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RESUMO 

 

As cidades brasileiras vêm passando por um processo de 

descaracterização dos centros históricos, onde prédios e espaços públicos são 

alterados de forma desordenada, desconsiderando a importância de preservar 

a história e a memória da cidade. Essas mudanças podem afetar a capacidade 

de reconhecimento de uma evolução histórica da paisagem urbana que, com a 

transformação, tende a perder seus valores históricos e a riqueza cultural do 

lugar. Tal situação, portanto, pode afetar a percepção que o morador tem do 

local, bem como do espaço urbano. Diante disso, esta pesquisa tem como 

objetivo investigar o impacto das descaracterizações de prédios históricos, 

segundo a percepção dos moradores e a consciência desses sobre a 

importância de tal fenômeno. Assim, pretende-se avaliar a imagem que as 

pessoas têm do lugar e se a identidade do espaço urbano está se perdendo 

para futuras gerações. A escolha do centro histórico de Bagé, no Rio Grande 

do Sul, como objeto de estudo, foi em razão da importância dessa cidade na 

formação das fronteiras do Estado e do Brasil. Foi considerada área de 

interesse histórico e cultural pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental de Bagé - RS e também por estar em processo de tombamento 

pelos órgãos de preservação (IPHAN e IPHAE). Neste estudo, foram utilizados 

métodos e técnicas da área de Ambiente-Comportamento. A investigação foi 

operacionalizada em duas etapas: na primeira fase foi efetuado o levantamento 

das características físicas, de usos e o mapeamento do grau de 

descaracterização dos prédios históricos catalogados pelo IPHAN no ano de 

2009 e, estes, comparados com os prédios dos anos de 2015. Na segunda 

etapa foi identificada a percepção de moradores e não moradores do centro 

histórico através dos seguintes procedimentos: realização das entrevistas, 

mapas mentais (aplicados a adolescentes em três escolas da área central e 

três da periferia) e aplicação de questionários com moradores do centro e dos 

bairros. Com os resultados, foi possível elaborar as conclusões sobre as 

descaracterizações, a partir da percepção das perdas do patrimônio 

arquitetônico e cultural da cidade. Com a inferência, constatou-se a 

necessidade de uma postura ética-estética dos planejadores urbanos e da 

conscientização da população em relação à riqueza arquitetônica dos prédios e 

espaços construídos da região. As omissões e intervenções inadequadas 

podem excluir parte significativa da história do lugar e provocar sua 

degradação física, social e cultural. Compromete, portanto, sua 

sustentabilidade, exigência do momento contemporâneo e que se constitui na 

grande demanda do Século XXI.  

 

Palavras-chave: Percepção, descaracterização, preservação, centro histórico. 
 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Brazilian cities are experiencing a mischaracterization process of historic centers, where 

buildings and public spaces are being changed in a disorderly way, disregarding the importance 

of preserving the history and memory of the city. These changes can affect the ability to 

recognize a historical evolution of the urban landscape, causing a transformation; the place 

tends to lose its historical values and cultural wealth. Such situation affects the perception that 

the resident has on the site as well as the urban space, losing its identity. Thus, this research 

aims to identify the mischaracterization of historic buildings, according to the perception and 

awareness of different groups of residents about the importance of such phenomenon. 

Furthermore, the study aims to assess whether it affects the image that people have about the 

place and assess whether the identity of the urban space is being lost considering future 

generations. The choice of the historic center of  Bagé, in Rio Grande do Sul, as an object of 

study, it is the reason for the importance of this city in the formation of state borders and Brazil. 

Also, it was considered area of historical and cultural interest in the Master Plan of the city, 

IPHAN and IPHAE. In this study, methods and techniques were used in environment-behavior 

area. The research was implemented in two stages: the first stage it was carried out a survey of 

the physical characteristics and mapping the degree of adulteration of historic buildings 

cataloged by IPHAN in 2009, and these were compared with the 2015 data. In the second stage 

it was identified perception of residents of the historic center through the following: the 

interviews, questionnaires and mental maps that were applied to adolescents in three schools in 

the central area and three schools in the periphery. With the results, it was possible to draw 

conclusions on mischaracterization considering the perception of loss of architectural and 

cultural heritage of the city. By inference, it was noted the need for an ethical-aesthetic 

approach of urban planners and public awareness with respect to the architectural richness of 

the buildings and the built environment in the region. Omissions and inappropriate interventions 

may exclude significant part of the history of the place, causing its physical, social and cultural 

degradation. Jeopardizing therefore the sustainability required in the contemporary moment, 

this is the great demand in XXI Century. 

 

Keywords: Perception, mischaracterization, preservation, historic center. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO À PESQUISA 

 

A descaracterização dos centros históricos constitui-se numa ameaça de 

desenraizamento da cultura contemporânea, tanto para o usuário, quanto para 

as futuras gerações. Tal circunstância pode ser atribuída ao fato de moradores, 

instituições e poder público entenderem que preservar não é compatível com 

crescimento e progresso econômico. Vale afirmar que não só a cidade de Bagé, 

como muitas outras cidades do Brasil, encontram-se na mesma situação.  

Para Brito (2003), devido ao crescimento das cidades, o modelo urbano 

tradicional entrou em colapso, sendo, na maioria das vezes, o patrimônio 

edificado, objeto de intervenções que não consideram a identidade desses 

locais.  Além do patrimônio construído, natural, cultural com suas significações 

afetivas, ecológicas e históricas influenciados por estas intervenções passam 

também a  concorrer com o esvaziamento do sentido do lugar. 

Desta forma, a pesquisa pretende abordar essa temática, na área de 

estudo ambiente-comportamento. O capítulo introduz o leitor ao problema, a 

pergunta da pesquisa e aos objetivos da investigação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema da pesquisa se refere às descaracterizações das edificações 

nos centros históricos.  Estas encontram-se constantemente alteradas, sem o 

necessário cuidado com a preservação do patrimônio. Descaracterizar o 

patrimônio arquitetônico é apagar importantes referências da história e da 

paisagem urbana ameaçando sua identidade (GUTIERREZ, 1989). 

Quando as cidades passam pelo processo de crescimento, os centros 

históricos - lugares portadores de importantes referenciais - são atingidos por 

mudanças, comprometendo seu perfil histórico. Não há dúvida de haver uma 
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necessidade natural de mudanças, devido à complexidade da vida 

contemporânea, causada pela transformação de hábitos. Assim, as alterações 

necessitam ser analisadas com critério, para que não ocorram prejuízos culturais 

e históricos (CASTRIOTA, 2009).  

Importa destacar que o centro histórico de uma cidade é o espaço que 

simboliza a origem do núcleo urbano. Diante disso, pode-se dizer que as 

manifestações produzidas ao longo dos anos, neste espaço, referenciam a 

imagem e a identidade de seus moradores (CHOAY, 2001).  Segundo o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o centro histórico pode ser 

definido como um bem que apresenta significado e expressa importância para a 

sociedade, porque foi produzido e construído por gerações passadas. 

Representam, por isso, valiosa fonte de pesquisa e de cultura.  

Dentro desse contexto, surge a pergunta da  pesquisa: Qual a percepção 

da população quanto à descaracterização do patrimônio edificado no 

centro histórico? 

 

1.2 PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 

 A partir da identificação do enfoque da pesquisa são apresentados os 

objetivos gerais, os objetivos específicos e a caracterização do objeto de estudo. 

 

1.2.1 Objetivos  

O objetivo geral desta pesquisa é investigar o impacto das 

descaracterizações de prédios históricos sobre a percepção dos moradores e a 

consciência sobre sua importância. Pretende-se avaliar se as 

descaracterizações estão afetando a imagem que as pessoas têm do lugar e se 

a identidade do espaço urbano está se perdendo para futuras gerações. 

Dentro desse contexto, o estudo tem como objetivos específicos:  

a) Reconhecer o perfil arquitetônico e os usos da área em estudo como 

fundamento para a pesquisa; 
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b) Comparar o levantamento dos prédios, efetuado pelo IPHAN em 2009, 

como de interesse a preservar, com o levantamento realizado pela 

presente pesquisa no sentido de detectar as descaracterizações que 

ocorreram neste período;  

c) Analisar a percepção de pessoas-chaves (historiadores, professores, 

representante da comunidade), envolvidas com a temática em estudo, sobre 

a importância do patrimônio para a cidade; 

d) Investigar o grau de satisfação dos moradores com a aparência e a 

preservação do lugar; 

 

e) Identificar a percepção dos moradores quanto à descaracterização do 

patrimônio edificado; 

 

f) Identificar se há conscientização por parte dos moradores da 

descaracterização do centro histórico; 

 

g) Avaliar a percepção das futuras gerações (adolescentes) sobre a 

importância do patrimônio histórico e se esse patrimônio está integrado ao 

seu imaginário; 

Espera-se que o trabalho possa auxiliar projetos envolvidos na questão de 

preservação do patrimônio da cidade.  A dissertação ainda pretende subsidiar 

encaminhamentos para sensibilizar, conscientizar e fundamentar iniciativas 

dentro de uma educação patrimonial. 

  

1.2.2  Estudo de caso 

Com a intenção de atingir os objetivos propostos para esta investigação, 

foi escolhido, para o estudo de caso, o centro histórico da cidade de Bagé, em 

razão, da importância dessa cidade na formação das fronteiras do Estado e do 

Brasil. Bagé localiza-se na fronteira sul do Rio Grande do Sul, distando 60 km do 
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país vizinho mais próximo, o Uruguai. Conta com uma população de 116.792 

habitantes, segundo dados do IBGE, 2010.  

 

 

Conforme registros, a cidade de Bagé teve sua urbanização entre 1875 e 

1890, com um ciclo econômico de significativo desenvolvimento pastoril que 

dotou a cidade de um acervo arquitetônico peculiar, com destaque para o 

denominado “Centro Histórico”, cujas construções remontam à segunda metade 

do século XIX e início do XX, predominando a influência de origem europeia. 

Com o passar do tempo, outros estilos se agregaram a esse elenco inicial 

(GONÇALVES, 2006).  

As descaracterizações iniciaram a partir dos anos de 1960 com a 

demolição de prédios antigos, para ceder lugar a novos prédios com 

características modernistas da época. Posteriormente, ocorreu um período de 

estagnação econômica no Estado e, a partir do ano 2000, novos investimentos 

no município, propiciaram o crescimento da demanda por moradias, decorrente 

do aumento populacional. Novamente, ocorreram novas intervenções, as quais 

afetaram o centro histórico por exigência do mercado imobiliário (IPHAN, 2009). 

Embora a introdução dessas novas formas modernistas tenha descaracterizado 

o patrimônio antigo, atualmente, elas passam a ser consideradas também como 

participantes da categoria de patrimônio, portanto necessitam ser valorizadas.  

Diante de tais transformações que descaracterizaram o patrimônio 

histórico e afetivo da cidade, foi inevitável uma intervenção pelos órgãos de 

proteção. Atualmente, o local encontra-se em processo de tombamento pelos 

órgãos IPHAN e IPHAE.  Sendo que o IPHAE tem mantido uma ação atenta de 

decisões,  acompanhamento e fiscalização  desse patrimônio. 

 

1.3  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está estruturado em 5 capítulos. No capítulo 1 apresenta uma 

visão geral do tema abordado na pesquisa quanto às questões relativas ao 

tema. Introduz o leitor ao problema, à pergunta da pesquisa e aos objetivos 

desta investigação. 
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No capítulo 2 aborda o marco teórico, dividido em duas partes: na 

primeira: discute o conceito relativo ao patrimônio edificado, cultural e 

arquitetônico e a segunda parte, os processos de formação, apreensão da 

imagem e avaliação dos espaços pelo usuário. O capítulo 3 apresenta o objeto 

de estudo, bem como os critérios para a seleção do mesmo e as metodologias 

abordadas na pesquisa. É utilizada uma metodologia que contém procedimentos 

como: Levantamento físico, entrevistas, questionários e desenhos dos alunos 

das escolas localizadas na área de estudo e no entorno. Um universo 

significativamente representativo de uma população pertencente à cidade em 

estudo 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos através da aplicação dos 

métodos. E o capítulo 5, refere-se à conclusão dos resultados obtidos nesta 

pesquisa que possibilitou a elaboração de conclusões, que mostram o impacto 

das descaracterizações, a partir das identificações das perdas do patrimônio 

arquitetônico e cultural da cidade que compõe o cenário do seu habitante. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

   

  Este capítulo apresenta o marco teórico que sustenta a presente 

investigação. Na primeira parte, descreve-se a importância de preservar e 

conservar o centro histórico das cidades e a necessidade de leis que garantam 

essa proteção. Posteriormente, apresenta a evolução dos conceitos de 

patrimônio.  Além do mais, versa sobre a questão das descaracterizações 

ocorridas nos centros históricos. Na segunda parte, discute-se o processo de 

apreensão da imagem pelo usuário, considerado relevante para o estudo da 

percepção dos usuários para que se possa identificar qual o valor que eles 

atribuem ao lugar. 

 

2.1 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Segundo Choay (2001), a preservação se desenvolveu na França, 

através da comissão dos monumentos históricos em 1837, classificados em três 

grandes categorias: os remanescentes da antiguidade, os edifícios religiosos da 

Idade Média e alguns castelos. Segundo Castriota (2009), até o século XVIII, a 

preservação era ocasional e rara, e, quando acontecia, era através da Igreja, ou 

quando havia interesse da aristocracia, visando conservar seus bens.  O autor 

afirma ainda que o distanciamento mais radical com o passado ocorreu, de fato, 

com o Iluminismo e a Revolução Francesa, quando a conservação iconográfica 

dos antiquários cede lugar para uma conservação real.  

Na segunda metade do Século XVIII, em razão das demolições das 

edificações, acirradas pelos ideais da Revolução Francesa, que propunha a 

destruição dos símbolos da monarquia e os ditames do Iluminismo, na 

separação da Igreja e do Estado, ocasionaram, principalmente, a destruição das 

imagens das Igrejas. Iniciaram-se, então, movimentos preservacionistas em 

Paris. Nesse momento, surgiu a institucionalização das atividades de 

preservação através do historiador Guizot, permanecendo vigente até a 

Revolução Industrial no século XIX (CHOAY, 2001).   

Ao longo do Século XIX surgem, na França, liderada por Viollet-Le-Duc, 

na Inglaterra, por John Ruskin, na Itália, por Camilo Boito, doutrinas sobre a 

preservação, que ditavam alguns princípios. 
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As manifestações preservacionistas, na Inglaterra, começaram por 

objetos de arte, paisagens e tradições, fundamentados nos conceitos de herança 

(RUSKIN, 1996). Segundo o autor, a preservação é a transferência de valores 

para futuras gerações, sendo defendido o desgaste natural do bem preservado. 

As ruínas documentam claramente o passado, defendendo a ideia de que é 

preciso cuidar para não precisar restaurar (RUSKIN, 1996).  

Viollet-le-Duc deixou grandes contribuições sobre a teoria do restauro que 

persistem até os dias atuais com bases nas normas internacionais de restauro 

(CHOAY, 2001). Também foi responsável pela teoria entre elementos da forma, 

estrutura e função. Defendia a concepção ideal dos monumentos bem como a 

destruição dos acréscimos, buscava restituir o estilo original, mesmo que para 

isso sacrificasse a passagem do tempo (CHOAY, 2001). Executava 

reconstruções considerando os desenhos originais, por isso foi muito criticado. 

Conforme Viollet-le-Duc, para fazer um restauro era preciso conhecer as formas 

do passado, a fim de resolver os problemas do presente. Alertava para os 

perigos da substituição, pois poderia causar danos na legibilidade do projeto 

como um todo. Também defendia a ideia de reutilização funcional das 

edificações, desde que fossem úteis à sociedade. 

Na questão da preservação de sítios urbanos, segundo Choay (2001), 

Camillo Sitte foi pioneiro na defesa da preservação de centros históricos e no 

planejamento da malha urbana. Influenciou decisivamente não só o urbanismo 

europeu das primeiras décadas do Século XX, mas também o urbanismo 

americano e, até mesmo, o urbanismo soviético dos anos 1920. Sitte criticou a 

mudança do traçado medieval de Viena pelas medidas de saneamento, dos 

moldes dos engenheiros de Hausmann em Paris, que abria grandes avenidas, 

destruindo as ruelas medievais existentes. Advertia, ainda, que as cidades 

devem considerar em primeiro lugar, o ser humano; por isso, precisam ser 

agradáveis (CHOAY, 2001). Sant’Anna (2015) observa que foram os urbanistas 

os primeiros a colocar a cidade em perspectiva histórica, sem interesse de 

preservação. Assim, a cidade histórica torna-se obstáculo para o novo modo de 

organização espacial na área industrial, enfatiza a autora.  

 

Segundo Choay (2001), as leis estabelecidas para proteção têm força e 

poder a ponto de ser protegido ou tombado. Em alguns casos, os proprietários 
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concluem pela desvalorização desse bem (FONSECA, 2005). Enfatiza-se, ainda, 

que quando existem reações contrárias ao tombamento, essas são de interesse 

particular, geralmente, de proprietários ou empresários da construção civil, que 

consideram atraso manter edifícios antigos em áreas valorizadas (CHOAY, 

2001). 

Para Sant’Anna (2015), o problema da preservação surge com a 

pluralidade de contextos culturais com profundas desigualdades econômicas e 

sociais. Outro fator relevante, segundo Peet (1997), é a omissão do poder 

público associado à força do mercado imobiliário, que cria estéticas e aponta 

escolhas de quais estilos sobreviverão. Ocorre, então, a transformação do 

patrimônio edificado dentro de uma ideia de consumo, produzida para se tornar 

representativa, não expressando a cultura dos seus moradores. Para mudança 

dessa realidade, afirma Choay (2001), seria necessário contar com a 

participação da sociedade na apropriação do patrimônio construído, e não 

apenas contar com os agentes institucionais. 

Assim, seria pertinente desenvolver uma política de patrimônio com a 

participação social, com colaboração entre Estado e sociedade. Segundo  

Sant’Anna (2015), seria prudente uma mudança de visão através de uma 

reeducação patrimonial de técnicos, proprietários e usuários, fazendo com que 

eles entendessem que a preservação é mais vantajosa do que a degradação.  

A carta de Atenas de 1931 já sinalizava que a melhor garantia de 

conservação do patrimônio seria pelo interesse e o respeito através da 

educação, que pode começar desde a infância. Porém, segundo o (IPHAN), no 

Brasil, as práticas preventivas de conservação e de manutenção do patrimônio 

edificado não fazem parte da tradição brasileira, e os conceitos nessa área, 

ainda não se incorporaram à cultura nacional. Seria preciso apresentar um 

dispositivo que venha a reforçar o conhecimento e a nacionalidade 

(SANT’ANNA, 2015).  

Portanto, para os defensores do patrimônio, o modo eficaz para preservar 

acontece de duas formas: através de uma legislação protetora e de uma técnica 

de conservação. Enfatiza-se que, para a pesquisa, essa argumentação revela-se 

importante e deverá ser fortalecida pela consciência preservacionista dos 
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usuários. O item a seguir apresenta os documentos que estabelecem diretrizes 

para a proteção desse patrimônio.  

 

2.1.1 Cartas Patrimoniais e suas recomendações 

 

As Cartas Patrimoniais são documentos oriundos dos encontros de 

preservação dos diversos órgãos nacionais e internacionais, dos quais 

participaram vários países. Assim sendo, são significativas suas 

recomendações.  

Segundo o (IPHAN), a Carta de Atenas de 1931, datada em outubro do 

mesmo ano, foi o primeiro documento redigido para estabelecer diretrizes e 

critérios para proteger e gerenciar o patrimônio mundial, constituindo-se como o 

primeiro ato normativo internacional. Diz respeito aos aspectos legais, 

construtivos e aos princípios que nortearam a ação da conservação, voltada 

para a preservação e restauro.  Destaca, como importante, a questão da 

preservação e a particularidade do tratamento específico para cada caso; 

também aconselha a utilização dos monumentos para que se garantam a 

continuidade e sua sustentabilidade (IPHAN). 

A Carta de Atenas foi produzida como consequência de uma crise social, 

política e econômica no período pós-Primeira Guerra. Contava com a 

contribuição de especialistas da área e técnicos, dentre eles Le Corbusier e 

Giovannoni, sendo que esse último fazia uma posição de contraponto à visão 

modernista (CHOAY, 2001).  

A carta de Atenas de 1933 constitui-se num documento elaborado por 

arquitetos do IV CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) em 

Atenas, onde se discutiram os problemas causados pelo rápido crescimento, 

devido a fatores que envolviam, entre outros, a questão da industrialização. O 

objetivo desse documento era a longevidade dos monumentos, por isso, 

discutira os rumos para a cidade moderna, segundo o conceito de urbanismo, e 

considerava a cidade como um organismo, sempre em constante mudança. 

Admitia, como preocupação, a qualidade de vida. O documento também previa a 
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necessidade de planejamento e implantação de zoneamento. Nesse documento, 

consta a análise de 33 cidades da Europa, onde foram feitas observações e 

recomendações pelos técnicos do congresso. Enfatizaram ainda o potencial da 

arquitetura e da planificação, como definidoras da forma da cidade, as funções 

básicas como habitação, trabalho, recreação e lazer como sendo uma forma 

moderna de organizar a cidade (CIAM,1933).  

Segundo Sant’Anna (2015), a Carta de Atenas de 1933 era permeada 

pelo movimento modernista. Suas concepções traziam racionalidade, 

funcionalidade e valores universais. Obedeciam a uma visão de que o presente 

não deveria se adaptar ao passado e, sim, ao contrário, e que a preservação 

não poderia sacrificar a população com a manutenção, mas responder a 

interesses gerais. Ainda, segundo a autora, isso lembra o discurso dos 

urbanistas higienistas em meados do século XIX. Tratava-se de um discurso de 

resistência que não contempla a preservação, mas as questões politicas e de 

interesses econômicos.  

Em 1964, surge a Carta de Veneza. Foi criada no II congresso 

internacional de arquitetos e técnicos de monumentos históricos. Teve por 

objetivo reexaminar os princípios da Carta de Atenas e ampliar conceitos 

relativos à cultura. Ressaltou o valor da conservação do patrimônio, bem como 

da importância da consciência dos valores e do dever de transmiti-las, em 

plenitude, para futuras gerações. Outro encontro resultou na Carta de Quito, que 

teve como intenção, além da conservação, aliar a valorização do patrimônio ao 

do turismo. Nos anos de 1970, houve um fortalecimento da concepção, em nível 

global, que envolveu a cultura e o meio ambiente (SANT’ANNA, 2015).  

Posteriormente, sucedem-se manifestos tais como: a Declaração de 

Amsterdã, em 1975, que trata da conservação integrada; a Declaração de 

Nairóbi, em 1985 e a Declaração do México, em 1985; além das importantes 

contribuições como, por exemplo, da União Internacional de Arquitetos em 

Moscou, em 1958, e do Congresso da Federação Internacional da Habitação e 

Urbanismo em Santiago de Compostela, em 1961, que tratou dos conjuntos 

históricos, entre outros (CHOAY, 2001).  

