

Como vimos anteriormente, os imóveis em áreas históricas têm que atender às condições de habitabilida-

de e às necessidades das pessoas que neles moram,

considerando que a moradia digna consta como direito fundamental na Constituição brasileira11 e, por

outro lado, também é preciso observar as especificidades construtivas desses imóveis que os levaram a
ser reconhecidos como patrimônio cultural.

Para além de pesquisas que ampliem o co-

nhecimento sobre os moradores das áreas tomba-

das, a realização de estudos aplicados em projeto

sobre as tipologias edilícias e patologias recorrentes de cada uma dessas áreas poderia, por exemplo,

ensejar o desenvolvimento de “projetos tipo”. Estes

indicariam soluções que mantivessem a integridade

cionados à conservação dos bens. Com relação às

e autenticidade do conjunto tombado a partir da

Não há dados nacionais consolidados em uma série histórica que permita a análise objetiva sobre o processo de degradação dos imó-

veis em áreas tombadas. Entretanto, já é possível extrair dados sobre o estado de conservação a partir das ações de fiscalização desde o

ano de 2018. A consolidação desses dados está em desenvolvimento pelo Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN.
9 A NBR 15575, que trata do desempenho das edificações residenciais, estabelece que as condições de habitabilidade devam ser atendi-

11

saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico.

Constitucional nº 26/00, em seu artigo 6º, caput.

das a partir de critérios mínimos referentes à estanqueidade de água, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico,
10

Sobre isso, ver, por exemplo, o relatório final do projeto de extensão “Assistência técnica a moradores do conjunto arquitetônico e pai-

sagístico tombado da cidade de Laranjeiras-SE”, coordenado pelo professor Márcio da Costa Pereira na Universidade Federal de Sergipe
(PEREIRA et al., 2015).
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O direito à moradia digna foi reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade da pessoa humana, desde 1948, com a

Declaração Universal dos Direitos Humanos, e foi recepcionado e propagado na Constituição Federal de 1988, por advento da Emenda

12 A análise aqui proposta é direcionada à maioria dos sítios tombados pelo IPHAN, que são representados por esse perfil, mas não ne-

cessariamente se aplica a todas essas áreas, cuja especificidade a pesquisa consegue apontar, como os casos de Salvador e São Luís (com
reconhecido alto grau de esvaziamento) ou o Largo do Boticário, no Rio de Janeiro (com renda de média a alta).
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manutenção de determinadas características, ao

ção. A articulação dessas duas leis federais une di-

bitabilidade, em termos de segurança, salubridade

e de preservação do patrimônio cultural.

mesmo tempo que garantiriam as condições de hae funcionalidade, como tem sido desenvolvido no

projeto-piloto do IPHAN Canteiro Modelo de Con-

Diante do sempre escasso orçamento des-

tinado à preservação do patrimônio cultural bra-

servação do Conjunto Urbano de Igatu-BA.13

sileiro, para além da articulação com a política de

nesse sentido é a aplicação de recursos públicos

o tradicional investimento em grandes interven-

Um caminho para desenvolver propostas

em assistência técnica gratuita,14 prevista na Lei

11.888/08 (BRASIL, 2008) e, de certa forma, também no Decreto-Lei nº 25/37 (BRASIL, 1937), que

habitação de interesse social, é preciso questionar

ções em monumentos públicos16 que, sabidamen-

te, não têm solucionado estruturalmente a preser-

vação dos conjuntos urbanos. Não é preciso fazer

em seu art. 19 prevê a obrigação do IPHAN de cus-

cálculos muito complexos nem ser especialista da

prietários não tenham recursos para tanto. A con-

e manutenção, inclusive incorporando estratégias

a garantir as condições de provimento de moradia

social, como mutirões, capacitação dos moradores,

tear obras de conservação em imóveis cujos pro-

jugação dessas duas leis obriga o Estado brasileiro

Fig. 1

retamente as políticas de desenvolvimento urbano

digna e preservação dos imóveis tombados para

os proprietários com renda baixa.

15

O perfil de-

monstrado pela pesquisa socioeconômica compro-

área para constatar que investir em conservação

da assistência técnica para habitação de interesse

engajamento comunitário etc., é mais econômico e
sustentável cultural e ambientalmente.

