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RESUMO
Este trabalho é resultado da pesquisa de mestrado em ensino, que teve como objeto de
estudo o Conjunto Arquitetônico do antigo Distrito D. Pedro II – Porto, aqui denominado
como “Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá”, e a interface com o ensino por meio
da Educação Patrimonial. Com o objetivo de contribuir para reavivar a memória da
comunidade local e despertar a reflexão e o interesse nos alunos, nos moradores e
comerciantes daquela região, pelos aspectos arquitetônicos e artísticos existentes no local.
Foi utilizada a revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, bem como trabalhou -se
com o método histórico documental e de observação. A pesquisa foi desenvolvida por
meio de observação participativa direcionada à área tombada onde fica localizado o
Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá. Por intermédio de entrevistas, foi verificada
a percepção da comunidade escolar, dos moradores e comerciantes, em relação ao
conjunto arquitetônico, formado por casarões carregados de valor histórico e que trazem
heranças de épocas transcritas em sua arquitetura, entre os quais está o Museu do Rio,
antigo Mercado do Peixe, construído em 1899, assim como o que representa para eles a
requalificação contemporânea da orla do rio Cuiabá, ocorrida em 2016. Para as
informações e fontes, técnicas e análise de resultados, realizou -se revisão documental
detalhada sobre o bairro do Porto de Cuiabá e, para a esteira da investigação empírica, foi
selecionada a Escola Estadual Senador Azeredo, localizada na área portuária, onde foram
realizadas observações, entrevistas e anotações de campo. Na amostragem não foram
entrevistados indivíduos que não eram moradores fixos com menos de 10 anos no local.
A abordagem foi de cunho analítico e exploratório, fundamentada nos procedimentos de
coletas de dados bibliográfico, documental e observacional. O acelerado processo de
urbanização, iniciado na década de 1970, pressionou o espraiamento urbano e o
surgimento de novos núcleos populacionais, associado à construção da BR 364, que tirou
o foco do transporte pelo rio, e levou o bairro do Porto perder a hegemonia comercial,
ficando esquecido pelo poder público, por longas décadas, com maior intensidade a partir
de 1960. Assim a região da antiga zona portuária ficou de certa maneira à margem da
cidade, abandonada no tempo e no espaço. Lá estão as raízes do desenvolvimento da
cidade de Cuiabá, por seu formato construtivo e pelo processo de ocupação. Buscou -se o
registro dos diversos momentos históricos pelos quais passou esta região que permitiu
reavivar a cultura, a história e as transformações urbanísticas contemporâneas ocorridas
no Conjunto Arquitetônico.
Palavras chave: Comunidade local; Porto de Cuiabá; Conjunto Arquitetônico;
Requalificação; Educação Patrimonial; Pesquisas em Ensino.
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ABSTRACT

This work is a result of the masters research in teaching, which had as object of study the
Architectural Complex of the former District D. Pedro II - Porto, here called "Architectural
Complex of the Port of Cuiabá", and the interface with the teaching through Patrimonial
Education. With the purpose of contributing to revive the memory of the local community
and to stimulate the reflection and the interest in the students, in the residents and
merchants of that region, for the architectonic and artistic aspects existing in the place.
The bibliographical review of the qualitative approach was used, as well as the
documental and observation historical method. The research was developed through
participatory observation directed to the listed area where the Architectural Complex of
the Port of Cuiabá is located. Through interviews, the perception of the school
community, of the residents and merchants, was verified in relati on to the architectural
group, formed by mansions loaded with historical value and that bring inheritances of
times transcribed in its architecture, among which is the Rio Museum, former Fish
Market, built in 1899, as well as what represents for them the c ontemporary
requalification of the edge of the Cuiabá river, occurred in 2016. For the information and
sources, techniques and analysis of results, a detailed documentary review was carried
out on the neighborhood of the Port of Cuiabá and, for the wake of the empirical
investigation, the State School Senador Azeredo was selected, located in the port area,
where observations, interviews and field notes were made. Sampling did not interview
individuals who were not fixed residents with less than 10 years in the place. The
approach was analytical and exploratory, based on the procedures for collecting
bibliographical, documentary and observational data. The accelerated urbanization
process, which began in the 1970s, put pressure on urban sprawl and the emergen ce of
new population centers, associated with the construction of BR 364, which took the focus
of transport by the river, and led the Porto district to lose its commercial hegemony, being
forgotten by the public power, for long decades, with greater intens ity from 1960, and
thus the region of the old port area, was to some extent on the edge of the city, abandoned
in time and space. There are the roots of the development of the city of Cuiabá, by its
constructive format, by the process of occupation. We searched the records of the various
historical moments through which this region has allowed us to revive the culture, history
and contemporary urban transformations that occurred in the Architectural Ensemble.
Keywords: Local community; Port of Cuiabá; Architectural Ensemble; Requalification;
Patrimonial Education; Research in Teaching.
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1 INTRODUÇÃO

O estudo do Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá e a interface com
o Ensino por meio da Educação Patrimonial busca contribuir para reavivar a
memória afetiva da comunidade local e despertar a reflexão e o interesse nos
alunos, moradores e comerciantes daquela região, pelos aspectos arquitetônicos e
artísticos existentes no local.
São elementos que contam a história do princípio do desenvolvimento
urbano do Porto de Cuiabá, no início do século XIX – pautada na Educação
Patrimonial enquanto instrumento que oportuniza ao cidadão ter a compreensão do
ambiente em que vive, por meio da leitura do mundo do qual faz parte – como
forma de contribuição na construção de sua cidadania, bem como registrar o
sentimento e perspectivas da população em relação à requalificação da orla do rio
Cuiabá, ocorrida em 2016.
De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN, 1995), a Educação Patrimonial, como todos os processos educativos e de
valorização que constroem o conhecimento coletivo, é concebida po r intermédio
da participação das comunidades que detém as diversas referências culturais locais.
Trata-se do desenvolvimento de práticas educacionais transformadoras, tendo por
base determinadas manifestações ou bens considerados patrimônio cultural.
O valor histórico da antiga zona portuária do bairro Porto é inestimável.
Como descreve Moraes (2005), o bairro tem sua história associada com a fundação
das Minas do Cuiabá e sua elevação ao Arraial de Bom Jesus de Cuiabá, no ano de
1827. A partir desse período, essa localidade começou a ser habitada por
proprietários de casas de comércio que negociavam diversos artigos .
Segundo Siqueira (2009), os comerciantes vendiam os mais diversos tipos
de mercadorias, tais como roupas, bebidas, medicamentos, ferramentas de
trabalho, alimentos variados, entre outros, em que se destacava o sal como produto
indispensável para a população.
Historicamente ali se consolidaram os prenúncios da vida na cidade de
Cuiabá, por ser esta a porta de entrada e saída para os grandes cent ros do país e
para outras nações. Nessa região criou-se uma forma estruturada de relações
sociais que foram mudando com a desarticulação do comércio e das mudanças de
interesses para outros pontos da cidade, de forma mais intensa a partir de 1960.
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De acordo com Freire (1997), a consolidação e ampliação da rede urbana da
região Centro Oeste e de crescimento das cidades dos estados de Mato Grosso e
Goiás teve início em 1968, fato esse atribuído à construção de Brasília. Nesse
sentido, Vilarinho Neto (2005, p. 120-127), a respeito da época do processo
integração, a partir da década de 1960, afirma que “[...] Cuiabá passou a receber
grande fluxo migratório, assim a cidade sofreu um forte crescimento populacional
e teve sua área de ocupação urbana ampliada”.
Este estudo permitiu verificar os vários momentos da história das
edificações arquitetônicas e das transformações urbanísticas contemporâneas
ocorridas no Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá-MT, principalmente a
partir de 1960, e pós seu tombamento feito pelo governo do Estado em 2007 até o
período atual; assim, busca-se despertar na população em geral o interesse pelo
lugar.
Espera-se que contribua para despertar o interesse e a consciência para a
necessidade da recuperação, conservação e preservação desse importante patrimônio
arquitetônico de Cuiabá. Esta pesquisa oportunizou verificar o que efetivamente
foi feito para a preservação e conservação do local.
Em relação à arquitetura e ao urbanismo, são interessantes os estudos de Freire
(1997), os quais relatam que o ciclo urbanístico do final do século XIX assume novos
modelos na arquitetura, com a consolidação do bairro do Porto, e a estabilidade da
mancha urbana que vai se adensando.
Com o processo migratório facilitado pela abertura da rodovia Cuiabá-Porto
Velho (BR 364), em 1960, Cuiabá é impactada com levas cada vez maiores de
migrantes, estes procuram outras regiões da cidade para moradia e atividades comerciais
e a região portuária aos poucos começou a perder sua importância.
Inicia-se, assim, um processo de transferência dos comércios e das famílias
para outras áreas da cidade, de acordo com Romancini (1996, s/p.) “até a década
de 1970 a expansão urbana restringia-se a Avenida Perimetral (Miguel Sutil)”.
Assim as edificações ali existentes, em sua maioria residências de famílias
tradicionais detentoras de alto poder aquisitivo, foram aos poucos sendo
desabitadas por essas famílias, que começaram também a se deslocar para novas
áreas, que representavam o futuro do crescimento e desenvolvimento de C uiabá.
Tais deslocamentos tiram o papel estratégico do Porto, que até então exercia
influência preponderante no território urbano da capital de Mato Grosso.
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Castor (2013) fala do rápido crescimento de Cuiabá, destacando a expansão
desordenada do perímetro urbano, com a criação ou surgimento de bairros para
periferias, ao tempo em que as classes dirigentes se consolidam no centro da capital.
Garcia Silva (2010) corrobora com essa informação, quando afirma que o
crescimento se desloca para outras regiões da cidade, marcando a transição do apogeu –
quando o rio era o caminho para se chegar a Cuiabá e o Porto o seu ponto de referência –
para a decadência potencializada a partir de 1960, em que vive até os tempos atuais.
É nesse contexto que o Porto perde a sua função e a sua importância.
Verifica-se, então, um processo de abandono da antiga região portuária pelas
famílias com maior poder aquisitivo. Com a desvalorização da área, o perfil do
público que começa a habitar o espaço sofre significativas mudanças. Assim, com
a oferta de imóveis para locação com valores inferiores aos de outras regiões
dotadas de infraestrutura e fomentadas pela especulação imobiliária , trouxe
inicialmente o público da classe média baixa para ocupar a região portuária.
Atualmente o que se constata é que a população que habita esse local é na maioria de
baixa renda.
Em 2016 a Prefeitura Municipal de Cuiabá iniciou as obras de
requalificação da orla do rio Cuiabá. Segundo o Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV), que tinha como tema Requalificação Urbana do Porto Cuiabá, elaborado
pela Prefeitura de Cuiabá, em 2014, pautado no Termo de Referência (TR) nº
23/2014, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU)
em 27 de março de 2014, o projeto de requalificação do Porto tinha como objetivo
a reconexão da região portuária com a cidade, por ser ali o lugar que registra a história
da ocupação urbana da capital, e que, com o espraiamento da cidade para outras
regiões, foi deixado de lado.
Diante do fato de que suas ruas, becos e casarões históricos estavam aos poucos
desaparecendo, a requalificação urbana nesse local buscou, entre outros, promover a
retomada do desenvolvimento comercial e a reconexão com as construções
históricas e seculares daquela região portuária.
Por meio dessa intervenção, buscava-se proporcionar a preservação e
conservação do patrimônio arquitetônico e sua memória cultural. No entanto, nem
tudo o que foi proposto no projeto inicial foi executado, principalmente a parte que
contemplava a revitalização de alguns casarões situados na área tombada.
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Assim, dado o abandono da região portuária, a construção de elementos
urbanísticos, inclusive com a revitalização de parte do patrimônio arquitetônico,
tem-se instaurado um processo de revalorização e preservação da memória da
Patrimônio Histórico e Arquitetônico da capital.
O presente estudo foi orientado pelas seguintes questões fundamentais: que
importância teve o Bairro do Porto para Cuiabá, em seu desenvolvimento? Em que
aspectos a expansão urbana de Cuiabá contribuiu para a decadência do Bairro do Porto?
Que impacto a requalificação da orla do Rio Cuiabá terá para a percepção da população
sobre o patrimônio arquitetônico do Bairro do Porto? Qual a importância do conjunto
arquitetônico para a comunidade escolar Senador Azeredo?
A partir dessas questões é que se buscou compreender o que foi feito em prol
do objeto de estudo. Conforme está estabelecido, o bem tombado, seja ele material ou
imaterial, tem grande relevância, valores histórico e afetivo, e o tombamen to é
feito com único objetivo: garantir sua preservação e conservação (CUIABÁ, 2014).
Pelas observações feitas, foram identificadas situações de descaso em relação ao
Patrimônio Histórico do Porto, ficando evidente que bem pouco foi feito para
atender ao objetivo do tombamento, que, entre outras, está a obrigatoriedade de
garantir a preservação do conjunto arquitetônico, extremamente importante para a
memória histórico-cultural de Cuiabá.
No desenvolvimento da pesquisa buscou-se fazer a interface entre a
comunidade local e a comunidade escolar por intermédio da Educação Patrimonial,
que é um dos instrumentos que contribuem com ações nesse sentido, por meio da
conexão das pessoas que vivem o cotidiano do local e os alunos e dirigentes da
Escola Senador Azeredo, escolhida por ter vínculo histórico com a antiga zona
portuária. Vygotsky (2005) comunga da importância das experiências vivenciadas
por estudantes, quando reflete o processo de aprendizado.
Na perspectiva indicada por Freire (1996) e Vygotsky (2005), temos que a
Escola é um importante espaço e instrumento para a construção do conhecimento que
oportuniza a formação de cidadãos críticos, conscientes da sua condição e protagonismos
na sociedade. Neste sentido, a Escola desenvolve o seu processo educacional em
superação à chamada escola tradicional, que desenvolve um tipo de educação bancária e
da velha escola.
Gehlen (2009), a partir de Freire (1996), salienta que no contexto escolar as
atividades precisam envolver problemas que partam da vivência do sujei to e do
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meio que o cerca. Ao planejar situações, partindo do pressuposto de que o conceito
é o elemento mediador para entender a realidade, o aluno fará uso do que já
conhece (realidade) para significar o conceito abstrato trabalhado pela escola (no
caso, o científico).
O Conjunto Arquitetônico do Porto está próximo da Escola Estadual
Senador Azeredo - ao lado do prédio onde era a sede do antigo grupo escolar
Senador Azeredo (atualmente Casa do Artesão), prédio centenário, inaugurado em
1910, que abrigou o grupo escolar até 1975. A Escola tem ligação direta com o
objeto desta pesquisa, e se apresenta como uma porta para o despertar e a
construção da consciência das pessoas que vivem o cotidiano do local.
A vivência diária dos alunos dessa Escola nesse ambiente pode ser potencializada
através da inserção e desenvolvimento da Educação Patrimonial, que inserida no currículo
escolar, pode ser um importante meio para desencadear uma nova compreensão sobre o
patrimônio cultural, e desenvolver um sentimento de amor por esse bem histórico. Por
conseguinte, despertar o interesse e a vontade para a sua conservação, o pode leva-los a
protagonismos conservacionistas em relação ao bem histórico, inclusive de conscientizar
a comunidade do entorno sobre essa necessidade.
Trata-se, pois, de uma via de mão dupla. Identifica-se esse pensamento com
a contribuição de Machado, Haigert e Possel (2003) quando afirmam que a
Educação Patrimonial tem papel fundamental na preservação, sendo uma nova
oportunidade de descortinar o meio em que estamos inseridos.
No momento contemporâneo, presencia-se uma explosão de discursos
apoiados em registros fotográficos, que buscam ilustrar espaços antigos, contar a
história, recontar a memória afetiva das pessoas, como instrumento valioso para
conceber a história.
Assim também este estudo busca mostrar a situação atual do Conjunto
Arquitetônico do Porto e da orla do rio Cuiabá, após a requalificação ocorrida em
2016. Destacar, por intermédio de observação, os sentimentos e a percepção da
comunidade escolar, dos moradores e comerciantes, enfatizando a história do Porto
antigo e a imagem atual.
Para contribuir com a pesquisa, foi utilizada a revisão bibliográfica de
abordagem qualitativa, bem como se trabalhou com o método histórico documental
e de observação para estudar o Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá,
estruturado de forma a dar tratamento localizado no tempo à matéria do presente
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estudo, pesquisando documentos e dados conceituais e empíricos, e investigando
os acontecimentos, a evolução do local, instituições e marcos do passado, para
verificar a sua influência na realidade atual.
A pesquisa foi desenvolvida por meio de observação participativa da
pesquisadora, direcionada à área tombada onde fica localizado o Conjunto
Arquitetônico do Porto de Cuiabá. Por intermédio de entrevistas, foi verificada a
percepção da comunidade escolar, dos moradores e comerciantes, em relação ao
Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá, assim como o que representa para eles
a requalificação contemporânea da orla do rio Cuiabá.
Para as informações e fontes, técnicas, análise de resultados, realizou -se
revisão bibliográfica documental detalhada sobre o bairro do Porto de Cuiabá e,
para a esteira da investigação empírica, foi selecionada a Escola Estadual Senador
Azeredo, localizada na área portuária, onde foram realizadas observações do local,
entrevistas e anotações de campo.
Na amostragem não foram entrevistados indivíduos que não eram moradores
fixos e comerciantes com menos de 10 anos de vivência no local, e não foram
observados servidores da escola com menos de dois anos de atividade/serviços
prestados. Foi observada também a concepção dos gestores dos setores públicos,
tais como o municipal, responsável pela requalificação da orla do rio Cuiabá;
estadual, tutor da área tombada que corresponde ao conjunto arquitetônico e
Ministério Público Estadual, responsável pelo controle externo.
A abordagem foi de cunho analítico e exploratório, fundamentada nos
procedimentos de coletas de dados bibliográfico, documental e observacional, que
foram selecionados e classificados de acordo com a relevância e a verificação se
todas as informações levantadas estavam alinhadas com o objetivo e o problema
do projeto de pesquisa, sendo excluídas as não tão importantes.
Entre os teóricos utilizados para o embasamento que tratam da produção e
reprodução do espaço, está Milton Santos (2006, 2008a; 2008b). Paulo Freire
(1979; 1996; 1997; 1998; 2002) e Vygotsky (1991; 1991a; 1991d) abordam a
questão do ensino-aprendizagem e a interface com a educação patrimonial. Horta
(1999) e Arroyo (2005) tratam especificamente da Educação Patrimonial e outros
autores que, substancialmente, contribuem para a contextualização da pesquisa.
O material foi obtido junto a instituições e órgãos que disponibilizaram
informações e dados para a contextualização da pesquisa. Esta pesquisa não

19

oferece

riscos

previsíveis

aos

participantes

da

observação,

podendo,

eventualmente, acarretar emoções em decorrência das lembranças vivenciadas pela
comunidade local. A observação foi feita durante os meses de setembro, outubro e
novembro de 2017.
Acredita-se que esta pesquisa possa gerar informações e conhecimentos
capazes de contribuir para a compreensão e percepção da comunidade escolar e da
população em geral e demais interessados em relação à importância do Conjunto
Arquitetônico do Porto de Cuiabá, tendo em vista tratar-se de um local histórico
que já viveu seus dias de glórias, seus tempos de decadência, abandono de
investimentos pelo poder público e atualmente a tentativa de retomada econômica,
social e cultural por meio da requalificação da orla do rio Cuiabá.
A dissertação está estruturada em tópicos, sendo o 1 Introdução, 2 Revisão
de literatura, que é composta por dois capítulos, o capítulo 1 traz o contexto
histórico da cidade de Cuiabá e a trajetória da região portuária , com um breve
relato sobre o bairro do Porto e a Zona Portuária e o capítulo 2 aborda o patrimônio
cultural e a interface com o Ensino, destacando memória e identidade, patrimônio
cultural e sua importância para a memória e identidade de uma nação, educação
patrimonial como instrumento e ensino para a preservação do patrimônio cultural,
a importância do ensino na valorização do Patrimônio Cultural, a inserção da
Educação Patrimonial na sala de aula, semiótica: ensino-aprendizagem por meio
da linguagem não verbal. O tópico 3 trata da análise dos resultados, a escola e o
patrimônio cultural e o Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá -MT, o 4 trata
das considerações finais e traz comentários conclusivos a respeito do estudo e por
fim o 5 que referencia a bibliografia utilizada no contexto do trabalho.
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2 - REVISÃO DE LITERATURA
CAPÍTULO 1 - CONTEXTO HISTÓRICO DA CIDADE DE CUIABÁ E A
TRAJETÓRIA DA REGIÃO PORTUÁRIA
Este capítulo aborda o histórico das zonas portuárias incluindo a região
portuária de Cuiabá, bem como o percurso da evolução da cidade de Cuiabá, como
material de interesse para o contexto do estudo. Destaca-se que o bairro do Porto,
no auge das atividades de navegação, teve grande importância na vida econômica,
no adensamento demográfico, na evolução e formação da cidade de Cuiabá, tendo
em vista que era ali a entrada de todas as mercadorias que abasteciam a cidade e
as demais regiões do Estado de Mato Grosso.
1.1 Os Portos e as Zonas Portuárias Brasileiras
Ah, todo o cais é uma saudade de pedra!
(Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa)

Figura 1. Porto do Rio de Janeiro, no início do século XVIII.
Fonte: Disponível em http://www.luispeaze.com/news/zona-portuaria-do-cais-proibido-aoprojeto-de-cidade-maravilhosa. Acesso: 22 dez. 2017.

A descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, no decorrer do século
XVIII, e a abertura de caminho novo ligando o Rio de Janeiro ao planalto central
converteram a cidade no principal centro intermediário do tráfico de escravos e
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mercadorias entre a costa africana, Lisboa e a região das minas, e no final dos anos
setecentos, o Rio de Janeiro já era o maior porto do Brasil (Figura 1), sobrepujando
Bahia e Pernambuco, inclusive na importação de escravos (LOPES PINTO, 2012).
Os portos no período colonial exerciam importante função para o ingresso
e o egresso de todas as demandas das colônias, conforme afirmam Cocco e Silva
(1999):
Na América do Sul, os portos da primeira idade colonial funcionaram
como portas de entrada dos colonizadores, dos seus valores, projetos,
soldados e escravos e como portas de saída dos produtos extraídos do
solo e do subsolo das colônias (COCCO; SILVA, 1999, p. 1) .

No Brasil, com a vinda da família real, em 1808, os portos são abertos e a
comercialização de produtos com outros países e estados pas sa a ser permitida,
com a implantação da “abertura dos portos às nações amigas” (KAPPEL, 2016, p.
1).
Esse evento fomentou o comércio interno e possibilitou a venda de
mercadorias por parte dos fazendeiros que, sem a forte vigilância da Metrópole,
tiveram seus lucros aumentados (KAPPEL, 2016). A urbanização brasileira deu-se,
em sua maior parte, no entorno dos portos; a partir dessa área, ho uve o
espraiamento das cidades.
É importante destacar que, diante do fato de que a maioria do transporte de pessoas
e mercadorias se dava através dos rios, quando se tratava de transporte interno e, com
outros países, pelos mares, os rios eram estratégicos e de grande importância para as
cidades. Devido a todo esse contexto de ligação e articulação, que a urbanização é
fomentada e se inicia em seu entorno.
O Visconde de Mauá, a partir de 1846, promoveu um importante impulso para
o comércio portuário brasileiro ao incrementar a Companhia de Estabelecimento da
Ponta da Areia, no porto de Niterói (RJ), permitindo a partida de navios destinados
à cabotagem na costa brasileira, bem como para o Atlântico Sul, América do Norte
e Europa (SANTOS NETO; VENTILARI, 2010).
Com a Proclamação da República, em 1888, inicia-se a privatização dos
portos brasileiros (KAPPEL, 2016). As transações e o volume crescente dos
negócios comerciais com o exterior levaram o governo a elevar as concessões dos portos
para até 90 anos, tendo em vista que o retorno do investimento se processava
lentamente (SALES, 1999).
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A partir de 1934, na Era Vargas, os portos passam a ser tratados como fator
de desenvolvimento econômico, sob controle do Estado, sendo o período que mais
regulamentou a atividade portuária no país (KAPPEL, 2016).
No período do regime militar, em 1964, os portos passam a ter enfoque de
área de segurança nacional, ficando em segundo plano a locomoção de mercadorias
e desenvolvimento tecnológico, e em 1975 foi criada a Portobrás (Empresa de
Portos do Brasil S/A), com isso o governo demonstrava interesse em centralizar
atividades portuárias, criando a partir desse momento um monopólio estatal, que
representava o perfil centralizador da administração pública federal da época
(KAPPEL, 2006).
Esse regime centralizador impossibilitou que houvesse avanço tecnológico e
a modernização das operações portuárias, iniciando, assim, um período marcante
de ineficiência nos portos brasileiros (UDERMAN; ROCHA; CAVALCANTI,
2012).
Em 1993, em parte devido à dissolução da Portobrás, e com o sistema
portuário brasileiro experimentando uma crise que provocou um vazio institucional
nunca visto antes na história, deu-se a aprovação da Lei n. 8.630 de 25 de fevereiro
de 1993, conhecida como Lei de Modernização dos Portos (BRASIL, 1993).
Percebe-se que a partir de então se inicia o embate para a reforma portuária,
fomentado pelo novo marco legal, voltado para a regulação mais privatista nos
portos brasileiros.
Atualmente, o sistema portuário brasileiro “é composto por nove
Companhias Docas (oito públicas e uma privada) e por quatro concessões
estaduais, existindo ainda mais quatro portos privados distribuídos ao longo da
costa brasileira” (KAPPEL, 2016, p. 1).
Como descrito por Sales (1999), a relação das cidades brasileiras onde
existem terminais portuários está ligada ao papel histórico da economia, sendo até
hoje um setor gerador de riquezas para o país, inicialmente as primeiras instalações
portuárias construídas em terras brasileiras eram rudimentares, atualmente o país
comporta grandes complexos portuários com terminais modernos e especializados
ao longo de toda a sua costa.
Na contramão desses grandes complexos que operam diariamente a todo
vapor, existem espalhadas pelo Brasil, em diversas cidades, as zonas portuárias
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que não exercem mais nenhuma atividade operacional, são tratadas com descaso e
deixadas de lado. Esse processo pode ser observado no que descreve Santos (2008),
quando fala sobre empobrecimento do lugar:
A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna -se
criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o
suporte, como por sua estrutura física, que faz os habitantes das
periferias (e dos cortiços) pessoas ainda mais pobres. A pobreza não é
apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas, também, do
modelo espacial (SANTOS, 2008, p. 10).

Conforme o pensamento de Santos (2008) pode-se fazer essa conexão com
as zonas portuárias, que, de locais que refletiam a riqueza inicial no processo de
crescimento, desenvolvimento e urbanização de uma cidade, tornaram-se redutos
de pobreza.
A zona portuária tem como característica ser o núcleo de origem da cidade
e apresenta-se como o centro funcional tradicional da mesma, aparecendo como o
espaço em que se observam ainda elementos tangíveis que retratam a história dessas
regiões e, assim, de singular importância para a memória local e nacional, assumindo
uma imagem simbólica muito importante (MIRANDA, 2014).

As mazelas e os conflitos socioambientais da modernidade, deixados
por décadas de ausência do poder público nestes locais, transformam as
condições de vida e territorialidade dos moradores que perdem a
urbanidade e a qualidade de vida (KARPINSKI; ADOMILI, 2012, p. 1) .

A região portuária geralmente é a área central das cidades. Isto porque a
urbanização se consolidou nessa área, ocorrendo assim o crescimento do local e as
aglomerações urbanas. A região portuária é um lugar especial para a cidade,
considerada a força das atividades econômicas e a concentração de equipamentos
de cultura e lazer.
Assim também ocorreu na capital de Mato Grosso, dada a importância do Rio
Cuiabá para o transporte de pessoas e mercadorias: a região do Porto constituía-se na zona
mais importante da cidade, posto que era ali o local onde se chegava e se partia de Cuiabá
(Figura 2). Conforme pode ser verificado na afirmação de Gomes (2009):

[...] as saídas de Cuiabá para São Paulo e Rio de Janeiro se processavam
por via fluvial. Seguiam o trajeto descendo o Rio Cuiabá e Paraguai até
Corumbá, prosseguindo até Assunção, Buenos Aires e Montevidéu. A
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viagem prosseguia em navios de maior porte para o porto de Santos e
Rio de Janeiro, perfazendo um total de aproximadamente trinta dias, o
que representou um progresso para o estado. As mercadorias que
chegavam a Cuiabá demoravam aproximadamente 30 dias, isto porque
o percurso era longo e com trocas de embarcações, com porto
alfandegário em Corumbá (GOMES, 2009, p. 52 -53).

Percebe-se que a região portuária de Cuiabá, naquele período, teve um
papel relevante para o comércio e para a sociedade de uma forma geral, sendo ali
o foco central do desenvolvimento da cidade.

Figura 2. Panorama do Porto de Cuiabá, com vapor ancorado, chatas e canoas, década de 1930.
Fonte: Museu Histórico/MT. Foto: s/d.

Com o advento e o intenso processo de abertura, construção e pavimentação de
rodovias, que integraram as regiões brasileiras entre si, entre as quais também a região
Centro-Oeste, começa se, a perceber a profunda transformação no modal de transporte
que começa ocorrer no país. As rodovias ganham grandes investimentos, o faz que faz
com que o transporte rodoviário seja intensificado.
E, assim, o transporte fluvial perde a importância e as zonas portuárias aos poucos
vão sendo abandonadas, tornando-se desinteressantes para a indústria mobiliária, perante
outras e novas regiões das cidades. Com efeito, tornaram-se espaços com habitações
abandonadas, que acabaram sendo ocupadas pelos setores mais empobrecidos da
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sociedade, inclusive por mendigos e usuários de drogas e tornaram-se locais
deteriorantes e esquecidos.
1.2 Percurso da Cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso

Em seu livro Sociologia urbana Silva traz o texto de Park (1979), no qual
ele fala de sua concepção a respeito da cidade:

[...] A cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições
e dos sentimentos e atitudes organizados inerentes a esses costumes e
transmitidos por essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é
meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Está
envolvida nos processos vitais das pessoas que a compõem, é um
produto da natureza, e particularmente da natureza humana (PARK,
1979, p. 26 apud SILVA, 2009, p. 68).

A evolução urbana da cidade de Cuiabá tem início com a ocupação do
antigo Distrito de D. Pedro II, Porto Geral, por ser ali a porta de entrada para
acessar as minas de Sutil, no início do século XVIII (1719) (SIQUEIRA, 2006).
Sobre a descoberta das minas de Sutil, Rosa (1996) descreve que ocorreu da
seguinte maneira:

[...] Foi na ausência dos Leme que o experiente Miguel Sutil de Oliveira
“descobriu”, e “por acaso”, as jazidas do Córrego Prainha, provocando
imediata e intensa concentração populacional nesse descoberto, a
“mancha de ouro mais copiosa que se tem achado em todo o Brasil ”
(ROSA, 1996, p. 76).

Diante do que Rosa (1996) descreve, a exploração das Minas de Sutil
ocasionou a ocupação do

local, acarretando a aglomeração daquela região,

fomentando o desenvolvimento da capital.
Ainda sobre a descoberta das Minas de Sutil, Felix (2008), relata:
Já no ano de 1722, Miguel Sutil designou dois índios carijós para
procurar mel, ao retornarem trouxeram embrulhados em folhas pepitas
de ouro, o qual tinha sido apanhado nas imediações da atual Igreja de
Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, esse local ficou
denominado de Lavras do Sutil (FELIX, 2008, p. 27).

A cidade surge na margem esquerda do rio Cuiabá, o qual, conforme afirma
Felix (2008), lhe servirá de inspiração para a escolha definitiva de seu nome . Essa
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região do bairro do Porto exercia o papel de acolhimento dos que aqui chegavam,
com todas as finalidades, como apenas viajantes, aventureiros ou pessoas decididas
a fincar raízes nestas terras e contribuir com seu desbravamento.
Cuiabá cresce no entorno do rio e do córrego da Prainha; do rio porque era
por ali que quem chegava acessava o território, da Prainha por conta das minas de
Sutil. Elizabeth Madureira Siqueira (2009), em sua obra, História de Mato Grosso,
traz publicada a ata de fundação de Cuiabá, que traz o relato de como esse processo
aconteceu:

Aos oito dias do mês de abril da era de mil setecentos e dezenove anos
neste Arraial do Cuiabá fez junta o Capitão-mor Pascoal Moreira Cabral
com os seus companheiros e ele requereu a eles este termo de certidão
para notícia do descobrimento novo que achamos no ribeirão do Coxipó
invocação de Nossa Senhora da Penha de França depois que foi o nosso
enviado o Capitão Antônio Antunes com as amostras que levou do ouro
ao Senhor General com a petição do dito capitão -mor fez a primeira
entrada aonde assistiu um dia e achou pinta de vintém e de dois e de
quatro vinténs a meia pataca e a mesma pinta fez na segunda entrada
em que assistiu sete dias ele e todos os seus companheiros às suas custas
com grandes perdas e riscos em serviço de Sua Real Majestade e como
de feito tem perdido oito homens brancos fora negros e para que a todo
tempo vá isto a notícia de Sua Real Majestade e seus governos para não
perderem seus direitos e por assim por ser verdade nós assinamos todos
neste termo o qual eu passei bem e fielmente a fé de meu ofício como
escrivão deste Arraial. Pascoal Moreira Cabral, Simão Rodrigues
Moreira, Manoel dos Santos Coimbra, Manoel Garcia Velho, Baltazar
Ribeiro Navarro, Manoel Pedroso Lousano, João de Anhaia Lemos,
Francisco de Sequeira, Asenço Fernandes, Diogo Domingues, Manoel
Ferreira, Antônio Ribeiro, Alberto Velho Moreira, João Moreira,
Manoel Ferreira de Mendonça, Antônio Garcia Velho, Pedro de Godoi,
José Fernandes, Antônio Moreira, Inácio Pedroso, Manoel Rodrigues
Moreira, José Paes da Silva (SIQUEIRA, 2009, p. 27).

Rosa (1996) descreve o início do processo de urbanização da cidade de
Cuiabá e começa fazendo a conexão com o processo de implantação da igreja
Matriz da Vila do Carmo:

[...] Marco inicial referenciador do centro urbano do Arraial/Vila do
Senhor Bom Jesus do Cuiabá, a Igreja/Matriz edificada por Jacinto
Barbosa Lopes em certa medida evocava a configuração espacial da
Vila do Carmo, nas Gerais: em meio a dois afluentes de córrego
fronteiro e em arco, balizado a oriente por morros. Configuração que se
aproxima de um “modelo”, iluminado por normatizações seculares. [...].
As Lavras comunicavam-se com o Porto através do próprio córrego
Prainha e, por terra, através de um “caminho que vai para o Porto” e
que, em seu trecho até pontear a Matriz, recebeu o nome de Rua de
Baixo, em contraponto com a “Rua Direita de Cima”, que
posteriormente ligava a Matriz ao “Sítio da Mandioca”; da Matriz até o
Córrego das Almas, que lhe ficava ao Sul, havia uma “ Rua da Igreja”
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ou “Rua da Sé”. Num morro a Sudoeste foi erguida Capela, a Nossa
Senhora do Bom Despacho (ROSA, 1996, p. 100, grifos do autor) .

Identifica-se que a edificação da Igreja Matriz influenciou efetivamente a
ocupação do seu entorno. De acordo com Maciel (1992), a urbanização de Cuiabá
ocorreu de forma lenta:

[...] Durante muito tempo circunscrita por estas ruas e pelas praças da
Matriz, do Palácio, e Marquês de Aracati, a cidade de Cuiabá cresceu
muito lentamente, ocupando os espaços vazios existentes ao longo da
margem direita do Córrego da Prainha, em direção a o norte e até as
margens do Rio Cuiabá (MACIEL, 1992, p. 22 -23).

Um século depois de sua fundação, conforme afirma Freitas (2011), em
1818 Cuiabá foi alçada à condição de cidade e começa a crescer em direção sul.
Este autor ainda relata que:
Com a efetivação da mudança de capital da província de Vila Bela da
Santíssima Trindade para Cuiabá, homologada em 1835, houve uma
preocupação com o melhoramento de edificações públicas e
residenciais, exigindo um novo status da cidade (FREITAS, 2011, p.
31).

Foi nesse período que a região portuária foi urbanizada de forma mais
compacta, com construções de comércios e residências. Foram essas edificações
que deram origem ao conjunto arquitetônico do Porto.

1.3 Evolução urbana da Cidade de Cuiabá
De acordo com Freire (1997), a produção ou desenvolvimento do espaço urbano
de Cuiabá está marcado por três ciclos, sendo que o primeiro é o Ciclo da Mineração
e corresponde desde a fundação da cidade (1719) até 1820. Neste período, o ouro
exercia forte atração populacional.
Como consequência, a cidade possuía dois polos de interesse, um era as
minas do Rosário e o outro era o bairro do Porto, que por intermédio do rio Cuiabá
ligava a vila com o restante do país.
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Freire (1997) explica ainda que, conforme relato de Hércules Florence da
Expedição Langsdorff 1 , após cem anos o espaço do Porto Geral havia sido
ampliado e começava a tomar forma urbana.
Azevedo (1957) afirma que dois anos após ser elevada do status de Vila ao de
Capital, Cuiabá entrou em decadência. Nesse período de crise, verificou-se que
enquanto alguns tiveram sucesso econômico-social, muitos amargaram prejuízos e, ao
perderem tudo, voltaram para suas terras de origem. Outros ficaram e criaram
raízes, constituindo famílias, enfrentando as intempéries do tempo , ataques de
índios, as dificuldades e o abandono das autoridades.
Freire (1997) descreve que o segundo ciclo, que corresponde ao período
entre 1820 a 1968, é o de Sedimentação Administrativa, sendo definido pela ação
do poder público. Foi nesse período também que a capital de Mato Grosso foi
transferida para Cuiabá.
Ainda conforme Freire (1997), este ciclo termina quando inicia a construção
da rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-364), na década de 1960. Essa construção
fomentou a vinda dos imigrantes, o que inclui a cidade ao Projeto de “Integração
Nacional” da Amazônia Meridional.
Romancini (2011) relata que na década de 1970 os processos desencadeados
pelo governo federal para promover a integração da Amazônia elegem Mato
Grosso como fronteira do capital e Cuiabá como ponto estratégico e centro de
decisões nesse contexto.
A partir desse período e com o vertiginoso, rápido e desordenado
crescimento que se inicia com o incentivo da Marcha para o Oeste, Cuiabá recebe
milhares de pessoas sem estar preparada para tal.
Segundo Moreno (2005), foi com a Marcha para o Oeste que o Projeto de
“Integração Nacional” teve início, e em ralação a marcha para o oeste o autor faz
o seguinte relato:
Somente a partir da década de 1940 é que a política estadual de
colonização voltou a ser implementada com a “Marcha para o Oeste”,
política de ocupação dos “espaços vazios” do oeste e da Amazônia posta
1

Antoine Hércules Romuald Florence (1804-1879), Francês dedicado às pesquisas da poligrafia e da
fotografia, conhecido como amigo das artes (L'ami des arts), radicado no Brasil participou da conturbada
e científica Expedição Langsdorff (1825-1829), em trajeto fluvial financiado pelo Império Russo,
onde Florence foi contratado como segundo desenhista (geógrafo), percorrendo e retratando
acerca do Novo Mundo, suas vilas, fazendas, paisagens, cachoeiras e rios, flora e fauna e a
natureza local. Em território do Império do Brasil, percorreram as províncias de São Paulo,
Mato Grosso e Grão-Pará. No dia 30 de janeiro de 1826 a Expedição chega ao Porto de Cuiabá.
Florence descreve o modo de vida dos habitantes de Cuiabá no mês de abril de 1827 (FERREIRA, 2014).
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em prática pelo governo ditatorial de Vargas (1930/1945), visando à
expansão da fronteira agrícola nacional a partir da criação de “colônias
agrícolas nacionais”. Com essa política, pretendia-se diversificar a
produção necessária ao abastecimento alimentar dos centros urbanos e
ao fornecimento de matérias-primas para o desenvolvimento industrial
em curso no país desde a ascensão de Vargas ao poder, em 1930
(MORENO, 2005, p. 54).