A Carta de Washington (1986) trabalha com a forma urbana, com as 

características tipológicas, construtivas do edifício e recomenda que se defina 
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“uma articulação harmoniosa entre a cidade e os bairros históricos”. Já a Carta 

de Petrópolis (1987), define Sítio Histórico Urbano como sendo um “espaço que 

concentra testemunhos do fazer cultural da “polifuncionalidade” e conclama a 

preservação dos vários usos que manifestam as verdadeiras expressões de uma 

sociedade heterogênea”. 

Para esta pesquisa esse item serviu para conhecer a evolução histórica e 

como referencial no que diz respeito à preservação do patrimônio histórico, 

arquitetônico e cultural que garantiram a preservação do patrimônio, impedindo 

sua descaracterização. 

 

2.1.2  Instrumentos urbanísticos - Planos Diretores  

Nos anos 1950, após a Segunda Guerra Mundial, houve, no Brasil, um 

forte desenvolvimento de urbanização, bem como o sucateamento dos centros 

históricos. Foi preciso rever e introduzir novos conceitos, incluindo o de 

patrimônio, sob a direção de Aloísio Magalhães (FONSECA, 2005). 

A partir dos anos seguintes, com o aumento demográfico, emergiu a 

necessidade de elaboração de leis que viessem garantir atividades referentes a 

usos e à ocupação do solo, como também, a preocupação de proteção com 

áreas de valor histórico. Nos anos 1960, começa, no Brasil, a elaboração de 

Planos Diretores. Os planos diretores eram instrumentos que não atendiam às 

particularidades de cada local, por serem homogêneos. Resultaram, em 

documentos com sérios problemas de distorções, autoritários, centralizadores e 

ainda tecnocráticos, tornando-se fracassados e obsoletos. Precisavam, portanto, 

serem revistos por técnicos para que se tornassem eficientes na qualidade de 

vida das pessoas, buscando atender à função social a que se destinavam 

(JUNIOR, 1997).  

As politicas de preservação resumiram-se em implementar Planos 

Diretores de Desenvolvimento Urbano entre os anos de 1960 e  1980. Neste 

período, ocorreram, por exemplo, os financiamentos com recursos do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), em Olinda, que foram bem sucedidos. Porém 

para Sant’Anna (2015), a preservação seria possível através de “uma prática de 

informação educativa e social do patrimônio” e que vá ao encontro dos anseios 

da população, para que se torne autossustentável, acrescenta ainda.  
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Com a Constituição Federal de 1988 (art.182) os municípios brasileiros 

ganham autoridade para legislar no território municipal através de seus planos 

diretores, com normas e leis de ocupação do solo, usos e preservação do 

patrimônio (ROLNICK, 1994).  

A relação deste item com a pesquisa situa-se no conhecimento de 

documentos e leis que se apresentam como garantia do processo de 

preservação. Essa evolução destacou diversas óticas relativas à importância e 

valores dos monumentos até uma abrangência da arquitetura menor, na malha 

urbana e na cultura. A conquista desses instrumentos apresenta um percurso 

histórico muito significativo, resultando na formação de institutos de preservação, 

Planos Diretores e conselhos como mecanismos políticos. Funcionam como 

aporte teórico, como conteúdo normativo e como ordenação indispensável para 

a não descaracterização. 

 

 

2.2  POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO NO BRASIL 

 

  A preocupação com a proteção do patrimônio iniciou-se no período Brasil-

Colônia através do Conde Galveas, governador Geral do Brasil, em 1742, 

propondo ao governo pernambucano a preservação do Palácio de Duas Torres, 

pois receava pela sua demolição (IPHAN). Em 1937, o Decreto Lei nº 25 

estabeleceu a proteção da história e da memória de seus prédios através da 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN/atual 

IPHAN). No governo Getúlio Vargas, consolidou-se uma política de prestígio, 

tornando-o um órgão reconhecido no país e no exterior.  

Sant’Anna (2015) observa que as políticas de preservação do patrimônio 

no Brasil tiveram início nas primeiras décadas do século XX, quando começaram 

as reformas urbanas, no Estado Novo. Sendo promulgada a primeira Lei de 

proteção ao Patrimônio histórico, através do Decreto-Lei nº 25 de 1937, Lei de 

Tombamento. Constituiu-se, então, o Serviço de Proteção ao Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).  A lei tomou por base o projeto 

elaborado em 1930, pelo deputado Wanderley Pinho, pelo anteprojeto de Mário 

de Andrade (1936) e da Legislação Francesa de 1913, servindo tanto como 

modelo jurídico para o Brasil, quanto para outros países (SANT’ANNA, 2015). 
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Segundo Sant’Anna (2015), o anteprojeto de Mário de Andrade teve como 

intenção a organização do sistema de proteção, vinculado à educação e ao 

registro do que considerava uma produção genuinamente nacional, através de 

objetos e ideias que simbolizavam essa produção. Também pretendia fazer um 

resgate da história cultural, como a produção indígena e popular e não somente 

os conjuntos coloniais. A ideia de Mário de Andrade seria não se condicionar às 

formas de proteção consagradas na Europa, e sim, a um trabalho que 

envolvesse as manifestações culturais brasileiras. Porém, o anteprojeto foi 

criticado como “inviável”, porque sua ideia não atendia aos interesses políticos e 

econômicos (SANT’ANNA, 2015).  

No Brasil a trajetória da política de preservação se divide em duas fases: 

a fase heroica, que inicia no ano de 1937, sob o domínio de Rodrigo Melo de 

Franco Andrade até o ano de 1967, na sua aposentadoria. A segunda fase, no 

ano de 1979, com a gestão de Aloísio Magalhães (FONSECA, 2005). 

A fase heroica caracterizou-se pela hegemonia do pensamento associado 

ao Movimento Modernista de 1922 e de intelectuais brasileiros. Entre eles, Lucio 

Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade 

(FONSECA, 2005). Porém, Sant’Anna (2015) salienta que não envolveu 

somente intelectuais filiados ao movimento modernista; abriu-se à possibilidade 

de participação também da classe média. No ano de 1979, com a nomeação de 

Aloísio Magalhães para a presidência do IPHAN, houve a reforma do Instituto.  

Entre as gestões de Rodrigo de Melo Franco de Andrade e Aloísio Magalhães 

desenvolveu-se a gestão de Renato Soeiro, discípulo de Rodrigo Melo que, 

segundo a autora, é considerado como fase intermediária entre as duas. Nesta 

gestão, surgiu um elemento num novo contexto político-cultural: as diretrizes da 

UNESCO para as políticas de patrimônio explicitadas pelas Normas de Quito, 

em 1967 (FONSECA, 2005). 

Sant’Anna (2015) faz questionamentos quanto à resistência em adequar 

ou complementar a Lei de Tombamento no Brasil (Decreto-Lei nº 25 de 1937) 

por parte do poder público, porque considerava que a lei atual era uma utopia 

com relação à preservação. Argumenta que houve avanços neste sentido, no 

entanto, é necessário um instrumento legal para a proteção específica de áreas 

urbanas, como também, de uma política permanente, voltada para a 
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preservação. Sant’Anna (2015) observa ainda que a base legal para 

preservação no Brasil continua a mesma, desde sua criação. 

Consequentemente, inadequada devido às poucas alterações ocorridas na lei, 

considerando as grandes transformações que ocorreram e que ainda ocorrem no 

país. Segundo uma pesquisa realizada pela autora, no Brasil, os primeiros 

conjuntos tombados foram nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, 

com a intenção de preservar as cidades consideradas berços da cultura 

brasileira, e, do primeiro “estilo nacional”. Naquela época, o ecletismo não era 

considerado “estilo” pelos modernistas, portanto, não deveria merecer a devida 

proteção e, na virada do século XX, a preservação recai sobre as cidades 

representativas pela ocupação do território, da defesa da costa e da imigração 

europeia (SANT’ANNA, 2015).  

No Rio Grande no Sul, especialmente na metade sul, as várias crises 

econômicas instaladas no Estado, de certa maneira, beneficiaram a preservação 

dos exemplares de arquitetura. E em razão da ocupação territorial ter sido 

incrementada no final do Século XIX, há uma presença muito forte do estilo 

eclético, momento em que o ecletismo estava entrando no cenário brasileiro, 

advindo, principalmente da França. Isto contribuiu para uma linguagem 

arquitetônica característica. Em razão dos movimentos preservacionistas terem 

sido criados em ambiente cujos defensores eram modernistas que combatiam o 

ecletismo, este foi, durante muito tempo, abandonado pelas ações 

preservacionistas. 

Para a pesquisa este item enfatiza que, embora preservação fosse um 

instrumento jurídico de intervenção e respeitado no que se refere à preservação 

no Brasil, ainda continua sendo um instrumento centralizado e fechado. Para 

isso, hoje, conta-se com um olhar mais atento pelos órgãos de preservação que 

se impõe como relevante nos centros históricos como nesta pesquisa. 

 

2.3 O QUE SE ENTENDE POR PATRIMÔNIO?  

Patrimônio, desde sua origem, está associado às relações familiares, 

econômicas e jurídicas de uma sociedade estável (CHOAY, 2001).  Para Riegl 

(1984), o patrimônio fundamentou-se a partir do conceito de arte e história. 



29 
 

Segundo o autor, o patrimônio foi estabelecido em valores, incluindo 

nomenclatura específica para cada valor, como o patrimônio de antiguidade, 

histórico, ancialidade e como valor de arte e de uso. Nesta linha de pensamento, 

Castriota (2009) afirma que os valores vão ser sempre um fator decisivo nas 

práticas do campo patrimonial e acrescenta que sempre tiveram presentes nas 

decisões sobre preservação. Para o autor, o valor de uso transformou-se em 

valor econômico, através da musealização, ao trocar o conceito iluminista do 

progresso pelas idealizações das tradições. O que modifica, neste início de 

século, é a relevância de se explicitar a atribuição de valores.   

Numa outra perspectiva, Sant’Anna (2015) define patrimônio como 

constituído pelos resultados das relações entre o politico, cultural e econômico. 

Afirma que a preservação, sendo produzida politicamente, por interesses 

econômicos, em cada momento histórico, serve de pretexto para as disputas, 

por espaço político e luta pelo poder. 

Desta forma, o patrimônio pode ser definido como o conjunto de bens, 

com valor para a civilização em um dado momento e portador de conhecimentos 

de uma determinada cultura. Funciona, ainda, como uma importante ferramenta 

de poder. Pode-se acrescentar que, atualmente, o patrimônio não se resume 

somente a um campo de produção intelectual e de ação governamental, através 

das ações de preservação, mas também, como um campo de reflexão, debates, 

dentro de uma sociedade complexa, em constante mudança. 

A palavra “patrimônio” teve uma evolução semântica e foi requalificada 

por diversos adjetivos, adquirindo outras conotações e se modificando ao longo 

do tempo (CHOAY, 2001). Segundo Sant’Anna (2015), o conceito de patrimônio 

era exclusivo das disciplinas de história e estética. Com a utilização do 

patrimônio como instrumento político foram mobilizadas disciplinas como a 

sociologia, a antropologia e a ecologia. Tornou-se, assim, um tema 

multidisciplinar. Diante disso, percebe-se que o papel do patrimônio revela-se 

muito importante, pois é através dele que se criam as raízes culturais e a 

identidade nacional. 
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Para o Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na Carta de Veneza 

(1964), a humanidade, consciente dos valores humanos, passa a considerar as 

obras monumentais de cada povo como patrimônio comum. Essas perduram 

como testemunhos, através dos séculos, criando a responsabilidade em 

transmití-las às futuras gerações, na plenitude de sua autenticidade. 

Na Antiguidade, o patrimônio era entendido como monumento, significava 

obras majestosas ou edificações grandiosas que despertassem o interesse do 

espectador, como também mostrassem o poder conquistado ou o intento de 

glorificar uma pessoa. Era necessário consagrar o monumento para que algo 

fosse reconhecido pelo seu valor e conteúdo (CHOAY, 2001).  

Para Sant’Anna (2015), os monumentos eram reconhecidos como 

testemunhos da arte e da história, porém em muitos casos, ficaram apenas 

como registros iconográficos devido a interesses da atividade privada e de 

antiquários, com a intenção de superá-los técnica e esteticamente. Embora as 

duas noções de monumento e monumentos históricos, no Século XX, sejam 

confundidas, em sua essência, são distintas, conforme observava Alois Riegl. 

Para o autor, monumento era uma criação deliberada, pensada a priori, podendo 

se tornar histórico; enquanto que o monumento histórico não foi criado como tal, 

mas pode tornar a sê-lo. 

Na era industrial, os monumentos históricos eram ameaçados devido à 

transformação dos modos de viver e organizar o espaço, quando foram 

considerados obsoletos e antigos (CHOAY, 2001). 

Segundo Choay (2001), o termo patrimônio histórico foi difundido na 

metade do Século XIX. Provavelmente, tenha surgido, pela primeira vez, em 

1790. Ainda, de acordo com a autora, após a Segunda Guerra Mundial, ampliou-

se a abrangência dos bens inventariados. Esses passam a incluir os prédios 

sem ostentação, chamados de arquitetura menor. A partir da Carta de Veneza 

(1964), passou-se a considerar o monumento menor como “testemunho do 

passado”, locução criada na Itália, para designar as construções privadas, não 

monumentais.  

Ruskin foi pioneiro em considerar o conjunto como soma de diferenças. O 

patrimônio histórico como conjunto, revela-se um importante referencial para 

uma comunidade, e não somente um monumento isolado ou excepcional. Na 
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Carta de Atenas de 1933 “a história está inscrita no traçado e na arquitetura das 

cidades”.  

Atualmente, agrega-se o valor histórico a monumentos, prédios e lugares 

representativos de um tempo. Assim, a pesquisa enfoca o patrimônio histórico. 

Dentro desse aspecto, situa-se a importância arquitetônica e cultural 

representada em seus prédios simples ou monumentais, nos conjuntos 

residenciais ou comerciais; enfim, a paisagem urbana, que representa o 

patrimônio histórico como um todo. 

Em tal contexto, em razão da ampliação da palavra patrimônio de 

monumental para cultural e da transformação semântica, seria pertinente, para a 

melhor compreensão do conceito de patrimônio, entender os conceitos de 

patrimônio cultural e, mais precisamente, o edificado, foco deste trabalho. Ao 

mesmo tempo, importa considerar a sua transformação ao longo dos anos, para 

que se possa melhor abordar o problema desta pesquisa que é a 

descaracterização do patrimônio edificado nos centros históricos das cidades, 

considerando a percepção do morador sobre o fenômeno da descaracterização. 

 

 

2.3.1 Patrimônio Cultural 

Segundo o IPHAN, patrimônio cultural corresponde a um conjunto de 

bens materiais ou imateriais portadores de referências à história, à identidade e 

à memória de um povo, transmitidas através de lendas, costumes e ideias. Para 

Castriota (2009), o patrimônio cultural está associado à relação reflexiva com o 

passado e com a tradição. Pode ser definido, também, como a relação entre um 

trabalho consciente do homem com a realidade através dos objetos, trabalhando 

com o significado e valor que podem ser adquiridos e transferidos (WALDISA, 

1984).   

A noção de cultura, segundo a antropologia, é produzida pelo homem e 

possui uma dimensão simbólica (material e imaterial). Atinge, então, um 

particular significado, sendo usufruída dentro do dinamismo histórico e 

transmitida às futuras gerações (DURHAM, 1984). Foi através da antropologia 

que o conceito de cultura se ampliou cujas perspectivas integram os aportes de 

grupos e segmentos sociais à margem da história e da cultura. Admite estas 
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como um processo, que, no seu desenvolvimento, incluem manifestações 

populares, e não só as eruditas (CASTRIOTA, 2009). Segundo o autor, no final 

de 1930, o antropólogo Lévi-Straus já se preocupava com a falta de vestígios da 

história, e afirmava uma decadência da cultura. 

Para Gutierrez (1989), o lugar perde sua cultura, pela substituição de 

exemplos de outros países ou lugares, omitindo o conhecimento histórico do seu 

lugar.  O autor destaca como exemplo, os centros antigos da América Latina que 

vêm perdendo não apenas a cultura, a identidade, mas ainda, a qualidade do 

ambiente. O autor cita, como exemplo, a cidade de Federación, na Argentina, 

destruída para instalar, no local, uma represa. Desconsideraram-se as formas de 

vida, a arquitetura, o testemunho histórico, as experiências das transformações 

sociais, econômicas e culturais de uma sociedade.   

Na cidade de Cuzco, no Peru, segundo Gutierrez (1989), outra perda 

lamentável para a cultura foi com a expulsão da população local de uma área 

que estava sendo preservada. Mantiveram os monumentos arquitetônicos, 

porém a população também deveria estar presente nesta campanha de 

preservação. Outro fato, ainda destacado por ele, foi a perda do centro histórico 

de Córdoba, que possuía dois séculos e meio de arquitetura do século XIX. Foi 

destruído “por incompreensão e especulação” (GUTIERREZ, 1989).  

Nesta mesma linha de pensamento, Castriota (2009) afirma que é preciso 

considerar a identidade do lugar, trabalhar com a consolidação de valores e 

assegurar o tempo dentro da continuidade histórica, com um claro valor do 

passado constituindo-se em alternativas para o futuro. O autor considera que a 

valorização está no conhecimento, na compreensão e na apropriação da 

realidade. Para manter esse testemunho para futuras gerações é preciso 

desenvolver uma eficiente política de preservação do patrimônio, dentro de uma 

perspectiva dinâmica que preze pela valorização cultural, assegurando sua 

continuidade e com a participação da sociedade (CHOAY, 2001).  

Conforme exemplos de perdas culturais citados acima constata-se, nos 

centros históricos no Brasil, as várias perdas que, dentro do dinamismo histórico 

e suas alterações, apagaram importantes referências da história. Foi, assim, 

agredida a paisagem urbana em sua linguagem arquitetônica mais significativa, 
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impossibilitando o reconhecimento da expressão dessa cultura por todos os 

segmentos sociais. Identificar a descaracterização do patrimônio histórico, 

arquitetônico e cultural da cidade através da percepção do morador, levaria a 

uma compreensão do lugar  pelo habitante. 

  

2.3.2 Patrimônio edificado 

Para Chiarotti (2005), patrimônio edificado é visto como uma construção 

arquitetônica produzida pelo homem, representativo de uma comunidade e 

preservado pela prática do tombamento. São edificações visíveis e sólidas, 

produzidas de pedra e cal, construídas para determinados usos que se 

classificam em civis, religiosos, militares, comemorativos ou fúnebres. Com o 

tempo, podem ser alteradas em sua função ou uso, conforme as necessidades. 

O autor ainda argumenta que é através da construção que podemos melhor 

compreender o homem (CHIAROTTI, 2005).  

Numa outra perspectiva, Zarankin (2002) expressa que as edificações são 

carregadas de significados e de valores para uma sociedade e, segundo o autor, 

representam uma forma de comunicação não verbal que permite serem lidas. 

Nesta mesma linha de pensamento Fonseca (2005) argumenta que um prédio 

pode ter leituras diferentes quanto à significação, como também quanto a 

valores atribuídos a ele por diferentes grupos econômicos, sociais e culturais. 

Um bom exemplo disso é a Igreja do Senhor do Bom Fim, em Salvador, a qual 

possui diversas significações para as diferentes religiões (FONSECA, 2005).  

 Riegl (1984), pioneiro na questão da valoração, argumenta que uma 

edificação pode ter valor de antiguidade através da sua aparência não moderna, 

sendo facilmente identificado pelas pessoas, sem esforço intelectual, ou ter valor 

rememorativo histórico. Neste caso, precisa-se de uma reflexão intelectual por 

parte do observador a respeito do prédio, pois tal construção não necessita ser 

antiga para ser importante para a história, mas isso requer uma formação da 

percepção do morador, para a sua apreciação. Assim, haveria um processo 

educativo e os valores seriam potencializados na cultura. Sant’Anna (2015) 

considera que, quando o objeto torna-se patrimônio ou bem cultural, constrói 
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nacionalidades, identidades, status; porém, também se torna objeto de 

resistência e de poder. 

Por sua vez, Fonseca (2005) argumenta que sempre houve uma forte 

abordagem literária dos edifícios antigos, com o interesse tanto pelas suas 

formas, como pelo seu valor simbólico. Ressalta-se que os prédios detinham a 

atenção dos colecionadores de arte em 1380; de 1420 a 1430, os humanistas 

mostram aos artistas um modo diferente de olhar os prédios. No Brasil, 

determinados bens do século XVII e XVIII, como fortes, palácios e sede de 

fazendas, foram reconhecidos como patrimônio, pelos fatos memoráveis e pelas 

suas construções (FONSECA, 2005). Para  Sant’Anna (2015), os prédios 

através das qualidades estéticas, estilísticas e tipológicas têm a capacidade de 

informar sobre o lugar de uma determinada região, mas ainda sobre os 

processos econômicos, sociais e culturais que formam o espaço urbano. Na 

Carta de Atenas em 1933, “a arquitetura preside o destino das cidades; a 

arquitetura é responsável pelo bem-estar e pela beleza da cidade” (IPHAN). 

Portanto, neste estudo o patrimônio edificado mostra-se fundamental por 

ser um testemunho da identidade de uma comunidade. Permite uma leitura 

histórica e cultural do espaço e da percepção das pessoas que ali vivem. 

Salienta-se que a pesquisa tem a intenção de identificar a descaracterização do 

patrimônio e se há uma ausência desse reconhecimento por parte do morador. 

Assim, o trabalho pretende comprovar a relevância de uma educação 

patrimonial. A percepção será o canal para se atingir a meta planejada. 

 

2.4 CENTROS HISTÓRICOS 

 

Centros históricos, centros antigos e centros tradicionais são termos 

utilizados para denominar os espaços que simbolizam a origem do núcleo 

urbano de uma cidade. Neles, geralmente, concentram-se as principais 

atividades comerciais, serviços e infraestrutura, através de conjuntos históricos, 

símbolos e marcos referenciais (CLEMENTE, 2012).       
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Lacaze (1995) refere-se ao centro histórico como um lugar de múltiplas 

funções, que aglutina diversas atividades concentradas no mesmo espaço físico 

e que desempenha um papel importante para a sociedade. O conceito de centro 

histórico, segundo o autor, relaciona-se com a identidade da cidade e tem duplo 

simbolismo: como uma referência para o cidadão e uma imagem resumida para 

o visitante que a conhece (LACAZE,1995).  

Para Barreira (2003), os centros históricos têm essa carga simbólica 

desde seu nascimento, são lugares de formação dos primeiros núcleos da 

cidade, independentemente do modelo, seja espontânea ou planejada. Além 

disso, são espaços materializados em praças, igrejas, residências e reúnem 

neles todas as manifestações humanas, produzidas, ao longo do tempo, e 

importante para seu cidadão (BARREIRA, 2003). 

Nos centros históricos das cidades brasileiras assistiu-se à demolição de 

muitos prédios de valor arquitetônico para ceder lugar ao moderno. Esses locais 

foram ganhando prédios com pavimentos e alargamento para calçadões. 

Operações urbanísticas foram feitas em muitas cidades brasileiras, sendo 

justificadas como preocupações higienistas dos anos 1980, já citadas (Fonseca, 

2005). 

Transformar espaços e centros históricos, para Cluzet (2002), é um 

processo que exige cuidado, pois, em muitos lugares, acontece o risco de 

museificação, levando também a embalsamar o passado para melhor marcar a 

diferença. Outros preferem colocar em evidência a hipervalorização, com a ideia 

de que não temos profissionais capazes de produzir edifícios e conjuntos 

urbanos com valor a serem preservados. Para Fernandes (2004), os centros 

também se tornam “lugares históricos”, sendo mais visitados pelos turistas do 

que vivenciados pelos seus moradores, em seu cotidiano.  