Priorizar essa demanda certamente resultaria

vou que essa é, sem dúvida, se não a maior, uma

em grande impacto social. Como política pública, a

de preservação do patrimônio cultural urbano caso

reveladora sobre o que de fato se quer preservar

importante demanda a ser abarcada pela política

queira enfrentar de fato seu processo de degrada-

13

escolha ou não desse caminho pode ser bastante
como patrimônio cultural urbano brasileiro.

O Canteiro Modelo de Conservação de Igatu/BA é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público da Bahia,

que ensejou o repasse de recursos do IPHAN para a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia para aplicação em um

projeto-piloto que, entre outras coisas, realiza assistência técnica gratuita por meio de orientação aos moradores e elaboração de projetos;

reconhecimento e valorização dos mestres artífices locais e indicação de soluções para os sistemas de saneamento e distribuição de água.
Fig. 2

14 A Lei 11.888/08 assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção
de habitação de interesse social.
15

O art. 19 do Decreto-Lei 25/37 não estabelece o perfil de renda baixa, mas sim proprietários com insuficiência de recursos para

conservação dos imóveis. Isso tem ensejado importantes discussões para o caso de proprietários com renda razoável, mas que possuem

imóveis de grandes dimensões ou com sistemas construtivos e ornamentos que demandam investimentos vultosos para sua restauração/

conservação. Sobre isso, temos o seguinte entendimento: como propriedade alienável, no caso de o proprietário não ter mais condições
de habitar um imóvel de grandes proporções e, tendo uma renda que lhe permita investir em mais coisas além da sua subsistência, não
Figura 1:

Divulgação do Escritório Experimental, do Canteiro Modelo de Conservação, projeto de parceria entre o IPHAN e a Universi-

dade Federal da Bahia. Salvador/BA, FAU/UFBA, 20 out. 2019. Instagram: @canteiroigatu. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/
B32ZwhOAku8/?igshid=s5nxn6z2i7zm>. Acesso em: 1º abr. 2021

Figura 2: Poço de ventilação para residência na cidade de Laranjeiras/SE, proposto em projeto de iniciação científica voluntária da Uni-

versidade Federal de Sergipe. Fonte: Tecnologias da Arquitetura para Habitação no Centro Histórico de Laranjeiras (JESUS; MOURA; MENEZES, 2017, p. 74)
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caberia ao Estado brasileiro custear a permanência desse proprietário nesse imóvel. Se, por um lado, essa reflexão pode parecer incoerente

ou injusta, entendemos que isso muda quando vemos a quantidade de famílias proprietárias ou com justa posse de imóveis tombados com
renda baixa. Considerando que o recurso do Estado é finito, parece-nos bastante razoável e justificável que se restrinjam a esse perfil os
investimentos referentes ao art. 19. Esse tem sido o critério utilizado pelo IPHAN nos vários processos enquadrados em “hipossuficiência
financeira” alegada pelos proprietários. Para exemplificar o que significa o estabelecimento desse critério, isso enquadraria mais de 90%
da população moradora da área tombada de Laranjeiras, Sergipe.
16

Esse foi o principal foco do último programa de preservação do patrimônio cultural: o PAC das Cidades Históricas.
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RESUMO

Propõe-se pensar na preservação das cidades a partir do conceito ampliado de patrimônio cultural adotado na Constituição de 1988 e tendo o planejamento urbano como instrumento para um trabalho mais

abrangente nas cidades. Considera-se também o papel dos tombamentos em suas especificidades e no

compartilhamento da difícil tarefa da proteção de sítios urbanos, diante de interesses em disputa e da
própria história da preservação.

I

INTRODUÇÃO

O patrimônio como referência de memória, identidade e ação, conforme determina a Constituição

Federal de 1988, representou uma virada conceitual, colocando a preservação como recurso para o

reconhecimento dos grupos sociais como produto-

res dos sítios urbanos e como aqueles que se apro-

Decreto-Lei nº 25, em 1937, para a proteção dos
valores de patrimônio.