Em 1968, segundo Freire (1997) teve início o terceiro ciclo, o da
Modernização, ciclo esse que sofreu influência da construção de Brasília, que
estimulou o fortalecimento da rede urbana da região Centro Oeste e de crescimento
das cidades dos estados de Mato Grosso e Goiás. Destaca-se que, após 1964, o
Governo Federal fomentou a expansão do capitalismo em direção à Amazônia.
Vilarinho Neto (2005) relata que Cuiabá passou a receber grande fluxos
migratórios após o processo de integração (1960). Assim a sua área urbana foi
expandida por conta do grande crescimento populacional. Esse processo
transformou a área urbana de forma profunda.
De acordo com Freire (1988), foi com a gestão do Interventor Júlio Strubing
Müller, que várias obras públicas foram construídas. Freire (1997) ainda afirma
que:
[...] Ao contrário do momento anterior, esse momento traz em seu bojo
fixação de sólidos pontos de amarração do crescimento urbano. Por isso
mesmo pode ser melhor visualizado no desenho da cidade, porque
imprimiu traços indeléveis, novos marcos de urbanização que rompem
com a fisionomia barroca tradicional e imprimem nova dinâmica ao
traçado urbano (FREIRE, 1997, p. 114).

A partir desse momento (1960), iniciou-se o espraiamento da cidade com a
abertura de novos bairros, e o Porto começa a transição do processo de seus dias
de glória, com as grandes navegações, seu “apogeu”, para o processo de
“decadência” e abandono, que se perpetua até a época atual. Com a abertura das
rodovias (a exemplo da BR 364), deu-se início também a uma nova forma de
movimentação econômica em Cuiabá e no Estado de Mato Grosso: por vias
terrestres, caminhões transportam as mercadorias que antes chegavam somente por
meio da navegação pelo rio Cuiabá.
Em de 11 de outubro de 1977, por meio da Lei Complementar Federal n°
31, foi criado o Estado de Mato Grosso do Sul, desmembrado de Mato Grosso, que
passou então a ter área de 903.202,446km² e Cuiabá se consolida como capital de
Mato Grosso (IBGE, 2015).
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Atualmente o município de Cuiabá possui área territorial de 3.291,816 km²
(IBGE, 2015), definida pela Lei nº 4.719/04. A área urbana corresponde a 254,57 km2 .
Cuiabá é o polo de desenvolvimento industrial, comercial e de serviços do Estado
(CUIABÁ, 2011). O intenso fluxo migratório dirigido a Cuiabá acarretou a
aceleração do crescimento demográfico.
A população urbana, que era de 88.254 habitantes em 1970, atingiu 198.086
em 1980, 395.662, em 1991 e 551.350 habitantes em 2010 (IBGE, 2015). Já na
última estimativa o IBGE aponta uma população estimada de 590.118 pessoas
(IBGE, 2017). Em 1994, a Lei nº 3.262 criou as Administrações Regionais, e a área
urbana de Cuiabá foi dividida em quatro regiões administrativas Norte, Sul, Leste e
Oeste (CUIABÁ, 2011). O bairro do Porto, onde fica localizado o conjunto
arquitetônico, objeto desta pesquisa, está localizado na Região Oeste.
O governo do Estado de Mato Grosso, em 27 de maio de 2009, por meio da
Lei Complementar nº 359, institui a Região Metropolitana do Vale do R io Cuiabá
(RMVRC) (MATO GROSSO, 2009), composta inicialmente pelos municípios de
Cuiabá, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento e Várzea
Grande, visando a um planejamento integrado das funções públicas de interesse
comum existente entre esses municípios. Foi posteriormente alterado pela Lei
Complementar nº 577/2016, com a inclusão dos municípios de Acorizal e Chapada
dos Guimarães (MATO GROSSO, 2016).
Esses municípios juntos têm aproximadamente um milhão de habitantes,
sendo que o município núcleo da região (também o maior em número de habitantes)
é Cuiabá, e Santo Antônio de Leverger, o maior em unidade territorial.
1.4 Trajetória do bairro do Porto Geral
A Historiadora Siqueira (2006) relata que o Porto nasceu no século XVIII
(1719), quando da colonização de Mato Grosso, tornando-se assim um dos espaços
históricos mais relevantes de Cuiabá.
Em meados dos séculos XVIII, verifica-se a existência, conforme pode ser
percebido na planta da Vila do Cuiabá (Figura 3), de um vazio urbano muito grande
entre a área ocupada, região das minas de Sutil e o Porto.
Esse espaço vazio correspondia ao trecho existente entre as Lavras do
Sutil, que ficava a 1,5 km, e a zona portuária. Quase um século depois (1818), o
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Porto começou a ser urbanizado. Freire aponta dois vetores que induziam o
crescimento da Vila do Cuyabá:
[...] o da mina do Rosário, [...], e o do Porto Geral, que fazia, através
do rio Cuiabá, a ligação da vila com o restante da colônia. Esses dois
pólos aparecem claramente visualizados no Plano de Cuiabá [...] que
mostra o esquema urbano da vila no final do século XVIII (FREIRE,
1997, p. 22).

Como já mencionado, inicialmente, o Porto era utilizado como caminho
para acessar as Minas de Sutil, sendo que, a partir do século XIX, a região portuária
passa a ser ocupada de forma mais efetiva por edificações comerciais e
residenciais, devido ao advento das exportações e importações que começaram a
ser ampliadas para atender a demanda causada pelo aumento da população.

Figura 3. Porto. Travessia do Rio Cuiabá em Canoas.
Fonte: Rosa, 1996.
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Muitos autores, em suas mais diversas obras, fazem relatos sobre a história
do Porto, dentre eles está Moraes (2005), que em entrevista ao jornal Diário de
Cuiabá faz a seguinte descrição a respeito do Porto:
O bairro do Porto tem sua história interligada com a fundação das Minas
do Cuiabá e sua elevação ao Arraial de Bom Jesus de Cuiabá no ano de
1827. Após a constituição do Arraial, o Porto tornou -se centro de carga
e descarga dos produtos que abasteciam a região. Além de ter sido o
local onde foi estabelecida a maioria das lojas comerciais, tornando -se
um local de extrema importância para o comércio do Arraial de Bom
Jesus de Cuiabá, também foi um dos bairros onde se encontravam as
moradias das famílias da elite cuiabana. Entre os que viveram no bairro
estão os proprietários das usinas de açúcar, das companhias de
navegação e os comerciantes de maior porte da cidade. Nos quase 300
anos de história, a cidade foi crescendo para além das fronteiras do
Porto, renegando esta espacialidade nos dias atuais a becos, ruas e
casarios que estão se deteriorando e construindo uma imagem negativa
de que este local, próximo ao rio Cuiabá seja, atualmente de
concentração de “marginais”, de prostituição e de violência (MORAES,
In: Diário de Cuiabá, 13/08/2004).

O bairro do Porto, na região portuária, guarda um dos principais patrimônios
históricos de Cuiabá: o Conjunto Arquitetônico, datado do início de sua
urbanização. Urbanização esta que ocorreu com maior intensidade no século XIX.
O conjunto é de extrema importância sob o ponto de vista da historicidade. Cuiabá
era o Porto, hoje o Porto é um bairro de Cuiabá (Figura 4).
A região do Porto onde está localizado o conjunto encontra-se abandonada
à própria sorte, lá estão os becos e casarões que marcaram um período de
prosperidade e a construção da vida urbana de Cuiabá.
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Figura 4. Porto. Travessia do Rio Cuiabá em Canoas.
Fonte: Acervo: Ndihr/UFMT. Foto: Ferrari.

É importante lembrar que o Rio Cuiabá teve papel fundamental na história
e na definição do nome de Cuiabá, como bem descreve o Historiador Felix:
O Porto pela sua própria História dentro da cidade de Cuiabá, p ode ser
considerado o lugar mais importante da construção da cidade. A ligação
com o rio que tem o mesmo nome da cidade reforça esta importância.
O rio em si traz muitas histórias ligadas à nomenclatura da cidade. Rio
das cabaças, lugar onde moravam os índios cuiabases, a lenda da cuia
que vá, o Ikuiapa dos bororos, lugar das lontras brilhantes, etc. [...] O
espaço urbano do Porto Geral, hoje apenas bairro do Porto, tinha limites
maiores que o de hoje, e dele emergiram diversos bairros adjacentes,
surgidos da região do grande Porto Geral. Hoje a geografia do lugar tem
praticamente preservado apenas o núcleo histórico do bairro do Porto.
A rua XV de novembro é a sua via central (FELIX, 2015, p. 122) .

Reforçando o que outros autores já mencionados disseram, Jê Fernandes,
historiador mato-grossense, relata a importância que teve o bairro do Porto no
início da urbanização de Cuiabá:
Na região do Porto, principalmente na Rua Larga, hoje a XV de
Novembro, foram abertas as primeiras pensões e hotéis, ali também
surgiram as primeiras famílias importantes de Cuiabá, como a família
Rodrigues, Mecchi, Alves Correa, Figueiredo, Chico Pinto, Metelo,
Neco Moreira, Manuco de Moraes, Nadaf e tantas outras cujos ramos

34

existem até hoje, alguns ainda residindo no bairro (FERNANDES, 2015,
p. 1).

Ainda sobre o bairro do Porto, Felix reafirma o seu papel no processo, e a
sua importância histórica na ocupação do território de Cuiabá:
Diferentes edificações e espaços urbanos do Porto estão carregados de
valor histórico, sentimental e cultural que integram a história do nosso
lugar. No seu auge, o Porto congregava a diferentes casarões de famílias
ricas da cidade. Muitos desses casarões eram das famílias Bussik, Ponce
de Arruda, os Bulhões, entre muitos que tornaram o Porto um loc al
muito cobiçado para moradia (FELIX, 2015, p. 1).

O bairro do Porto Geral, segundo o Perfil Socioeconômico de Cuiabá,
volume V, possui área de unidade territorial de 248,22ha e 9.274 habitantes
(CUIABÁ, 2011). É o local que registra o caminho e o nascimento do núcleo
urbano de Cuiabá. Está nesse fato o tamanho de sua importância na história da
cidade.
No bairro do Porto estão localizadas algumas das edificações mais
importantes do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de Cuiabá, entre as
quais o Sesc-Arsenal (antigo Arsenal de Guerra), o Museu do Rio (antigo Mercado
do Peixe), Casa do Artesão (antigo Grupo Escolar Senador Azeredo) e Igreja São
Gonçalo.
1.4.1 Breve relato sobre Edificações históricas do bairro Porto
As imagens fotográficas retratam edificações arquitetônicas e seus
importantes momentos históricos, carregados de significados e sentidos captados
em tempo real e transportados para o contexto atual, dando a devida importância
ao momento histórico e oportunizando a identificação dos contrastes entre os
tempos vividos e os atuais.
O significado das imagens reside exatamente nesse seu passado, isto é,
em sua história própria, nas finalidades que motivaram sua existência,
em suas condições de produção, nos fatos que marcam sua trajetó ria ao
longo do tempo (KOSSOY, 2007, s/p).

Corroborando com essa ideia, Frehse (2005) entende que “a fotografia
constitui, além de relevante instrumento de pesquisa, documento e veículo de
representações privilegiado para a compreensão da vida social [... ]” (FREHSE,
2005, p. 185).
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Gomes (2001) faz um relato a respeito da diversidade cultural pela qual a
população de Cuiabá é formada no final do século XIX e início do século XX,
aponta a contribuição dos imigrantes, e cita a influência dos italianos na arq uitetura
da Cuiabá, neste sentido relata as contribuições dos irmãos João e José Sardi:

[...] assim que chegaram a Cuiabá, no final do século XIX, pelas suas
habilidades e experiências na área de arquitetura e construção, logo
ficaram conhecidos na cidade, deixando suas marcas na arquitetura
urbana em Cuiabá. Com arte e criatividade, foram aos poucos
modificando e eliminando os beirais e introduzindo as platibandas,
dando novas formas e contornos às fachadas das casas e sobrados da
cidade, um exemplo dessas transformações na arquitetura da cidade,
trazendo à tona novos gostos, percepções, estéticas e formas de dar a
ver interesses e valores referentes aos hábitos de bem morar [...]
(GOMES, 2001, p. 75).

A partir desse período, o estilo arquitetônico da região portuária, que até
então tinha como referência a arquitetura portuguesa, onde suas edificações
apresentavam beirais em seus telhados, típico do estilo arquitetônico português
passa por uma transformação de estilo, predominando os estilos espanhol, italiano
e grego.
O exemplo desse estilo está à platibanda, que substituí os beirais, e os
ornamentos que começam a fazer parte das fachadas das residências, seguindo a
nova tendência arquitetônica.
Dentre algumas edificações históricas existentes na área tombada e no
entorno, podem ser destacadas o Sesc-Arsenal, Museu do Rio, Casa do Artesão e
a Igreja São Gonçalo, todas centenárias que refletem o tempo e a memória coletiva
de vidas que habitaram o local e consolidaram o início da urbanização do Porto.
Segue abaixo algumas informações a respeito dessas edificações que tem papel
importante e ajudam a contar a história da ocupação urbana na cidade de Cuiabá e
que refletem toda a sua riqueza arquitetônica.


Sesc-Arsenal (antigo Arsenal de Guerra) – 1819
O documento elaborado pela coordenação de patrimônio histórico da

Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, com o título de “Patrimônio
Histórico: Um projeto do presente” traz um histórico a respeito do Arsenal de
Guerra (Figuras 5 e 6), localizado na Rua 13 de junho, a respeito do estilo
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arquitetônico e o processo pelo qual passou desde a sua construção em 1819, até
a época da elaboração do documento, em 2007, conforme pode ser verificado pelo
relato abaixo:
Criado com o nome Real Trem de Guerra, por Carta Régia de D. João
VI em 1818, destinado a um estabelecimento militar para o conserto e
fábrica de armas. Teve iniciada a construção em 1819, durante o
governo do 9º e último Capitão General de Mato Grosso, Francisco de
Paula Magessi Tavares de Carvalho, vindo a concluir-se em 1832,
quando foi inaugurado. Em 15/11/1831, por determinação da lei, foi
criado o Arsenal de Guerra da Província de Mato Grosso. O edifício foi
posteriormente ampliado e adaptado para funcionamento do Arsenal de
Guerra e os varandões dos flancos foram construídos em 1848. Técnicas
construtivas e materiais da região para erguer um edifício neoclássico,
nos moldes franco-lusitanos que caracterizavam, em maioria, as
construções oficiais do Rio de Janeiro. Os ambientes internos são
protegidos por um avarandado ininterrupto. As insígnias da Casa
Militar estão nos frisos em relevos simétricos, destacados das
superfícies lisas para atender à sobriedade que qualifica o estilo,
observado na composição da fachada principal. A cor ocre para a s áreas
planas e brancas para os relevos acentua a composição e torna ainda
mais expressiva a linearidade clássica. As sucessivas reformas e
ampliações modificaram aspectos interiores, mas evitaram alterações
estruturais da fisionomia original do bem tombado. Atualmente é
administrado pelo SESC, que promoveu intensa revitalização no prédio,
criando salas de cinema, vídeo, bibliotecas, banheiros e espaços lúdicos
e um restaurante em amplo espaço externo (MATO GROSSO, 2007, p.
3).

Como se pode observar, o bairro do Porto ainda mantém diversas construções
seculares; as quais constituem rica e importante memória arquitetônica e cultural da
Cuiabá do período Colonial, como por exemplo, o Arsenal de Guerra.

Figura 5. Antigo Quartel de Cuiabá, atual Sesc-Arsenal, década de 1920.
Fonte: Acervo: Ademar Poppi/C&C. Foto: Wessel.
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Figura 6. Atual Sesc-Arsenal.
Fonte: Disponível em: http://www.rotaturisticamt.com.br/2016/10/03/sesc -arsenal/Acesso em
29/06/2018 às 13h19.

Observa-se nessa edificação que, apesar de todas as intervenções ocorridas
com o decorrer do tempo, o estilo arquitetônico é mantido e preservado , o que
garante assim a manutenção da memória história que está impregnada na
edificação.
 Museu do Rio (antigo Mercado do Peixe) – 1899

O Museu do Rio, antigo Mercado do Peixe, foi construído em 1899, e está
localizado no conjunto arquitetônico, antiga zona portuária do bairro Porto, na
Avenida Beira Rio (Figuras 7 e 8).
O edifício recuperou suas características originais após a revitalização
ocorrida em 1999, como pode ser verificado pelo relato da Coordenação de
Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso:

Construído em 1899, o Mercado do Peixe perdeu, ao longo do tempo,
suas características originais. Recuperado pela Prefeitura Municipal de
Cuiabá em 1999, ano em que completou centenário de sua construção,
o imóvel passou a abrigar o Museu do Rio Cuiabá "Hid Alfredo Scaff",
comerciante de renome da região do porto, que tem sua história ligada
àquela comunidade. [...] e hoje funciona como espaço para práticas
culturais, shows, oficinas e cursos, exposições diversas e o carnaval
cuiabano, que acontece nas imediações. [...] o Museu do Rio Cuiabá
possui linhas de ação que garantem sua efervescência cultural e vem se
transformando em pólo criador e articulador de vivências e pesquisas
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sobre a arte e a cultura popular mato-grossense (MATO GROSSO,
2007, p. 5).

Com o passar do tempo sua função foi mudando, atualmente foram
instalados no edifício equipamentos onde são desenvolvidas várias atividades
culturais.

Figura 7. Antigo Mercado do Peixe do bairro do Porto.
Fonte: Disponível em: http://www.flickr.com/photos/mercadodoporto/7287867066 . Acesso em 15
de novembro de 2017 às 11h55.
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Figura 8. Antigo Mercado do Peixe do bairro do Porto, atual Museu do Rio, na orla do Porto revitalizada
pela prefeitura em 2016.
Fonte: Disponível em: Google Earth Pro - Acesso: 4 jan. 2018.

Entre as edificações tombadas que fazem parte do conjunto arquitetônico do Porto,
o Museu do Rio é um dos poucos elementos históricos que mereceu o cuidado e o zelo
por parte do setor público, no que se refere à revitalização de próprios públicos
existentes no local.