Nesse raciocínio, Fernandes (2004) justifica que o centro histórico 

compreende a memória, a história e a lógica das prioridades de usos, como 

também, as disputas entre valores simbólicos, históricos e culturais. Afirma ainda 

que a heterogeneidade de uso, como habitação, trabalho e lazer é marcante. 

Entretanto, em muitos casos, o centro histórico torna-se estritamente comercial, 

somado ao abandono das casas antigas, ocasionando sua má conservação e 

descaracterização. Muitas vezes, esse descuido provoca a estagnação da área. 

Assim para esta pesquisa fica claro a importância dos centros históricos 



36 
 

representado na cidade através do núcleo original de memórias e valores. O 

centro histórico foi escolhido como foco desta pesquisa onde importa conhecer a  

percepção dos moradores quanto a sua importância, satisfação e a consciência 

sobre a preservação do mesmo. 

 

2.4.1 Descaracterização dos centros históricos 

As transformações que provocam as descaracterizações das áreas 

históricas têm sido observadas na história do urbanismo. Os exemplos vêm 

desde a reestruturação urbana de Paris até projetos pontuais. No Brasil, as 

descaracterizações começaram desde o crescimento das cidades brasileiras, a 

partir dos anos 1940 e 1950 (SERRA, 1991). Um fator a considerar, na 

descaracterização, são as intervenções ocorridas geralmente em centros 

históricos para transformar prédios residenciais em comerciais, com subdivisões 

através da cor, inserções de novas esquadrias, aplicação de novos 

revestimentos e a poluição visual causada por anúncios comerciais. Tais fatores 

podem mudar o sentido do lugar e, consequentemente, levar à sua 

descaracterização (NASAR, 1988). 

Para Clemente (2012), os centros históricos no Brasil vêm, ao longo dos 

anos, se transformando. A autora salienta a política de “arrasa quarteirão” a 

partir dos 1960, resultado da tendência do modernismo, como nova forma de 

intervenção, como: relocação das funções administrativas, como aconteceu nos 

estados da Bahia e de Fortaleza; especulação imobiliária, mudanças de usos e 

crescimento populacional acelerado. Segundo o (IPHAN), 80% da população no 

Brasil vive em cidades, ou seja, é praticamente urbana. Esse fato tem causado 

um quadro de crise no território, com a destruição e a descaracterização do 

patrimônio edificado e de seus sítios históricos, apesar das buscas e tentativas 

para salvaguardar esses bens.  

Segundo Clemente (2012), as consequências dessa descaracterização 

são a perda paulatina do lugar que representava o cerne da vida urbana, da 

memória e da identidade, ocorrendo novas centralidades na paisagem em 

oposição ao centro principal.  As perdas da diversidade de atividades (habitação, 

trabalho e lazer) acontecem e, com isso, provocam o empobrecimento do centro. 

Esse processo de degradação e abandono cresce com o aparecimento de 
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bairros de maior poder aquisitivo que provocam o crescimento das diferenças 

socioespaciais (CLEMENTE, 2012). 

No Brasil, principalmente as capitais como São Paulo, Recife, Salvador e 

Fortaleza presenciaram a degradação e, consequentemente, as 

descaracterizações dos seus centros históricos (FERNANDES, 2004). Segundo 

Jacobs (2000), em muitos casos, os centros tornaram-se deteriorados, 

abandonados e com espaços marginalizados. Ocorreu, também, o crescimento 

do comércio informal. 

Nesse processo, destaca-se a capital cearense, Fortaleza, que apesar de 

sua vasta história e sua importância como centro econômico no século XIX, 

presenciou, como tantas outras capitais brasileiras, o aumento considerável da 

população, a remodelação do traçado urbano, o processo de verticalização e 

ainda um considerável prejuízo do patrimônio edificado, com a 

descaracterização do seu centro histórico, em função desses fatores 

(BARREIRA, 2003). 

Na mesma linha de pensamento, o arquiteto Gerson Castelo afirma que 

Fortaleza tornou-se uma cidade sem identidade devido a sua descaracterização 

e que, diferentemente, das capitais como Salvador e Recife, a capital cearense 

não passou pelo mesmo processo de revitalização de suas antigas vilas e de 

seus casarios seculares, tendo como consequência uma considerável perda do 

valioso patrimônio.  

Para Lynch (1997), prédios de valor histórico representam marcos 

referenciais. Evidencia assim sua importância, uma vez que fazem parte do 

cotidiano das pessoas. Em alguns casos, esses prédios podem ser vistos como 

relíquia ou fazer parte da história pessoal dos seus moradores, devido à relação 

de apropriação dos habitantes com seus espaços e suas vivências impressas 

nelas, auxiliando, portanto, o sentimento de identidade local (KOHLSDORF, 

1996).  

Para Bastos (2001), cabe a discussão sobre o processo de 

descaracterização desses sítios históricos e os reais benefícios sociais e 

econômicos dessas iniciativas, que acabam promovendo a exclusão social de 

seus moradores antigos, fazendo desses espaços, apenas cenários. Os 

governos locais e a sociedade seguem uma lógica para as revitalizações, que 

acabam reinventando outra cidade, constituindo-se em cartões postais, em 
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valores mercadológicos, desvinculando sua história do lugar, ou seja, ocorrendo 

a gentrificação (SANCHES, 2001).  

Diante disso, para que não se perca o valor histórico e cultural dos 

centros históricos o IPHAN tem feito um trabalho de reconhecimento desses 

locais. Conforme dados desse Instituto, foram identificadas 82 cidades 

brasileiras com poligonais de proteção, que abrangem 47% dos 105 sítios 

históricos urbanos no País. Para Brito (2003), esses espaços necessitam ser 

requalificados e inseridos no contexto urbano para que se tornem atrativos e 

com novos valores agregados. Cumprindo desse modo, um papel social.  

Como o problema desta pesquisa centra-se nas descaracterizações das 

edificações da área de interesse a preservar - os centros históricos - e que os 

objetivos se voltam para a relação dos moradores com esse espaço, através da 

percepção, importa identificar sua posição em relação ao conhecimento, 

valorização e comprometimento (ou não) com esse espaço físico. Passa, então, 

o processo da percepção a se impor como foco central do trabalho. Torna-se 

pertinente a relação do ser humano com seu espaço. A seguir, tratar-se-á dessa 

questão. 

 

2.5 QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM CONSTRUÍDA 

 

A qualidade visual é considerada relevante na relação entre ambiente e 

indivíduo, mantendo influência sobre o comportamento das pessoas. A ordem é 

indispensável para que o observador tenha uma reação positiva com o espaço, 

facilitando assim sua compreensão. Um ambiente com boa qualidade visual 

transmite bem estar aos seus usuários (PORTELLA, 2003).   

A qualidade visual dos ambientes se apresenta como uma crescente 

preocupação dos especialistas, desde os anos de 1960, devido às atitudes e 

comportamentos relacionados à associação homem-espaço. Lugares com uma 

boa qualidade visual tornam-se mais humanos, mais agradáveis, assegurando 

uma interação satisfatória entre ambiente e indivíduo (OKAMOTO, 1996).  

 Em países como na Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Itália, por 

exemplo, a preocupação mostra-se evidente com a qualidade visual das cidades 
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e a paisagem urbana. Pesquisas realizadas por vários autores, entre eles, 

AZEVEDO, LEMOS, LAY, REIS, apontam que prédios históricos são referências 

no processo de estrutura mental e colaboram, com isso, como: aparência, 

importância histórica e uso (RODRIGUES, 2010). 

Experiências em sítios históricos de Porto Alegre e em Pelotas sobre 

patrimônio e qualidade visual também indicam que a importância do patrimônio 

está ligado à qualidade visual e transmite sensação de bem-estar (RODRIGUES, 

2010; PORTELLA, 2003). 

 Reis e Lay (2006) corroboraram com essa conclusão. Segundo os 

autores, a qualidade visual contribui para a aparência das cidades e afeta o 

bem-estar dos indivíduos. O importante é o modo como o espaço é percebido e 

sentido, enfatizam eles.  

Na configuração da paisagem, muitos fatores contribuem para a 

qualidade do espaço. Para Naoumova (2009), a cor pode auxiliar na 

configuração do lugar e ainda pode ser uma importante ferramenta para o 

planejamento visual. Segundo Lenclos (2003), a cor constitui um componente 

essencial da arquitetura e do lugar, principalmente, nos prédios de caráter 

histórico, arquitetônico e cultural. Estes prédios fazem referência à identidade e 

à memória do lugar. O autor cita, como exemplo, os países situados no norte da 

Europa, como Inglaterra, Escócia e Bélgica que já testemunharam uma 

preocupação com a qualidade do lugar e da paisagem, assim como, da 

importância de valorizar o patrimônio através da cor (LENCLOS, 2003).  Alega 

também que todo estudo sobre cor seja feito de forma adequada, caso contrário, 

poderá comprometer a qualidade visual, uma vez que pode alterar sua leitura, 

fazendo com que haja descaracterização, perda da identidade cultural e 

ambiental, principalmente, nos monumentos históricos.   

Outro aspecto importante para manter a qualidade visual, além da cor, é a 

preocupação dos aparatos publicitários em prédios de valor histórico e cultural, 

já que causam impactos positivos à paisagem urbana, como auxiliam na sua 

identificação, mas também, podem comprometê-la e contribuir para a perda da 

qualidade visual, quando há sobreposição parcial ou total de anúncios 

comerciais encobrindo as fachadas das construções em prédios de caráter 

histórico e cultural (PORTELLA, 2003).  
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Segundo Portella (2003), centros comerciais do final do século XX 

apresentavam anúncios adequados às fachadas e eram considerados como 

elementos compositivos. No Brasil, iniciativas com projetos de renovação e 

revitalização nas principais capitais e em algumas cidades, consideram a 

necessidade de padronização, através de normas e orientações para o controle 

estético dos anúncios comerciais e de cores para áreas históricas, como 

também não históricas (PORTELLA, 2003). 

Outro atributo importante liga-se ao grau de conservação e de 

manutenção em áreas históricas. Para Rodrigues (2010), embora o descuido 

não altere na percepção quanto ao valor histórico e cultural dos prédios para 

usuários mais esclarecidos, para os usuários leigos a percepção das edificações 

descuidadas tem uma conotação negativa. Portanto, a manutenção é um 

requisito importante para a conservação, constata a autora.  

Neste contexto, avaliar a paisagem urbana implica em considerar também 

o comportamento, porque está diretamente ligado a sentimentos e, de certa 

forma ao espaço e como ele foi organizado. Através da percepção, o usuário 

reconhece o conteúdo e avalia, caracterizando, portanto o processo cognitivo 

(NASAR, 1998).  

 

 

2.6 PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO 

   Reis e Lay (2006) consideram que a percepção pode ser compreendida 

como o primeiro contato do usuário com seu ambiente e envolve os cinco 

sentidos básicos, além de elementos como cultura, personalidade e memória. 

Segundo os autores, está ligada ao imediato, relacionando-se com os estímulos 

sensoriais captados no ambiente, independentemente da cultura do usuário. 

Relaciona-se a um processo fisiológico.  

Para Weber (1995), a percepção consiste numa consequência de 

processos baseados em princípios biológicos natos. Autores como Rapoport 

(1973), Reis e Lay (2006), atribuem à percepção o conceito de totalidade em sua 

interação entre usuário e ambiente construído. Engloba tanto os estímulos 

relacionados aos sentidos básicos, como os registros de memória e 

personalidade (WEBER, 1995). O método que avalia a interação entre o 
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ambiente e o usuário emergiu em meados dos anos 1960, devido a uma 

necessidade de entendimento das relações entre ambiente e comportamento. O 

método foi construído por pesquisadores da psicologia ambiental 

(PROSCHANSKY, 1970, CANTER, 1977) e da percepção ambiental (LYNCH, 

1997).  

Já a cognição refere-se ao modo como a informação, depois de recebida, 

se processa; é codificada e organizada na mente, conforme os valores e 

conhecimentos adquiridos pelo indivíduo (COLLEDGE & STIMSON, 1997). 

Através da experiência sensorial, adquirem-se valores e significados, então 

forma-se uma imagem significativa baseada no conhecimento, memória e 

imaginação, dentro de um universo já experimentado pelo indivíduo (WEBER, 

1995). 

Vários autores discutem a inter-relação entre percepção e cognição, isto 

é, onde termina a etapa da percepção e começa a cognição. A percepção pode 

ser compreendida como um subsistema da cognição, e como dependente, a 

percepção teria a influência da estrutura cognitiva do indivíduo (REIS & LAY, 

2006). 

Weber (1995) argumenta que, apesar da relação entre percepção e 

cognição, os processos costumam ser avaliados separadamente entre forma 

(percepção) e significado (cognição). Conforme o autor, a percepção é um 

processo pelo qual os estímulos são organizados de forma específica com a 

participação da cognição, e se relaciona ao modo como o espaço é percebido 

individualmente através da imagem que envolve memória e pensamento. 

Segundo Weber (1995), a cognição relaciona a memória e o aprendizado 

na organização e reconstrução que se costuma chamar de imagens, que não 

estão disponíveis no primeiro momento no ambiente físico. Salienta ainda que o 

modo como se usa o espaço construído, através de imagens da cidade ou de 

edifícios, depende da capacidade e da intensidade de cada indivíduo de lembrar 

e memorizar. A cognição constitui-se em um fator de mediação de grande 

importância entre o ambiente e o indivíduo e por ele reconhecido (GOLLEDGE; 

STIMSON, 1997). 

Para Portella (2014), o resultado dos processos de percepção e cognição 

constitui uma representação mental do espaço de como as pessoas avaliam 

esse lugar. Ainda, segundo a autora, a representação mental expressa como 
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esses espaços são construídos, percebidos e avaliados por pessoas de 

diferentes contextos. 

Com base nesses referenciais teóricos, esta pesquisa irá identificar a 

significação dos centros históricos para seus moradores: as informações, as 

memórias e os valores que são acionados no processo perceptivo, e como o 

lugar estimula esse processo. 

Considera-se relevante para esse trabalho por conceber a realidade como 

uma estrutura organizada e por ser ela representada dentro do indivíduo. Vale 

lembrar que as descaracterizações modificam as percepções construídas pelos 

moradores e que podem alterar a percepção em relação ao lugar; portanto, a 

pesquisa apoia-se nesse suporte teórico. 

Embora exista uma grande variedade de metodologias para a análise e 

avaliação da qualidade da paisagem, considera-se, para esta pesquisa, a 

análise estética simbólica, por ser a área em estudo histórica, contendo 

significados e valores. A estética simbólica trata das associações entre 

elementos físicos e naturais em um ambiente urbano, sendo resultado do 

processo cognitivo, podendo também, fazer uma referência quanto à identidade 

dos usuários (LANG, 1987).    

 

 

2.6.1 Atributos simbólicos 

 

  Segundo Lang (1988), variáveis arquitetônicas como estilo, configuração 

espacial (volume, proporção), materiais e cores, além dos atributos técnicos, 

carregam significados simbólicos.  Para Rodrigues (2010), a concepção do 

espaço já é um símbolo importante. 

  Conforme levantamento do Programa de Revitalização Integrada de 

Jaguarão (PRIJ), os estilos arquitetônicos são portadores de característica que 

definem uma construção. São condicionadas ao parcelamento do solo, época de 

construção, programa de necessidades, além da função técnica construtiva, 

clima e topografia de uma região (OLIVEIRA, SEIBT, 2005).   

  Através das leituras tipológicas, pode-se fazer a leitura de uma época.  A 

arquitetura colonial simboliza o primeiro estilo do Brasil e se assemelha às 
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construções portuguesas. Podem ser térreas, ou de sobrado e usadas para fins 

residenciais, comerciais ou mistos (VERÍSSIMO E BITTAR, 1999).  

  Jantzen e Oliveira (1996) apontam uma das características (final do 

Século XIX) tipológicas que se fazem presentes na arquitetura regional, o 

eclético. Este estilo foi visto como sem valor na Europa, sob o ponto de vista da 

teoria e história, sendo essa imagem disseminada pela crítica modernista. No 

final do Século XX, realizaram-se estudos para melhor entender o ecletismo e a 

necessidade de um reparo histórico. No Brasil, o ecletismo teve diversas 

manifestações regionais e prosperou devido ao crescimento econômico 

ocasionado pela exportação de produtos primários e, com isso, o acesso a 

novos materiais e técnicas (REIS FILHO, 2010). No Rio Grande do Sul, inspirou-

se para sua base de construção arquitetônica em modelos de catálogos e contou 

com a experiência de profissionais estrangeiros. Ostentava uma aura de cultura 

e modernidade, enquanto que, na Europa, a base eram os exemplos 

remanescentes (WEBER, 1987).    

  Para Gutierrez (1999), o ecletismo, no Rio Grande do Sul, aparece a partir 

da Revolução Farroupilha (pós 1845). Uma nova fase econômica surge no 

Estado, principalmente, pelo acúmulo de capital emergindo da exportação do 

charque, determinando novas demandas. A partir dos anos de 1940, surgem os 

primeiros sinais de transformação com o estilo proto-racionalista que antecede o 

movimento moderno com características arquitetônicas de elementos 

decorativos clássicos, associados a aspectos construtivos da época, como o 

concreto armado. Já o moderno foi um amplo movimento cultural que ocorreu na 

primeira metade do século XX e um dos princípios básicos era rejeitar a 

arquitetura eclética. Suas características envolvem racionalidade, funcionalidade 

e abandono dos ornamentos (ARGAN, 1992).            

  As linguagens arquitetônicas podem ser de casa porta e janela; de 

corredor lateral, corredor central; isolada; construções em série, geminadas e 

também podem ser determinadas pelo uso: funcional, sobrado, vilas e por 

construções públicas. Essas características levantadas pelo IPHAN foram 

adotadas neste trabalho. Consequentemente, esta pesquisa tomou por base o 

levantamento realizado pelo IPHAN no ano de 2009. As características e 

atributos formais que identificam cada estilo, conforme (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1: características arquitetônicas das fachadas (Fonte: PRIJ, 2005) 

 

 

Colonial de 1800/1822 

- Geralmente não possuem porão, exceto nos 
exemplares tardios. 
- Janela de guilhotinas ou de abrir com 
postigo. 
- Telhado em beiral com cornija no arremate, 
com telhas capa e canal. Geralmente em 
duas águas, podendo ser com três ou quatro 
águas. 
- Elementos arquitetônicos com ritmo e 
harmonia. 

 

 

 

 

Eclético Historicista - 1ª Fase 

- Construções passam a ter porão. 

- Aberturas com bandeiras fixas ou móveis e 

janelas de abrir com postigo; portas principais 

almofadadas. 

- Sacadas envidraçadas, gradil nas sacadas; 

- Ornamentos: vários tipos de frontão acima 

da platibanda como vasos, compoteiras, 

pinhas e estátuas. 

- Uso de platibandas, geralmente vazadas e 

com variações.  
 

Eclético Historicista - 2ª Fase 1880/1900 
(construções do final de Século XIX e início 
do XX). 

- Aberturas e sacadas passam a ter vidros 

jateados com desenhos florais e monografia 

das famílias, além de portas entalhadas e 

esculpidas. 

 - Elementos de arremate dos telhados 

chamados de “lambrequins” ou “sinhaninhas” 

 

 

 

 

 

Eclético Historicista - 3ª Fase 

- Simplificações dos elementos de 

composição da fachada; muitas passam a ser 

cegas. 

- Presença da linguagem como neogótico, 

arcos ogivais simples e trilobulados; do art-

noveau formas delgadas da natureza, na 

composição dos ornamentos da fachada, 

gradil e portões, vidros lapidados e luminárias 

em forma de elementos florais estilizados; 

- Marquise de ferro e acabamentos dos 

frontões e platibandas; 

- Posteriormente a linguagem “art-decô” na 

qual todos os elementos de composição de 

fachada simplificam-se em formas 

geométricas. 
 

 

 

Eclético Historicista – 4ª Fase  

- Casarões isolados no lote. 

- Características formais não traduzem estilo 
definido,  sendo as construções criações dos 
construtores da época e conforme 
circunstâncias locais. 
- Suprimiam-se as platibandas e os beirais; 
lembrava mais a arquitetura campestre do 
que tradicional. 
- Influência norte- americana e norte europeia 
interferiu no partido em planta, como na 
volumetria. 
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Neocolonial – a partir de 1920 

-  Muito usado na arquitetura residencial; 
- Revestimento de reboco crespo salpicado, 
com lâminas de granito e com a pedra de 
alicerce também compondo detalhes 
construtivos. 
- Jogos de telhados de duas e quatro águas, 
revestidos de telhas capa e canal com beirais, 
frontões curvos, vergas de arco abatido, 
treliças, painéis. 
- Ornamentos no telhado: pinhas. 
 
 

 

 

 

Proto-racionalista – exemplares mais 

característico do poder público 

 

- Ocupação do pavimento térreo para 
comércio, organizando assim uma fachada 
tripartida na vertical. 
- Nos pavimentos mais baixos, uso de 
revestimentos mais nobres. 
- Regras de composição clássica, com 
embasamento, corpo e coroamento. 
- Arquitetura mais simples e elementos com 
volumes puros. 
- Os ornamentos seguem elementos 
decorativos do art-decô principalmente em 
grades e portões. 
- Predominância de cheios sobre vazios nas 
fachadas. 
- Acesso protegidos por marquises. 
 

 
 
 
Modernismo- difundido no Brasil a partir da 
década de 1940 

- Presença de elementos arquitetônicos 

como: formas geométricas definidas, usos 
sistemáticos de pilotis, planos de vidros 
contínuos, “brises soleils” na forma de 
elementos vazados de cerâmica ou de 
concreto. 
- Integração da arquitetura com as artes 
plásticas pelo emprego de murais, esculturas, 
painéis de azulejos decorados ou mosaicos 
em diferentes cores e padrões. 

Fontes: 
           CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo: EDART, 1972.  
           BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1981. 
           OLIVEIRA, Ana Lúcia Costa & SEIBT, Maurício Borges. Programa de Revitalização Integrada de Jaguarão 
Pelotas: Ed. UFEL, 2005. 

 

 

  A partir das características descritas acima, constata-se a possibilidade de 

se fazer uma leitura através da arquitetura. Porém, quando acontecem as 

intervenções que modificam o desenho original, em imóveis de interesse a 

preservar, são considerados descaracterizações que se classificam em graus de 

número I a IV (OLIVEIRA, SEIBT, 2005), conforme (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2: Graus de descaracterizações das edificações (Fonte: PRIJ,2005) 

 

 

GRAU I 

Acréscimo de toldo, letreiros, marquises e 

revestimento de pedra, principalmente no 

embasamento das construções ou de 

elemento que agridem as construções. 

 

GRAU II 

 

Descaracterizações mais reversíveis. 

 

 

 

 

GRAU III 

Alteração na composição arquitetônica do 

edifício (linguagem formal e tipológica) 

juntamente com a relação de cheios e vazios, 

molduras, tornando-se irreversível o estado 

original. 