Ítalo Campofiorito, que trabalhou com pla-

nejamento urbano e dirigiu o Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro no início da

década de 1980, no seu artigo “O tombamento

priam deles, simbolicamente, atribuindo-lhes senti-

é um santo remédio”, ressaltou o potencial desse

visto assim leva em conta as pessoas, importando

representativos da diversidade cultural. Diversida-

dos como algo que lhes diz respeito. O patrimônio

instrumento legal para o reconhecimento de bens

os processos sociais de produção e apropriação dos

de definida por ele como “parte viva da poética do

valorização das cidades, políticas públicas, proce-

lações, com a sabedoria local” para sua proteção

sítios. Essa amplitude conceitual requer ações de

dimentos e instrumentos adequados à preservação.

A partir daí, interessa pensar na preservação,

tendo o planejamento urbano como instrumento

para um trabalho abrangente, além de reafirmar

a importância do tombamento, estabelecido pelo

povo e dos artistas”, devendo contar com “as popu(CAMPOFIORITO, 1984, p. 23). O tombamento se-

ria um meio de proteção de uma gama ampla de

bens no atendimento a reivindicações da socieda-

de, e de acordo com o entendimento ampliado do

conceito de patrimônio em discussão na época.
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Desde a década de 1970, viviam-se mudan-

ças nas políticas de preservação, com a valoriza-

mento às demandas sociais de proteção das cida-

des, com a ampliação do conceito de patrimônio

ção do patrimônio no desenvolvimento regional,

o planejamento urbano é o instrumento capaz de

democratização do país, no contexto da ditadura

meios para tratar os sítios protegidos de modo in-

especialmente pelo turismo. No período da rede 1964, havia as demandas sociais pela prote-

II

ATRIBUÍDOS
AOS BENS

promover ações mais abrangentes, contando com

tegrado às demais funções das cidades, como o

VALORES

Na década de 1970, apesar de uma nova po-

lítica cultural de uso do patrimônio como recurso

para o desenvolvimento regional, foram mantidos

os tombamentos baseados na arquitetura, ampliados para a aceitação de outros estilos consagrados

pela historiografia internacional, como o ecletismo,

ção de bens culturais nem sempre semelhantes

direito à moradia, o uso racional das propriedades,

A trajetória do campo do patrimônio no Brasil, des-

do século XIX, antes rejeitado. O mesmo ocorreu

instituições se esforçaram no atendimento a essas

mento de atividades econômicas.

nacional, abriu caminho para a adoção de novas

pos sociais organizados nas cidades. Embora ficas-

sítios urbanos pelas comunidades e para a virada

lidade de vida e contra a especulação imobiliária,

àqueles tradicionalmente valorizados. Algumas

demandas com o tombamento, e o planejamento

a preservação do meio ambiente e o desenvolvi-

lho de maior abrangência no atendimento do con-

conceitual, mas também criou um modo de com-

usavam como argumento, no convencimento das

para superação das limitações oriundas do quesito

grada dos estilos, condicionando novas possibili-

dos sítios e sua relação com a história urbana.

O principal resultado dessas transforma-

ceito constitucional de patrimônio, principalmente

ficou definido, no artigo 215, o dever do poder

“qualidades estilísticas”, segundo a historiografia

populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros

incluindo, preferencialmente, a uniformidade dos

público de proteger as manifestações das culturas

se evidente seu empenho na manutenção da qua-

políticas, para as reivindicações de preservação de

aferição de valores para a efetivação de um traba-

ções foi a Constituição Federal de 1988, na qual

nas reivindicações por preservação vindas de gru-

Faltam avanços, no entanto, nas formas de

urbano passou a ser visto como instrumento de

proteção de áreas das cidades.

de as primeiras políticas de construção de um valor

consagrada da arquitetura, de influência europeia,

grupos participantes do processo civilizatório na-

conjuntos arquitetônicos. A esse respeito, Ulpiano

patrimônio cultural brasileiro os bens de nature-

“prática esquizofrênica”, em que as instituições

ou em conjunto, portadores de referência à iden-

de natureza material, condicionadas à identifica-

preender os valores relacionados à história consa-

dades de proteção.

A.