Casa do Artesão (antigo Grupo escolar Senador Azeredo) – 1910
O Grupo Escolar Senador Azeredo de Mato Grosso (Figura 9) foi construído

no início do século XX (1910), no bairro do Porto Geral de Cuiabá, denominado à
época como Segundo Distrito. O Grupo Escolar era conhecido como Peixe Frito,
referência ao lanche levado pelos estudantes para comerem no horário da merenda.
Em 15 de novembro de 1983, o edifício foi tombado pela Fundação Cultural de
Mato Grosso, e a partir de 2005 passou a ser administrado pelo Serviço Social do
Comércio (SESC) (Figura 10).

40

A pesquisadora Elizabeth Poubel e Silva descreve como foi o processo de
criação dos primeiros Grupos Escolares:

Foi então que, por meio do Decreto n. 258, de 20 de agosto de 1910,
valendo-se do art. 3º da Lei n. 508, Pedro Celestino criou dois grupos
escolares na Capital, sendo um no primeiro distrito e o outro no segundo
(SILVA, 2006, p. 218).

O então presidente do Estado trouxe dois normalistas de São Paulo para
implantar reformas no Ensino de MT a partir do que São Paulo havia desenvolvido,
conforme Silva, que registra também que “a direção do 1º Grupo Escolar, [...] foi
confiada ao professor Leowigildo Martins, e a do 2º Distrito [...] ao professor
Gustavo Kulhmann”. A inauguração ocorreu em 10 de setembro de 1910 (SILVA,
2006, p. 218-219).
A respeito dessa edificação, a Coordenação de Patrimônio Histórico da
Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, descreve sobre o seu histórico,
seu estilo arquitetônico e seu tombamento, por meio do seguinte relato:
Quatro dias após ter assumido o governo do Estado de Mato Grosso, o
Cel. Pedro Celestino da Costa assinou importante Resolução, de nº. 508
de 16/10/1908, criando várias escolas primárias para o interior do
Estado e autorizando a organização de dois grupos escolares nos dois
distritos de Cuiabá. O Grupo Escolar do 2º Distrito -Porto foi o segundo
a ser instalado no Estado, inaugurado em 10/09/1910 com o nome de
Grupo Escolar Senador Azeredo, tendo como primeiro Diretor o
professor Gustavo Kuhlmann. A linha construtiva do edifício é muito
simples, seguindo o padrão típico das obras públicas executados em
Mato Grosso, no início do século XX. A fachada principal apresenta um
frontão enriquecido por balaústres e adornos metálicos, com uma porta
única e central. O espaço arquitetônico interior é bem definido,
podendo-se distinguir o núcleo da construção de onde se faz o acesso
para as duas alas da escola, inclusive ao pátio interno. O prédio ainda
conserva todas as suas características originais de construção.
Funcionou como estabelecimento de ensino desde a sua inauguração até
o ano de 1975 quando, em 15 de maio passou a abrigar a Casa do
Artesão. Em 15/11/1983, foi tombado pela Fundação Cultural de Mato
Grosso, passando a fazer parte do Patrimônio Histórico e Artístico
Estadual. A partir de 2005 passou a ser administrado pelo SESC (MATO
GROSSO, 2007, p. 3).

O grupo Escolar teve, entre seus professores e alunos, nomes importantes
para a história de Mato Grosso: Eurico Gaspar Dutra, ex-presidente da República,
Maria Adelina de Amorim, poetisa e professora, entre outros que viriam a ter
relevo no crescimento e desenvolvimento de Cuiabá e do Estado.
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Figura 9. Grupo Escolar Senador Azeredo, c.1920. No segundo Distrito (bairro do Porto). Nestas
instalações atualmente funcionam o Sesc-Casa do Artesão e Museu do Artesanato.
Fonte: Acervo: Helena Muller/C&C. Foto: s/d.

Figura 10. Antigo Grupo Escolar Senador Azeredo, atual Sesc-Casa do Artesão e Museu do Artesanato.
Localizado na Rua 13 de Junho. Cuiabá-MT.
Fonte: Maristene Matos, 2017.

A jornalista Roseli Riechelmann, da assessoria de Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), após conversar em 2010 com o então
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subsecretário de Cultura de Cuiabá, escritor e poeta Moisés Martins, traduz o que
ouviu dele, e de Dona Maria do Carmo, a respeito do bairro do Porto e do Gru po
Escolar, no relato a seguir: Segundo Moisés Martins:
O Porto tem história e parte delas envolve a Escola Estadual Senador
Azeredo. Existe o Porto antes e depois da criação da Escola. Pessoas
que fizeram história na memória de Cuiabá foram estudantes,
professores e moradores da região. A existência da Escola Senador
Azeredo remete os cuiabanos a uma Cuiabá saudosa, calorosa, humana.
Na história da Escola, que leva o nome do jornalista e senador da
República Antonio Francisco Azeredo (1861 -1936), aparecem
“Donana” que vendia a merenda concorrida pela gurizada, como a
queimada e o bolo de arroz. E Seu Moisés, personalidade lembrada com
emoção por Moisés Martins: “Seu Moisés era benzedor, ‘agente’ de
saúde e contínuo da escola. Era ele quem ia, na casa dos professores,
com a folha de sabatina para assinatura do recebimento dos salários.
Seu Moisés, a quem todos devemos o total respeito e que eu jamais
soube o sobrenome”, registrou emocionado. Uma escola que dividia
geograficamente o mundo dos ‘ricos’ e dos ‘pobres’ (RIECHELMANN,
2010, p. 1).

A ex-aluna Maria do Carmo Monteiro da Silva, estudante entre 1944 e
1948, fala sobre a época e destaca:
Na Barão [Rua Barão de Melgaço] ficavam os moradores abastados, e
no Porto os mais humildes. Daí o nome Peixe Frito, alimento das
famílias carentes. Queria ser jovem hoje, pelo conhecimento, na minha
época nós éramos tolhidas, mas acho que perdemos muito em disciplina
e respeito (RIECHELMANN, 2010, p. 1).

Nota-se pelo relato acima que nesse período existia uma segregação entre
os alunos com poder aquisitivo maior, que viviam na região da Rua Barão de
Melgaço, e os que viviam na zona portuária, que eram os que tinham menor renda.


Igreja São Gonçalo - 1916
A Igreja de São Gonçalo (Figura 11 e 12), localizada na Avenida XV de

novembro, foi construída na virada do século XIX para o século XX, entre os anos
de 1894 e 1916. É um dos locais religiosos mais frequentados de Cuiabá, e já
passou por várias formas arquitetônicas, sendo que na última foi definido o seu
atual estilo, o neoclássico, que pode ser percebido em sua fachada por alguns
componentes que remetem ao estilo, a exemplo do frontão. Nessa reforma foi
incorporada a imagem do Cristo Redentor. Esse novo estilo arquitetônico
substituiu a antiga capela que tinha uma arquitetura mais simples.
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Em relação ao estilo arquitetônico da antiga igreja, Moutinho, diz que não
tinha o que ser admirado na referida igreja que tivesse relevância artística, porém
ela era simples e asseada, e que esse fato se devia ao zelo do seu pároco
(MOUTINHO apud MENDONÇA, 1978).

Figura 11. Igreja São Gonçalo do Porto, 1940. A torre ainda sem o globo e o Cristo Redentor.
Fonte: Acervo: Misc.
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Figura 12. Imagem atual da Igreja de São Gonçalo, no Porto de Cuiabá, com o globo e a imagem do Cristo
Redentor no alto da torre.
Fonte: Disponível em: https://www.aondeircuiaba.blog/paroquia-sao-goncalo-do-porto-cuiaba/.
Acesso: 29/06/2018, às 14h32.

A Igreja São Gonçalo continua exercendo um papel significativo na
religiosidade cuiabana, e se constitui em um importante marco arquitetônico da
cidade de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso.

1.5 Zona portuária de Cuiabá
A localidade começa a se desenvolver com a vinda dos bandeirantes
paulistas a partir de 1722, que vinham em busca do ouro nas Lavras do Sutil,
localizada a margem esquerda do rio Cuiabá (SIQUEIRA, 2006).
No apogeu de sua ocupação, no século XIX, a região portuária de Cuiabá
era considerada um local de alto padrão, abrigava famílias da classe alta, intenso
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comércio, e era considerada com toda a importância que as zonas portuárias
representavam na época. Era o local de articulação que recebia todo tipo de
passageiros e mercadorias. Conforme se pode observar na planta da região portuária
(Figura 13), datada de 1892, o traçado de suas vias indica o planejamento da ocupação e
urbanização do lugar. Nota-se essa preocupação com o planejamento no traçado linear de
suas ruas, bem diferente do traçado das ruas da região das minas de Sutil, que tem em sua
maioria a forma irregular, conforme pode ser verificada na figura 03.

Figura 13. Planta da região do Porto, datada de 1892, feita por J. Markwalder.
Fonte: Costa; Diener, 2000.

Nesse período iniciou-se uma época cheia de símbolos e experiências
vivenciadas, que está presente nos registros históricos, inclusive fotográficos.
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Representam um tempo de construção da cidade e da sua identidade, e que nos dias
atuais expõem a decadência refletida no abandono do patrimônio cultural , uma
realidade entristecedora.
Memórias, imagens, identidades construídas são sempre incompletas
porque correspondem a uma multiplicidade de experiências vividas por
indivíduos e grupos sociais que não se encontram parados no tempo,
mas em contínua transformação. Além disso, há tensões e disputas que
resultam em lembranças e esquecimentos diferenciados de
acontecimentos vivenciados (SANTOS, 1998, p. 9).

Alinhado com o pensamento de Santos (1998), pode-se observar que as
zonas portuárias e mesmo as que não exercem mais essa função vivem em
constante luta para manter suas tradições e identidades ali construídas. Identificase em Santos (1998) esse olhar quanto a transformações desses espaços que
guardam a memória afetiva, muitas vezes não vista, e que são esquecidas com o
passar do tempo.
Na antiga zona portuária da Cuiabá, espacialmente a área tombada é
composta de elementos que nos remetem a registros de épocas e seus distintos
momentos, conforme já citado anteriormente, de acordo com Freire (1988, p. 1718), que faz menção os seguintes ciclos: o da mineração em 1820, o da
Sedimentação Administrativa entre 1820 e 1968 e o da Modernização a partir de
1968.
A antiga zona portuária traz heranças transcritas em sua arquitetura que
podem ser vistas nos casarões do conjunto arquitetônico e igrejas do entorno,
demonstrando o tamanho do legado cultural que nos foi presenteado, apesar da
triste realidade em que se encontram. São eles que contam a história do esplendor
e a transição para e declínio da região portuária, desde o início da urbanização, a
partir do início do século XIX, até os dias atuais.
Santos (2008) ainda contribui com essa leitura quando diz que “uma
paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm idades
diferentes, é uma herança, de muitos diferentes momentos” (SANTOS, 2008, p.
73).
A zona portuária foi por longo tempo o lugar mais importante de construção
da espacialidade social da cidade de Cuiabá, e esse fato tem ligação direta com o
rio. Como bem escreve o historiador Pedro Felix:
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A partir do descobrimento do Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá,
em outubro de 1722, até a construção da BR 364 na década de 60 do
século XX, o Porto era o elo de ligação da cidade com o resto do mundo.
Pelo rio chegavam às canoas, os barcos, navios, e hidroaviões, que
trouxeram e levaram mercadorias, pessoas, diretrizes governamentais,
equipamentos para a indústria local, entre outras coisas. [...]
Parafraseando o historiador Heródoto, podemos dizer que a cidade
de Cuiabá é um presente do rio que lhe empresta o nome (FELIX, 2015,
p. 1).

Conforme afirma Sá (1980) o rio Cuiabá, no início do século XVIII, era o
caminho por onde se acessava e navegava para chegar ao centro econômico e
político do Brasil e do mundo:
[...], naquela época, a ligação da capital de Mato Grosso com a Corte
era feita por via fluvial, descendo o Cuiabá, depois o Paraguai e o
Paraná até Buenos Aires, e daí, por via marítima, até o Rio de Janeiro
(SÁ, 1980, p. 24).

Para Siqueira (2002), o rio Cuiabá se apresentava como caminho de
locomoção para a capital de Mato Grosso; por ele transitavam pessoas e
mercadorias (Figura 14). Com o advento de novos meios de transporte, o rio deixa
de ser utilizado como único meio de locomoção.

Figura 14. Barca pêndulo (s/d). Vista da margem direita do Rio. Na outra margem observa-se o Mercado
do Peixe.
Fonte: Acervo: Pinto de Godoi. Foto s/d.
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Ainda sobre a relevância do rio Cuiabá para o desenvolvimento da cidade
de Cuiabá, Bertoloto destaca que:

Desde o início dos tempos coloniais, o rio Cuiabá foi utiliza do para
estabelecer as comunicações entre São Paulo e Cuiabá, construindo -se
no elo entre os que vinham e iam, transformando -se em caminho [...]
(BERTOLOTO, 2006, p. 40).

O rio Cuiabá, como aconteceu em quase todas as regiões portuárias, teve
o papel fomentador do desenvolvimento comercial do local e do entorno, uma vez
que ali atracavam os navios que traziam mantimentos e bens materiais importados
de outros estados e países, para o consumo da população, principalmente até a
década de 1960.

Figura 15. Porto de Cuiabá, em 1937. À direita, a atual praça Luiz Albuquerque.
Fonte: Acervo Maria de Lurdes da silva Ramos/C&C. Foto: Claudio Bastos.

A construção de casarões pelas famílias abastadas da cidade to rnou o Porto
um local muito cobiçado. Os diferentes espaços do Porto, em especial a zona
portuária, consagrados pela história e representados por edificações notáveis, estão
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carregados de valor histórico, sentimental e cultural que integram a história da
cidade (Figuras 15 e 16).

Figura 16. Praça Luís Albuquerque, localizada na Avenida Mário Corrêa esquina com Rua Comandante
Suído, Porto, Cuiabá.
Fonte: Disponível em: https://www.flickr.com/photos/mercadod oporto/7287862258. Acesso: 22
dez. 2017.

No final do século XIX a arquitetura local sofreu influência dos imigrantes .
O estilo arquitetônico existente até então começa a sofrer intervenções e um novo
estilo passa a ser consolidado, conforme afirma Lenine Póvoas:
[...] Até o término da Guerra da Tríplice Aliança, contra o governo do
Paraguai, a Capital mato-grossense tinha a fisionomia de uma autêntica
vila do norte de Portugal, da região do Minho ou do Trás -os-Montes.
Predominavam as casas beirais, as fachadas despidas de ornatos, as
janelas retas na sua parte superior, os caixilhos de guilhotina, as rótulas
que abriam para fora.
Os construtores italianos, espanhóis e gregos foram que introduziram
em Cuiabá as platibandas, eliminando beirais; as fachadas passaram a
ser decoradas; as janelas encimadas com arcos e mouriscos, quase
sempre com vitrôs coloridos; as venezianas e os postigos por trás das
mesmas, substituíram os caixilhos e as rótulas; surgiram as sacadas
decoradas com balaústres.
O bom gosto das novas construções fez com que muitos particulares
reformassem as fachadas de suas casas, introduzindo a platibanda e
outros elementos ‘modernos’. E assim a Cuiabá do século 19 começou
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a perder a autenticidade de sua origem portuguesa (PÓVOAS, 1989, p.
88).

Em relação a esse assunto, Freire (1997) descreve a respeito do segundo
momento do ciclo urbanístico e de suas características ocorrido naquele período:
[...] No final do século XIX, tem início o segundo momento do ciclo
urbanístico [...]. Caracterizou-se pela adoção de novos modelos na
arquitetura, por um maior adensamento da mancha urbana conferindo
maior nitidez ao traçado das ruas, pela consolidação do Porto Geral e
início da integração da pequena localidade de Coxipó da Ponte, sede do
Distrito de mesmo nome. A principal característica urbanística desse
momento é a estabilidade da mancha urbana que vai se adensando, sem
evidências de ampliação do seu tamanho (FREIRE, 1997, p. 90 -91).

A partir do início da segunda metade do século XX (1960), a zona portuária
começa a deixar de exercer sua função essencial, comercial e de moradia. O núcleo
urbano se expande e a cidade passa a ganhar novas formas, se adequando ao novo
sistema produtivo que começa a operar, trazendo como relata Brandão (1997),
junto a esse percurso, a “desqualificação da cultura da sociedade invadida, como
inferior, atrasada, antiga, e simultaneamente, uma sobrevalorização da cultura
capitalista que se impõe como superior, progressista e moderna” (BRANDÃO,
1997 p. 269).
Todo

esse

processo

de transformação

urbana

contribuiu

para

a

descaracterização de grande parte da antiga zona portuária, principalmente pelo
abandono de seus casarões. E que também contou com o descaso do poder público,
que estava mais interessado em modernizar e redirecionar o desenvolvimento e o
crescimento urbano da capital de Mato Grosso, para outras áreas da cidade, e não
se preocupou em preservar elementos que representavam e estavam impregnados
de sentimento afetivo em relação à memória cultural e arquitetônica que registra a
origem da cidade de Cuiabá. O desiquilibro entre o local originário de Cuiabá e os
novos passa a ser evidenciado no processo de produção do espaço.
Pode-se verificar na fala de Carlos (1997), preocupação em reação a esse
processo, que vem ocorrendo em locais históricos, que diz que as configurações
territoriais observadas nas paisagens exprimem as desigualdades existentes em
toda a sociedade, fundadas sob relações sociais desiguais em diferentes contextos,
em diferentes épocas ao longo da história. Essas desigualdades expressam as
contradições do processo de produção do espaço (CARLOS, 1997, p. 42).
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A falta de valorização da memória histórica por parte dos governantes unida
à vontade intensa de modernização da população se sobrepõe às tradiçõ es.
“Casarios e igrejas históricas foram demolidos sem restrições para dar lugar a
edifícios e prédios modernistas” (FACCHINETTO, 2008, p. 1).
Na mesma linha de pensamento de Facchinetto (2008), no período em que
a Catedral de Cuiabá foi derrubada (1968) para que em seu lugar fosse edificada
outra (episódio esse que fomentou o início de longas discussões a respeito do
Patrimônio Histórico em Mato Grosso), nasceram duas vertentes distintas: uma que
defendia o progresso em nome da modernidade e outra que defendia fortemente a
preservação dos patrimônios imateriais e materiais. Ludmila de Lima Brandão faz
o seguinte relato sobre esse imbróglio:
[...] a destruição/construção da Catedral representa o “aval” e o
engajamento de uma importante instituição ao “progr esso” e de parcela
da população, que apoiou tal iniciativa, fortalecendo essa ideologia e a
consciência da modernidade, por outro, agudiza o conflito entre
tradição e moderno, uma vez que o forte impacto sobre o simbólico não
se dá sem reações, ou seja, instaura ou ao menos radicaliza, também, a
crítica ao progresso e a consciência da ameaça à identidade cultural,
ainda que restrita a alguns setores da sociedade e expressa sob
diferentes formas [...] (BRANDÃO, 1997, p. 100-101).

É evidente o confronto em vários períodos da história, entre o tradicional e
o moderno. Fica nítida a relação entre tradicional alinhada com a exclusão e o
moderno alinhado com a inclusão, fomentado pela especulação imobiliária, que se
apresenta como ponte entre o novo e o velho.
A necessidade do equilíbrio e respeito entre os diferentes tempos também e
refletida no pensamento de Santos (2000), defende a combinação de dois tempos
quando afirma que:
[...] Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um
lugar onde tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma
combinação de elementos com idades diferentes. O arranjo de um lugar,
através da aceitação ou rejeição do novo, vai depender da ação dos
fatores de organização existentes nesse lugar, quais seja, o espaço, a
política, a economia, o social, o cultural [...] (SANTOS, 2000, p. 106) .