 

GRAU IV 

 

Demolição total da edificação; 

Fontes: 
           CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo: EDART, 1972.  
           BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1981. 
           OLIVEIRA, Ana Lúcia Costa & SEIBT, Maurício Borges. Programa de Revitalização Integrada de Jaguarão 
Pelotas: Ed. UFEL, 2005. 

 

 

  Esta pesquisa quando identifica a linguagem e a tipologia que compõem 

os prédios históricos, em graus de preservação, efetua o embasamento técnico 

do trabalho. Já os atributos simbólicos apreendidos pela percepção dos seus 

moradores em relação aos prédios históricos, envolvem o campo afetivo 

(cognição e sentimentos) de seus moradores.   

 

2.7 PREFERÊNCIA E NÍVEIS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM O 

AMBIENTE CONSTRUÍDO 

 

A diversidade de temas e discussões sobre os efeitos dos ambientes 

construídos tem relação com o comportamento dos indivíduos. Chegou-se à 

conclusão de que é através da preferência, da satisfação e da sua relação com o 

ambiente construído que se pode avaliar o comportamento dos usuários 

(GOLLEDGE, STIMSON, 1997). Esses comportamentos geram estímulos os 

quais provocam atitudes, o que tem sido muito estudado para auxiliar os 
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projetistas para melhorar a qualidade dos espaços. O julgamento de 

preferências envolve comparações que podem gerar resultados positivos, 

negativos ou neutros, enquanto a satisfação refere-se a algo vivenciado 

(STAMPS, 2000). 

Na medida em que ocorrem as relações entre o espaço e as pessoas, 

esses espaços podem tornar-se um lugar significativo, sendo atribuídos valores 

que causam sensações tanto de preferência, como de satisfação. Ainda há 

autores que consideram que a avaliação de satisfação e de preferência dos 

espaços envolve outras variáveis, como a cultura, estilos de vida e profissão 

(LYNCH, 1997; NASAR, 1998; LANG, 1987).  

Para Vitrúvio, arquiteto romano, constatava que os lugares teriam o 

desempenho conforme suas aspirações, considerando três aspectos relevantes: 

funcionalidade, estabilidade e estética. O arquiteto considerava a estética como 

a mais importante, pois faz referência à composição plástica que responde às 

expectativas sociais (KOHLSDORF, 1996). Conforme Jacobs (2000) e Nasar 

(1998), a estética urbana atrai mais pessoas, superando inclusive os aspectos 

funcionais, uma vez que proporciona uma imagem favorável desses espaços. Os 

ambientes que não favorecem uma imagem satisfatória acabam afastando o 

usuário, além de criar uma imagem negativa do lugar. Neste levantamento para 

avaliar os níveis de preferência e de satisfação dos usuários, investiga-se saber 

se os ambientes são agradáveis ou interessantes e a preferência quanto à 

familiaridade. Diante disso, esse estudo aborda as relações do usuário com o 

espaço. 

 

2.7.1 Agradabilidade, Familiaridade e Identidade com o ambiente 

construído 

A agradabilidade refere-se a um importante componente avaliativo, 

relacionado à beleza; diante disso, diz respeito ao prazer. Relaciona-se aos 

sentidos básicos do indivíduo. (STAMPS, 2000; NASAR, 1998). Nesta 

dissertação para identificar como os usuários avaliam a aparência do “Centro 

Histórico”, foi aplicada a escala semântica dos cinco pontos: muito bonito, bonito, 

nem bonito, nem feio, feio, muito feio, já testado em outras pesquisas, segundo, 

Portella (2003, apud STAMPS, 2000; NASAR 1998; RUSSEL WARD, 1981; 
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HARRISON E SARRE, 1975 E LOWENTHAL E RIEL, 1972 apud NASAR, 1988). 

Com a intenção de identificar se o “Centro Histórico” agrada os moradores foi 

aplicada a escala semântica de cinco pontos: muito agradável, agradável, nem 

agradável, nem desagradável, pouco desagradável, muito desagradável.  

Outro importante componente avaliativo é a familiaridade que, segundo 

Rodrigues (2010), consiste na relação entre o indivíduo e uma experiência 

significativa.  A autora argumenta que as pessoas costumam preferir algo que 

lhe é familiar ou conhecido, considerando que o estranho pode não ser 

aconselhável. Apesar disso estudiosos justificam que o conhecido pode tornar-se 

cansativo, enquanto o novo pode gerar oportunidade (RODRIGUES, 2010). 

Naoumova (2009), em pesquisa feita no Rio Grande do Sul, nas cidades 

de Pelotas, Piratini, Jaguarão e Bagé, observou-se que os indivíduos mais 

acostumados com determinados estilos avaliam de modo positivo estilos que 

lhes parecem familiares.  Já para Rodrigues (2010), quanto ao patrimônio 

cultural edificado, a familiaridade com edificações antigas é importante devido à 

permanência dessas edificações no tempo e no espaço, também quanto as suas 

características morfológicas e tipológicas (valores formais) que envolvem a 

imageabilidade e legibilidade (valores simbólicos), que são agregados a essas 

construções. Edificações antigas representam o passado, portanto, condição 

que poderá fazer com que as pessoas sintam-se seguras no reconhecimento do 

lugar, conhecido e familiar, analisa a autora.  

Já a identidade, outro elemento importante para avaliação, que  pela raiz 

etmológica latina, significa “o mesmo”. Na matemática, é definida como 

“igualdade que se realiza sempre”.  Na antropologia, a identidade se define “por 

ser o mesmo”, de manter o reconhecimento através do tempo. Segundo Lynch 

(1997), identidade é o que difere uma área de outra, é a personalidade do lugar, 

sua individualidade a que se refere às especificidades arquitetônicas, históricas 

e culturais, que despertam comportamentos, sensações, percepções, emoções e 

reflexões.  

Vários elementos, como história, monumentos, ícones, culturas, 

constroem a imagem de determinados lugares ou regiões. A arquitetura 

evidencia um dos elementos que ajudam a marcar a memória e a percepção das 

pessoas, produzindo marcos referenciais de época. É imprescindível na 
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construção da identidade social e cultural. Para Tomaz (2010), as edificações 

carregam não só o material que lhe é composto, mas as memórias, os 

acontecimentos e os significados nele experimentados, já enfatizados neste 

trabalho. 

Também, nesses espaços, ocorrem as experiências e interações sociais 

que contribuem para o desenvolvimento da identidade do lugar. Os espaços 

podem ser locais, onde as crianças e adolescentes aprendem a negociar, 

testando sua habilidade de escolha e, mais especialmente, seu poder social e 

físico, ajudando o indivíduo a construir a sua identidade e a do lugar, ou seja, 

nesse processo há uma troca. A identidade de um lugar, de acordo com a sua 

formulação, pode ser permanente ou mutável durante seu período de vida 

(CARR, FRANCEIS, RIULIN, STONE, 2009).  

A identidade urbanística é definida através dos diferentes símbolos, 

signos, construídos com bases na história e na memória do lugar, e, no decorrer 

do tempo, esses lugares adquirem significados para as pessoas. Quando os 

espaços passam a ter significado, acontece um processo de apropriação, 

estabelecendo assim a construção da identidade para o morador (TUAN, 1980). 

Segundo Castriota (2009), no passado, as identidades eram mais 

conservadoras devido à falta de contato entre diferentes culturas. No pós- 

guerra, e com a Revolução Industrial, houve uma ruptura das tradições.  No final 

de 1930, era uma preocupação do antropólogo Lévi-Straus que se 

impressionava com a falta de contraste do antigo com o novo e com uma perda 

constante da identidade dos lugares.  

 A partir dos anos de 1980, com a globalização difundida pela economia 

mundial e pela informação, os espaços passam a ser anulados e perdem sua 

personalidade enquanto espaço único, singular, para tornarem-se cada vez mais 

estratégicos aos interesses econômicos. Esse amplo processo de mudança faz 

com que aconteça uma crise de identidade (HALL, 1989). Lugares passam a ser 

transformados em produtos de consumo. Podem, por isso, nesse processo, 

desencadear impacto na identidade com sua significativa descaracterização, 

pode também ocorrer o fortalecimento pela resistência à globalização e a 

formação de novas identidades com novas organizações, comprometendo 

assim, a identidade existente, sinaliza o autor. 
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A perda da identidade está relacionada à fragilidade cultural, econômica, 

que dificulta a manutenção dos símbolos identificadores de um lugar. E, se as 

transformações da arquitetura forem frequentes, podem vir a comprometer a 

identidade do lugar (GUTIERREZ, 1989). O autor também considera que se está 

vivendo uma inversão de valores. Segundo o autor, é preciso considerar a 

identidade do lugar, trabalhar com a consolidação de valores e assegurar o 

tempo dentro da continuidade histórica. Nesta linha de pensamento, Castriota 

(2009) faz uma reflexão sobre o tempo em relação a perpetuar algo. Este pode 

tornar-se símbolo ou ser reconhecido como um claro valor do passado e 

constituir-se em alternativas para o futuro.  

 Castriota (2009) ainda registra sua preocupação com a rápida expansão 

e modificação dos lugares, suas alterações que atingem agressivamente o 

patrimônio e a identidade de um local. Isso implica uma reformulação na escala 

de valores. A especulação indiscriminada não deveria prevalecer sobre a cultura 

e a identidade dos espaços. A valorização está no conhecimento, na 

compreensão, na apropriação da realidade, pelo habitante e pelo fortalecimento 

de sua identidade, argumenta o autor. É preciso enfatizar como importante a 

categoria de “lugar”, a memória do lugar, como saberes, fazeres, expressões 

artísticas, ou seja, toda a riqueza cultural própria de cada lugar (CASTRIOTA, 

2009). 

 Desta forma, nesta pesquisa, é relevante identificar a relação do morador 

com o lugar. A identidade de um lugar é uma mistura de memória, concepção, 

interpretações, ideias e sentimentos relacionados com cenários físicos e 

específicos (SASAKI, 1983). Portanto, poder identificar as relações de seus 

moradores, o que lhe é agradável, familiar e o que faz a identificação deles com 

o mesmo e, ainda apontar perdas e descaracterizações, com as mudanças 

ocorridas nos centros históricos é estar trabalhando com o ser humano que se 

vê em sua paisagem. É identificar em que condições ela se apresenta em sua 

percepção. 
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2.7.2 Significado 

 

Para Argan (1992), cada espaço tem seu significado, cumprindo uma 

função de conectar o lugar, mesmo que simbolicamente, com a comunidade. 

Para Nasar (1998), o significado é definido de acordo com a percepção de cada 

observador, podendo o lugar estabelecer um sentido de lugar histórico ou não, 

conforme a visão e o sentimento de cada pessoa. A relação de significado com 

os prédios ou lugares históricos vai depender do contexto urbano. Em Alguns 

casos, esses prédios que configuram patrimônio, podem apenas ser vistos como 

relíquia, isolados, mas também, podem fazer parte da história pessoal do 

indivíduo. 

Lynch (1997) considera que o significado é o sentido que a pessoa 

adquire com o local; é a ligação do local com a pessoa, de forma funcional e 

afetiva. Os significados podem mudar como mudam os espaços e suas funções, 

bem como seu contexto. Com o tempo, os cenários tornam-se mais ou menos 

importantes para as pessoas, mais ou menos significativos, assim como podem 

desenvolver diferentes papéis nas suas vidas, ou acabar completamente. 

Exemplo disso é um espaço se tornar violento, podendo perder o significado 

quando é consideravelmente alterado. (JACOBS, 2000) 

Os lugares possuem potencialidades específicas que geram estímulos, 

refletindo expectativas e satisfação (WEBER, 1995; CULLEN, 1983). Torna-se 

clara a necessidade de entender o impacto dos ambientes, principalmente 

históricos, no que se refere a seus usos, pois é isso que identifica um espaço e 

suas possíveis modificações, mesmo que tenham sido projetadas para tal fim, 

podendo o espaço ser modificado ou receber novos usos (KOHLSDORF, 1996).  

De acordo com Jacobs (2000), os espaços devem ter diversidade de usos 

e de pessoas em sua ocupação visto que, assim, haverá garantia de sua 

sustentabilidade e, consequentemente, de seu sucesso. Os espaços, mais do 

que referências históricas, memória e identidade têm forte relação com seu uso, 

garantindo sua permanência e integridade. Justifica-se, portanto, conhecer, 

nesta investigação, o significado do lugar para o usuário, especificamente do 

que refere a centros históricos. Sendo a consciência do homem a consciência do 

espaço em que ele atribui a sua significação de forma seletiva, a importância 
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desta pesquisa se fundamenta nesta relação básica e filosófica do homem com 

o mundo.  

Que respostas recolher quanto ao sentido que ele confere a esse lugar? 

Que qualidades foram elencadas e que preferências evidenciadas? A fala do 

habitante é a fala do lugar e seu sentido.  

 

2.8  IMAGINÁRIO URBANO 

O imaginário urbano ou a imagem da cidade é construído pela relação 

entre ambiente e o observador e, com o tempo, vai refletir na imagem que as 

pessoas fazem dos lugares através da memória (LYNCH,1997). Para Pesavento 

(2004), o imaginário é histórico e datado e, segundo a autora, comporta crenças, 

mitos, ideologias, conceitos, valores, constrói identidades e também possibilita 

exclusões, cria hierarquias, aponta semelhanças e diferenças na sociedade. 

Nesta abordagem, as vivências, as experiências humanas, bem como os 

significados são percebidos e construídos pelos indivíduos, envolvem valores e 

criam interações que revelam e produzem  o imaginário urbano. 

Segundo Lynch (1997), muitas imagens nas cidades são impostas e 

experimentadas pelos seus usuários no seu dia a dia através dos marcos 

referenciais, tornando-se espaços peculiares ao imaginário e significativo para 

cada pessoa em particular, ou para diferentes grupos. Podem tornar-se mais 

importantes e mais significativos do que outros (LYNCH, 1997). Dentro desse 

contexto, as leituras dos espaços e dos lugares, por meio das experiências, 

evidenciam a valorização do indivíduo enquanto sujeito, buscando a relação com 

o espaço e o comportamento no ambiente. 

 Desta forma, desvenda-se um mundo verdadeiramente percebido e 

construído sob os fundamentos do imaginário afetivo do lugar. Além do mais, as 

qualidades físicas do ambiente, representadas por três aspectos indissociáveis: 

identidade, estrutura e significado (LYNCH, 1997). Assim, para esta pesquisa, 

revela-se importante identificar se o patrimônio está integrado ao imaginário dos 

adolescentes do centro e dos bairros. Todos fazem parte da construção diária da 

história, considerando que são corresponsáveis nesta construção (JR, 

SARAIVA, MARTINO, 2004).  
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Neste contexto, a pesquisa aborda a percepção das futuras gerações 

(adolescentes) sobre a importância do patrimônio histórico. É a nova 

geração, com seu potencial, que poderá dar sequência a ações de respeito 

e valorização dos lugares onde habitam. Estimular sua percepção sobre o 

tema em estudo é criar perspectivas mais éticas para as vivências da 

cidadania. 

 

2.9 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

A pesquisa,  como já foi enfatizado, tem como objetivo identificar as 

descaracterizações de prédios históricos, segundo a percepção dos moradores 

da cidade e sua consciência em relação a importância do patrimônio edificado. 

Teve, como base teórica e conceitual, noções e discussões sobre patrimônio 

histórico e sobre o processo da percepção. 

Na revisão bibliográfica sobre patrimônio, a intenção foi compreender, 

através da história, as particularidades do momento atual a fim de levantar as 

questões pertinentes ao tema em estudo. Com a abrangência ou desdobramento 

dos conceitos de patrimônio, foi possível apreender valores, não somente de 

obras de arte ou de prédios de determinadas épocas ou regiões, mas detectar 

também a valorização de toda a criação humana, nos modos de fazer e viver do 

homem. Neste contexto, prédios e seus espaços tornaram-se “lugares”.  

  Atualmente, com a valorização das somas das diferentes colonizações 

que resultaram no ecletismo, em seus diversos modos de construir, a busca de 

preservação recai sobre as cidades representativas da ocupação do território, da 

defesa da costa e da imigração europeia. Aqui, referenciam-se as cidades do Rio 

Grande do Sul, e, nelas, especificamente os centros históricos. 

  Em algumas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, apesar das normas 

e Planos Diretores, a descaracterização ocorre em grande parte devido à perda 

de elementos da linguagem e da tipologia original com alteração nos elementos 

de composição das fachadas. Cita-se, por exemplo, volumetria, telhados, 

aberturas de vãos e substituição de esquadrias, ou seja, há uma falta de 

conscientização da importância do patrimônio construído e cultural para o país.  
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Na segunda parte desta pesquisa, a revisão bibliográfica apresenta a 

percepção frente às descaracterizações dos centros históricos. Como a espécie 

humana possui a dimensão estética (formal e simbólica) no relacionamento com 

o universo, relacionando os espaços construídos às aspirações de que os 

mesmos sejam belos, em todos os tempos, culturas e correntes de pensamento, 

formularam-se critérios para avaliar as variáveis relativas ao tema. Buscou-se, a 

leitura dos espaços e lugares importantes para história, como para a construção 

da sua identidade.   

  Cabe ressaltar que o patrimônio histórico torna-se um marco referencial 

na paisagem por alcançar dimensões afetivas. Lugares históricos servem como 

propósito de um imaginário com significado, passíveis de leituras e de 

interpretações, conforme Zukin (1997). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentados os métodos e técnicas utilizados na 

coleta e análise dos dados desta pesquisa, os quais se fundamentam no campo 

dos estudos do Ambiente e Comportamento. Inicialmente, é apresentado o 

objeto de estudo, a delimitação da área investigada acompanhada do histórico. 

Posteriormente, são descritos os métodos e técnicas de coletas de dados 

utilizados, bem como as formas de análise dos dados. 

  

3.1 OBJETO DE ESTUDO 

Com a intenção de contemplar os objetivos da pesquisa foi selecionado, 

como estudo de caso, o centro histórico do município de Bagé, no estado do Rio 

Grande do Sul. Apesar de ser respaldado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental  (Lei Complementar nº 025/2007), como área a preservar e 

estar em processo de tombamento pelos órgãos de Preservação (IPHAN e 

IPHAE), desde o ano de 2009 e que  ainda encontra-se em constante 

descaracterização do patrimônio edificado. Essa situação acarreta, 

lamentavelmente, a perda da identidade do espaço urbano. A figura 3.1 

apresenta os mapas do Brasil com os estados e o mapa do estado do Rio o 

Grande do Sul que faz a marcação da cidade em estudo. 

    

Figura 3.1: Mapa do Brasil com a localização dos estados e o  mapa do Rio Grande do Sul com 

a cidade de Bagé (Fonte: http: www.brasil.com/imagens.htm. Acesso em 10.09.2014 

http://www.brasil.com/imagens.htm.%20Acesso%20em%2010.09.2014
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A cidade de Bagé localiza-se na fronteira sul do Rio Grande do Sul e dista 

60 km do país vizinho mais próximo, o Uruguai. Conta com área de 4095,53 Km² 

e possui uma população de 116.792 habitantes, segundo dados do último IBGE, 

2010.  A área em estudo localiza-se na Zona de Preservação (ZPC1), conforme 

figura (Figura 3.2). Também nesta área encontram-se o primeiro loteamento da 

cidade (ZP1) e o segundo loteamento da cidade (ZP2), área em estudo desta 

pesquisa (Figura 3.3).   A morfologia do segundo loteamento conta com traçado 

retilíneo, com amplas avenidas com gabaritos de 18 metros de largura, separada 

por canteiro central arborizado, com duas pistas que divide o fluxo de veículos 

em dois sentidos; nas calçadas, uso de ladrilho hidráulico e pedras portuguesas 

(IPHAN, 2009).  

        

Figura 3.2: Mapa de localização da zona de preservação – ZPC1 (Fonte: IPHAN, 2009).Figura 
3.3: Mapa da expansão da cidade, no final do século XIX, com o primeiro e o segundo traçado 
(Fonte: Gonçalves, 2006) 

As edificações, na área em estudo, no segundo loteamento, em sua 

maioria, localizam-se no alinhamento predial e a volumetria é de predominância 

térrea. Na área estão concentradas grande parte das edificações de interesse 

histórico e cultural da cidade de Bagé.  As construções pertencem à segunda 

metade do século XIX e início do século XX. Um ciclo econômico de abastado 

desenvolvimento pastoril, economicamente estável e culturalmente 

desenvolvido, definiu a dinâmica de empreendedores da construção civil e da 
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arquitetura que dotou a cidade de um acervo arquitetônico importante para o 

município (FAGUNDES, 2006).                             

 As construções, segundo o levantamento do IPHAN (2009), seguem as 

seguintes linguagens arquitetônicas: luso-brasileira, eclética historicista, eclética 

simplificada, proto-moderna, neocolonial, modernista, contemporânea e 

indefinida (Anexo 1). As fachadas apresentam testadas generosas, geralmente, 

no alinhamento da rua. Os prédios possuem origem europeia, introduzida por 

descendentes de imigrantes espanhóis, portugueses e por arquitetos italianos 

como os irmãos, José Obino, Pedro Obino, Sebastião Obino e Domingos Rocco 

(GONÇALVES, 2006).  

 Esta área também possui maior concentração de atividades econômicas, 

de lazer, serviços de natureza institucional e residencial. Na Avenida Sete de 

Setembro - considerada principal avenida da cidade, percebe-se um acúmulo de 

edifícios com mais de quatro pavimentos (IPHAN, 2009), conforme figuras 3.4 e 

3.5. O espaço apresenta um número de exemplares arquitetônicos significativos, 

justificando o processo de preservação e que se encontra em processo de 

descaracterização, em seu patrimônio edificado. 

 

                 
Figura 3.4: Vista da Avenida Sete de Setembro, da cidade de Bagé, no início do século 
XIX.(Fonte: Museu Dom Diogo de Souza). Figura 3.5: Vista da Avenida Sete de Setembro em 
2015 (Fonte: Autora, 2015) 
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3.2  HISTÓRICO DA CIDADE  DE BAGÉ 

A história de Bagé está relacionada às disputas territoriais entre nativos, 

portugueses e espanhóis. Bagé nasceu de um acampamento militar do exército 

português, sendo a data oficial de sua fundação 17 de julho de 1811. O exército, 

comandado por Dom Diogo de Souza, escolheu esse lugar por ser estratégico 

para a marcha que faria até Montevidéu (TABORDA, 1975). 

A pequena povoação foi elevada à freguesia em 19 de maio de 1812. Na 

Guerra da Cisplatina de 1825, a povoação foi duas vezes invadida pelo exército 

uruguaio-argentino, a mando do General Carlos Alvear. Bagé começou a ser 

efetivamente povoada após a Revolução Farroupilha, quando foi elevada à 

categoria de vila, ganhando, nesse período, as primeiras estruturas de serviços 

públicos, fórum, tabelionato e Câmara de Vereadores. Em 1846, eleva-se à 

categoria de município (REIS, 1911). 

Em 1855, o Marechal Hermes Rodrigues teria ordenado o traçado das 

largas avenidas e ruas na direção norte, oposto ao primeiro loteamento. Os 

traçados das vias eram regulares, o que facilitava o controle e a guarda das 

cidades, pois atendiam às questões militares de posse e defesa da área (REIS, 

1911).  