Primeiras políticas e a aferição estilística

instituições de patrimônio, os valores estilísticos
Naquele momento, entretanto, não era mais

atribuído um significado às características arquitetônicas, conforme feito pelos modernistas no início

do século; o valor passou a ser relacionado apenas

às qualidades arquitetônicas, guiadas pela historio-

Bezerra de Meneses (2012, p. 34) refere-se a uma

A inclusão do patrimônio cultural como parte do

mantêm as antigas diretrizes na valoração de bens

comandada por intelectuais modernistas, que atri-

tidade, à ação, à memória dos diferentes grupos

ção de certos traços presentes nos próprios bens,

coloniais, entendendo-a como o abrasileiramento

platibandas coloridas e decoradas. Foram também

artigo acolheu o tombamento, indicou a adoção

somente, para o patrimônio de natureza imaterial.

europeizado do século XIX, quando os imóveis se

dos brasileiros – o que pode ser considerado um “es-

que o poder público deve promover e proteger

difícil, que enfrenta tensões e conflitos relativos à

do velho continente. Entendiam que, no Brasil co-

ção das comunidades. Para as cidades, o artigo

e interesses poderosos do capital especulativo e da

da ao território e à mão de obra, sendo referência

cional. O artigo 216 determina que “constituem
za material e imaterial, tomados individualmente

formadores da sociedade brasileira”. O mesmo

de outras formas de preservação e determinou

o patrimônio cultural, contando com a colabora182 estabelece que “a política de desenvolvimento urbano [...] tem por objetivo ordenar o pleno

enquanto as novas diretrizes constitucionais valem,
Superar essas antigas diretrizes é uma tarefa

propriedade privada, à disputa entre a preservação

apropriação dos sítios em projetos urbanos para

sua transformação em produtos subordinados à

projeto nacionalista do governo Getúlio Vargas foi

grafia. Com isso, os regionalismos não eram consi-

buíram significado à arquitetura de características

nos do Nordeste, cujas casas populares típicas têm

da cultura trazida de Portugal. Criticavam o Brasil
limitavam à mera importação de estilos e técnicas

lonial, teria sido produzida uma arquitetura adapta-

de uma identidade nacional. Já em 1938, foram

tombados seis conjuntos urbanos em Minas Gerais,

derados, ignorando-se, por exemplo, os sítios urba-

protegidos exemplares coloniais em diversos estapalhamento” do critério inicial de proteção de bens.
B.

A virada conceitual

No final da década de 1970, no contexto da rede-

mocratização em que reivindicações sociais pela

desenvolvimento das funções sociais da cidade e

globalização da economia e da cultura. Também há

que haviam passado por poucas modificações em

preservação se fortaleceram, foram elaborados

competências dos municípios, no artigo 30, cons-

atribuição dos sentidos de patrimônio a sítios distin-

protegidos imóveis coloniais pelos seus valores ar-

tural e feitos esforços para o tombamento de sítios

garantir o bem-estar de seus habitantes”. Entre as

ta o dever de “promover a proteção do patrimô-

nio histórico-cultural local, observada a legislação

e a ação fiscalizadora federal e estadual”. Em 2001,

a Lei nº 10.257, conhecida como Estatuto da Cida-

de, regulamentou a Constituição, com medidas de
planejamento que favorecem a preservação.

Embora o tombamento mantenha sua im-

portância, especificidades e capacidade de atendi-
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a disputa de valores simbólicos e as dificuldades na

suas feições coloniais. Nas cidades grandes, foram

tos dos historicamente considerados, com determi-

quitetônicos, tendo como exceção o tombamento

mória coletiva e social dos brasileiros. É pertinente,

mente relacionados a fatos memoráveis da história.

nadas qualidades estilísticas já incorporadas à meportanto, investir em reflexões sobre valores mais

de exemplares considerados excepcionais, geral-

novos discursos sobre o respeito à diversidade culfora dos padrões consagrados. Embora tenham

sido poucos casos, foram exemplos importantes.

Os centros históricos de Petrópolis/RJ e de Laguna/

abrangentes, relacionando os bens aos grupos so-

ciais, seus sentimentos e modos de vida.