Seguindo o raciocínio de Facchinetto (2008), os casarões do Conjunto
Arquitetônico do Porto de Cuiabá que ainda resistem a todas as intervenções
ocasionadas

pelo

homem,

que

visa

a

transformação

do

histórico

em

contemporâneo, sem observar a memória afetiva e o contexto histórico estampados
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em suas fachadas, estão indo por um caminho sem volta, ocasionado pela falta de
cuidado e ações que recuperem e previnam sua decadência.
A respeito desse tema Carlos (2004) contribui com o seguinte pensamento:
A queda dos referenciais revela-se no desaparecimento das marcas do
passado histórico na e da cidade provocando não só estranhamento
porque as formas se mudam rapidamente, mas também porque estas
produzem as possibilidades que atestam o empobrecimento das relações
de vizinhas, a mudança das relações dos homens com os objetos que lhe
são próximos e o esfacelamento das relações familiares (CARLOS,
2004, p. 9).

Nesse sentido, Bosi (1987) diz que o ser humano busca nas referências do
passado sentido para a construção de vida no presente: “a memória permite a
relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo
atual das representações” [...] (BOSI, 1987, p. 9).
1.5.1 Conjunto Arquitetônico do Antigo Distrito D. Pedro II - Porto e o
tombamento
Como já explicado, no século XVIII surge o bairro do porto situado ao
lado direito do rio Cuiabá (Figura 17). Nessa região foram construídas casas
comerciais e residenciais, ali estava o ponto focal do desenvolvimento de Cuiabá.
As construções eram na sua maioria de alto padrão, e são elas que com o passar do
tempo se tornaram históricas e repletas de memórias, que compõem o Conjunto
Arquitetônico do Porto (Figura 18).
O Conjunto foi tombado pela Portaria nº 035/2007, publicada dia
22/08/2007 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, que tinha como objetivo,
segundo o documento, resguardar esse bem histórico para as futuras gerações.
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Figura 17. Mapa esquemático da evolução urbana de Cuiabá do século XVIII ao ano de 2008.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá. IPDU, 2007.

Figura 18. Localização do Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá. Área tombada.
Fonte: Disponível em: Google Earth Pro - Acesso: 4 jan. 2018.
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Os casarões tombados que constituem o conjunto arquitetônico, e
representam o Patrimônio Arquitetônico Histórico do início da ocupação da cidade
de Cuiabá no século XVIII, alguns localizados nas ruas denominadas Rua Feliciano
Galdino, Travessa Marinha, Comandante Balduíno, Comandante Suídio, General
Osório, Joaquim de Albuquerque, Mário Corrêa e 13 de Junho, na sua maioria
começaram a sofrer desgastes naturais ocasionados por intempéries e pela falta de
conservação provocados pelo desinteresse dos proprietários e do setor público
responsável.
Ao andar pelas ruas do Porto, na área tombada localizada na região
portuária, pode-se observar o descaso e o total abandono dos antigos casarões
históricos existentes no local. Há os que resistem aos danos causados em sua
estrutura e ainda se mantêm em pé (Figuras 19 e 20). Entre os poucos casarões da
região que foram restaurados, está o antigo Mercado do Peixe, atual Museu do Rio,
construído em 1899.
A imagem não revela somente aquilo que de
fato é, mas também tudo aquilo que falta (LACAN).

Figura 19. Casa em ruínas localizada no Conjunto Arquitetônico Tombado, situada na Rua Joaquim de
Albuquerque, bairro do Porto.
Fonte: Maristene Matos, 2017.
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Figura 20. Casa em ruínas localizada no Conjunto Arquitetônico Tombado, situada na Rua Joaquim de
Albuquerque, bairro do Porto.
Fonte: Maristene Matos, 2017.

Com o enfraquecimento do comércio na zona portuária, o valor dos imóveis
na região sofreu desvalorização em comparação as outras áreas da cidade,
ocasionado pelo fato de a infraestrutura ter sido priorizada para novas localidades ,
sofrendo assim a região portuária o abandono de forma geral.
No período pós-tombamento do Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá,
de 2007 a 2015, não se observa nenhuma ação do poder público ou dos
proprietários dos casarões no sentido de recuperá-los.
O tombamento de um patrimônio, seja ele um bem material ou imaterial, é
feito com o objetivo de recuperação, preservação e conservação de um bem que
tem significado histórico, que conta a história de vida de gerações, que preserva a
memória coletiva, resguardando a essência da origem e da identidade de um povo.
O Patrimônio Histórico serve de inspiração para o contemporâneo, que um dia será
histórico e servirá de referência para o futuro.
Em relação à normatização do tombamento no Brasil, que se atém
exclusivamente ao plano material, ocorreu por meio do Decreto-Lei n. 25, de 30
de novembro de 1937, sendo essa a legislação patrimonial inicial do país, e é um
dos instrumentos legais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).
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O governo do Estado de Mato Grosso, em 2007, por intermédio da portaria
n. 035/SEC/2007, resolveu tombar para o Patrimônio Histórico e Artístico do
Estado de Mato Grosso o “Conjunto Arquitetônico, Antigo Distrito D. Pedro II
Porto” (Figura 21) com a seguinte delimitação e configurações:

[...] área de aproximadamente 16.720 m² (dezesseis mil setecentos e
vinte metros quadrados) preservando os lados direito e o esquerdo da
Rua 13 de Junho com a Rua Mário Corrêa até à altura do cruzamento
com a Rua Feliciano Galdino, Beira Rio, em frente ao Museu do Rio,
entre as ruas Mário Corrêa e Joaquim de Albuquerque, Feliciano
Galdino e o Beco do Ferrinho (prolongamento da Rua General Osório),
tendo como ruas que cruzam a Rua Comandante Suido, a Travessa da
Marinha e a Rua General Osório, com as edificações presentes nas
citadas ruas, vias, becos e travessas públicas, especificadas na planta e
croqui que constam do processo, acrescida para a intervenção desejada
de uma área de entorno (vizinhança) e proteção de aproximadamente
28.280 m² (vinte e oito mil duzentos e oitenta metros quadrados)
delimitada pela Avenida XV de Novembro com a Rua Senador Metelo
até o cruzamento com a Rua 13 de Junho e o restante das ruas 13 de
Junho e Feliciano Galdino, conforme consta no processo de tombamento
(CUIABÁ, 2014, p. 23).

A imagem cartográfica abaixo (Figura 21) ilustra a localização da área
tombada, onde está demarcado o espaço territorial do conjunto arquitetônico do
Porto, bem como também delimita a região de seu entorno.
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Figura 21. Delimitação do Conjunto Arquitetônico Antigo Distrito de D. Pedro II, Porto, 2007.
Fonte: Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (IPDU), Prefeitura Municipal de
Cuiabá-MT, 2010.

A mesma portaria que tratou do Conjunto Arquitetônico, Antigo Distrito D.
Pedro II Porto, objeto desta pesquisa, aqui denominado “Conjunto Arquitetônico
do Porto de Cuiabá”, trata do tombamento dos bens imóveis, logradouros e
paisagens inseridos no conjunto e no seu entorno, diante da importância como
marco histórico da vida, se pautou nas seguintes justificativas para definir e
efetivar o tombamento:
Considerando que procedimentos referenciais técnicos constitutivos do
Processo de Tombamento n. 663/CH. GAB. 2007 SEC-MT, em
tramitação nesta Secretaria nos termos do Art.7º, da Lei n. 3.774/76, e
estudos da Coordenadoria de Preservação do Patrimônio Histórico
Cultural concluem pela proteção dos bens, logradouros e paisagens
inserido na área a ser tutelado pelo Poder Público Estadual, conforme
especificado no referido processo; Considerando que na forma
estabelecida pelo Art. 18, da Lei Estadual n. 3.774, de 20 de setembro
de 1976, o bem tombado fica igualmente protegido de qualquer ação
que lhe impeça ou reduza a visibilidade ou paisagem estética e
ambiental, tanto do bem quanto de sua área de entorno e vizinhança;
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considerando que a região do Porto nos remete aos idos de 1720, da
fundação do Arraial da Forquilha, tendo o rio importância essencial para
a manutenção da província. Local de chegada e saída das monções e de
viajantes que ali aportavam, o rio servia de meio de transporte e
sobrevivência para a comunidade. Casas foram sendo construídas na
margem do rio Cuiabá para abrigar as pessoas que tinham suas vidas
ligadas a ele. Período de grande movimentação e prosperidade ligado
ao próprio crescimento da população (CUIABÁ, 2014, p. 23) .

Observa-se que desde seu tombamento, ocorrido em 2007, poucas ações
foram executadas para atender ao que então foi definido. As edificações tombadas
no conjunto arquitetônico são de propriedades particulares e após o seu
tombamento passaram a ser tuteladas pelo poder público estadual, que passa a fazer
restrições e exigências quanto à manutenção e conservação desses patrimônios.
São levados em consideração os interesses coletivos da antiga zona portuária com
foco na garantia da manutenção da memória histórica do século XVIII, consolidada
no bairro do Porto mais intensamente no século XIX, por meio das edificações
arquitetônicas constituídas no local.
O que se observa na fala dos moradores que ainda resistem no local , apesar
das péssimas condições (uns apenas moram e outros trabalham nos comércios
existentes na região), é que o tombamento, no início, foi recebido com expectativa
de melhora para a antiga região portuária, e o sentimento de autoestima brotou
novamente. A perspectiva de manutenção da memória afetiva que existe com o
local trouxe esperança. Porém, com o passar do tempo, nenhuma ação para que
essa expectativa se consolidasse aconteceu por parte de seu tutor e o local mais
uma vez caiu no esquecimento, então novamente a descrença voltou a habitar a
mente e o coração dessas pessoas. Esse fato nos remete a Geertz (1989) que fala:
O guia e o reflexo da atividade humana são constituídos por um
conjunto de significados transmitidos e Incorporados na forma de
símbolos, que constituem e explicam a realidade vivida (GEERTZ,
1989, p. 15).

Há esperança de que novos tempos tragam os velhos tempos, por meio de
ações que garantam a preservação do pouco que ainda resta da história vivida na
antiga zona portuária de Cuiabá. O tombamento, para os que conseguem
compreendê-lo, é visto como um fator negativo, que serviu somente para tirar a
autonomia sobre um bem que até então era privado, e que entendem ser deles de
direito, já que tudo o que decidem fazer é preciso ser submetido à autorização
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prévia da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) , órgão responsável pelo
conjunto tombado, e que tem como objetivo proteger e preservar a visibilidade e a
ambiência.
Falta clareza entre o Estado e os proprietários sobre direitos e deveres,
acerca do que pode e o que não pode ser feito nas edificações tombadas, e isso
acaba muitas vezes sendo motivo de ação judicial entre as partes. Segundo
informação da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso (SEC-MT) ,
responsável pela área tombada do Conjunto Arquitetônico do Porto, existem
algumas ações nesse sentido envolvendo imóveis tombados, onde o proprietário
não se ateve ao que a Lei de Tombamento define e acabou executando algumas
intervenções, ferindo assim a legislação, ou apenas o deixou abandonado, o que
ocasionou sua degradação (CUIABÁ, 2014).

1.5.2 Políticas urbanas de revitalização e a requalificação da antiga zona
portuária de Cuiabá

Atualmente as áreas portuárias têm sido alvo de investimentos de políticas
de revitalização como estratégia de recuperar e valorizar o espaço, o
desenvolvimento sociocultural, turístico e econômico, bem como o uso social em
benefício da coletividade. Outrora regiões nobres tornaram-se subutilizadas pelo
abandono do poder público (TAVARES; KIYOTANI, 2013).
Ações públicas que incluem as regiões portuárias e a revitalização e/ou
requalificação de suas estruturas têm, na maioria das vezes, alterado totalmente
seu público, suas funções e seus usos, gerando impacto em diversas áreas, tais
como: social, econômica, cultural, turística, entre outras, expondo a transformação
da paisagem urbana construída e a natural.
Há críticas em relação a algumas políticas de revitalização dessas áreas por
não atingirem seu objetivo, visto que barreiras sociais e psicológicas impedem seu
uso pela comunidade local, elemento que deveria ser prioritário na p articipação e
integração e na promoção de lugares e atividades em benefício de todos
(TAVARES; KIYOTANI, 2013).
É comum verificar que os processos de requalificação ou de revitalização
que são feitos em zonas portuárias acabam por alterar a paisagem local e excluir
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as pessoas de seus habitats, sem levar em conta suas histórias de vida concebidas
nesses ambientes. O novo precisa vir, porém de forma integrada ao presente e ao
passado, como salvaguarda da história de vida dessas pessoas e do patrimônio
arquitetônico presente nesses locais, que precisam ser resguardados.
Percebe-se tal evidência, claramente traduzida nesse contexto, conforme a fala de
Santos (2006, p. 67): “A paisagem existe através de suas formas, em momentos
históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual”. Por ser fruto de
construção social, as cidades são espaços mutantes, os processos de reconstrução
são respostas à dinâmica social e econômica na qual estão inseridas.
Ainda Santos (2008) reforça essa questão quando escreve que “O novo não
chega a todos os lugares e, quando chega, não é no mesmo momento; por isso, o
novo nem sempre chega quando é absolutamente novo (SANTOS, 2008, p. 123).
De acordo com Nobre (2003), por meio do processo de revitalização, as paisagens
são devolvidas à população e podem ser reapropriadas pelo cidadão.
O natural, quando se pensa em elaborar projetos de requalificação ou
revitalização, é que se busque por meio dessas intervenções a valorização e
manutenção do patrimônio como um bem público de uso coletivo que conte mple a
população de forma geral. Porém não é o que se observa no caso da requalificação
da orla do rio Cuiabá, executada na região da antiga zona portuária do bairro do
Porto, em relação ao Conjunto Arquitetônico do Porto. Pelo contrário, o que se
percebe é que houve uma divisão bem distinta entre o contemporâneo, a
requalificação da orla do rio Cuiabá, em relação ao Histórico, o Conjunto
Arquitetônico do Porto de Cuiabá-MT, tombado.
A situação atual do Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá e de outros
locais com memória histórica, principalmente o centro antigo de Cuiabá, colocase na contramão em relação aos locais históricos das cidades brasileiras. Enquanto
em outras regiões do Brasil os locais culturais são vendidos como espaços
turísticos, em Cuiabá acontece o contrário: pelas condições de deterioração em que
se encontram esses espaços, não são lugares atrativos e os turistas e as pessoas que
vivem em Cuiabá e nos municípios da Região Metropolitana e entorno são
afugentados e buscam outros locais para visitar.
Grande parte dos turistas que aqui desembarca segue para outras localidades
que oferecem atrativos turísticos, como por exemplo, os municípios de Barão de
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Melgaço, Chapada dos Guimarães, Nobres e outros. Cuiabá fica sendo apenas a
passagem para acessar essas cidades.
Analisando locais históricos em grande parte das cidades brasileiras – e em
Cuiabá não é diferente –, percebe-se que existe uma tendência em apagar de certa
forma a memória, a identidade e as tradições que contam a história de vida dos
antepassados, negando às novas gerações o convívio com o legado histórico que
traz a origem das coisas, dos fatos e das pessoas.
Sauer (1998) diz que a paisagem cultural é modelada a partir de uma
paisagem natural por um grupo cultural em momentos distintos da história da
humanidade, deixando impregnadas em sua memória as características da época.
Cuiabá cresceu e se desenvolveu a partir da antiga área portuária, ali está a história
da formação da cidade, sendo o primeiro lugar de expressão cultural da capital de
Mato Grosso. Com a ocupação e modernização da cidade, a região do Porto foi
deixada de lado, sendo esquecida pelos governos por décadas, largada à própria
sorte, com todas as mazelas de uma zona decadente e violenta.
O processo de integração em dois tempos, respeitadas as suas
particularidades, faz-se necessário. Nessa linha, o IPHAN diz:
A morte, que não poupa nenhum ser vivo, atinge as obras dos homens.
É necessário saber reconhecer e discriminar nos testemunhos do
passado aquelas que ainda estão bem vivas [...] (IPHAN et al., 1995, p.
59).

A prefeitura municipal de Cuiabá elaborou em 2015, um projeto de
requalificação urbana da região do Porto de Cuiabá, com o objetivo de viabilizar a
promoção da reintegração do rio Cuiabá ao convívio dos munícipes, valorização
do patrimônio histórico-cultural presente na região, estímulo do convívio social e
da prática de esportes e lazer, conversão do local no principal centro de produção
artístico-cultural e de entretenimento do município, entrevendo sua funcionalidade
econômica e social, e a reocupação daquele espaço para uso e benefício do cidadão
(Figuras 22 e 23).
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Figura 22. Projeto da requalificação urbana do Porto Cuiabá.
Fonte: Disponível em: http://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo/apresentacaoporto.pdf.
Acesso: 22 dez. 2017.
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Figura 23. Projeto com proposta de revitalização de casarões do Conjunto Arquitetônico.
Fonte: Disponível em https://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo/apresentacaoporto. pdf
Acesso: 22 dez. 2017.

Foram realizados estudos a respeito da requalificação urbana da região do
Porto, para saber quais os impactos que o projeto iria ocasionar no meio ambiente
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e no entorno, levando em conta as transformações urbanas e sociais ao l ongo da
orla do rio Cuiabá, área com grande acervo histórico-cultural.
A requalificação além de prever a reconexão da cidade com o rio Cuiabá,
tinha o intuito de incrementar o potencial turístico da região e preservar e dar foco
a um dos mais importantes patrimônios históricos locais, despertar na população
residente o sentimento de pertencimento e sensibilizar as pessoas quanto à
importância da preservação da memória cultural e histórica impregnada na região,
como descreve o estudo de impacto de vizinhança:
O bairro do Porto localiza-se na região Oeste de Cuiabá, às margens do
Rio Cuiabá. Encontra-se nesta região alguns dos principais patrimônios
históricos mais importantes de Cuiabá, sob o ponto de vista da
historicidade, datada no início do século XVIII [...] (CUIABÁ, 2014, p.
5).

Com a implantação da requalificação urbana na região do bairro do Porto,
vislumbra-se a importância para a localidade e por consequência para a cidade,
visto que o empreendimento experimentaria muitas melhorias.
Santos escreve que o espaço geográfico é um “conjunto indissociável de
sistemas de objetos e sistemas de ações, sua definição varia com as épocas, isto é,
com a natureza dos objetos e das ações presentes em cada momento histórico”
(SANTOS, 2006, p. 229). O autor ainda diz que:
A velocidade do mundo e do tempo é um dado menos técnico, mesmo
sendo social, que instiga a competitividade, tendo em vista que não há
um espaço global, existem espaços locais, regionalizados, em diversos
pontos dos seus vetores técnicos, informacionais, econômicos, sociais,
políticos e culturais (SANTOS, 2006, p. 229).