A partir do ano 1864 a 1870, durante a Guerra do Paraguai, ocorrem 

registros da estagnação das construções. Na Figura 3.6, o mapa da expansão 

da cidade, no final do século XIX, com o primeiro e o segundo traçado. Entre os 

anos 1875 e 1890, foram registrados novos movimentos de urbanização na 

cidade, diluindo-se à periferia (TABORDA, 1975). 

Após a Revolução Federalista, de 1893 a 1895, devido ao estado de ruína 

em que se encontrava a cidade, houve um impulso na construção civil, para 

recompor o que havia sido destruído. Houve, então, melhorias de infraestrutura, 

bem como o aumento da malha urbana e importações de equipamentos 

urbanos, que ampliaram o ecletismo arquitetônico da cidade (GONÇALVES, 

2006). Paralelamente às transformações urbanas, desenvolveu-se a arquitetura 

eclética historicista, com composição de fachadas tripartidas que inseriram e 

mesclaram clássicos, barrocos, rococós, românticos e os estilos art nouveau e 

art-déco, manifestações ocorridas entre 1870 e 1931(IPHAN, 2009). 
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Figura 3.6: Mapa da cidade de Bagé no início do Séc. XX (Fonte: Prefeitura Municipal de Bagé, 
2015) 

 

Nos anos de 1900 a 1920, a população, que era de aproximadamente 

30.000 habitantes, aumenta para 45.000 habitantes (FAGUNDES, 2006). Em 

1920, a administração pública introduziu incentivos fiscais para construções de 

sobrados, concedendo isenções para a construção em grupo de 10 casas para 

aluguéis e construções de prédios para agências bancárias, totalizando 3.808 

imóveis. Essas medidas foram utilizadas para aumentar a população que passou 

para 52.101 habitantes. As ruas foram calçadas com pedras regulares e o 

comércio foi estimulado a ter vitrines iluminadas (LIEMESZEK, 1997).              

  A Revolução de 1930 traçou novos rumos para o Brasil e a implantação 

do Estado Novo, em 1937, trouxe implicações de ordem política. Os prefeitos 

municipais Luiz Mércio Teixeira e Jerônimo Mércio Silveira, entre 1935 e 1945, 

continuaram a ampliar a urbanização de Bagé. Houve uma expansão 

considerável do traçado urbano com a introdução de melhoramentos exigidos 

por essa etapa do desenvolvimento (LEMIESZEK, 1997). Abaixo, na Figura 3.7, 

o mapa da cidade no início do século XX.  

Em 1930 houve expansão do traçado da cidade em todas as direções, 

mantendo o centro como núcleo original, conforme o mapa de expansão dos 
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bairros (Figura 3.7). Dessa nova expansão surgiram, como resultado, ruas não 

ortogonais e quarteirões em formas de polígonos. Marcavam assim, uma 

diferença desse traçado com os demais. A partir dos anos de 1950, a metade sul 

teve escassos investimentos financeiros e, como benefício, houve uma forçada 

preservação arquitetônica da cidade (IPHAN, 2009). 

 

           

Figura 3.7: Mapa da cidade de Bagé – expansão dos bairros (Fonte: Prefeitura Municipal de 
Bagé, 2015) 

 

  Em 1950, o desenvolvimento foi prejudicado devido à intensificação da 

vigilância na faixa de fronteira, sofrendo maiores prejuízos com o governo militar 

(1964 a 1985), que dificultou o desenvolvimento, restringindo áreas rurais para a 

segurança nacional (IPHAN, 2009).  

 

3.3 DESCARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO  

 

Em Bagé, a partir do ano de 1950, foram realizadas, no centro da cidade, 

várias intervenções em prédios da segunda metade do Século XIX e início do 

Século XX. Constata-se alteração da linguagem arquitetônica influenciada por 

fatores políticos, econômicos e legais, vinculada à uma troca estética, avanços 

tecnológicos e à introdução do conceito funcionalista. Essa conjuntura 

impulsionou a construção civil (GONÇALVES, 2006).  As alterações na tipologia 
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da área central, com as implantações de prédios com características 

modernistas, também romperam com a paisagem horizontal, que era uma 

característica dessa área (IPHAN, 2009), conforme exemplo nas figuras de 3.8 a 

3.14. Outro fato a ser destacado são as descaracterizações devido a alteração 

de uso dos prédios, conforme Figuras 3.15 e 3.16. 

 

 

 

           

 

Figura 3.8: Prédio do Mercado Público que foi demolido em 1957 (Fonte: Museu Dom Diogo de 
Souza). Figura 3.9: Prédios do Cine Consórcio que foram construídos no lugar do antigo 
Mercado Público (Fonte: autora, 2016) 

 
 
 
 
 

                        

Figura 3.10: Prédio do Theatro 28 de Setembro que incendiou e que foi demolido nos anos de 
1960. Figura 3.11: Prédio construído no mesmo lugar onde funciona, atualmente, a Reitoria da 
UNIPAMPA (Fonte: Autora, 2015) 
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    a)                                          b)                                             c) 
Figura 3.12: a) Prédio onde funcionava o Banco do Comércio que foi demolido nos anos de 
1960 (Fonte: Dom Diogo de Souza). Figura 3.13: b) Prédio do Banco Bradesco que foi 
construído no mesmo lugar (Fonte: Autora, 2016). Figura 3.14: c) Prédio do Banco Bradesco no 
ano de 2016,  com novo padrão de revestimentos e cores  (Fonte: Autora, 2016). 

 

            

Figura 3.15: Prédio do Clube Social Recreativo Brasileiro, atualmente, lojas de Departamentos 
Marisa (Fonte: Autora, 2015). Figura 3.16: Antiga residência localizada na Avenida Sete de 
Setembro que teve a fachada alterada devido a novos revestimentos para adequar ao uso 
comercial (Fonte: Autora, 2015) 

 

O descaso e o abandono são outros fatores de importante 

descaracterização também identificados, que ocasionam violação da memória e 

da identidade e afetam a capacidade de reconhecimento de uma evolução 

histórica da paisagem urbana, conforme exemplos nas Figuras 3.17 e 3.18. 

Outros exemplos de descaracterizações são de prédios que alteraram seu uso 

de residencial para comercial, sem o devido cuidado com a preservação da 

imagem urbana do patrimônio edificado (FIGURA 3.19). Como também através 

de subdivisões das fachadas para adequar ao uso comercial e instalação de 

aparatos de publicidade, além de novos revestimentos e acabamentos utilizados 

nas fachadas (FIGURA 3.20).                           
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Figura 3.17: Prédio de interesse histórico e cultural em mau estado de conservação, localizado 
na Rua General Osório (Fonte: Autora, 2015). Figura 3.18: Prédio localizado na Avenida 
Marechal Floriano com fechamento das esquadrias em tijolos (Fonte: Autora, 2015) 

 

         

Figura 3.19: Prédio localizado na Rua Marcílio Dias que teve a alteração de uso residencial para 
comercial (Fonte: Autora, 2015). Figura 3.20: Prédio localizado na Rua Barão do Triunfo com 
subdivisão da fachada em cores para adaptar ao novo uso (Fonte: Autora, 2015) 

 
     

De acordo com esses dados, pode-se detectar o registro de perdas 

significativas na história da cidade, através de demolições e de 

descaracterizações dos prédios que configuram a sua arquitetura. Justifica-se a 

partir dessa constatação, a escolha da cidade como objeto de estudo.  

 

3.3.1 Legislação urbana relacionada ao Patrimônio Histórico e Cultural de 

Bagé 

Visando identificar as legislações relacionadas à preservação do 

patrimônio no centro histórico, foram verificadas as considerações relativas ao 

tema no Código de Posturas do Município, IPHAE, IPHAN e a importante 
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iniciativa do Conselho de Proteção do Patrimônio Histórico e Ambiental do 

Município de Bagé (COMPREB) e a criação de diretrizes que contribuem com a 

preservação do patrimônio edificado na zona histórica da cidade. 

 

3.3.2  Legislação do Município de Bagé 

 

A primeira legislação para o município de Bagé se constituiu no “Código 

de Postura Municipais” referente a 1899 e vigorou até o ano de 1925.  Em 1925 

foi promulgado o “ACTO nº 307”, Código de Construções Particulares, elaborado 

pela Diretoria de Obras Municipais, justificado pelo engenheiro Lincoln Borralho, 

atendendo à necessidade de uma legislação para o município. O documento 

apresenta determinações relativas às construções e à qualidade estética das 

edificações, bem como a necessidade das responsabilidades técnicas das 

obras, porém, não foi concluído (LIEMIEZEK, 1997). 

Também, para atender ao Código de Construções do ano de 1925, as 

fachadas deveriam apresentar a utilização tripartida em base, corpo e 

coroamento, além da presença de elementos de arquitetura como: pilastras, 

cornijas e molduras (Figuras 3.21 e 3.22). Quanto as fachadas dos prédios 

residenciais  de  esquina deveriam apresentar chanfros em 45º (Figura 3.23) ou 

em curvas (Figura 3.24), além de determinações que sugerem posturas 

modernistas no estilo, observadas a partir dos anos de 1930 (GONÇALVES, 

2006). 

Segundo IPHAN (2009), os lotes de esquina localizados no segundo 

loteamento, eram geralmente, maiores e mais valorizados, destinados a 

edificações de interesse cultural ou institucional, como exemplo: o antigo Banco 

do Comércio, atual Casa de Cultura Pedro Wayne, construído em 1918; o antigo 

Banco Mauá, atual Banco Bradesco; Banco da Província, construído em 1927, 

atual Banco Santander e o Palacete da Intendência Municipal, construído em 

1898, atual Prefeitura Municipal. 
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Figura 3.21: Prédio onde funciona, atualmente, o Banco Santander na Avenida Sete de 
Setembro esquina Rua Constábile Hipólito (Fonte: Autora, 2016). Figura 3.22: Prédio Comercial, 

localizado na Avenida Sete de Setembro esquina Rua Bento Gonçalves (Fonte: Autora, 2016) 

 

 
Figura 3.23: Residência na esquina da Rua Bento Gonçalves com a Rua Marechal Floriano 
(Fonte: Autora, 2016). Figura 3.24: Residência na esquina da Rua Ismael Soares com a Rua 

Marechal Floriano (Fonte: Autora, 2016) 

  

 Em meados dos anos de 1960, na administração de José Wilson 

Barcellos, intensificou-se a busca pela conclusão do Plano Diretor. O trabalho foi 

retomado na administração de Washington Bandeira, que contou com a 

participação de técnicos locais e do Estado. Como nas demais tentativas 

anteriores, o trabalho ficou sem conclusão. No ano de 1952, no governo do 

prefeito Abib Ieffet, entra em vigor o Código de Posturas do Município, através 

da Lei Municipal nº82 que substituiu o ACTO nº 307, vigorando até o ano de 

1973. Segundo Gonçalves (2006), com a lacuna entre os anos de 1925 e 1972, 

observa-se uma liberdade na implantação das construções, neste período. 

Também se evidencia, nesses documentos, a falta de normas referentes à 

proteção do patrimônio (LEMIESEK, 1997). 

No Plano Diretor – Leis 1.762 de 17 de dezembro de 1973, apesar de 

serem estabelecidas as considerações sobre a preocupação com a preservação 

do patrimônio da cidade em seus objetivos gerais, essas foram insuficientes e 
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generalizadas. Constatou-se, inclusive, a necessidade de um complemento. O 

índice de construção permitia a altura máxima das novas construções, ou seja, 

construções sem parâmetros nesta ordem e ferindo, consequentemente, a 

horizontalidade, uma das referencias particulares da cidade. No atual Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano o limite de altura no perímetro histórico foi 

uma das suas primeiras exigências.  

A partir do ano de 2000, ocorreu um novo ciclo de crescimento e 

investimento na região, tais como a implantação da Universidade Federal do 

Pampa no ano de (2006), ampliação do complexo termoelétrico de Candiota no 

ano de 2011, consequentemente, o crescimento da construção civil. Assim, 

entidades culturais e profissionais como o ECOARTE (Grupo de Arte e Ecologia) 

e o NEAB (Núcleo de Engenheiros e Arquitetos de Bagé), mobilizaram-se, pela 

urgência de uma revisão do Plano Diretor vigente (ano de 1973) e para a 

demarcação de um perímetro de preservação, considerando a importância dos 

prédios históricos. O Grupo ECOARTE também se manifestou contrária às 

descaracterizações, por meio de um trabalho de conscientização na comunidade 

e ações junto ao poder público.  

Em 8 de agosto de 2007, entrou em vigor a LEI COMPLEMENTAR Nº. 25, 

que instituiu o II Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do 

Município, estabelecendo um instrumento com diretrizes para a sustentabilidade 

do patrimônio construído. Nele a preservação da identidade cultural, dos bens 

materiais e espaços identificados com a história e a cultura local, tem como  

objetivos específicos: 

I - Proteger o patrimônio cultural, histórico, arquitetônico e ambiental; 

II - Definir Áreas Especiais de Interesse Cultural; 

III - Promover a identificação e inventário dos bens culturais; 

IV - Conservar as tradições culturais e históricas do município; 

 Assim, nesse Plano Diretor vigente, são estabelecidas as áreas especiais 

de interesse cultural (AEIC) que devem ser preservadas, bem como a 

necessidade de sua manutenção, seguindo normas do Instituto do Patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Estadual – IPHAE.  

Conforme Leis 4.836 de 6 de janeiro de 2010 foram tombados os 

seguintes imóveis pelo Município: prédio da antiga Usina Elétrica de Bagé, 

prédios da Hidráulica municipal, prédios do conjunto histórico de Santa Thereza,  

prédio do Castelinho (no bairro Jardim do Castelo), Torres da Caieira e a Igreja 

de Santa Thereza. Estas edificações se localizam fora do perímetro do segundo 

loteamento (área em estudo).  

Os prédios tombados pelo município, dentro da área investigada são: 

Clube Comercial, Clube Caixeiral, Clube dos Zíngaros, Solar da Sociedade 

Espanhola, onde funciona atualmente o IMBA (Instituto Municipal de Belas Artes 

de Bagé). A antiga Estação Férrea de Bagé foi tombada em nível estatual pelo 

IPHAE, como também o centro histórico de Bagé, sendo este, ampliado pelo 

IPHAE em relação ao perímetro demarcado pelo IPHAN. De acordo com a Lei 

de nº 2839 de 14/05/92, foi tombada pelo IPHAN, a Catedral São Sebastião 

(Figura 3.25), projeto de Giuseppe Obino em 1860, com o estilo neoclássico, 

sendo um dos primeiros exemplares tombados neste estilo no país 

(GONÇALVES, 2006). Também a poligonal do Centro Histórico, referente ao 

primeiro e segundo loteamento, inventariado no ano de 2009 pelo IPHAN que 

encontra-se em fase de tombamento. 

                                 

Figura 3.25: Catedral de São Sebastião, projeto do arquiteto Giuseppe Obino de 1860. (Fonte: 

Autor, 2015) 
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Dentro da perspectiva de valorização crescente da preservação, vale 

destacar também uma importante iniciativa, acerca da recuperação dos prédios 

públicos, no centro histórico de Bagé, desenvolvida a partir do ano de 2001, com 

recursos da Lei Rouanet e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), foram recuperados os seguintes imóveis: o prédio do Palacete 

Pedro Osório (Figura 3.26), o prédio da Prefeitura Municipal (Figura 3.27), o 

prédio do Solar da Sociedade Espanhola (Figura 3.28). O prédio da Casa de 

Cultura Pedro Wayne (Figura 3.29), o prédio anexo ao Centro do Idoso (Figura 

3.30), o Coreto Municipal (Figura 3.31), a antiga Estação Férrea, atual Centro 

Administrativo (Figura 3.32) e o Museu Dom Diogo de Souza (Figura 3.33).    

       

     
Figura 3.26: Palacete Pedro Osório (Fonte: Autora, 2016). Figura 3.27: Prefeitura Municipal de 
Bagé (Fonte: Autora, 2016). Figura 3.28: Solar Sociedade Espanhola (Fonte: Autora, 2016) 
 
 
 
 
 

        

Figura 3.29: Casa de Cultura Pedro Wayne (Fonte: Autora, 2015). Figura 3.30: Anexo ao Centro 
do Idoso (Fonte: Autora, 2016). Figura 3.31: O Coreto Municipal (Fonte: Autora, 2016)  
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Figura 3.32: Centro Administrativo, antiga Estação Férrea (Fonte: Autora, 2016). Figura 3.33: 

Museu Dom Diogo de Souza (Fonte: Autora, 2016) 

 

A Lei Municipal nº 2.839 de maio de 1992, referente à criação do 

Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e Ambiental do 

Município de Bagé (COMPREB) foi  alterada parcialmente pela Lei nº 4. 811 de 

8 de dezembro de 2009, quando reativado. Além do mais, importa destacar a 

iniciativa do COMPREB, com a criação de uma comissão de trabalho para 

elaboração das diretrizes que visam a estabelecer um controle no que diz 

respeito a anúncios comerciais para a Zona de Proteção Cultural1 (ZPC1).  

 Após uma descrição da evolução da legislação municipal da cidade de 

Bagé, constata-se que as diretrizes foram ineficazes e deficitárias, com relação à 

proteção do patrimônio. Embora, atualmente, o Plano Diretor contemple 

inciativas neste sentido e existam processos de tombamento pelos órgãos 

competentes de preservação, ainda se percebem prejuízos. Inúmeros casos são 

destacados e a ênfase aqui dada é sobre as descaracterizações dos prédios 

localizados no segundo loteamento, no perímetro de tombamento e, em 

processo de tombamento pelo IPHAN e IPHAE. Tais prédios revelam-se 

extremamente significativos para a história e a memória da cidade de Bagé.   

 

3.4  MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os métodos e técnicas de coletas de dados aplicados para desenvolver 

este trabalho pertencem à área de Ambiente-Comportamento, que considera 

como relevante o estudo da percepção dos usuários quanto à aparência do 

patrimônio edificado no centro da cidade.  
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Os métodos de pesquisa que foram aplicados para investigar a percepção 

dos moradores da cidade de Bagé foram: levantamento de arquivo, entrevistas, 

percepção de alunos através de desenhos, levantamento físico e questionários. 

 

3.4.1  Levantamento de Arquivo 

O levantamento de arquivo permitiu fazer uma leitura do município de 

Bagé desde sua origem a partir do levantamento histórico, com a intenção de 

entender como foi a sua ocupação, como aconteceu a apropriação desse 

espaço ao longo dos anos, as características construtivas deste espaço e as 

legislações municipais relativas à preservação do patrimônio histórico e cultural 

da cidade. Foram utilizados, neste estudo, documentos como, Plano Diretor e 

fotografias pertencentes ao Museu Dom Diogo de Souza.  

 

 

3.4.2 Entrevistas 

A entrevista constitui-se de um método de coleta de dados que tem a 

vantagem de fazer uma abordagem mais profunda de determinadas questões. 

Apresenta, como característica principal, o contato do entrevistado com o 

entrevistador, sendo geralmente subjetiva, por ser um método de pesquisa mais 

aberto em relação a outros (REIS E LAY, 1995). É considerada importante fonte 

de informação e muito utilizada nas áreas de ciências sociais, podendo ser 

estruturada, semiestruturada e não estruturada (SOMER E SOMER, 2002). 

Nesta pesquisa foi utilizada a entrevista com objetivo de conhecer a 

percepção das pessoas-chaves (pessoas envolvidas com o tema da 

preservação), quanto à descaracterização do patrimônio edificado no centro 

histórico. Foram convidados a participar da entrevista: a Presidente do Conselho 

de Patrimônio de Bagé (COMPREB); o Responsável pelo Arquivo Público 

Municipal da cidade, Professor e Historiador, a Artista Plástica coordenadora do 

Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda e, a prof.ª Maria Luiza Abero 

Cardoso Pegas da Gestão dos Museus (Fat – Urcamp) 
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 As entrevistas foram realizadas durante a semana do patrimônio, entre 7 

e 12 de julho de 2014, com as seguintes perguntas: 

 

 Qual a importância da preservação e como você percebe o centro 

histórico de Bagé? 

 Como você percebe o patrimônio edificado do centro histórico? 

 Você percebe descaracterização no patrimônio edificado na área 

histórica? 

 

As entrevistas serviram de base para o início das investigações e para a 

elaboração do questionário. A análise foi feita de forma qualitativa através da 

comparação das respostas de cada entrevistado. As entrevistas foram filmadas 

com a permissão dos entrevistados e as transcrições das mesmas, encontram-

se no Apêndice A. 

 

3.4.3  Imaginário Urbano 

 

Segundo Lynch (1997), há compreensão da vida cotidiana e de aspectos 

subjetivos na formação da identidade e da imagem do lugar pelas pessoas. 

Portanto, buscou-se conhecer a percepção dos alunos das escolas localizadas 

no centro histórico e dos alunos das escolas dos bairros (entorno) sobre a 

importância do patrimônio edificado, se o mesmo faz parte do imaginário urbano 

deles e se há diferença na percepção, dentro de diferentes níveis 

socioeconômicos, culturais e geográficos (centro e periferia).   

Os critérios adotados para a aplicação deste método foram: faixa etária 

dos alunos entre 13 e 14 anos e localização das escolas públicas e particulares 

que fossem representativas da realidade para contribuir com um conteúdo mais 

abrangente de amostragem. As escolas foram identificadas por letras e estão 

localizadas nos bairros (FIGURA 3.34). 
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Figura 3.34: Mapa da cidade de Bagé com marcações dos bairros e das escolas que 
participaram da pesquisa (Fonte: Autora, 2014) 
 
 

Na aplicação da metodologia solicitou-se aos alunos que desenhassem, a 

mão livre, o centro histórico da cidade de Bagé, destacando o que eles 

consideravam mais importante como patrimônio histórico. Foi esclarecido pela 

pesquisadora, que poderiam ser desenhados os prédios, ruas, praças, enfim, 

algo que fosse significativo para eles. O método foi aplicado nos meses de junho 

e julho de 2014, sendo bem aceita pelos alunos, pois desde que a cidade 

completou 200 anos em 2011, as escolas vêm trabalhando, no mês de 

aniversário do município, com a história da cidade, organizando visitas 

orientadas aos principais prédios históricos como: Museu Dom Diogo, Casa de 

Cultura Pedro Wayne, Catedral de São Sebastião e Solar da Sociedade 

Espanhola, como também, realizando concursos de desenhos e redações sobre 

o patrimônio edificado. 

Desse modo, foi possível identificar quais os prédios mais lembrados 

pelos alunos e quais, na visão deles, integram o patrimônio da cidade, bem 

como sua importância na imageabilidade do ambiente construído. Ao todo, foram 

coletados 93 desenhos que se encontram no Apêndice B.  
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3.4.4 Levantamento Físico  

 

 O levantamento físico foi realizado durante os meses de setembro e 

outubro do ano de 2015, pela pesquisadora, com o objetivo de identificar o perfil 

arquitetônico, os usos e o grau de preservação, dos imóveis identificados como 

de interesse à preservar, a fim de comparar os dados de 2015 com os dados  

levantados pelo  IPHAN em 2009 (conforme tabelas  apresentados no capítulo 

4). Através destes, foi possível identificar as edificações que sofreram alterações 

ou permanecem preservadas (Ver apêndice C).  