1

O IPHAN teve diversas formas organizacionais e nomes (Serviço, Diretoria, Instituto, Secretaria e Subsecretaria), com siglas correspon-

dentes (SPHAN, DPHAN, IPHAN, SPHAN e IBPC), mas neste texto está sendo adotado apenas o nome atual.
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SC, tombados pelo Instituto do Patrimônio Históri-

co e Artístico Nacional (IPHAN), na primeira me1

tade da década de 1980, tiveram seus valores de

patrimônio associados aos aspectos naturais e do-

cumentais da formação das cidades. O Terreiro da

Casa Branca, em Salvador/BA, também tombado
pelo IPHAN em 1985, é exemplo emblemático das

transformações conceituais de patrimônio, com a

contemplação do conjunto religioso de feição popular, como referência da cultura afro-brasileira.

Pelo governo estadual do Rio de Janeiro, Campofiorito (1984) cita no seu texto o tombamento do

complexo físico-cultural dos bondes de Santa Teresa, em 1983, meio de transporte relacionado aos

modos de vida do bairro e referência de memória

dos moradores da cidade.

Foi nesse contexto que a ideia de patrimô-

nio como referência cultural passou a requerer

atenção aos grupos sociais e aos sentidos que atribuíam aos sítios, com a formulação de discursos

que indicavam uma atribuição de valores de modo

independente das qualidades estilísticas consagra-

das. Conforme afirma Maria Cecília Londres Fonse-

ca (2003, p. 83): “Quando se fala em ‘referências

culturais’, se pressupõem sujeitos para os quais

essas referências façam sentido (referências para
quem?).” Ela caracteriza os ambientes construídos

como sendo processos culturais de ocupação do
solo, relacionados às formas pelas quais os grupos

“utilizam e valorizam os recursos existentes, como

constroem sua história, como produzem edifica-

ções e objetos, conhecimentos, usos e costumes”
(FONSECA, 2003, p. 86).

É nessa perspectiva, da valorização dos

significados dos sítios como bens culturais, que se
tem o desafio de incluir representações dos seus

diferentes grupos na preservação das cidades.

2

C.

A continuidade nas ações de proteção

III

Embora, desde a década de 1980, os discursos e a

legislação valorizem a diversidade, no que diz res-

peito aos bens de natureza material, verifica-se ain-

PLANEJAMENTO

Somente na década de 1970, os planos ur-

URBANO E
PATRIMÔNIO EM

nando as áreas históricas ao contexto mais amplo

TRÊS MOMENTOS

da serem incipientes ações efetivas, mantendo-se
as antigas diretrizes na valoração, conforme disse
Meneses (2012).

A relação entre o desenvolvimento urbano e a

após a promulgação da Constituição para proteção

diferentes instituições e grupos sociais. Inicialmen-

predominância de sítios à semelhança do que foi

entre poderes locais e o IPHAN, tanto nas cidades

ção no Brasil, orientados pela aferição dos valores

mente, contando com a proteção de suas vizi-

de áreas urbanas, de 1988 a 2014. Constata-se a

historicamente valorizado nas práticas de preserva-

arquitetônicos consagrados pela historiografia da

preservação sempre foi motivo de conflitos entre
te, nas décadas de 1930 e 1940, motivou tensões

grandes, onde bens eram tombados individualnhanças, quanto nos centros históricos tombados

arquitetura. Ao todo, 84% dos sítios enquadram-se

em Minas Gerais. Além de o tombamento ser uma

loração consta dos processos abertos por iniciativa

era recente, estabelecido na Constituição de 1934.

tes externos, sendo estes 56% do total.

de propriedade, mas não podendo “ser exercido

nesse padrão. Vale registrar que esse critério de va-

da própria instituição e naqueles abertos por agen2

Verifica-se, portanto, que o modo de com-

preensão do valor dos sítios como patrimônio está

novidade, a limitação ao direito de propriedade

Esta definia, no seu artigo 113, a garantia ao direito

contra o interesse social ou coletivo”, incluindo nestes, conforme seu artigo 148, os “objetos de inte-

fortemente comprometido pela história da preser-

resse histórico e o patrimônio artístico do País”.

incorporados à memória dos brasileiros como valo-

to e a preservação também sofria a influência das

vação, na qual a instituição federal construiu valores

res a serem seguidos independentemente das transformações conceituais e das políticas de patrimônio.