Lendo Milton Santos (2008), dá para identificar a relevância que tem o
espaço geográfico para uma porção delimitada da população que nele habita. O
pensamento do autor se aplica aos moradores e comerciantes do Porto de Cuiabá,
em relação ao sentimento quanto às mudanças que ocorreram, especialmente na
antiga zona portuária com o decorrer do tempo.
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CAPÍTULO 2 - PATRIMÔNIO CULTURAL E A INTERFACE COM O
ENSINO
Aborda-se o patrimônio cultural e sua interface com o ensino, bem como
descreve-se a importância desta sob o olhar de teóricos, como Horta (1999), Freire
(1979 e 2002) e Vygotsky (2005). Estes acreditam no ensino como instrumento e
ferramenta para a formação do cidadão consciente da necessidade de preservar seu
passado para permanecer no presente com melhor qualidade de vida.
2.1 Memória e identidade
Constitui-se de grande importância estudar a memória e a identidade de um
espaço que abriga em si um contexto histórico, e que serve como mecanismo para
proteção do patrimônio cultural, que atende o objeto de conduzir e direcionar
projetos futuros voltados para a preservação da cultura e do patrimônio. De acordo
com a professora Ferrara:
Informação, imagem e memória, operando conjuntamente à maneira de
um sistema, são os vetores operativos do design dos lugares da cidade.
A experiência origina o lugar informado. Essa informação é
contextualizada conforme as variáveis de trabalho, indústria, habitação,
consumo, educação que atuam como determinantes locais. Essas
variáveis exteriorizam-se em usos, hábitos, valores e crenças, signos da
diferença local e são conservados na memória que relaciona as
experiências do passado e do presente (FERRARA, 2002, p. 16) .

Quando se refere à identidade, como sentido de lugar, está-se mensurando
a sensação de pertencimento em relação àquele lugar. Construir condições para que
se conheçam os espaços e bens culturais da cidade é um caminho que contribui
para o fortalecimento da memória coletiva. Ainda segundo a autora, é no cotidiano
que se vive a cidade e percebe seus pormenores e seus lugares:
A imagem ocorre, na cidade, no plano da experiência concreta e
cotidiana da vida e constitui o modo pelo qual ela, a cidade, apresenta se visualmente e é processada como informação. Também a apropriação
é o espaço da cidade qualificado, informado pelo uso; cidade como
espaço habitado, vivido, qualificado, modificado: espaço socializado,
espaço social. [...] Essas imagens de apropriação são, até certo ponto ,
irracionais, na medida em que são desencadeadas por estímulos afetivos
e não se explicam por apelos institucionais. [...] Porém, essa
apropriação, essa qualidade não é homogênea, ao contrário, ela
corresponde a ritmos e formas tão diversas como as experi ências
cotidianas dos usuários da cidade (FERRARA, 2002, p. 123) .
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A respeito da preservação do patrimônio cultural, um dos caminhos para a
interface entre a escola e a comunidade local é a Educação Patrimonial, um
procedimento pedagógico que, ao passar adiante a concepção da conservação,
preservação e principalmente a importância do patrimônio cultural por meio de
ações coletivas efetivas, irá fortalecer a identidade individual e da comunidade.
2.2 Patrimônio Cultural e sua importância para a memória e identidade de
uma nação
De acordo com a Declaração de Caracas (1992, p. 4), “o Patrimônio Cultural
de uma nação, de uma região ou de uma comunidade é composto de todas as
expressões materiais e espirituais que lhe constituem, incluindo o meio ambiente
natural”.
Segundo Choay (2011), a origem da palavra patrimônio está ligada “às
estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada
no espaço e no tempo”. O significado da palavra “patrimônio”, “etimologicamente,
se relaciona à herança paterna” (CHOAY, 2001, p. 11).
Conforme Choay (2011), a expressão Patrimônio Histórico serve para:
[...] designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se
ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua
de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado
comum: obras e obras-primas das belas artes aplicadas, trabalhos e
produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos
(CHOAY, 2001, p. 11).

Como pode ser percebido, o termo patrimônio nos últimos tempos passou a
englobar múltiplas camadas de bens, tais como os históricos, culturais,
arquitetônicos, etnográficos, artísticos, linguísticos, ecológicos e genéticos.
Conforme Funari e Pelegrini (2006), durante o período da Revolução
Francesa (1789) houve um movimento preocupado com a possibilidade de
destruição do Patrimônio Histórico Nacional, e que com isso a memória da história
dos antepassados se perdesse. Diante dessa preocupação, transformou -se o
patrimônio em um bem coletivo, e esse fato serviu para a proteção dos bens que
até então pertenciam à nobreza e ao clero, de modo que eles passaram para o
domínio do Estado.
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Funari e Pelegrini (2006) dizem a esse respeito que:
Em plena Revolução Francesa, em meio às violências e lutas civis,
criava-se uma comissão encarregada da preservação dos monumentos
nacionais. O objetivo era proteger os monumentos que representavam a
incipiente nação francesa e sua cultura (FUNARI; PELEGRINI, 2006,
p. 19).

Sant’Anna (2009) relata que um dos primeiros países a elaborar uma
legislação própria para tratar do assunto foi a França: “proteção, guarda e
conservação dos bens patrimoniais, pelo tempo mais longo e da forma mais
íntegra” (SANT’ANNA, 2009, p. 51).
O patrimônio cultural é um elemento importante para a co nservação da
identidade de uma nação, seja ele artístico, estético, histórico, turístico ou
arqueológico. A população precisa conhecê-lo e saber que ela tem papel
fundamental na sua proteção e conservação.
Em relação ao patrimônio cultural brasileiro, Funari e Pelegrini (2006)
expõem a preocupação ainda existente em relação a essa área e apontam alguns
instrumentos que poderão servir como mecanismo na proteção do patrimônio
cultural brasileiro:
Há muito por fazer, mas podemos afirmar que a experiência patrimonial
no Brasil tem sido assimilada no seu sentido mais completo, em sintonia
com a coletividade e a partir de conhecimentos antropológicos,
sociológicos, históricos, artísticos e arqueológicos orientados por
especialistas. A implantação de cursos de Ed ucação Patrimonial, a
organização de oficinas-escola e serviços em mutirão constituem em
ações de importância fundamental no processo de envolvimento da
população. Esse esforço, articulado com o estímulo à responsabilidade
coletiva, contribuirá para consolidar políticas de inclusão social,
reabilitação e sustentabilidade do patrimônio em nosso país (FUNARI;
PELEGRINI, 2006, p. 55).

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 216, a seguinte definição
a respeito de patrimônio cultural:
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas
de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações
científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
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paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico (BRASIL, 1988, p.72).

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi
criado em 1930. Desde a sua fundação até o fim da década de 70, o conceito de
patrimônio limitou-se a “monumentos arquitetônicos e obras de arte erudita
associados ao passado arquitetônico elitista” (SANTOS; VALE, 2000, p. 4).
Em 1940, a partir da criação da Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a cultura passou a ter um importante
instrumento de valorização de caráter mundial. E depois da Convenção do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural em 1972, organizada pela Unesco, a questão cultural
começou a ganhar repercussão para os países ocidentais.
Foram definidas diretrizes para que as gerações vindouras obedecessem em
relação à transmissão do patrimônio cultural, conservação, identificação, proteção
e valorização. O Patrimônio edificado em centros urbanos serve como suporte de
memória, ele traz a história de um tempo passado e de fatos relacionados a esse
período, e contribui com a construção e transmissão da importância social que
representa esse bem para as futuras gerações, bem como serve de referência.
Nesse contexto insere-se o Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá-MT,
o objeto de pesquisa desse estudo, que é um dos mais importantes patrimônios
históricos da cidade de Cuiabá. Ferreira (2009) fala da mutação que está ocorrendo
com a função do patrimônio nos tempos modernos:
O patrimônio na contemporaneidade vem assumindo outros contornos e
outras funções sociais, de modo que desde a sua institucionalidade
como herança, registro do passado nacional, o conceito de patrimônio
vem sofrendo modificações que se aproximam de outros conceitos como
o de identidade (FERREIRA, 2009, p. 22).

A abrangência do termo patrimônio refere terminologias distintas e com
conceitos diversificados, existe uma classificação para o segmento do patrimônio,
como cultural, arquitetônico, urbano, rural, entre outros.
2.3 Educação patrimonial como instrumento de ensino para a preservação do
patrimônio cultural
Tem origem inglesa a expressão Educação Patrimonial (Heritage
Education), e segundo Horta, Grunberg e Monteiro (1999) traduz um trabalho de
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alfabetização cultural, buscando retratar ao indivíduo a compreensão do mundo
que o rodeia, assim como seu universo sociocultural, e a trajetória histórico temporal em que está inserido. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) é a instituição federal, vinculada ao Ministério da Cultura
(MinC), responsável pela política de patrimônio cultural em nível nacional.
A metodologia da Educação Patrimonial pode ser desenvolvida no
ambiente formal de ensino (escolas) ou em ambiente informal (comunidade,
associações de bairros, museus, parques ambientais e outros) e se adequar a
qualquer evidência material ou manifestação da cultura local (HORTA;
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999). Atualmente, a Coordenação de Educação
Patrimonial (CEDUC) defende que a Educação Patrimonial:
Constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que
têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como
recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em
todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu
reconhecimento, sua valorização e preservação (BRASIL, 2013, p. 19) .

A educação patrimonial exerce um papel transformador, que propicia a
educação cultural de forma inovadora e acessível. Moraes (2005) reforça essa li nha
de pensamento quando afirma que:
Partindo da concepção transformadora de Educação Patrimonial,
admite-se a retomada de espaços arquitetônicos, sociais e de memórias,
a partir de uma diversidade de possibilidades e de relações com outros
elementos, atentando-se para as tensões das vivências e das seleções.
Além disso, há a necessidade de identificar outros espaços e
manifestações que deem conta das contradições e possibilidades que
permeiam o mundo contemporâneo. A Educação Patrimonial
transformadora possui caráter político, visando à formação de pessoas
capazes de (re)conhecer sua própria história cultural, deixando de ser
espectador, como na proposta tradicional, para tornar -se sujeito,
valorizando a busca de novos saberes e conhecimentos, provocando
conflitos de versões (MORAES, 2005, p. 2-3).

De acordo com Horta, Grunberg e Monteiro (1999), a Educação
Patrimonial é concebida como todos os processos educativos e de valorização que
constroem o conhecimento coletivo, por meio da participação das comun idades
que detêm as diversas referências culturais locais. É o desenvolvimento de práticas
educacionais transformadoras, tendo por base manifestações e determinados bens
considerados patrimônio cultural.
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Horta, Grunberg e Monteiro (1999), trazem uma definição bem ampla a
respeito da a Educação Patrimonial:

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho
educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da
experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da
cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o
trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a
um processo ativo de conhecimento, apropriação e valo rização de sua
herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens,
e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num
processo contínuo de criação cultural. [...] A metodologia específica da
Educação Patrimonial pode ser aplicada a qualquer evidência material
ou manifestação da cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um
monumento ou sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural,
um parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico
urbano ou uma comunidade de área rural, uma manifestação popular de
caráter folclórico ou ritual, um processo industrial ou artesanal,
tecnologia e saberes populares, e qualquer outra expressão resultante da
relação entre os indivíduos e seu meio ambiente (HORTA;
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6).

Os autores citados, quando fazem essa definição, reafirmam o pensamento
de Paulo Freire: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21). O con tato
direto com o meio ambiente em que se vive é, segundo estes autores, o melhor
caminho para a construção e consolidação do conhecimento.
Arroyo (2005) contribui com esse pensamento quando reforça o papel e a
importância da escola nesse processo:
Trata-se de que as escolas assumam seu papel de ressignificar as
relações entre os educandos enquanto cidadãos e a cidade, sua memória,
sua história, seu passado e seu presente [...]. Vista nessa direção, a
Educação Urbana poderia constituir-se em agente dinamizador dos
currículos escolares (ARROYO, 2005, p. 33).

A escola não pode se furtar ao seu papel de mostrar aos educandos a
realidade da cidade, representando um trabalho de conscientização acerca do
espaço de vivências de cada indivíduo.
A Educação Patrimonial oferta um canal de comunicação pelo qual pode-se
abrir portas e janelas para que a população local faça parte do processo de
preservação e conservação da história e da memória de seu local de vivência, com
objetivo de despertar a sensação de pertencimento. Levá-las também a se
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apropriarem do local com um olhar crítico, e a partir desse sentimento, começarem
a valorizar e cuidar desses espaços de forma concreta, dando-lhes a devida
importância e assegurando assim seu patrimônio cultural.
Nesse sentido, em relação à memória histórica, Sauer (1998) traz uma
reflexão importante sobre a sobreposição de uma paisagem, que se aplica em
relação a paisagem cultura existente e a descaracterização provocada por uma nova
cultura, caso não haja o equilíbrio entre as intervenções executadas.
Com a introdução de uma cultura diferente, isto é, estranha, estabelece se um rejuvenescimento da paisagem cultural ou uma nova paisagem se
sobrepõe sobre o que sobrou da antiga [...] (SAUER, 1998, p. 59) .

A Educação Patrimonial pode fazer com que as pessoas compreendam a
importância dos patrimônios históricos para a memória local , e que estes precisam
ser mantidos para garantir às futuras gerações, a vivência e a representação do
patrimônio histórico-cultural material e imaterial na composição dos tempos
atuais.
2.4 A importância do Ensino na valorização do Patrimônio Cultural
Seguindo o pensamento de Paulo Freire (FREIRE, 1996, p. 21), pode -se
afirmar que “para bem ensinar é preciso apostar nas possibilidades de produzir ,
também, o próprio conhecimento”.
O patrimônio (cultural) é entendido como aquilo que é valorizado e dá
sentido afetivo: “É um olhar para dentro: primeiro para dentro de nós, depois para
dentro de casa, do jardim, do quintal, do bairro, da cidade, e, fin almente, da região
e do país” (BRASIL, 2013, p. 8).
O Manifesto de Amsterdã enfatizou sobre a importância do patrimônio
arquitetônico, e que o mesmo tem um valor educativo determinante (IPHAN,
1975), sendo “um Importante recurso pedagógico” (LIMA, 2011, p. 46).
A Educação Patrimonial, para os autores Horta, Grunberg e Monteiro é
identificada como “um processo permanente e sistemático de trabalho educacional,
centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e
enriquecimento individual e coletivo” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO,
1999, p. 6).
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Registram ainda esses autores que:
O contato direto com as evidências e manifestações da cultura
proporciona um trabalho que leva os indivíduos a um processo ativo de
apropriação e valorização de sua herança cultural (HORTA;
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6).

No Brasil, foi a partir do Seminário sobre o Uso Educacional de Museus e
Monumentos, ocorrido no ano de 1983, por iniciativa do Museu Imperial, em
Petrópolis (RJ), que a perspectiva da Educação Patrimonial foi de fato reconhecida
(MALTÊZ et al., 2010), transformando-se. Assim o Patrimônio Cultural brasileiro
foi compreendido a partir da diversidade de manifestações tangíveis e intangíveis,
consagradas e não consagradas, como fonte de conhecimento e aprendizado,
inserida no sistema formal de ensino com propostas metodológicas de ações
educacionais voltadas para o uso e apropriação dos bens culturais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9394/1996), em
seu art. 1º, de imediato refere que:
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais (LDBEN, art. 1º) (BRASIL, 1996, p.
1).

Implica dizer que, por intermédio da escola, o trabalho com a Educação
Patrimonial proporciona a possibilidade de ações educativas, num processo de
reflexão sobre os bens culturais e sociais, e busca fomentar a valorizaç ão dos
patrimônios históricos, preservando suas origens e compreendendo sua relevância
sociocultural.
Na escola, o professor pode utilizar diversas iniciativas educacionais para
despertar nos alunos sentimentos de valorização, amor e respeito aos bens cul turais
materiais e imateriais, tais como a promoção de visitas a ambientes históricos,
palestras e debates, redações sobre o patrimônio cultural, pesquisas sobre a
comunidade, organização de seminários escolares, observação e registros, entre
outras ações educativas possíveis.
Vygotsky (2005) traz uma contribuição que trata desse assunto, reforçando
e ressaltando bem a importância das experiências vivenciadas por estudantes:
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Embora o processo de aprendizado siga sua própria ordem lógica,
desperta e dirige, na mente da criança, um sistema de processos ocultos
à observação direta do sujeito às suas próprias leis de desenvolvimento
(VYGOTSKY, 2005, p. 127).

Vygotsky (2005) e Paulo Freire (1996) propõem questões que se
entrelaçam na direção de uma educação cidadã. E quando se fala em educação
cidadã, evidencia-se a educação como uma prática ético-política. Gadotti (2002, p.
23) escreve que “[...]. A educação é uma prática antropológica por natureza,
portanto ético-política. Por essa razão, pode tornar-se uma prática libertadora”.
Para Freire (1979), “os atributos dados aos seres humanos não podem
sobrepujar o dado mais importante da existência humana: a sua presença no mundo
como sujeito” (FREIRE, 1979, 2002, p. 68). Vygotsky aponta que o “sujeito
socialmente inserido num meio historicamente construído [...] a cultura torna-se
parte integrante da natureza de cada ser humano” (VYGOTSKY, 1991a, p. 3). A
educação toma como referência toda a experiência de vida do próprio sujeito.
O conhecimento científico e o cotidiano são produções culturais. A escola
tem como função educar para transformar a si mesmo e a sociedade, contrariamente
aos preceitos do modelo tradicional de ensino, denominado educação bancária por
Freire (1979) e de velha escola por Vygotsky (1991). Cabe à escola, na concepção
freireana, segundo Gadotti:
Amar o conhecimento como espaço de realização humana, de alegria e
de contentamento cultural; cabe-lhe selecionar e rever criticamente a
informação; formular hipóteses, ser criativa e inventiva (inovar): ser
provocadora de mensagens e não pura receptora; produzir, construir e
reconstruir conhecimento elaborado. E mais: numa perspectiva
emancipadora da educação, a escola tem que fazer tudo isso em favor
dos excluídos. Não discriminar o pobre. Ela não pode distribuir poder,
mas pode construir e reconstruir conhecimentos, saber, que é poder. A
tecnologia contribui pouco para a emancipação dos excluídos se não for
associada ao exercício da cidadania. A escola deixará de ser
“lecionadora” para ser “gestora do conhecimento”. A educação tornouse estratégica para o desenvolvimento. Mas para isso não basta
modernizá-la. Será preciso transformá-la profundamente. [...] A escola
precisa dar o exemplo, ousar construir o futuro. Inovar é mais
importante do que reproduzir com qualidade o que existe. A matéria prima da escola é sua visão do futuro (GADOTTI, 2002, p. 16 -22).

Vygotsky (1991a, 1991c, 1991d) defende que toda e qualquer situação de
aprendizagem com a qual o aluno se defronta na escola decorre sempre de fatos
anteriormente vividos, o que o leva à conclusão de que os processos de
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aprendizagem e de desenvolvimento estão relacionados desde o nascimento da
criança.
É possível identificar esse pensamento nas observações de Machado,
Haigert, Possel (2003):

Na questão da preservação, a Educação Patrimonial tem papel
fundamental, pois surge como uma nova maneira de encarar o mundo
que nos rodeia, com uma nova forma de observar as diversidades de
cada região e manter viva a tradição de cada local. É por meio del a que
a comunidade toma conhecimento do potencial natural, histórico e
cultural que possui seu município. Sendo inserida nos currículos
escolares, vai ao encontro de quem tem maior potencial para adquirir e,
futuramente, transmitir essas noções de preservação e manutenção da
sua cultura (MACHADO; HAIGERT; POSSEL, 2003, p. 47).

O texto referido evidencia a importância da Educação Patrimonial nas salas
de aula, como instrumento que propicia a interface do aluno com a comunidade na
qual está inserido. Tem-se, assim, a Educação Patrimonial com um importante papel
para viabilizar a contextualização crítica da criança, do adolescente e do adulto no meio
em que vive, a partir dos vestígios tangíveis da história do lugar, que sempre está
conectada, com a história do País e do mundo.
2.5 A inserção da Educação Patrimonial na sala de aula
Em tempos contemporâneos, embora se perceba o discurso de que a educação
é prioridade e esteja sendo valorizada, o que se verificou a partir das entrevistas
realizadas, é que a comunidade escolar, tais como professores, coordenadores,
gestores, demonstra pouco interesse em discutir Educação Patrimonial nas escolas.
Segundo Lima (2011), neste país multicultural, a Educação Patrimonial tem papel
fundamental na educação, conforme afirma:
[...] a Educação Patrimonial precisa estar presente em instituições de
formação de gestores (seminários, academias militares, universidades,
sindicatos, associações, entre outras), mas principalmente nas redes de
ensino, devendo ser considerada um objeto relevante de reflexão por
aqueles que pensam e articulam a educação brasileira (LIMA, 2011, p.
43).