Esse levantamento foi realizado através de fotos dos perfis dos 

quarteirões produzidas com câmera digital realizados nos dias de semana, das 7 

horas às 8h30 e nos sábados e domingos, pela manhã. A escolha do horário foi 

em função de que, nestes períodos, o comércio estava fechado; 

consequentemente, havia pouco movimento de veículos e pedestres, o que 

facilitaria o trabalho e não prejudicaria a qualidade do mesmo. 

 O registro teve começo à Rua José Otávio (limite-sul), identificado como 

número um (1) na Figura 4.35.  Após a conclusão da Rua José Otávio, passou-

se para a próxima, sempre no sentido sul/norte e oeste/leste, até o quarteirão de 

número 57, Rua da Praça da Catedral de São Sebastião, limite desta pesquisa, 

totalizando 57 quarteirões identificados neste estudo.  Após cada levantamento, 

fez-se a leitura do cadastro do IPHAN realizado em 2009, quanto a linguagem e 

a tipologia, para a identificação do perfil arquitetônico da área em estudo. 

Posteriormente, fez-se leitura comparativa entre os anos de 2009 e 2015 

(presente pesquisa), quanto ao uso e preservação dos imóveis inventariados, 

resultando em um novo mapa de uso e de preservação, devido às alterações e 

descaracterizações ocorridas neste período. 
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Figura 3.35: Mapa do levantamento do perfil dos quarteirões. O registro teve começo à Rua 
José Otávio (limite - Norte) e o término no quarteirão de número 57 (limite - Sul), conforme 
numeração do mapa. (Fonte: Autora, 2015) 
 
    

3.4.5  Questionários 

 Este estudo teve como objetivo conhecer o grau de satisfação e interesse 

dos usuários com o centro histórico, identificando a sua percepção quanto à 

descaracterização do patrimônio edificado. Ao mesmo tempo, identificar se estão 

conscientes quanto à sua preservação. Para operacionalizá-los foram aplicados 

questionários. O método foi aplicado nos meses de abril a julho de 2016 

(Apêndice D), totalizando 120 questionários, sendo 30 questionários aplicados 

no centro histórico (área em estudo) e 90 questionários aplicados nos bairros,  

com a intenção de saber se os moradores que residem no centro histórico tem a 

mesma percepção dos moradores dos bairros quanto à satisfação, ao interesse, 

à descaracterização e à preservação do patrimônio edificado. Quanto à 

aplicação da metodologia, no centro, os questionários foram entregue em suas 

residências pela pesquisadora e recolhidos na semana seguinte. A escolha foi 

por entregar três questionários por rua distribuídos do quarteirão de número um 

(1) ao número 57 (FIGURA 3.35).  Nos bairros, os questionários foram aplicados 
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pela pesquisadora, em suas residências, buscando também contemplar o bairro 

como um todo.  

O questionário foi composto por 20 perguntas, sendo 18 delas fechadas e 

duas abertas (Ver apêndice D). As questões fechadas foram elaboradas com 

opções de múltiplas escolhas, com adjetivos opostos em seus extremos e 

também com a possibilidade da escolha neutra, utilizando a escala de diferencial 

semântico de cinco pontos (SOMER & SOMER, 1997). As questões abertas 

tiveram como objetivos obter respostas que não podem ser esclarecidas através 

das perguntas com múltipla escolha. 

Na questão de número 15, foi solicitado para o respondente identificar os 

pontos positivos e negativos no centro histórico. Na pergunta de número 16, foi 

apresentado certo número de prédios que foram restaurados, considerados de 

grande valor patrimonial e arquitetônico para o município, com o propósito de 

investigar a ordem de preferência e também quanto à beleza, familiaridade ou 

história que tais construções representam para os usuários, entre eles: Casa de 

Cultura Pedro Wayne; Prefeitura Municipal; Museu Dom Diogo de Souza; 

Palacete Pedro Osório; Catedral de São Sebastião; Banco Santander; Clube 

Caixeiral; Clube Comercial; Centro Administrativo e o Solar da Sociedade 

Espanhola onde funciona o Instituto de Belas Artes (IMBA). Segundo Stamps 

(2000), a preferência está diretamente ligada à satisfação com o lugar. Esse 

sentimento relaciona-se com o sentido de prazer, expectativas e aspirações dos 

usuários (RAPAPORT, 1978). 

 

3.4.5.1  Estudo Piloto 

O estudo piloto teve como intenção identificar se as perguntas atendem 

aos objetivos propostos e se foram bem formuladas, se estavam claras e 

condizentes com os objetivos da pesquisa. O estudo piloto foi realizado em uma 

amostra reduzida aplicada a três moradores do centro e três moradores de cada 

bairro. Assim, foi possível detectar que, na primeira pergunta sobre o local onde 

o respondente reside, houve a necessidade de ser alterado o termo de “centro 

histórico” para “centro da cidade” para ser melhor compreendido. Na questão de 

número 10, com a pergunta: Você considera que houve alteração dos prédios 
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históricos ao longo do tempo? A formatação das respostas foi alterada para 

opções de múltipla escolha, utilizando a escala de diferencial semântico de cinco 

pontos como: muito alterado, alterado, nem muito nem pouco alterado, não 

alterado e não percebe alteração.  

Na pergunta de número 17, solicitou-se aos respondentes que 

identificassem os prédios que consideravam mais importantes e percebeu-se 

que todos os respondentes marcavam como todos sendo importantes. 

Consequentemente, essa pergunta foi alterada para que o respondente fizesse a 

escolha por ordem de preferência, possibilitando conhecer, especificamente, 

qual prédio seria o mais importante na percepção dos moradores. Também foi 

incluída a pergunta de número 18: Por qual motivo foram escolhidos os prédios? 

E dadas três opções: beleza, familiaridade ou história que representa para a 

cidade. Também foi possível perceber que as fotos estavam pequenas, e em 

preto e branco, e que isto estava prejudicando a leitura dos prédios pelos 

respondentes. Diante disso, buscou-se fotos com melhores resoluções, maiores 

e coloridas, para facilitar a identificação. Neste estudo piloto, também foi 

possível medir o tempo necessário para a aplicação de cada questionário, que 

variou entre 20 e 30 minutos. 

 

3.4.5.2 Seleção dos Respondentes 

 Para a seleção dos respondentes, definiu-se, como pré-requisito: ser 

morador da cidade; faixa etária do usuário - adulto, jovem (acima de 14 anos), 

ou idosos conforme Thiel (1997). Também tomou-se o cuidado de haver pelo 

menos 30 respondentes em cada bairro, para a realização dos testes, para que 

esses sejam confiáveis (REIS & LAY, 1995).  

 

3.5  MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

As análises dos dados têm por objetivo interpretar os resultados coletados 

visando responder aos objetivos da pesquisa. As entrevistas foram transcritas e 

analisadas conforme o grau de importância e comparadas por semelhança com 
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as respostas de cada entrevistado. A análise dos desenhos dos alunos foi de 

acordo com a frequência com que o prédio foi mencionado e também pela 

facilidade de representação das informações através da memória. Os resultados 

do levantamento físico foram transformados em mapas e utilizados na 

comparação quanto às descaracterizações das edificações históricas, ocorridas 

entre os levantamentos realizados pelo IPHAN, no ano de 2009, com os 

levantamentos do ano de 2015, pela autora. Os resultados provenientes dos 

questionários foram analisados  com testes não paramétrico: de frequências, 

(percentagens), tabulações cruzadas e correlações no programa estatístico 

SPSS/PC (Statistical Package for Social Sciences).  

 

3.6 SUMÁRIO 

Através dos registros históricos e levantamentos das qualidades estéticas e 

tipológicas percebeu-se que, a cidade de Bagé é portadora de características 

definidora de regiões de fronteira e de uma linguagem arquitetônica 

característica, dentro do ecletismo, que carrega significados e valores a serem 

preservados. Também foi constatado que houve transformação na paisagem 

urbana da cidade e, que ainda acontecem modificações nas fachadas dos 

prédios inventariados, no centro histórico, prédios estes já em fase de 

tombamento. As descaracterizações alteram as qualidades tipológicas, 

consequentemente, há tanto perdas estéticas quanto simbólicas. Constata-se 

uma falha no que se refere à aplicação de leis quanto a um suporte legal às 

ações em defesa da história, da cultura e da memória do lugar, bem como, 

verifica-se, uma ausência da valorização do patrimônio por parte do morador. 

Quanto aos métodos adotados de coleta e análise dos dados, nesta 

investigação, demonstraram serem adequados para responder aos objetivos da 

presente pesquisa. No próximo capítulo, serão expostos as análises e resultados 

obtidos nesta dissertação, como também, a verificação dos objetivos. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos dados obtidos nos 

levantamentos visando atingir os objetivos propostos na pesquisa. Inicialmente, 

expõem-se os resultados do levantamento físico que identificou o perfil 

arquitetônico, os usos e as descaracterizações da área em estudo.  

Posteriormente, são relatados os dados resultantes da metodologia aplicada e 

estes, relacionados aos objetivos da pesquisa. 

 

4.1 LEVANTAMENTO FÍSICO DA ÁREA EM ESTUDO  

A seguir é apresentado o levantamento das características dos imóveis 

selecionados pelo IPHAN no ano de 2009, comparando-as ao levantamento, 

realizado em 2015 por esta pesquisa. Foram identificadas as alterações 

ocorridas neste período. 

 

4.1.1 Características quanto à linguagem, tipologia e usos da área em 

estudo 

 

A análise dos quarteirões da área em estudo foi efetuada por rua, no 

sentido leste a oeste e se estendeu dos quarteirões da Rua José Otávio até a 

Rua Conde de Porto Alegre, tendo como limites as Ruas Barão do Triunfo e 

João Teles (Figura 4.1). No perímetro de tombamento (segundo loteamento), 

foram analisados 57 quarteirões. É significativo assinalar que, dos 1717 imóveis 

constantes nos mapas da Prefeitura, foram inventariados pelo IPHAN 747 

imóveis. Dentro dessa seleção, desenvolveu-se o estudo referente a 

descaracterização do patrimônio edificado . 
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Figura 4.1: Mapa da cidade com marcação e ampliação da área em estudo com o início do 
levantamento pela Rua José Otávio até a Rua Caetano Gonçalves com finalização na Rua Conde 
de Porto Alegre – limite da pesquisa (Fonte: Autora, 2016) 

 

O perfil arquitetônico, na área em estudo, compreende o percentual de 

49,79% no estilo eclético simplificado, e um percentual de 31,83% em estilo 

proto-moderno. O estilo eclético historicista representa um percentual de 

11,66%. Ficam com o percentual de 3,03% os estilos eclético e neocolonial, e, 

os demais estilos, neoclássico e luso-brasileiro, com percentual inferior 0,66%.  

Conforme mapa de linguagem (Figura 4.2). 

Quanto à tipologia dos imóveis inventariados pelo IPHAN, na área em 

estudo, 23,41% apresentam corredor central; 15,61% são de sobrado, 14,67% 

apresentam tipologia de corredor lateral, 9,69% com entrada lateral e de 

palacete 7,13% (Figura 4.3). O restante do percentual compreende as tipologias 

de edifício, porta-janela, funcionais ou descaracterizadas. Tais dados estatísticos 

são significativos, uma vez que auxiliam na definição de um perfil arquitetônico. 
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Figura 4.2: Mapa de linguagem dos imóveis identificado como a preservar pelo IPHAN em 
2009.(Fonte: Autora, 2016) 
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Figura 4.3: Mapa de tipologia dos imóveis identificado como a preservar pelo IPHAN em 
2009.(Fonte: Autora, 2016) 
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O predomínio do uso na área em estudo, em 2009, era de 53,5% 

residencial, sendo 12,3% para o uso misto, 12,4% para o uso comercial 12,4% 

para uso institucional 3,4% e para o uso religioso 0,7%, prédios fechados 3,8% e 

o restante com percentual de terreno vazio, em construção e não identificado. 

Somando os índices de comércio e misto, considerando que, na maioria dos 

casos, o misto é utilizado para comércio e residência, fortalece-se a vocação 

comercial.  

No levantamento em 2015, o uso apresenta um percentual de 38,95 % 

para o residencial, sendo 37,85% para o misto. Ainda o uso comercial com 

16,73% e o institucional com o percentual de 6,47%, conforme mapa (FIGURA 

4.4).  

        

Figura 4.4: Mapa de usos dos imóveis identificado como a preservar pelo IPHAN em 
2009.(Fonte: Autora, 2016) 
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4.1.2 Levantamento físico quanto à descaracterização dos prédios 

inventariados 

 

No levantamento físico, executado pelo IPHAN, constatou-se um 

importante eixo de seleção de imóveis na Avenida Sete de Setembro, por ser 

uma das principais vias da cidade. Observou-se que, na medida em que os 

prédios se afastam da Avenida Sete de Setembro, os imóveis selecionados são 

reduzidos, como também, pouco alterados.  Na tabela 4.1 são apresentados os 

imóveis inventariados que sofreram alterações no grau de preservação no 

período entre 2009 e 2015.  

 

Tabela 4.1: Alteração do grau de preservação das edificações na área em estudo 

 

Nº de prédios 

 

 

Prédios identificados pelo 

IPHAN em 2009 

 

Prédios identificados pela 

pesquisa em 2015 

  22 imóveis    Com grau nº 1 Alterou para grau de nº 2 

   8  imóveis    Com grau nº 1 Alterou para grau de nº 4 

  33 imóveis    Com grau nº 2 Alterou para grau de nº 3 

  12 imóveis     Com grau nº 2  Alterou para grau de nº 4 

  23 imóveis    Com grau nº 3  Alterou para grau de nº 4  

Grau nº 1= íntegro Grau nº 2= pouco alterado Grau nº 3= muito alterado Grau nº 4= 
descaracterizado (Fonte: PRIJ, 2005) 
 

Para a presente comparação dos prédios, alvos de descaracterização, 

considerando o período exposto, foram selecionados os quarteirões 34, 24 e 14 

(Figura 4.5).  Evidenciam-se, neles, grandes alterações. O quarteirão de número 

34 (Tabela 4.2), localizado entre as ruas Carlos Mangabeira e Marechal 

Deodoro, com a ruas Melanie Granier e Ismael Soares, foi o que apresentou o 

maior número de prédios inventariados, com percentual de 65,78%,dos imóveis 

selecionados pelo IPHAN.  Também apresentou maior percentual de alteração 

no período entre 2009 e 2015 (Tabela 4.2). 
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Figura 4.5: Mapa de identificação dos quarteirões (Fonte: Autora, 2015) Figura 4.6: Mapa com a 
numeração dos quarteirões pela Prefeitura Municipal 
 
 

Na tabela abaixo consta: o número dos quarteirões (Figura 4.6), que são 

identificados pelo número do cadastro municipal; o número de lotes existentes 

por quarteirão (dados da Prefeitura Municipal de Bagé), o total de imóveis 

inventariados pelo IPHAN por quarteirão em 2009, e estes, comparados com os 

do levantamento no ano de 2015, para averiguar os exemplares que foram 

alterados. 

 
Tabela 4.2: Quarteirões entre as Ruas Carlos Mangabeira e Marechal Deodoro com a Rua 
Melanie Granier e Ismael Soares  

                           
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

6 12 22 34 44 50 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

             

17 22 25 38 39 25 

            

Total de imóveis 
inventariados 
pelo IPHAN – 
2009 

7 10 13 25 18 5 

Total de 
imóveis 
alterados em 
2015 por 
quarteirão 

 
 
1 

 
 
2 

        

 
5 

 
10 

 
2 

      - 

        
 

 

As alterações são referentes à subdivisão da fachada em cores visando 

ao novo uso, troca de esquadrias e aberturas de vãos na fachada. Quanto às 

descaracterizações por demolições, neste quarteirão, foram computados um 
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exemplar do estilo eclético historicista sendo três exemplares em obras.  Na 

figura 4.7, mostra um exemplo do prédio que foi demolido e o que foi construído 

no seu lugar (Figura 4.8).  

 

    
Figura 4.7: Imóvel na Av. Marechal Floriano que foi demolido  (Fonte: IPHAN, 2009). Figura 4.8: 
Imóvel que foi construído no local. (Fonte: Autora, 2015) 

 

Da mesma forma destacou-se o quarteirão de número 24, localizado entre 

as ruas Coronel José Otávio com a Felix da Cunha e Presidente Vargas (Tabela 

4.3). Este apresentou maior percentual de prédios selecionados, como de 

interesse a preservar pelo IPHAN, com 50% dos seus imóveis inventariados. 

Porém, também foi o que apresentou maior alteração nos imóveis selecionados 

com percentual de 38,88% nas ruas citadas acima.   

 

Tabela 4.3: Quarteirões  entre as Ruas Cel. José Otávio com Rua Felix da Cunha e Presidente 
Vargas 

                        
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

  64   192  24  36  46 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

           

34 21 36 41 36 

          

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

7 6 18 12 3 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

         - 1 

      

7 1 2 

      

 

Desses imóveis, quatro exemplares foram descaracterizados por terem 

sido demolidos. As demais alterações foram identificadas por troca de 
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revestimentos, subdivisão da fachada em cores, excesso de aparato publicitário, 

troca de esquadrias por pano de vidro e alteração de vãos, tendo por objetivo 

principal alterar o uso de residencial para comercial e prestação de serviços, 

visando adequar a novos usos. Abaixo, na Figura 4.9, exemplo de um imóvel 

que foi demolido para a construção de outro no seu lugar (Figura 4.10), exemplo 

da subdivisão da fachada em cores para adequar ao novo uso (Figuras 4.11 e 

4.12), exemplo de prédio que apresentou alterações para adequá-lo ao uso 

(Figuras 4.13 e 4.14). 

 

 

             
Figura 4.9: Imóvel localizado na Av. Presidente Vargas em 2009 (Fonte: IPHAN, 2009).Figura 
4.10: Imóvel que foi construído no lugar do anterior prédio existente (Fonte: Autora, 2015) 

 

 

              
Figura 4.11: Prédio residencial localizado na Rua José Otávio (Fonte: IPHAN, 2009). Figura 
4.12: Foto do mesmo imóvel em 2015, com subdivisão da fachada em duas cores, devido à 

alteração de uso residencial para residencial e prestação de serviços (Fonte: Autora, 2015) 
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Figura 4.13: Prédio onde funcionava a Polícia Civil em 2009 (Fonte: IPHAN, 2009). Figura 
4.14:O mesmo imóvel em 2015 com troca de esquadrias por pano de vidro e alteração de vãos 
na fachada da Rua Presidente Vargas esquina Marechal Floriano, tendo por objetivo principal 

adequar a novos usos. (Fonte: Autora, 2015) 

 

Outro quarteirão destacado foi o de número 14, localizado entre as ruas 

Felix da Cunha e Presidente Vargas, com as ruas Carlos Mangabeira e Rua 

Marechal Deodoro (Tabela 4.4). Esse apresentou um percentual de 47,05% dos 

imóveis inventariados com alteração.  

 

  Tabela 4.4: Quarteirões entre as Ruas Félix da Cunha e Presidente Vargas com as rua 

  Carlos Mangabeira e Rua Marechal Deodoro  

                           
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

  62 14  35   45   106 

Total de imóveis por 
quarteirão (mapa 
prefeitura) 

           

32 42 32 35 26 

          

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

6 17 17 23 9 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

         2 8 

      

2 4 - 

      
 

 

Quanto à descaracterização, por demolição, este quarteirão, apresentou 

um exemplar (FIGURAS 4.15 e 4.16). Porém, não houve alteração pelo uso, em 

seus imóveis, diferente da situação dos demais quarteirões. Nas ruas citadas 

acima, também foi destacado o quarteirão de número 35. Este apresentou 

53,12% dos imóveis selecionados como de interesse a preservar. Está 

localizado em frente a uma das principais praças da cidade. Nele, encontra-se 

alterações na fachada de um prédio de estilo moderno desse quarteirão 
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(FIGURAS 4.17 e 4.18). Conforme levantamento de linguagem do IPHAN, em 

2009, consta que existem apenas 6 exemplares desse estilo na área em estudo. 

As alterações foram: substituição das pastilhas (elemento que identifica uma 

época), troca das esquadrias de aço por vidro, embora não modificassem os 

vãos e colocação de grades na fachada. 

 

 

      

Figura 4.15: Prédio  localizado na Rua Carlos Mangabeira que foi demolido (Fonte: IPHAN, 

2009). Figura 4.16: Nova construção em 2015 (Fonte: Autora, 2015) 

 

 

      

Figura 4.17: Imóvel de estilo moderno na Av. Marechal Floriano (Fonte: IPHAN, 2009). Figura 
4.18: O mesmo imóvel em 2015 com alterações na fachada (Fonte: Autora, 2015) 
 

Além disso, foi constatada alteração no prédio onde  estava localizado um 

dos importantes clubes sociais da cidade, Clube Recreativo Brasileiro (Figura 

4.19). O prédio apresentou alteração na fachada, em função da troca de uso. As 

alterações constataram de troca de revestimento e alteração de vãos (figura 

4.20). Outro prédio que apresentou alteração foi o exemplar de estilo luso-

brasileiro (Figura 4.21), apresenta, no seu entorno, a Praça Carlos Telles e a 

Catedral de São Sebastião. Segundo o levantamento do IPHAN, na área em 

estudo, foram identificados somente dois exemplares desse estilo e que, neste 

período, entre 2009 e 2015, foram alterados. O outro exemplar (Figura 4.22), 
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também se encontra fechado e em mau estado de conservação, como os 

demais exemplares (FIGURAS 4.23 e 4.24). Também foram identificados, nessa 

área, terrenos vazios, resultado de demolições de prédios que 

descaracterizaram o entorno (FIGURAS 4.25 e 4.26). As demais tabelas, 

referentes aos imóveis inventariados, que sofreram alterações no período entre 

2009 e 2015 encontram-se no Apêndice C. 

     
Figura 4.19: Prédio do antigo Clube Recreativo Brasileiro (Fonte: IPHAN, 2009). Figura 4.20: 

Prédio da atual loja de departamentos (Marisa) com elementos que descaracterizam o prédio 

(Fonte: Autora, 2015) 

         
Figura 4.21: Imóvel localizado na Rua Dr. Veríssimo. (Fonte: IPHAN, 2009). Figura 4.22: O 

mesmo prédio em reforma no ano de 2015. (Fonte: Autora, 2015) 

         

         
Figura 4.23:  Imóvel em mau estado de conservação localizado na Rua Santos Souza. (Fonte: 
Autora, 2015). Figura 4.24: Prédio em mau estado de conservação na Rua Barão do Amazonas 

(Fonte: Autora, 2015) 
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Figura 4.25: Prédio identificado pelo IPHAN como de interesse à preservar (Fonte: IPHAN, 
2009). Figura 4.26: Estacionamento onde se localizava o imóvel que foi demolido na Rua 

General Osório (Fonte: Autora, 2015) 

 

Nos demais quarteirões, analisados neste levantamento, verificou-se que 

as alterações, em grande parte, foram por troca de esquadrias por pano de 

vidro, alteração de vãos, como exemplo (Figura 4.27 e 4.28), troca de 

revestimentos, pintura em cima do cimento penteado (Figura 4.29), subdivisão 

da fachada em cores para adaptar ao novo uso (Figuras 4.30). Também 

ocorreram alterações por excesso de aparato publicitário, principalmente, na 

Avenida Sete de Setembro e em outras ruas, tendo frequentemente por objetivo 

principal adequar a novos usos (Figuras 4.31 e 4.32).  