O conflito de visões sobre o desenvolvimen-

reformas urbanas. Pode-se destacar o Rio de Janeiro, com a intervenção higienista do prefeito Pereira

Passos nos primeiros anos do século XX, renovan-

do grande parte do Centro. Esse projeto teve continuidade em 1922 com a derrubada do Morro do

Castelo, núcleo colonial do início da ocupação da

cidade. O Plano Agache, feito na década de 1920,

com prédios de grande altura, também foi implantado na área central. Viviam-se, assim, condições

ainda incipientes para que a proteção de áreas ur-

banas fosse compreendida fora dos círculos intelectuais, especialmente dos modernistas.

Ver Motta (2017).
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das cidades. Esse tipo de ação contou com as pre-

feituras de algumas cidades grandes, que se torna-

ram casos exemplares, como Curitiba e Recife, com

a delimitação de sítios para proteção, e como o Rio

Essa afirmação é confirmada por estudos

nos processos de tombamento no IPHAN, abertos

banísticos passaram a incluir a preservação, relacio-

de Janeiro, que desenvolveu o Projeto Corredor

Cultural, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs)

e as Áreas de Proteção Ambiental e Cultural (APACs), protegendo imóveis em parte do Centro e em

alguns bairros. Também são exemplos ações de

órgãos estaduais de planejamento metropolitano
e regional, como os desenvolvidos pela Fundação
para o Desenvolvimento da Região Metropolitana

do Rio de Janeiro (FUNDREM) e de Recife (FIDEM),

com inclusão de áreas históricas a serem protegidas

nas diversas cidades de suas regiões. Houve ainda

o financiamento de planos urbanísticos em sítios
tombados pelo Programa das Cidades Históricas

do governo federal, contando com a participação
do IPHAN.

Embora uma parte significativa desses pla-

nos não tenha prosperado como legislação aprovada pelas Câmaras Municipais, foi um segundo

momento da relação entre o planejamento e o patrimônio das cidades e o início de uma cultura que

os relacionava.

Apenas com a Constituição de 1988 e sua

regulamentação pelo Estatuto da Cidade é que
foram estabelecidos meios mais efetivos para a

diminuição das tensões entre preservação e desenvolvimento e para a proteção de um patrimônio

abrangente. Embora intervenções urbanas promovidas pelo poder público desde a década de 1990

venham se apropriando de áreas históricas segun-

do um “modelo globalizado” da “cidade atração”,3

Ver Motta (2000) e Sant’Anna (2017).
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comprometendo modos de compreender os valo-

IV

O TOMBAMENTO

Inicialmente, deve-se lembrar que o tombamen-

culturais e em uma estética própria. Segundo Paola

recer a proteção de áreas urbanas. Pode-se desta-

consta no Estatuto da Cidade. Ao longo da história,

paço-movimento”, de um sistema aberto, fragmen-

planos, programas e projetos de desenvolvimento

adaptação às transformações conceituais, confor-

ções diante das necessidades sociais de melhoria

dem apresentar suas demandas de preservação, e

1980, e vem sendo usado como um recurso impor-

dade de vida, incluindo os do poder público, como

e Transferência do Direito de Construir (TDC).

atendimento aos direitos coletivos representados

e saúde. Valorizadas como “espaço-movimento”, as

OODC contribui para a redução de conflitos entre

to democrático, guiado por ritos administrativos e

ção como valor cultural.

ficidades na preservação urbana, envolvendo dife-

um exemplo pertinente no questionamento do

car a previsão da participação da população nos

urbano, canal pelo qual os diferentes grupos po-

a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)
Segundo Sonia Rabello (2019, p. 59), a

os interesses da preservação e do mercado imobiliário, sendo “o instrumento mais poderoso colocado
à disposição do gestor público”. Em linhas gerais, as

cidades devem adotar coeficientes básicos de apro-

to foi recepcionado pela Constituição de 1988 e

esse instrumento demonstrou seu potencial para

me casos exemplares desenvolvidos na década de
tante para a limitação ao direito de propriedade, no

pelos valores culturais, constituindo um instrumeninstâncias de aprovação. Tem também suas especirentes instâncias do poder público, com potencial

para construir novos valores e derrubar estigmas,

Berenstein Jacques (2001), são o resultado do “estado, labiríntico e rizomático, passível de adapta-

e ampliação dos imóveis e investimentos na qualiinfraestrutura urbana, equipamentos de educação
favelas tombadas teriam a permanente modificaO tombamento de uma favela seria também

estigma do “congelamento” das áreas tombadas.