A historiadora Michele Arroyo (2005) refere como principal fator de
entrave ao trabalho com a Educação Patrimonial nas escolas “a existência de
práticas isoladas, em descompasso com as políticas públicas de proteção”
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(ARROYO, 2005, p. 32), sendo desvalorizada no que diz respeito à variedade de
possibilidades didáticas.
Nesse sentido, Arroyo (2005) destaca ainda a relação entre educação e
patrimônio cultural, quando afirma que:
Poucas equipes possuem profissionais da área de educação e os projetos
se voltam para as escolas, no sentido de ensinar conceitos técnicos para
a conscientização dos alunos e professores do que é patrimônio cultural
e promover um resgate da história que esse patrimônio protegido
pretende contar. Temos, de um lado, políticas de proteção e, de outro,
ações isoladas para que as escolas eduquem as crianças e adolescentes
para respeitarem e protegerem o patrimônio de sua cidade (A RROYO,
2005, p. 32).

Embora com a existência de diversas ferramentas, como programas,
iniciativas, cartilhas e outros recursos para engajar a participação do cidadão no
conhecimento do seu patrimônio, os professores nem sempre utilizam os
programas e sugestões disponíveis para trabalhar a Educação Patrimonial que
venham a fomentar a reflexão e percepção dos fatores do cotidiano da c idade, do
país ou da comunidade. Isso requer um trabalho constante de articulação com a
realidade local do indivíduo, retratando ser um elemento chave no trabalho com a
consciência crítica e de cidadania, na formação de sujeitos ativos e conscientes.
O que se evidencia é a necessidade de uma política de Educação Patrimonial que
tenha como um de seus pilares a qualificação dos professores da educação básica, sobre
as especificidades do Patrimônio Histórico, de forma que o tema ou o problema seja
assimilado pelos educadores como um elemento necessário, fundamental mesmo, para a
formação integral dos cidadãos, sem prejuízo dos outros temas.
2.6 Semiótica: Ensino-aprendizagem por meio da linguagem não verbal
Segundo Lúcia Santaella (1983), semiótica, de origem grega semeion, quer
dizer signo. Signo, sinais, estímulos, que traduzem significados, que implicam em
consciência, em linguagem. É a ciência geral das linguagens (verbal e não verbal)
e tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno
de produção de significação e de sentido.
Além de se comunicar por meio da língua, como ser social, o ser humano
utiliza e é mediado por uma rede intrincada e plural das linguagens, isto é, se
comunica por intermédio de imagens, gráficos, sinais, setas, números, luzes, por
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meio de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiros e tato, pelo olhar, o
sentir e o apalpar ( SANTAELLA, 1983).
Em resumo, existe uma linguagem verbal, linguagem de sons que no
Ocidente recebeu uma tradução visual alfabética (linguagem escrita), mas existe
simultaneamente uma enorme variedade de outras linguagens que também se
constituem em sistemas sociais e históricos de representação do mundo.
A expressão signo na semiótica é classificada como sinônimo de
representação. Santaella (1983) define o signo da seguinte maneira:
Um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto que é ,
portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo
se o signo representar seu objeto falsamente. Mas dizer que ele afete
uma mente, de tal modo que, de certa maneira, determine naquela mente
algo que é mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual
a causa imediata ou determinante é o signo, e da qual a causa mediata é
o objeto, pode ser chamada o interpretante (SANTAELLA, 1983, p.
103).

O signo é uma coisa que representa outra coisa, seu objeto. Ele só pode
funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir outra coisa
diferente dele. Pode-se citar a palavra carro como exemplo, nesse contexto; a
fotografia de um carro, o protótipo de um carro, todos são signos do objeto carro.
Nesse sentido, o signo só pode representar seu objeto para um intérprete, e porque
representa seu objeto produz na mente desse intérprete alguma outra coisa (um
signo ou quase signo) que também está relacionado ao objeto não diretamente, mas
pela mediação do signo.
O Conjunto Arquitetônico, patrimônio cultural do Porto de Cuiabá, retrata
uma carga de identidade das pessoas que construíram suas histórias de vidas
naquele lugar. Por intermédio desta significância, o local contribui para que o
sujeito reconheça o espaço como objeto que permeia a sua história por uma
linguagem não verbal, referenciada na semiótica, que neste estudo não será
utilizada em sua forma ampla, mas apenas remetendo em alguns momentos a seu
conceito, para que se possa entender de forma mais clara o patrimônio
arquitetônico do Porto (Figura 24), enquanto imagem e linguagem de mensagem
cultural, representando o signo na forma material e no significado e o equilíbrio
entre a questão patrimonial e sua importância para a vida das pessoas.
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Figura 24. Projeto com proposta de revitalização de casarões do Conjunto Arquitetônico.
Fonte: Maristene Matos, 2017.

O signo é tratado por Peirce (1977) como componente de interação que
apresenta ao mesmo tempo duas menções: uma que trata da origem dos
significados, que retratam o passado, o patrimônio como memória servindo de
suporte para a representação da identidade cultural do indivíduo, e a outra que faz
referência ao futuro, que trata do entendimento dos signos pelos destinatários.
Nesse sentido, para Peirce (1977), a semiótica pode ser qualificada como
averiguação de procedimento de significação e menos como averiguação da função
do signo.
O Patrimônio Histórico de Cuiabá, do qual faz parte o Conjunto
Arquitetônico do Porto, guarda uma rede de significação composta de valores e
memória coletiva construída ao longo do tempo, facilmente identificada pelo signo
da arquitetura das edificações existentes no lugar em forma de patrimônio cultural.
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
3.1 Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá-MT
Ao andar pelo lugar onde está inserido o objeto de pesquisa, o Conjunto
Arquitetônico do Porto de Cuiabá (Figura 25), que representa toda a simbologia de
uma época registrada por meio de casarios existentes, em contato com as pessoas
que vivem aquela realidade, onde construíram vínculo de pertencimento, nota -se a
triste verdade já consolidada naquele contexto, as histórias de vidas que por ali
passaram e as que ainda continuam as expectativas vividas por elas em relação ao
futuro daquele espaço.

Figura 25. Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá. Área tombada.
Fonte: Disponível em: Google Earth Pro. Acesso: 4 jan. 2018.

É notório o descaso por parte de setores que têm obrigação de zel ar pelo
espaço. O tutor da área tombada (governo estadual), por meio da Secretaria
Estadual de Cultura (SEC-MT), desde 2007, data de seu tombamento, não executou
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nenhuma ação relevante, nada que contribuísse efetivamente para que esse
patrimônio histórico, de importância imensurável para Cuiabá e Mato Grosso,
fosse preservado.
As coisas não vêm do nada, tudo está baseado em alguma referência, daí a
importância da preservação de elementos históricos. É perceptível a dificuldade
que o setor responsável tem em fazer o que lhe é atribuído.
Diante desse fato, e com convicção de que é preciso agir muito rapidamente
para garantir a preservação do que ainda resta, verifica-se que é imprescindível
construir conexões com algo de concreto que possa exercer papel e influência como
indutor desse processo.
Próximo ao local está a Escola Estadual Senador Azeredo, que se apresenta
como um instrumento oportuno, como uma porta para o início da construção de
mecanismo de preservação do Conjunto Arquitetônico do Porto. Diante dessa
constatação, inicia-se um estudo sobre qual seria o elo entre o Conjunto
Arquitetônico do Porto e a Escola Senador Azeredo, e identifica -se na Educação
Patrimonial um instrumento que poderia servir como conexão entre o objeto de
estudo e a escola.

A partir dessa averiguação, inicia-se, por meio da observação,

a análise do objeto de pesquisa e de como ele era percebido e entendido pelas
pessoas que vivem no local (moradores e comerciantes) e qual era a percepção da
comunidade escolar em relação a esse espaço. E passa-se também a identificar
quais os caminhos que poderiam ser utilizados para efetivar a integração entre
comunidade local e comunidade escolar, em prol do patrimônio histórico -cultural
do Porto.
Verifica-se nos registros dos momentos de transição que viveu a localidade,
onde está inserido o Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá , que se pode
retroceder na história por meio dos registros históricos e verificar o período
compreendido entre o seu ápice de importância e o início do processo d e
decadência em que permanece até o presente momento.
A transição de local que exalava riqueza, onde predominava o poder, para
um local pobre, que foi abandonado à própria sorte, se efetivou a partir de 1960 e
perpetua-se até os tempos atuais. Verifica-se que em 2015 o poder público
municipal teve a iniciativa de propor um projeto voltado à retomada desse espaço,
com o intuito principal de valorizar e oferecer oportunidades de inserção à
comunidade local no contexto do projeto. Projeto esse pautado no respe ito das
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histórias de vida dos antepassados, já ali enraizadas, e a valorização dos que ainda
vivem o cotidiano local.
Iniciou-se, assim, a elaboração do projeto voltado para a requalificação da
orla do rio e revitalização de parte da área tombada, contemplando alguns casarões.
Constata-se que houve mudança no projeto original, que após esse procedimento a
parte da revitalização foi deixada de lado, e era justamente nessa etapa que o
Conjunto Arquitetônico do Porto estaria inserido, com a revitalização de a lguns
casarões, ficando no projeto apenas a parte da requalificação, que contemplou a
orla do rio Cuiabá.
Em visita ao local que sofreu as intervenções, e que foi entregue em 2016,
é possível notar que a obra construída é de péssima qualidade, o piso já e stá com
rachaduras, entre outras avarias perceptíveis nas edificações. Tanto que as
construções já estão sofrendo reformas.
Deve ainda ser enfatizada a questão social das famílias e comerciantes que
vivem o cotidiano do Porto, a necessidade de fomento para a retomada do
crescimento econômico e o desenvolvimento do local, oportunizando assim a
inclusão social dos que vivem no espaço, algo que foi tão falado quando da
elaboração do projeto e cobrado pelo Ministério Público Estadual, conforme
averiguado em documentos disponibilizados pelo próprio MPE, Ministério Público
Estadual/29ª Promotoria de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, por meio do
parecer SMDU/DPD n. 98/2014 processo n. PG 976021-3, na etapa 2.
Entretanto, até agora isso lamentavelmente não ocorreu. E assim, e mais
uma vez, esqueceram e abandonaram as reformas mais necessárias nas edificações
históricas representadas pelos casarões.
Ficou nítido, no lugar requalificado, que houve a predominância do
interesse econômico, em detrimento do lugar e das pessoas que ali vivem, enquanto
guardiões do patrimônio histórico-cultural. Percebe-se que o foco do projeto não
estava voltado para o patrimônio tombado do Porto, e pelo fato do mesmo não deter
valor econômico expressivo foi deixado de lado.
Ao passar pelo local, pode-se observar a evidente diferença entre os
comércios dos habitantes locais e os novos que se estabeleceram após a
requalificação (Figuras 26 e 27).
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Figura 26. Edificação nova construída na área requalificada da orla do rio Cuiabá, situada na Avenida Beira
Rio - Porto Cuiabá.
Fonte: Maristene Matos, 2017.

Figura 27. Comércio na área requalificada da orla do rio Cuiabá, situado na Avenida Beira Rio - Porto
Cuiabá, que não recebeu investimento do setor público.
Fonte: Maristene Matos, 2017.

Constata-se, em relação aos moradores e comerciantes que possuem vínculo
com o lugar, fazem parte da história e têm memória afetiva com o local, que se
sentiram excluídos dessa nova realidade. Enquanto a parte requalificada recebeu
novas edificações, sendo operadas por empresários de outros locais da cidade, já
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com nomes conhecidos, tendo à sua disposição um aporte tecnológico e toda a
infraestrutura prevalecendo sobre a parte histórica, os comerciantes locais não
foram contemplados da mesma maneira: as fachadas de seus comércios receberam
apenas uma pintura e ficaram pouco atrativas e desconectados do restante, o que
faz com que as pessoas não se sintam atraídas pelo local.
Em contato com alguns comerciantes do local, ficou visível que eles
esperavam que houvesse uma revitalização de toda a área tombada, o que não
ocorreu; e que seriam, de alguma forma, inseridos de maneira efetiva nessa nova
realidade. Porém o que presenciaram foi a oferta (venda) dos novos espaços para
comerciantes com poder aquisitivo maior, e que ficaram renegados a um local
praticamente fora do contexto requalificado; de forma que seus comércios
mantiveram a mesma estrutura precária que já existia.
Percebe-se que faltou apoio por parte da Prefeitura quanto à qualificação e
capacitação para a população local, e até mesmo de aporte financeiro e estrutural
por meio de programas públicos direcionados a esse tipo de investimento.
O que se infere nesse contexto atual é uma verdadeira separação entre o
modificado, dito novo, e o histórico; contrariando a sugestão de complementação
do termo de referência do EIV/RIV da orla do Porto, elaborado pela Prefeitura de
Cuiabá em 2014, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU), encaminhada pelo Ministério Público Estadual/29ª Promotoria de Defesa
Ambiental e Ordem Urbanística, por meio do parecer SMDU/DPD n. 98/2014
processo n. PG 976021-3, na etapa 2, que trata da análise de impactos, no item 2.5,
que diz, em relação ao Patrimônio Histórico tombado, que o estudo deve avaliar a
compatibilização e a integração do projeto com o conjunto existente e a
preservação de seus valores.
É a contradição ao que afirma EIV, que diz que a requalificação urbana
surge para se configurar como um dos definidores do espaço na região. Na prática,
o que aconteceu não foi a reconexão, o que houve foi a consolidação de uma cisão
entre o espaço histórico e o contemporâneo.
Em documento denominado de observação técnica sobre o projeto Porto
Cuiabá, que trata do assunto: intervenção a ser feita em área tombada na região do
Porto-Cuiabá, datado de 23 de janeiro de 2014, oriundo da gerência de inventário,
registro e tombamento da Secretaria de Cultura do estado de Mato Grosso, também
encaminhado ao Ministério Público Estadual, há o relato de que não houve nenhum
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contato para tratar desse assunto por parte do responsável pela elaboração do
projeto de revitalização do Porto. Argumenta ainda que o projeto não prio rizou os
patrimônios tombados, tão pouco procurou evidenciar a importância histórica
daquele local. Relata também que é preciso ter acompanhamento de técnicos
responsáveis pelo setor de Tombamento da SEC-MT, para garantir que o
patrimônio cultural seja preservado.
Após a leitura de todo o material levantado durante a pesquisa
bibliográfica, pode-se perceber os desencontros existentes entre os setores
responsáveis, a falta de alinhamento entre as ações propostas para o local. Tudo
isso leva ao atraso e muitas vezes à não execução dos reparos e intervenções que
poderiam fazer toda a diferença diante do estado de precariedade em que se
encontram as edificações tombadas, e que, no entanto, ainda resistem ao tempo e
à ação predadora do homem.
Depois de observar todo o contexto encontrado e verificar que, com o
passar do tempo, o processo de deterioração avança a passos largos sobre as
edificações históricas existentes no ambiente, é quase impossível acreditar que só
com ações de seu tutor elas consigam se manter. É preciso despertar na comunidade
interesse pelo conjunto arquitetônico.
Ao analisar as ações efetivadas com o objetivo de conservar o bem
tombado, passados dez anos desde o tombamento (2007-2017), percebe-se que
pouco foi feito, e a cada ano que passa um pedaço da história vai se perdendo.
É entristecedor o lamento que se ouve de muitos moradores sobre as
condições desumanas de algumas pessoas que circulam por ali, aliada a falta de
infraestrutura e a desvalorização de suas casas e comércios. Eles assistem quase
que de forma passiva a esse processo de degradação, sem poder fazer muita coisa.
E a memória coletiva e histórias de vidas vão se esvaindo sob inação de quem
deveria cuidar e respeitar esse espaço.
Diante dessa triste realidade, o que conforta é perceber que existem
caminhos e procedimentos que poderão forçar o poder público a retomar o local e
dar a ele o devido valor. Se não se trata de uma solução rápida, trata -se da forma
mais consistente e definitiva, na medida em que se refere a um protagon ismo da
própria comunidade atingida, que, então, toma a história nas próprias mãos.
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Trata-se da união entre as duas comunidades (a local e a escolar) que se
apresenta como alternativa para a transição do estado degradante em que o
conjunto arquitetônico se encontra para o de uma nova perspectiva.
Essa integração trará benefícios para ambas às partes e a união dos dois
saberes (o formal vindo da escola com o informal ofertado pela comunidade).
Oportunizada pela Educação Patrimonial, forçará a intervenção por meio da
execução de ações com foco na preservação da memória histórica do Porto, além
de trazer os alunos para o contato com a realidade e colaborar com sua formação.
Ao observar a parte requalificada da orla do rio, verifica-se que existem
fachadas que ilustram edificações importantes para a história de Cuiabá. As
fachadas são cópias fiéis das edificações originais (Figura 28). Verdadeiros
simulacros. Porém basta olhar para o outro lado da rua para perceber que as
edificações existentes não foram revitalizadas (Figura 29).
Será que é mais importante retratar as edificações que estão espalhadas
pela cidade, e muitas em perfeito estado de conservação, do que revitalizar as
existentes no local, que carecem com urgência de reparos, sob pena de desabarem?

Figura 28. Réplica de imagens de grandes obras arquitetônicas de Cuiabá, localizadas na Avenida Beira
Rio.
Fonte: Disponível em https://www.daynews.com.br/2018/04/27/confira -as-atracoes-para-estefinal-de-semana-e-feriado-em-cuiaba/ Acesso: 22 jul. 2018.
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Figura 29. Casarões localizados na área tombada do Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá, situado
na Rua Comandante Balduíno.
Fonte: Maristene Matos, 2017.

Averígua-se uma clara distorção e inversão de valores. O Patrimônio
cultural aos poucos vai perdendo a sua importância, a produção e reprodução do
solo ganharam um novo foco no contemporâneo, e isso acontece com único
objetivo: priorizar o lado econômico. Não há uma condição nesse caminho que
unifique o processo à questão cultural.
A importância da reapropriação pela população de espaços produzidos e
oriundos da história cultural e coletiva, e a manutenção de significados, são
aspectos que precisam ser revistos, sob pena de, em pouco tempo, a humanidade
pagar o preço da destruição de sua história.
É como bem disse a historiadora Helena Pignatari: “Um povo sem memória
é um povo sem história” (WERNER, 1981, s/p). Uma parte da memória de um
povo reside no seu patrimônio arquitetônico, nos seus casarões, nas ruas, nos
lugares onde as pessoas se reúnem nas praças, lugares em que a riqueza cultural é
construída, ano após ano. E, complementarmente, pode-se afirmar que: um povo
sem o conhecimento da sua história, origem e cultura, é um povo sem memória, e
certamente será um povo sem raízes e sem futuro!
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3.2 A Escola e o Patrimônio Cultural

Um dos objetivos deste estudo foi compreender até que ponto a comunidade
escolar Senador Azeredo (Figura 30), escolhida para participar da pesquisa , guarda
a memória do objeto pesquisado, enxerga e compreende o Conjunto Arquitetônico
do Porto.