 

 

            
Figura 4.27: Prédio da antiga Casa Vermelha localizada na Rua General Netto (Fonte: IPHAN, 

2009). Figura 4.28: Imóvel reformado para adequar ao novo uso (Fonte: Autora, 2015) 
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Figura 4.29: Imóvel que apresenta pintura em cima do cimento penteado e subdivisão da 

fachada em cores. (Fonte: Autora, 2015). Figura 4.30: Prédio que recebeu várias tonalidades 

para se adequar ao uso comercial (Fonte: Autora, 2015) 

 

        
Figura 4.31: Prédio com excesso de aparato publicitário, troca de esquadrias, colocação de 

equipamentos na fachada (Fonte: Autora, 2015). Figura  4.32: Prédio identificado como de 

interesse a preservar pelo IPHAN localizado na Av. Marechal Floriano e que se encontra com 

equipamentos de ar condicionado na fachada (Fonte: Autora, 2015) 

 

 

4.1.3 Considerações quanto à descaracterização dos prédios inventariados 

 

Importa assinalar que as alterações acompanharam a orientação do 

crescimento da cidade, sempre em direção sul-norte. Apresentou pouca 

alteração nos imóveis localizados na área de origem da cidade.  

Com relação às alterações ocorridas, verificou-se que a maioria das 

modificações nas fachadas dos prédios inventariados ocorreu por alteração de 

usos; estes geralmente passaram de residencial para comercial ou serviço, 

apresentando subdivisões das fachadas, através da cor e de instalação de 

aparato publicitário para adequar a novos usos. Além disso novos revestimentos 

e acabamentos foram utilizados nas fachadas para este fim. Nota-se alterações 
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referentes à troca de esquadrias e telhados, revestimentos (pastilhas e 

plaquetas), colocação de grades nas esquadrias e no acesso. Inclusive pôde-se 

perceber um elevado número de prédios fechados, em mau estado de 

conservação ou em obras.  

Diante do exposto, revela-se preocupante concluir que em 5 anos no total 

de 40,16% dos prédios inventariados tiveram o percentual  de 13,37% desses 

imóveis alterados. Se tais percentuais prosseguirem, resta questionar como será 

daqui mais 5 anos ou 10 anos?  Como ficará a identidade da cidade para seus 

moradores? 

 

 

Figura 4.33: Mapa de descaracterização (Fonte: Autora, 2016)  
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4.2  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES 

CULTURAIS DA COMUNIDADE  

 

A fim de contemplar os objetivos propostos neste trabalho, o item 

apresenta os resultados obtidos das entrevistas. Demonstra como se expressa a 

percepção dos representantes da comunidade quanto às descaracterizações do 

patrimônio arquitetônico e cultural (ver transcrição apêndice A). 

 

4.2.1 Análise da percepção de pessoas envolvidas com o patrimônio da 

cidade 

Com o intuito de responder ao objetivo relativo à percepção de pessoas 

envolvidas com a temática em estudo, sobre a importância do patrimônio para a 

cidade, este subitem apresenta a análise dos dados obtidos das entrevistas não 

estruturadas. Foram entrevistados três representantes da comunidade que foram 

convidados a falar sobre a importância da preservação do Centro Histórico de 

Bagé e como o percebem na atualidade. 

A primeira entrevista, com a presidente do Conselho do Patrimônio de 

Bagé (COMPREB) faz uma alusão histórica do local com o patrimônio 

arquitetônico presente no centro da cidade, bem como das transformações que 

esse patrimônio sofreu com o passar dos anos. A entrevistada ressalta que 

diversos imóveis foram descaracterizados, acarretando grandes impactos 

negativos. No entanto, cita como exemplo a preservação do Palacete Pedro 

Osório, hoje restaurado. Embora tenha sido alterado em seu uso, foram 

respeitadas as características do prédio, portanto, mantêm-se as referências da 

história e da identidade. Também aborda como importante a participação da 

sociedade e do governo na preservação dos prédios históricos (Ver transcrição 

da entrevista em Apêndice A). 

O segundo entrevistado, o responsável pelo Arquivo Público Municipal da 

cidade de Bagé, acredita que as construções arquitetônicas presentes na cidade 

servem de referência para a construção e consolidação da memoria histórica do 
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estado do Rio Grande do Sul. Faz relação entre as épocas de desenvolvimento, 

com as construções históricas na cidade. Ao mesmo tempo lamenta que prédios 

e construções históricas tenham se perdido ao longo dos anos e que ainda 

persistam tais perdas. Registra também a intervenção publicitária excessiva 

presente no comércio da cidade que, na percepção do entrevistado, de certa 

forma, obscurece as construções e seus detalhes construtivos. Por isso, enfatiza 

a importância da questão de uma legislação específica para a fiscalização sobre 

tais acontecimentos (Ver transcrição da entrevista em apêndice A). 

A terceira entrevista foi com a artista plástica e coordenadora do Núcleo 

de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Ela ressalta trabalhos dos arquitetos 

do século passado, que são reconhecidos não somente por moradores locais, 

mas também por institutos federais e estaduais de preservação, e que estão 

sendo descaracterizados. Em sua entrevista, mostra-se evidente a importância 

da preservação, uma vez que diversas pessoas não se atentam à 

descaracterização e à manutenção dos prédios históricos. Destaca, ainda, o 

surgimento de problemas com a interferência do marketing excessivo nas 

fachadas dos imóveis antigos (Ver transcrição da entrevista em apêndice A). 

 

 

4.2.2 Considerações sobre a percepção de pessoas envolvidas com o 

patrimônio para a cidade 

Os entrevistados reiteram que os prédios históricos apresentam uma 

beleza arquitetônica que é reconhecida não somente por moradores locais, mas 

também por institutos federais e estaduais de preservação. Mostraram que têm 

uma relação da história local com o patrimônio arquitetônico presente em sua 

estrutura, bem com as transformações que esse patrimônio sofreu com o passar 

dos anos. Lamentam que prédios e construções históricas tenham se perdido ao 

longo desse intervalo. Foram ressaltados por eles os diversos imóveis que 

sofreram descaracterizações e que impactaram diretamente as características 

da cidade, como exemplo, a demolição do Mercado Público.  
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Mostraram-se positivos quanto a possibilidade de transformação, através 

das alterações de usos, desde que sejam respeitadas as características já 

presentes, preservando a história e a identidade, pois de acordo com os 

entrevistados, “o maior patrimônio da cidade são aqueles que nela habitam”. 

Fizeram ainda, um comparativo entre o desenvolvimento e as modificações 

identificadas. Registraram as intervenções publicitárias excessivas presentes no 

comércio da cidade que, de certa forma, obscurecem as construções e seus 

detalhes; por isso, exigem ações legais de fiscalização.  

 

4.3 PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E SE ELE FAZ PARTE DO SEU IMAGINÁRIO 

 

Esse item aborda a percepção dos adolescentes obtida por meio de 

desenhos. Esta metodologia foi aplicada em três escolas do centro e três da 

periferia. O objetivo era identificar se os alunos que moram no centro tem 

percepção diferente dos alunos que moram e estudam em outros bairros. Esses 

trabalhos resultaram em uma amostra de 93 desenhos que se encontram em 

apêndice B.  

. 

4.3.1 Avaliar a percepção dos adolescentes sobre a importância do 

patrimônio histórico e se esse patrimônio está integrado ao seu imaginário 

Foram analisados os desenhos dos alunos de três escolas do centro e 

três da periferia para identificar os lugares e prédios importantes que, na visão 

dos alunos, integram o patrimônio da cidade em suas diferentes percepções. 

Ficou constatado que os alunos das escolas centrais apresentaram mais 

facilidade de representar as informações sobre o patrimônio histórico do que os 

alunos dos bairros. Isto pode estar atrelado às experiências cotidianas, segundo 

Lynch (1997).  
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Os alunos das escolas identificadas pelas letras “A”, “B” e “C”, localizadas 

no centro, representaram a área solicitada com facilidade, riqueza de detalhes, 

identificaram os prédios históricos localizados no local e também demostraram a 

integração dos mesmos com a malha urbana. Como exemplo os mapas mentais 

de alunos da escola “A”, localizado no centro. Os alunos desenharam os prédios 

existentes na Avenida Sete de Setembro, principal avenida da cidade (Figura 

4.34), praças e o entorno da Catedral de São Sebastião, localizada nas 

proximidades da escola, importante referencial histórico, conforme ilustram as 

figuras 4.35 e 4.36. 

 

 

 

 

            

 
Figurar 4.34: Desenho da Av. Sete de Setembro com os prédios do entorno. (Fonte: aluno da 
escola  localizada no centro- “A”.  Figura 4.35: Desenho do entorno da  Praça da Catedral 
(Fonte: Aluno da escola localizada no centro “A”) 
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Figura 4.36: Desenho da Catedral em destaque, a Praça, os quarteirões, as vias com canteiros 
centrais com passagem para pedestre. (Fonte: aluno da escola “A”, localizada no centro) 
 
 

 Os desenhos dos alunos das escolas localizadas no centro (identificada 

como “B”), também foram representativos. Os alunos desenharam os prédios 

que representam marcos referenciais da arquitetura local, como a Catedral de 

São Sebastião, prédio mais lembrado pelos alunos (Figura 4.37), Solar da 

Sociedade Espanhola (conhecido como IMBA- Instituto de Municipal de Belas 

Artes) e a Casa de Cultura Pedro Wayne. Posteriormente, o prédio do Museu 

Dom Diogo de Souza. Foi observado que os prédios históricos foram 

desenhados com detalhes da composição arquitetônica. Também é importante 

salientar que, nos desenhos dos alunos desta escola, foi referenciado o mapa do 

centro da cidade (perímetro), com o traçado da área, marcação dos quarteirões, 

localização dos prédios (residências, comércio, prédios institucionais), 

representação dos passeios (calçadas), ruas, avenidas com canteiro central, 

situando-os geograficamente com muita clareza (Figura 4.38 e 4.39). 
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Figura: 4.37: Desenho da Catedral São Sebastião com os detalhes construtivos. (Fonte: alunos 
da escola “B”, localizada no centro) 
 

       

Figurar 4.38: Desenhos do centro da cidade  com o traçado da área e das ruas localizados na 
área histórica.(Fonte: aluno da escola “B” localizada no centro). Figura: 4.39: Desenho da 
avenida principal com canteiro central, situando-os geograficamente os prédios do entorno. 
(Fonte: alunos da escola “B”, localizada no centro)                     
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Os desenhos dos alunos da escola identificada como “C”, localizada no 

centro da cidade, também apresentaram riqueza de detalhes construtivos dos 

prédios, como exemplo (Figura 4.40), onde o aluno retrata o Instituto Municipal 

de Artes de Bagé-IMBA. Também desenharam as vias e prédios em geral. 

Importante salientar que, os alunos fizeram referência à instalação publicitária 

instalada nos prédios comerciais do centro da cidade, não identificada nos 

demais desenhos das escolas centrais e dos bairros (FIGURA 4.41). 

 

      

Figurar 4.40: Desenho da Sociedade Espanhola. (Fonte: desenho do aluno da escola  localizada 
na área central- “D”. Figura: 4.41:  Desenho da principal Avenida da cidade-  Sete de Setembro. 
(Fonte: aluno da escola localizada no centro- “C”)  
 

 
Na percepção dos estudantes da escola identificada pela letra “D”, 

localizada no bairro Stand, os prédios mais lembrados pelos alunos desta escola 

foram: Solar da Sociedade Espanhola, a Catedral de São Sebastião, a Casa de 

Cultura Pedro Wayne, na Figura 4.42, desenho do prédio Solar Sociedade 

Espanhola (FIGURA 4.43). 
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Figura: 4.42: Desenho da Casa de Cultura Pedro Wayne (Fonte: aluno da escola do bairro 

Stand). Figura 4.43: Desenho do Solar da Sociedade Espanhola. (Fonte: aluno da  escola do 

bairro Stand) 

 

Na percepção dos estudantes da Escola identificada pela letra E, 

localizada no bairro São Martim, mais distante do centro da cidade, de um total 

de 20 alunos que participaram desta metodologia, apenas sete referenciaram a 

área solicitada. Os desenhos relacionados ao centro históricos foram referentes 

as ruas centrais da cidade como: desenho das praças, prédios históricos como a 

Catedral de São Sebastião, Museu Dom Diogo de Souza e o Solar da Sociedade 

Espanhola. Os demais alunos desenharam o seu bairro, principalmente, a ponte 

que dá acesso a ele. Importante salientar que três alunos trabalharam o tema 

“centro histórico” através de redações, pois justificaram que não lembravam 

muito das características dos prédios históricos para desenhá-lo. Por isso, 

descrevê-lo com sua importância, seria mais fácil.  

Vale enfatizar que os adolescentes que fizeram os desenhos relacionados 

ao Centro Histórico, desenharam prédios e vias, com mesma riqueza de 

detalhes que as que moram no centro. Como exemplo (Figura 4.44 e 4.45), 

desenho da Avenida Sete de Setembro e do prédio da Catedral de São 

Sebastião  (Figura 4.46). Já os que desenharam seu bairro, também o fizeram 

com facilidade (Figura 4.47). Desse modo, comprova-se que os alunos são 

capazes de desenhar de memória sem a presença da figura, desde que estejam 
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familiarizados com o espaço. Sem dúvida, a dimensão afetiva do convívio é 

importante no processo de percepção. 

         

Figura: 4.44: . Desenho da Avenida Sete de Setembro com a marcação do canteiro central e 
dos prédios históricos. (Fonte: aluno da  escola “E” localizada no bairro Stand). Figura 4.45: 
Desenhos da Av. Sete de Setembro com prédios e a presença dos veículos (Fonte: Aluno da 
escola localizada no bairro “E”) 

 

      

Figura: 4.46: Desenho das torres da  Catedral de São Sebastião. (Fonte: aluno da escola  do 
bairro São Martim – “E”). Figura 4.47: Desenho da ponte de acesso ao bairro São Martim. 

(Fonte: Aluno da escola localizada no bairro “E”) 

 

Nos desenhos realizados pelos alunos identificados pela letra “F”, 

localizado no bairro Ivo Ferronato, apresentaram um pouco mais de dificuldade 

em trabalhar com desenho em relação às demais escolas. Precisaram ser 

estimulados. A professora argumentou que eles haviam visitado os prédios 

históricos na semana de aniversário da cidade. Embora a metodologia não 
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sugerisse estímulos, eles ficaram livres para desenharem o que lhe fosse mais 

familiar. Foram registrados os prédios mais representativos, localizados na área 

histórica como:  Museu Dom Diogo de Souza, (Figura 4.48) e a representação 

de prédios em altura (Figura 4.49), também praças localizadas no centro, em 

especial, a do “Coreto” e a praça dos “Esportes”; entretanto, sem a mesma 

riqueza de detalhes que os alunos das escolas do centro e dos demais bairros 

(Ver apêndice B).                                                                                                                                                

                     

Figura 4.48: Desenho do Museu Dom Diogo de Souza  (Fonte: aluno da escola localizada no 

Bairro Ivo Ferronato – “E”). Figura 4.49: Desenho que representa a fachada do Obino Hotel, no 

centro da cidade de Bagé 

 

 

 Tabela 4.5: Quantificação  dos desenhos  dos alunos ( escolas do centro e dos bairros)                                                                                                  

 

        Escolas 

 

   Nº de  alunos 

 

    Quantidade  de desenhos 

 

      Escola central  “A” 

           

            13 

 - 6 desenhos dos prédios na Av. Sete de 

Setembro; 

-  3 desenhos de praças centrais; 

-  4 desenhos do entorno da escola; 

 

      

       Escola central  “B” 

 

 

        

             18 

 

 - 9 desenhos dos prédios (Catedral de São 

Sebastião,  Solar Sociedade Espanhola, Casa 

de cultura Pedro Wayne) 

 -  4   Vias  e traçado da cidade; 

-   5   Desenho do perímetro do centro histórico 

 

 

      Escola central  “C” 

 

          

              12 

 

- 4 ruas com prédios; 

- 3  praças; 

-  5 prédios históricos do centro da cidade; 
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     Escola do bairro  “D” 

 

      

               15 

- 7 desenhos dos prédios (Catedral, IMBA, 

Museu Dom Diogo de Souza); 

-   5  desenhos do das ruas com os prédios; 

-   3  desenhos do local onde mora; 

 

     

     Escola  do bairro “E” 

 

          

               16 

- 3 desenhos do centro da cidade; 

- 2 desenhos da Catedral São Sebastião; 

- 2 desenhos do Museu Dom Diogo de Souza; 

- 6 mapas do local bairros onde eles residem 

- 3 redações 

       

   

    Escola do bairro  “F” 

          

              

                 19 

 

- 3  prédios do Museu Dom Diogo de Souza; 

- 2  praças centrais da cidade; 

- 1 rua do centro da cidade; 

- 6 redações 

- 7 desenhos do local onde moram 

 

    Total de escolas: 6 

 

Total de desenhos: 93 

- Prédios mais lembrados: 

 Museu Dom Diogo de Souza e Catedral de 

São Sebastião 

 

 

4.3.2 Percepção dos adolescentes sobre a importância do patrimônio 

histórico 

 

O prédio do centro histórico mais representativo para os alunos das 

escolas, tanto do centro como dos bairros, foi o prédio do Museu Dom Diogo; 

posteriormente, a Catedral de São Sebastião e o prédio do Solar da Sociedade 

Espanhola. Nos desenhos, percebeu-se a identificação de praças, em especial a 

do “Coreto” e a da praça dos “Esportes” - símbolo de destaque no lazer dos 

bajeenses. Nos mapas mentais, constatou-se perceber que alguns alunos 

reproduziram os prédios com clareza de detalhes: Catedral de São Sebastião, 

do Solar Sociedade Espanhola e o Museu Dom Diogo de Souza, destacados a 

sua composição e detalhes da arquitetura. Os alunos do centro reproduziram 

mais os locais comerciais, de passeio, lazer, e ruas, situando-os 

geograficamente. Talvez o convívio desses alunos com o centro motive esses 

locais que estejam muito presentes em suas memórias. Por outro lado alunos 

que moram em bairros mais afastados, como o bairro São Martim, que 

apresentaram desenhos da sua localidade, possivelmente, por ser um bairro 

mais distante do centro. 
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4.4 A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO SOBRE O CENTRO HISTÓRICO 

A fim de responder aos objetivos, este item apresenta a análise dos dados 

obtidos dos questionários aplicados em 120 moradores, referentes às perguntas 

8, 10, 11, 14, 20 e 32 do questionário (ver questionário em apêndice B). 

 

 

4.4.1 O grau de satisfação dos usuários com a aparência e a preservação 

do lugar 

A fim de responder ao objetivo quanto a satisfação e a aparência, este 

subitem apresenta a análise dos dados obtidos dos questionários referentes as 

perguntas 8 e 11 (ver questionário em apêndice B). 

A partir da análise da frequência das perguntas: “8: O Centro da cidade, 

atualmente, (CENTRO HISTÓRICO) quanto a aparência, é: muito bonito, bonito, 

nem bonito nem feio, feio, muito feio” e “11: Você considera que os prédios 

históricos estão preservados: muito preservados, preservados, nem muito 

preservados nem pouco preservados, pouco preservados, não preservados”, 

percebe-se que a maioria dos moradores considera a aparência do centro 

histórico muito bonito e bonito e quanto à preservação, a maioria dos moradores 

considera os prédios nem muito, nem pouco preservados (Tabela 4.6 e 4.7). 

 Além disso, pôde-se perceber uma correlação significativa entre a 

percepção da aparência do centro histórico e a observação quanto à 

preservação dos prédios históricos (Spearman, coef.= 0,223, sig.= 0,017). Ou 

seja, quanto mais bonitos, maior a percepção de preservação dos prédios 

históricos (Tabela 4.8). 
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Tabela 4.6: Frequência da questão 8 (O Centro da cidade, atualmente, CENTRO HISTÓRICO 

quanto a aparência, é:) 

 Frequência Percentual 

Muito bonito 14 11,7% 

Bonito 76 63,3% 

Nem bonito, nem feio 27 22,5% 

Feio 1 0,8% 

Muito feio 0 0% 

Não sabe responder 1 0,8% 

Não respondeu 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

 

 

Tabela 4.7: Frequência da questão 11 (Você considera que os prédios históricos estão 

preservados?) 

 Frequência Percentual 

Muito preservados 3 2,5% 

Preservados 42 35,0% 

Nem muito preservados, 

nem pouco preservados 47 39,2% 

Pouco preservados 18 15,0% 

Não preservados 1 0,8% 

Não sabe responder 3 2,5% 

Não respondeu 6 5,0% 

Total 120 100,0% 
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Tabela 4.8: Percepção do usuário quanto  aparência e a preservação do centro histórico 

Pergunta do questionário 

(Apêndice B) 

 8. O Centro da cidade, atualmente, (CENTRO HISTÓRICO) quanto a aparência, é 

Muito 

bonito 
Bonito 

Nem 

bonito, 

nem feio 

Feio 
Muito 

feio 

Não sabe 

responder 

Não 

resp.  Total 

11. Você 

considera 

que os 

prédios 

históricos 

estão 

preservados

? 

Muito 

preservados 
1 (7,1%) 2 (2,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (2,5%) 

Preservados 
5 

(35,7%) 
33 (43,4%) 3 (11,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

1 

(100,0%) 
42 (35,0%) 

Nem muito 

preservados, 

nem pouco 

preservados 

5 

(35,7%) 
27 (35,5%) 

14 

(51,9%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 0 (0,0%) 47 (39,2%) 

Pouco 

preservados 

3 

(21,4%) 
10 (13,2%) 4 (14,8%) 

1 

(100,0%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 18 (15,0%) 

Não 

preservados 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Não sabe 

responder 
0 (0,0%) 2 (2,6%) 1 (3,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (2,5%) 

 Não 

respondeu 
0 (0,0%) 2 (2,6%) 4 (14,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 6 (5,0%) 

Total 
14 

(11,7%) 
74 (63,3%) 

27 

(22,5%) 
1 (0,8%) 0 (0,0% 1 (0,8%%) 1 (0,8%) 

120 

(100,0%) 

 

 

4.4.2 A percepção  quanto a descaracterização do patrimônio edificado 

A fim de responder aos objetivos quanto a percepção dos moradores em 

relação à descaracterização do patrimônio edificado,  este subitem apresenta a 

análise dos dados obtidos dos questionários aplicados em 120 pessoas, 

referentes as perguntas 10 e 20 (ver questionário em apêndice B). 

A partir da análise da frequência das questões: “10: Você considera que 

houve alteração nas fachadas dos prédios históricos ao longo do tempo?” e “20: 

Conforme as fotos acima, você acha que as transformações descaracterizam a 

cidade?”, observa-se que a maioria dos moradores não soube responder se 
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houve alterações nas fachadas dos prédios históricos, enquanto que a maioria 

acredita que as transformações nos prédios históricos descaracterizam a cidade, 

conforme (tabela 4.9 e 4.10). 

 

Tabela 4.9: Frequência da questão 10 (Você considera que houve alteração nas fachadas dos 

prédios históricos ao longo do tempo?) 

 Frequência Percentual 

Não 30 25,0% 

Sim 31 25,8% 

Não sabe responder 58 48,3% 

Não respondeu 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

 

Tabela 4.10: Frequência da questão 20 (Conforme as fotos acima, você acha que as 

transformações descaracterizam a cidade?) 