Estigma falso, porque mesmo nos casos considera-

veitamento dos terrenos para toda a zona urbana,

com o desenvolvimento de novos casos exempla-

dos mais nobres, como Ouro Preto, tombada pelo

tários, ampliado apenas mediante o uso da OODC,

Como instrumento de competência das diferentes

cidade mudou. Essa é sua natureza das cidades e

como um direito de construção de todos os proprieou seja, do pagamento ao município pelos coefi-

cientes adicionais, outorgados mediante interesses
públicos previstos no planejamento das cidades,


dispensado no caso das habitações de interesse so-

cial. Ou seja, o proprietário tem o direito de construir

restrito à área que diz respeito ao coeficiente básico,

res de um patrimônio mais abrangente.

instâncias do poder público, o tombamento pode ser aplicado pelos governos federal e estaduais, atribuindo valores nacionais e regionais aos sítios, independentemente
da proteção municipal. Isso possibilita a soma de esforços
em um mundo desequilibrado, onde o capital especulativo
domina e os municípios estão sujeitos a pressões de inte-

e qualquer área adicional é uma concessão do muni-

resses particulares e distantes do benefício coletivo.

pode-se transferir o direito de construir mediante

novos valores de patrimônio, com procedimentos

cípio, que tem como recurso a TDC. Por meio desta,
pagamento, sendo permitida também a permuta de

áreas com outro proprietário, desde que essas operações sejam aprovadas pela prefeitura e estejam

de acordo com o planejamento da cidade.

O uso desses recursos em áreas protegidas,

nas quais os coeficientes de aproveitamento ficam
limitados, diminui os conflitos relativos ao valor da

propriedade, favorecendo a função social das cida-

des, não apenas pela preservação de seu patrimônio, mas também pelo crescimento e ocupação de

zonas urbanas que devem ser adensadas.

Quanto ao potencial para a construção de

condição de sua sobrevivência. No caso do tombamento de Brasília, são permitidas transformações,

desde que a escala modernista do Plano Piloto

seja mantida. Os prédios podem ser modificados,

mas não podem romper com a lógica do projeto

É possível afirmar que, atualmente, a preservação

urbana está mais facilmente ao alcance dos

municípios, fazendo com que não apenas o
tombamento, mas também o planejamento, seja

“um santo remédio”. Os dois instrumentos são importantes e complementares, com a capacidade de

promover uma proteção abrangente do patrimônio

das cidades, de acordo com a Constituição de 1988.

No entanto, para isso, necessariamente, vão reque-

rer que os valores ampliados sejam socialmente

assumidos, tanto por um saber técnico institucional

como por um saber leigo ou não institucional.

A história da preservação e do planejamen-

to mostra investimentos na revisão de valores e a

possibilidades de proteção de representações da

diversidade cultural nas áreas urbanas. Mostra tam-

bém que essa é uma tarefa difícil, mas importante e necessária se o objetivo for a valorização dos

grupos participantes da história das cidades, aos

quais se deve reconhecimento no contexto de uma
sociedade democrática.

urbano. A proteção, portanto, depende dos valores

atribuídos, limitando as transformações em permanente adequação a estes, mas sem impedi-las

para identificação das referências dos grupos so-

ciais e com a produção de um saber técnico que

contribua para a valorização das diferenças, pode-

-se citar Aloísio Magalhães. Como presidente do

IPHAN, de 1979 a 1982, ele se referia à necessida-

de de apontar caminhos para a compatibilização

da abrangência conceitual com a exiguidade institucional e orçamentária, indicando a promoção de

“ações-exemplo”, que permitiriam a valorização e a
proteção de novos bens culturais.4

Com essa perspectiva, pode-se pensar no

tombamento de uma favela como ação-exemplo,
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IPHAN em 1938, as modificações aconteceram; a

4

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

abrigam modos de vida que resultam em valores

tributários, financeiros e jurídicos de planejamento

estão à disposição dos municípios, podendo favo-

V

ciedade brasileira. As favelas são territórios que

res de patrimônio e sua relação com o cotidiano

e com as referências culturais, hoje, instrumentos

referência de uma população significativa da so-

Ver Falcão (1985).
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