Figura 30. Sede da Escola Estadual Senador Azeredo, localizada na Avenida Senador Metelo, bairro Porto,
Cuiabá.
Fonte: Maristene Matos, 2017.

Observa-se, em conversa com os dirigentes, que há na escola int eresse em
elaborar um projeto com o objetivo de trazer para dentro das salas de aula
discussões específicas relacionadas à questão do patrimônio arquitetônico local.
A escola é da Rede Estadual de ensino. Nota-se, por parte dos gestores, certo
desconhecimento em relação a qual órgão é o responsável pelo Conjunto
Arquitetônico do Porto. Não existe uma disciplina específica que trata de assuntos
relacionados ao Patrimônio Cultural, sua significação para a comunidade e para a
vida das pessoas, mesmo que esporadicamente, que contribua com a formação mais
ampliada dos alunos, com abrangência no que se refere à importância da história
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de vida das pessoas e o valor que está impregnado nas edificações que contam e
marcam o espaço no tempo.
Foram objeto de pesquisa alguns documentos relacionados à escola, para
verificar como aconteceu a sua trajetória, e é perceptível nesses documentos a
impressão de construção da identidade da escola e de vida das pessoas que por ali
passaram. Percebe-se a existência de um ambiente propício para que se fortaleça
junto aos alunos a importância da identidade da escola, e naturalmente do lugar
onde está inserida. Um dos caminhos verificados para condução dessa retomada
aponta para a Educação Patrimonial.
O ambiente apresenta-se favorável para iniciar a elaboração de um projeto
com foco em construir uma nova realidade junto à escola, voltada para a questão
do patrimônio cultural, como parte do processo de ensino-aprendizagem, servindo
de mecanismo de fortalecimento da cultura junto à construção dos saberes que o
aluno leva para a vida, como elemento construtor de sua cidadania.
O objetivo seria abrir as portas e oportunizar aos alunos para que saiam das
salas de aula e vivenciem a cidade e seus bens materiais, patrimoniais e culturais.
Apesar de ainda não ter uma ação específica nesse sentido, a escola conta
com o olhar de seus gestores voltado para a questão da importância de estar
inserido no processo do ensino-aprendizagem o tema cultura e patrimônio, por
intermédio da educação patrimonial.
Entendem que o contato de forma mais direta com o cotidiano da cidade e
seus elementos históricos, que fazem parte de sua formação, traz para os alunos
uma reflexão que propicia, na construção de seus saberes, alguns itens
extremamente importantes, como um olhar direto sobre a história de sua cidade e
do ambiente onde está inserida, sua formação como cidadão quanto aos seus
direitos e seus deveres, e principalmente o respeito com os espaços construídos
que trazem em suas edificações memórias do passado.
Na escola, percebe-se que é preciso fazer um trabalho junto aos professores
para que concebam de que maneira poderá ser inserida, por meio do ensino, essa
questão junto aos alunos, como será conduzido em sala de aula e fora d ela. Também
como será estruturado esse processo, baseado nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), que trabalhe a formação continuada de professores, trazendo
também como foco discussões sobre as atividades escolares de ensino aprendizagem.
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O intuito é melhorar a qualidade do ensino em vários sentidos, como
investimento em condições para que o professor traga para dentro das salas de aula
ações que se concretizem em melhoria na qualidade do ensino, servindo assim,
como elemento catalisador.
A Lei Federal n. 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), diz, entre outras coisas, que deve
constar no currículo, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio
(que também são áreas curriculares obrigatórias), o ensino da Ar te. Essa disciplina
deveria ser necessariamente integrada à proposta pedagógica, dando à escola o
papel de criar condições de aprendizagem que assegurem, assim, aos alunos, o
conhecimento básico para a formação da cidadania, como traz em seu artigo 32:

A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida
social (BRASIL, 1996, p. 11).

Em contato com a comunidade escolar, ficou de certa forma claro que a
Educação Patrimonial é um assunto novo que precisa ser trazido para dentro da sala
de aula. Isto significa uma quebra de paradigma, dado que apesar de a Escola estar
inserida num ambiente de bens históricos tangíveis, o problema do Patrimônio nunca
mereceu uma atenção mais rigorosa.
É preciso que o órgão gestor estadual perceba, acolha e conceba que é o
momento de inserir nas escolas a Educação Patrimonial, como fonte de ensino
informal, equilibrado com o formal, para que juntos sejam pontes e colaborem com
a preservação do patrimônio cultural, bem como para a formação cidadã dos alunos.
Também é necessário que tenha ciência da necessidade de investimentos para que
o ensino seja disponibilizado com qualidade, que o quadro diretivo da escola
perceba e construa junto com os alunos os princípios da democracia e os valores
que regem a vida de cada um, e que identifique a Educação Patrimonial como
oportunidade nesse sentido.
Lembrando Freire (2002), pode-se verificar a diferença quando esses dois
saberes se complementam, que a construção deve ser conjunta e que é papel da
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escola melhorar e abrir novas possibilidades para ampliar o conhecimento e dar
condições para que os alunos estabeleçam um maior grau de conexão com a
realidade. Isso se dá por meio de práticas que os coloquem a par da realidade, como
oferta de aprendizagem, que os posicionem para a vida como pessoas críticas,
capazes de discernir a realidade vivenciada, na sociedade, na política, na economia
e na cultura.
Vale lembrar que a interação dos alunos com o cotidiano que os rodeia faz
com que se quebre a monotonia relatada por alguns, de que as aulas em salas
fechadas servem como fator de contribuição para o aumento da evasão escolar
existente no Ensino Médio.
A escola entende que participa de um momento muito importante na vida
dos alunos, que é transição da fase em que está apenas estudando para a fase do
conhecimento (fase adulta), quando começa a questionar valores, a ter uma maior
percepção da vida e precisa se preparar para encontrar o caminho que virá a seguir,
assim que terminar o Ensino Médio.
A Educação Patrimonial tem um papel importantíssimo nesse processo , na
medida em poderá incrementar o processo do ensino e da aprendizagem com temas
importantes, a partir do problema do Patrimônio, para a própria Escola, para os alunos e
para o Bairro e a Cidade. Tudo isto certamente incrementará a vida do aluno como
cidadão crítico, e trará em parte algumas respostas que a escola e a sociedade, por
si sós, não têm como dar.
Como já foi escrito por Freire (1996) e Vygotsky (1991), a interação irá
torná-los mais conscientes das realidades vividas e que irão vivenciar e ajudar a
construir. A escola entende que dessa maneira terá exercido seu papel quando
devolver para a sociedade um cidadão consciente do mundo que o cerca.
Observa-se que apesar de não ser prática da escola a Educação Patrimonial,
ela a vê como um meio para que se construa e exerça a cidadania, e que oportunize
a todos o acesso a bens culturais e participem de sua preservação, tornando -os
responsáveis e entendedores do assunto, e passem assim a ter um olhar mais
humanizado em relação à vida que os cerca. A escola tem em sua essência a questão
cultural impregnada, então o caminho para inseri-la definitivamente no contexto
do objeto de pesquisa está aberto.
Percebe-se que há interesse da comunidade escolar, principalmente dos
gestores, em trabalhar essa questão. A Educação Patrimonial servira como ponte
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para que questão da relevância que representa o Patrimônio Histórico seja trazida
definitivamente para dentro da escola, e o assunto cultural passará a ser discutido,
seja por meio de programas, projetos ou ações, mas que tenham caráter permanente
e passem a fazer parte da grade curricular, como condição para que haja
continuidade e a tema cultural se consolide junto aos alunos.
Observa-se que a escola está receptiva à possibilidade de diversificar as
práticas de ensino, criando possibilidades novas a partir da discussão em sala de aula
sobre o Patrimônio Histórico, saindo um pouco do ensino formal e ofertar aos alunos
a possibilidade de adquirirem novas experiências, novos saberes, e deixarem do
aprender por aprender. Poderão ser ofertados novos horizontes, saindo
exclusivamente do formal e indo em direção a novas estratégias, para consolidar
valores e estimular o desenvolvimento pessoal de cada aluno, à luz da alfabetização
cultural.
Nesse contexto, a figura do professor toma um novo significado, vem para o
chão da sala, o que nos remete novamente a Paulo Freire (1979), que defende que
a relação deixe de ser vertical e passe a ser horizontal. Sai da condição de
autoridade máxima que transfere o conhecimento e passa a ser a pessoa que irá
oportunizar, por meio de instrumentos como a Educação Patrimonial, a construção
de conhecimento, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem.
Verifica-se como uma condição para a questão da valorização cultural na
escola a inserção de forma organizada do tema Educação Patrimonial , com foco no
patrimônio cultural. O tema cultural é transversal e muito diversifica do, requer
base teórica consolidada a respeito, para que não haja distorção de seu conceito,
preservando a compreensão e valorização das diferenças culturais (MORIN;
PERRENOUD, 2000).
Uma das questões que precisam ser cuidadas quando da exposição do tema
junto aos alunos é que respeitar os valores não necessariamente precisa torná -los
seus: “O grande desafio proposto para a educação é estabelecer conexões entre o
que se aprende na escola e a vida da população brasileira” (BRASIL, 1997, p. 21).
Observa-se, assim, que a escola não nega o papel que lhe cabe, que é o de
vencer o grande desafio e construir a conexão entre o ensino na sala de aula e o
que se vive no dia a dia. O caderno dos Parâmetros Curriculares Nacionais que
trata da Pluralidade Cultural não traz citada a questão do patrimônio, o termo
aparece de forma genérica:
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Conhecer a diversidade do patrimônio etnocultural brasileiro, tendo
atitude de respeito para com pessoas e grupos que a compõem,
reconhecendo a diversidade cultural como um direito dos povos e dos
indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia (BRASIL,
1997, p. 43).

Percebe-se que, apesar de não ter sido tratado de forma explícita no
documento, traz o olhar e o direcionamento quanto à importância do patrimônio
como garantia da manutenção da história de um povo, colocando-o como uma
expressão cultural, apesar de não ter sido dita de forma clara a sua importância
para o ensino.
Isso faz com que não seja tratado com a importância devida no ambiente
escolar, o que não o faz menos importante que os outros elementos culturais. Ele
retrata o momento vivido em seus tempos distintos, que juntos escrevem a origem
e as histórias das coisas e das pessoas, daí o tamanho de sua importância no
processo de ensino-aprendizagem.
Partindo do pressuposto de que é preciso conhecer para compreender e
respeitar, cabe à escola construir e desenvolver esse conhecimento com os alunos. O
caderno Pluralidade Cultural diz o seguinte:

[...] É importante lembrar que o estreito vínculo existente entre
conteúdos selecionados e a realidade local, a partir mesmo das
características culturais locais, faz com que este trabalho possa incluir
e valorizar questões da comunidade imediata à escola. Contudo, a
proposta levanta, também, a necessidade de referenciais culturais
voltados para a pluralidade característica do Brasil, como forma de
compreender a complexidade do País, bem como a ampliação do
horizonte para o trabalho da escola como um todo (BRASIL, 1997, p.
47).

Aqui se discorre sobre o cotidiano do aluno e a estreita relação com o
ambiente em que vive, de sua realidade com a cultura da qual faz parte, por meio
do convívio familiar e social, e o caminho entre a escola e essa realidade, que o
ideal é que seja unificada e compreendida de forma que reverber e em prol do
aprendizado.
De forma analítica, entende-se que quando a escola torna o seu ambiente
espaço de formação, fundado nos conhecimentos que seus alunos trazem das suas
vivências nos diversos organismos sociais em que tomam parte, facilita o
aprendizado, além de enriquecer o próprio processo educacional -escolar. Isso
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atende ao que propõem os PCNs, quando reafirma que todos os alunos deverão ter
à sua disposição mecanismos que criem condições para que compreendam a
realidade na qual estão inseridos e assim possam exercer a cidadania como
ferramenta de inclusão, para que se tenha uma sociedade democrática.
E ainda, 0bserva-se que a escola busca, por intermédio de ações não
específicas e esporádicas, demonstrar e exercer a missão de valorizar a cultura da
comunidade em que está inserida. Demonstra-se assim que é necessária a
unificação dos saberes adquiridos no ambiente escolar e os saberes construídos por
intermédio das vivências diárias.
Unificados, sistematizados, esses saberes se efetivam na vida cotidiana dos
alunos como elementos que alargam e elevam as suas concepções sobre a vida em
geral. Assim, inserir-se-ão na vida da comunidade como protagonistas de um novo
viver; isto é, superarão a condição de cidadãos passivos, por um estar sendo ativo,
crítico e criativo.
A direção da escola se mostra receptiva para discutir nas salas de aula a
questão do patrimônio arquitetônico do Porto, bem como para tratar e difundir a
sua importância como elemento de colaboração na formação cultural de seus
alunos; além de entender que esse posicionamento irá contribuir de forma positiva
na formação de seus valores.
Percebe como uma inovação a questão da Educação Patrimonial. Porém
existe a preocupação com as condições: se ela for trazida para dentro da escola,
possivelmente não existirão todos os elementos necessários para operacionalizá la, principalmente no que se refere às condições de estrutura e equipamentos, e
tudo mais que é necessário para sua efetivação.
Existe na escola uma proposta em desenvolvimento volt ada para
homenagear os trezentos anos de Cuiabá, no sentido de preparar diversas ações em
prol do Conjunto Arquitetônico do Porto. A ideia inicial é encaminhar o projeto
até dezembro de 2018 para a Seduc examinar e, se possível, aprovar para ser
executado a partir de 2019. Esse projeto está sendo pensado em conjunto, pela
direção e os alunos.
Em relação ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual Senador
Azeredo, elaborado no ano de 2017, situando de forma resumida, a Escola prioriza e
respeita as individualidades, preocupada com conflitos e direcionada para o momento em
que todos estão vivendo. Na referida escola, os professores e funcionários acreditam que
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a avaliação deva ser realizada para desenvolver todos os aspectos do aluno, ou seja,
global, contextual e que priorize todos os indivíduos, avaliando dos dois lados: avaliar e
ser avaliado.
Verifica-se que o projeto de educação busca promover transformações sociais e
culturais, tornando-os críticos, comprometidos com as necessidades da realidade que os
cerca. Com ações voltadas para o ensino democrático, o processo educativo tem a
participação de todos os atores envolvidos na aprendizagem do aluno.
Tem como procedimento metodológico a participação no processo ensino
aprendizagem dos alunos que frequentam a sala de articulação, registro das atividades
realizadas, reuniões com pais e professores dos alunos envolvidos no projeto, com o
objetivo de relatar os progressos dos alunos, buscando estratégias que garantam a
aprendizagem daqueles alunos que por motivos vários apresentam dificuldades ou
defasagem em seu desenvolvimento escolar.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) orientam e visam garantir a
educação em todo o país, com investimentos no sistema educacional, socializando
discussões, pesquisas e recomendações, com a participação de técnicos e professores,
principalmente os que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção
pedagógica atual (BRASIL, 1997).
Na Escola Estadual Senador Azeredo estes Parâmetros se configura m em
propostas flexíveis, concretizadas em decisões locais, e sobre programas de
transformação da realidade educacional, respeitando as diversidades culturais,
regionais, étnicas, religiosas e políticas, com ações que buscam uma melhor
qualidade de educação, mediante oferta de um ensino de melhor qualidade.
Kuhl (2008) fala sobre a prevalência do que é atual sobre o histórico, diz
que acabam prevalecendo sempre os interesses imobiliários, o que ocasiona
prejuízo à questão da preservação. Conforme o projeto inicial previa-se a revitalização
dos casarões, no entanto somente alguns casarões foram beneficiados, e com apenas
pinturas nas fachadas, de forma que essa parte do projeto ficou prejudicada. A retomada
do projeto, no sentido da sua conclusão, pode ser uma importante atividade a ser
desenvolvida junto aos estudantes no sentido de instar a Administração Pública para essa
conclusão.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O progresso avança a passos largos, atropelando e desconstruindo muitas
vezes histórias de vidas consolidadas ao longo de décadas, senão, séculos, em
determinados territórios por grupos sociais. Esse progresso transforma os lugares
de vivência do cotidiano, em lugares descaracterizados, anulando a sua memória
histórica. Essa transformação faz de ambientes plenos de ricas e singulares
memórias coletivas, espaços desprovidos dos símbolos e identidades das gerações
passadas, empobrecendo, assim, a história do lugar, da região e do País.
O patrimônio arquitetônico retrata períodos distribuídos no espaç o por
meio de edificações históricas. Com o advento das tecnologias determinadas pelo
interesse econômico, percebe-se claramente um conflito de identidade, impactando
as gerações mais jovens. Para estas, o patrimônio cultural representa o velho, o que
está ultrapassado, de forma a não conseguir perceber, nesse contexto, a
importância, o valor que ele representa na composição da vida. É como se as coisas
e pessoas não tivessem uma origem, um começo, e que tudo se inicia a partir de
seu nascimento.
Assim, a oportunidade do contato com o Patrimônio Histórico por meio da
Educação Patrimonial se apresenta como um caminho importante e necessário para
o despertar de um novo olhar sobre essa temática, por conseguinte, a construção
de uma nova compreensão da história do lugar e de sua gente. O comércio ou
negócios envolvendo o espaço urbano, na forma da especulação imobiliária,
expressa uma tendência poderosa do capitalismo que se desenvolve em nossos
espaços na atualidade; e não há que negar sobre a sua força e pod er em relação,
inclusive, aos poderes públicos.
A concepção sobre a necessidade da integração entre novo e o histórico,
pautada no respeito, na preservação, perde espaço na sociedade, subjugada pelo
interesse econômico. Buscar mecanismos para preservar e conservar a história,
representada pelo patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, é acima de
tudo uma obrigação de todos. Levar para dentro das escolas ferramentas que
oportunizem aos estudantes um contato direto com o patrimônio cultural por m eio
do ensino-aprendizagem irá propiciar que a percepção real de valores e da
importância das identidades culturais seja desenvolvida e fomentada.
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A urbanização dos grandes centros acaba muitas vezes apagando a
memória do lugar, ela vai soterrando as referências de culturas que constituem
registros de símbolos que compõem a história. Esta pesquisa teve como foco
identificar e apontar caminhos que sejam viáveis, como alternativa para a
preservação e conservação do Conjunto Arquitetônico do Porto de Cuiabá, na
interface com o ensino, tendo como instrumento a Educação Patrimonial.
Está na escola a porta de entrada, por meio do ensino, a base sólida para a
formação de uma sociedade consciente de seus deveres e direitos. É o local em que
a criança tem o primeiro contato com a vida em sociedade de uma forma mais
ampla, passam por aí os insumos para a construção de sua cidadania.
Em síntese, a especulação imobiliária que se desenvolve fortemente, e
estimula a ocupação de novas superfícies no território de Cuiabá, deixa o Porto em
segundo plano. Viu-se que, gradualmente, ao longo das décadas, com a conivência
do poder público, a antiga zona portuária deixa de ser o espaço mais cobiçado e
disputado pelas famílias abastadas da época e pelos comerciantes, para se to rnar
uma região degradada, desprestigiada; um endereço, enfim, que não confere status
aos moradores. A situação da antiga zona portuária era, e continua sendo, em
alguns pontos, deprimente e desanimadora, o que faz com que as pessoas evitem
passar por seus becos, vielas e ruas.
Com o início da requalificação ocorrida na orla do Rio Cuiabá, região
portuária da cidade, ainda que com todas as precariedades e insuficiências
verificadas, percebe-se um reavivar da memória afetiva dos moradores e
comerciantes pela região. Assim, pode-se dizer que esta intervenção aliada ao
Tombamento estadual serviu para despertar na comunidade a necessidade de
conservação e preservação do patrimônio histórico arquitetônico do Porto.
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