 Frequência Percentual 

Não 15 12,5% 

Sim 85 70,8% 

Não respondeu 20 16,7% 

Total 120 100,0% 

 

 

4.4.3 Percepção dos moradores sobre o centro histórico e sua associação 

com o local da residência 

 

A fim de responder ao objetivo desta pesquisa se  há consciência  por 

parte dos moradores da descaracterização do centro histórico, este subitem 

apresenta a análise dos dados obtidos dos questionários aplicados em 120 

pessoas, referentes as perguntas 8, 10, 11, 14, 20 e 32 do questionário (ver 

apêndice B).  
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Pôde-se verificar que não há diferença significativa em relação a 

percepção quanto à aparência do centro histórico entre os indivíduos que moram 

no centro e nos bairros (qui-quadrado= 10,240; p=0,595), também não há 

diferença em relação à percepção de preservação do centro histórico entre 

quem mora no centro ou nos bairros (qui-quadrado= 16,497, p=0,350), e não 

verificou-se diferença em relação a percepção da descaracterização da cidade 

devido às transformações nos prédios históricos de acordo com o bairro (qui-

quadrado= 2,614, p=0,455 ).  

Por outro lado, verificou-se que os sujeitos que moram no centro 

percebem mais as alterações nas fachadas do que os sujeitos que moram nos 

bairros (qui-quadrado= 18,926; p=0,004). Além disso, os indivíduos que moram 

no centro têm maior conhecimento sobre os órgãos responsáveis pela 

manutenção dos prédios históricos, enquanto que a maioria dos indivíduos que 

moram nos bairros nunca ouviu falar nestes órgãos (qui-quadrado= 76,730; p= 

0,001). 

 

 

Tabela 4.11: Percepção da aparência do centro histórico entre os bairros 

Pergunta do questionário 

(Apêndice B) 

32. Qual o seu bairro? 

Centro Stand Ivo Ferronato São Martim Total 

8. O centro da 

cidade, 

atualmente, 

(CENTRO 

HISTÓRICO) 

quanto a 

aparência, é: 

Muito bonito 5 (16,7%) 2 (6,7%) 5 (16,7%) 2 (6,7%) 14 (11,7%) 

Bonito 18 (60,0%) 22 (73,3%) 17 (56,7%) 19 (63,3%) 76 (63,3%) 

Nem bonito, nem 

feio 
6 (20,0%) 6 (20,0%) 6 (20,0%) 9 (30,0%) 27 (22,5%) 

Feio 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,3%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Muito feito 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Não sabe responder 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,3%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

 Não respondeu 1 (3,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Total 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 120 (100,0%) 
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Tabela 4.12: Percepção de alteração nas fachadas dos prédios históricos entre os bairros 

Pergunta do 

questionário 

(Apêndice B) 

32. Qual o seu bairro? 

 Centro Stand Ivo Ferronato São Martim Total 

10. Você considera 

que houve alteração 

nas fachadas dos 

prédios históricos ao 

longo do tempo? 

Não 9 (30,0%) 4 (13,3%) 9 (30,0%) 8 (26,7%) 31 (25,8%) 

Sim 15 (50,0%) 6 (20,0%) 4 (13,3%) 6 (20,0%) 30 (25,0%) 

Não sabe 

responder 
6 (20,0%) 20 (66,7%) 16 (53,3%) 16 (53,3%) 58 (48,3%) 

 
Não 

respondeu 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,3%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Total 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 120 (100,0%) 

 

Tabela 4.13: Percepção de preservação dos prédios históricos entre os bairros 

Pergunta do questionário 

(Apêndice B) 

32. Qual o seu bairro? 

Centro Stand Ivo Ferronato São Martim Total 

11. Você 

considera que os 

prédios históricos 

estão 

preservados? 

Muito preservados 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 0 (0,0%) 3 (2,5%) 

Preservados 14 (46,7%) 8 (26,7%) 10 (33,3%) 10 (33,3%) 42 (35,0%) 

Nem muito 

preservados, nem 

pouco preservados 

9 (30,0%) 13 (43,3%) 10 (33,3%) 15 (50,0%) 47 (39,2%) 

Pouco preservados 5 (16,7%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 5 (16,7%) 18 (15,0%) 

Não preservados 1 (3,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Não sabe 

responder 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (10,0%) 0 (0,0%) 3 (2,5%) 

 Não respondeu 0 (0,0%) 4 (13,3%) 2 (6,7%) 0 (0,0%) 6 (5,0%) 

Total 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 120 (100,0%) 
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Tabela 4.14:  Órgãos responsáveis pela manutenção dos prédios históricos entre os bairros 

Pergunta do questionário 

(Apêndice B) 

32. Qual o seu bairro? 

Centro Stand Ivo Ferronato São Martim Total 

14. Você já 

ouviu falar no: 

IPHAN 2 (6,7%) 1 (3,3%) 0 (0,0%) 2 (6,7%) 5 (4,2%) 

IPHAE 1 (3,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

COMPREB 10 (33,3%) 4 (13,3%) 5 (16,7%) 2 (6,7%) 21 (17,5%) 

IPHAN e IPHAE 1 (3,3%) 1 (3,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (1,7%) 

IPHAN e 

COMPREB 
2 (6,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (1,7%) 

IPHAN, IPHAE e 

COMPREB 
11 (36,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,3%) 12 (10,0%) 

Não ouviu falar 

nos órgãos acima 
0 (0,0%) 24 (80,0%) 25 (83,3%) 25 (83,3%) 74 (61,7%) 

Não respondeu 3 (10,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (2,5%) 

Total 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 120 (100,0%) 

 

 

Tabela 4.15:  Percepção de descaracterização da cidade entre os bairros 

Pergunta do questionário 

(Apêndice B) 

32. Qual o seu bairro? 

 Centro Stand Ivo Ferronato São Martim Total 

20. Conforme as fotos 

acima, você acha que as 

transformações 

descaracterizam a 

cidade? 

Não 5 (16,7%) 5 (16,7%) 2 (6,7%) 3 (10,0%) 15 (12,5%) 

Sim 23 (76,7%) 16 (53,3%) 22 (73,3%) 24 (80,0%) 85 (70,8%) 

 
Não 

respondeu 
2 (6,6%) 9 (30,0%) 6 (20,0%) 3 (10,0%) 20 (16,7%) 

Total 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 30 (25,0%) 120 (100,0%) 
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A partir dos dados obtidos nos questionários referentes à pergunta 17 do 

questionário (Ver apêndice D), solicitou-se para que os respondentes 

enumerassem em ordem de preferência (Figura 4.33), os seguintes prédios 

históricos: Casa de Cultura Pedro Wayne, Prefeitura Municipal, Museu Dom 

Diogo de Souza, Palacete Pedro Osório, Catedral de São Sebastião, Banco 

Santander, Clube Caixeiral, Clube Comercial, Centro Administrativo e IMBA. 

Destes, o prédio escolhido como o número um, em ordem de preferência, foi o 

Museu Dom Diogo de Souza, posteriormente, a Casa de Cultura e o Solar da 

Sociedade Espanhola. Ao serem questionados sobre o motivo que os fizeram 

escolher o prédio, alegaram terem escolhido pela história que o prédio 

representa para a cidade. Não há diferença em relação à percepção da escolha 

dos prédios para quem mora no centro ou nos bairros. O fator geográfico não é 

significativo. 

 (   )Casa de cultura Pedro Wayne   (   ) Prefeitura de Bagé 

 

  (   )Museu Dom Diogo de Souza   (   )Palacete Pedro Osório 

 

     (   )Catedral  de São Sebastião          (    )Banco Santander 
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      (   ) Clube Caixeiral                           (   )Clube Comercial 

 

   (   ) Centro Administrativo                                                         (   ) IMBA                                                       

Figura 4.33: Prédios históricos por ordem de preferência (pergunta do questionário de número 

17) 

 

Por fim, ao serem questionados sobre os aspectos positivos e negativos 

dos prédios históricos, a maioria dos entrevistados descreveu a beleza ou 

preservação dos prédios como um aspecto positivo e em relação aos aspectos 

negativos, a falta de manutenção ou conservação. 

 

 

Tabela 4.16: percepção dos usuários sobre os aspectos positivos e negativos dos prédios 
históricos 

 

 

 

 

 

 

Percepção dos moradores 

quanto aos aspectos 

positivos e negativos do 

centro histórico 

Aspectos Positivos 

do local 

Aspectos Negativos 

do local 

Beleza da arquitetura dos 

prédios 

Falta de 

manutenção/conservação dos 

prédios históricos 

História  

Falta de divulgação da 

importância dos prédios 

históricos 

 

Preservação da 

identidade 

Falta de incentivos fiscais 

 

Turismo 

Instalação de placas nas 

fachadas dos prédios 

históricos  

 



113 
 

 

4.5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa está fundamentada em dois focos: a percepção e o 

patrimônio. A percepção é o processo básico de relação do ser humano com o 

mundo. Esse ato afetivo e subjetivo em que reagimos a um estímulo captando 

seu significado. Importa neste trabalho apreender como os moradores de Bagé 

percebem esse mundo exterior construído no patrimônio e como reagem eles 

em representações, interagindo as sensações visuais e formais dentro de uma 

concepção de espaço e tempo. O patrimônio construído (estímulo perceptivo) é 

representado na consciência dentro do atual contexto ambiental e do momento 

presente. Terão os moradores consciência das perdas que ele tem sofrido? 

Nesta investigação podemos dizer que as perdas vão atingir o significado 

das relações entre o sujeito que percebe e o objeto percebido. Nos 

levantamentos percebeu-se que há um germe de consciência de preservação 

que deve ser preservado, tanto nos moradores como nos alunos das escolas do 

centro e periferia, independente da questão socioeconômica e geográfica.  A 

percepção dos entrevistados quanto à descaracterização da área mostrou que 

os mesmos percebem as transformações e lamentam que prédios e construções 

históricas tenham se perdido ao longo dos anos. Lembram-se das alterações 

que já impactaram, diretamente, as características peculiares da cidade, como 

exemplo, a demolição do Mercado Público, além dos vários exemplares 

demolidos nos anos 60 para ceder lugar ao moderno e que ainda se repetem na 

área em estudo. Também registraram as intervenções publicitárias excessivas 

presentes nos prédios antigos que, para eles, também descaracterizam as 

construções históricas.  

A percepção da preservação ficou confirmada nos alunos das escolas do 

centro que demonstraram apropriação e facilidade de reconhecer os prédios 

históricos, bem como, desenhá-los de memória. Porém os alunos que moram 

em bairros mais afastados, como o bairro São Martim, apresentaram um maior 

número desenhos da sua localidade, possivelmente, pelo convívio com o espaço 

familiar. Portanto, as diferenças socioeconômicas e geográficas não foram 

limitantes para o reconhecimento dessas edificações, pois os jovens das escolas 
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do centro, como os da periferia, ou seja, os que tinham convivência com os 

mesmos conseguiram reproduzir as edificações com a mesma clareza de 

detalhes da composição arquitetônica.  

 A metodologia que buscou, através de questionários, identificar a 

percepção dos moradores concluiu que eles estão satisfeitos com a aparência 

dos prédios históricos.  A maioria dos moradores considera a aparência do 

centro histórico, muito bonita e bonita. Quanto à preservação, a maioria dos 

moradores (bairro e centro) considera os prédios nem muito, nem pouco 

preservados, porém, quanto mais preservados, mais bonitos. Da mesma forma 

quanto à descaracterização, a pesquisa mostrou que a maioria dos moradores 

dos bairros não sabe responder se houve alterações nas fachadas dos prédios 

históricos nos últimos anos. Só veem os prédios públicos como importantes. 

Para eles as grandes perdas no patrimônio histórico se referem aos prédios que 

cederam lugar ao moderno e ainda estão presentes na memória. Quanto às 

descaracterizações dos prédios que não são públicos, os moradores dos bairros, 

não as percebem (essa percepção precisa ser trabalhada). 

Também ficou constatado que a maioria dos moradores do centro e do 

bairro acreditam que as transformações nos prédios históricos descaracterizam 

a cidade e demonstraram  consciência de que descaracterizar o centro histórico 

se constitui em  perda. Quanto à preservação do centro histórico, quem mora no 

local percebe mais a alteração nas fachadas do que os usuários que moram nos 

bairros. Além disso, têm maior conhecimento sobre os órgãos responsáveis pela 

manutenção dos prédios históricos, do que indivíduos que residem nos bairros. 

Na pergunta de nº 17 do questionário onde se solicitou que os respondentes 

enumerassem em ordem de preferência os prédios históricos foram escolhidos: 

o Museu Dom Diogo de Souza, posteriormente, a Casa de Cultura Pedro Wayne 

e o Solar da Sociedade Espanhola. O motivo da eleição recaiu na carga de 

história e beleza de que os prédios possuem.  

Ao serem questionados sobre os aspectos positivos e negativos dos 

prédios históricos, a maioria dos moradores descreveu a beleza ou preservação 

dos mesmos como um aspecto positivo e em relação aos aspectos negativos, a 

falta de manutenção ou conservação. Com isso mostra-se importante a 

conservação, como também, a preservação do patrimônio edificado para os 

moradores da cidade. Por fim, quanto as perguntas sobre à descaracterização, à 
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satisfação e a escolha dos prédios por ordem de preferência não há diferença de 

percepção em relação a quem mora no centro ou nos bairros. Portanto, 

novamente os fatores socioeconômicos, culturais e geográficos não foram 

considerados significativos. 

Conforme os dados recolhidos percebeu-se um enfoque ainda 

fragmentado da importância do patrimônio para os moradores, não há uma visão 

abrangente estrutural do processo da preservação como um todo.  A consciência 

dos alunos está em desenvolvimento, exigindo, uma ampliação através da 

educação patrimonial. 

Importante esclarecer que de acordo com o levantamento físico 

executado foram identificadas, na área em estudo, alterações, principalmente, 

relativas ao uso das construções. Quanto às demolições que ocorreram nesta 

área, foi identificado um percentual de 13,37% em 5 anos,  num universo de 

40% dos imóveis selecionados. Considera-se esse resultado um prejuízo para a 

memória da cidade como para seu habitante que perde a referência de sua 

história.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo são apresentadas as conclusões e considerações finais da 

pesquisa. Para tal, foram retomados: o problema da pesquisa e os objetivos 

deste estudo. A seguir, levantadas a relevância da presente dissertação e suas 

implicações para o futuro. 

 

5.2 REVISÃO DO PROBLEMA E DOS OBJETIVOS 

O problema da pesquisa enfoca as descaracterizações das edificações 

nos centros históricos. Da mesma forma, buscou identificar se as 

descaracterizações estão afetando a imagem que as pessoas têm do lugar e se 

a identidade do espaço urbano está se perdendo para futuras gerações. Embora 

já exista um maior zelo em preservar áreas de interesse histórico, arquitetônico e 

cultural dos centros históricos, pelos Planos Diretores e órgãos responsáveis 

pela preservação, (IPHAN, IPHAE), e eles se constituam conteúdo importante da 

área de preservação, ainda percebe-se que os prédios são constantemente 

descaracterizados.  

 

5.3 PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS  

  

A cidade representa um tecido humano regado de sentimentos, de 

trabalho, memória e expressa a narrativa de um tempo. Os centros históricos, 

que se constituem no núcleo original das cidades, resultam em importante marco 

que simboliza a identidade de uma cidade. Constituem-se num recorte relevante 

do espaço urbano, lugar de resistência da memória diante das progressivas 

transformações das cidades. 
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Em todas as cidades brasileiras, verificam-se alterações e transformações 

na paisagem urbana dos centros históricos com desastrosas perdas de prédios e 

casarios que configuravam a arquitetura de determinado período acarretando 

descaracterizações. No entanto, as alterações de usos foram constatadas como 

positivas e auxiliam a manter a memória viva, diferente de uma preservação 

museal. Prédios ou exemplares arquitetônicos de um determinado momento 

também manifestam qualidades, como também, possibilidades para assumir 

novas funções e atender a novas necessidades e novos investimentos trazidos 

pelo progresso.   

Somam-se a essas ocorrências, o descaso e o abandono. Registraram-se 

intervenções publicitárias excessivas presentes no comércio da cidade que, de 

certa forma, obscurecem as construções e seus detalhes. A questão legal de 

fiscalização sobre tais intervenções está sendo discutida. Todas essas 

alterações ocasionam violação da memória e da identidade que podem vir a 

comprometer a capacidade de evolução histórica da paisagem urbana.  

 A perda de um patrimônio edificado ou cultural pode ser definida como a 

perda de algo valoroso para a civilização.  Infelizmente, esse dano foi 

identificado na maioria das cidades. Perdas significativas no patrimônio histórico 

e cultural nos centros históricos das cidades apagaram importantes referências 

da história e ameaçam a apropriação do lugar e do humano pelo homem. Fator 

negativo para o desenvolvimento da cidade.  

É necessário respeitar as características já presentes, preservando a 

história e a identidade. Embora os habitantes demonstrem reconhecer a 

importância dos prédios históricos, identificando-os como de valor para a cidade, 

denota-se ainda ser necessário despertá-los para a conscientização dos valores 

históricos, artísticos, paisagísticos e a riqueza cultural do lugar onde vivem.  É 

necessário, prioritariamente, considerar o respeito às formas de vida, às 

experiências humanas, às transformações adequadas e o cuidado à qualidade 

do ambiente como um todo.  

Apesar das crescentes pesquisas sobre a importância das teorias 

psicopedagógicas e da educação patrimonial que permitem fazer uma reflexão 

pertinente do lugar e da sua importância para o indivíduo, ainda há um longo 



118 
 

caminho a percorrer. Levar conhecimento, através de uma educação patrimonial, 

possibilita uma reação afetiva que poderá se transformar em admiração e 

respeito, além de desenvolver uma consciência de pertencimento. Todos fazem 

parte da construção diária da história de uma cidade. 

Por sua vez, ratifica-se a premência de uma postura ético-estética dos 

planejadores urbanos e da conscientização dos indivíduos acerca da riqueza 

arquitetônica dos prédios e espaços construídos da região. As omissões e 

intervenções inadequadas podem excluir parte significativa da história do lugar e 

provocar sua degradação física, social e cultural. Dessa forma, compromete-se 

sua sustentabilidade, exigência do momento contemporâneo e que se constitui 

na grande demanda do Século XXI.   

Embora haja uma legislação que direcione para conservação do patrimônio 

edificado, esta nem sempre é respeitada. Que os novos empreendimentos 

tenham por base o respeito à dignidade do patrimônio, valorizando a história e a 

cultura como um todo é o que se espera. Ao perceber esse valor, também o 

usuário terá condições de desenvolver uma consciência que se aproprie do lugar 

e auxilie em sua preservação.  

Portanto, esta pesquisa busca despertar a conscientização dos valores 

históricos, artísticos, paisagísticos e a riqueza cultural do lugar, para futuras 

gerações. Para tal, mostra-se imprescindível conscientizar a comunidade de que 

toda a intervenção deve ser cautelosa e cuidadosa para não haver danos nas 

características construtivas, estéticas, históricas e afetivas do lugar. É preciso 

unir preservação e desenvolvimento, tornando possível concluir que as 

mudanças de usos não agridem o processo de preservação, desde que 

mantenham as características arquitetônicas que enriquecem, esteticamente, o 

estilo da cidade e valorizam o morador que produz a cultura local e a torna 

sempre viva e transmissível. 

As descaracterizações estão ligadas ao desrespeito com a memória 

coletiva, com o que a mão humana construiu e com a mente dos que produziram 

suas criações, com a comunidade e seus acervos de afetos e expectativas. A 

educação patrimonial coloca com mais claridade e acesso o patrimônio ao 

alcance do olhar do seu morador. Espera-se que a cidade atual se expanda, 
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sem perder a pré-existente, dentro do característico equilíbrio móvel 

contemporâneo, avançando, mas sem nunca perder sua história, sua alma.  

Poderão as cidades, construções históricas, preservar seu perfil histórico 

tão peculiar e amplamente reconhecido? Romperão com as descaracterizações? 

Nesse processo contarão com a preocupação dos seus moradores? A cidade se 

mantém pela interação afetiva do habitante com o cenário. É uma construção de 

sentidos.  

O pertencer a certo cenário é um fenômeno que possui uma expressiva 

carga simbólica. Foi nessa configuração física e sensível que a pesquisa se 

deteve e aprofundou sua reflexão com base na percepção de seu morador sobre 

essa paisagem urbana. Importa saber como a cidade está guardando o olhar do 

morador, e por meio de encaminhamento para uma melhor educação 

patrimonial, como ele a guardará para as futuras gerações? Como reter o 

espírito do lugar? Enfatiza-se que a sobrevivência do patrimônio arquitetônico 

das cidades somente estará assegurada quando compreendida pela sociedade 

em seus valores históricos, estéticos e afetivos. 

 

5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES  

 Esta pesquisa encontrou limitações, principalmente, pela amplitude da 

escolha do local e por envolver duas áreas do conhecimento (percepção e 

patrimônio) e contar com um tempo exíguo para a realização da mesma. O 

estudo evidenciou a importância do patrimônio construído e da relação do 

humano com ele. Considerou os aspectos subjetivos como a percepção do 

morador quanto à descaracterização. Também confirmou a contribuição positiva 

das edificações históricas em relação à identidade do morador bem como da 

necessidade de mantê-las como referência de uma cultura que lhe pertence. 

 Espera-se que esta investigação sirva como incentivo e como fonte de 

pesquisa para auxiliar futuras investigações. Ficou claro que na questão 

preservação, o centro histórico e a identidade dos moradores envolvem 
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questões complexas, diversos desafios, e que as respostas a esses não serão 

definitivas, apesar de tudo que já foi feito e ainda do muito por fazer.   

 Dentro da constante mutação do modo de vida atual e da necessidade dos 

espaços atenderem as novas necessidades, neste fluxo contemporâneo, surge o 

impasse de manter a identidade do morador e segurá-la para as novas 

gerações. A pesquisa aborda essa preocupação. Situa-se nesta linha de 

equilíbrio entre o presente e o futuro, entre o preservar e o desenvolver, mudar e 

manter, reconhecer e transmitir. O olhar e a percepção do morador foram aqui 

levantados como canais de informação, como apoio e ponto de partida de 

possíveis encaminhamentos. A tomada de consciência do lugar, a qualidade de 

vida dos seus cidadãos tem a memória como valor e a esperança como 

compromisso histórico em defesa da preservação. Toda a pesquisa aqui 

realizada perseguiu esse enfoque ético em relação à preservação patrimonial. 

Nesse processo dinâmico em que a vida é também patrimônio. 
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APÊNDICE A- ENTREVISTAS 

C.1 Transcrição das entrevistas 

ENTREVISTA 1 -  Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio de Bagé 

 

ENTREVISTADOR:  

 Qual a importância da preservação e como você percebe o centro 

histórico de Bagé? 

 Como você percebe o patrimônio edificado do centro histórico? 

 Você percebe descaracterização no patrimônio edificado na área 

histórica? 

 

ENTREVISTADO: Eu como presidente do Conselho do Patrimônio de 

Bagé, Conselho Municipal do Patrimônio, tenho uma visão muito clara, da 

relação Bagé com seu patrimônio. Tive a oportunidade de ser secretária de 

cultura e fui aprender um pouquinho da história de Bagé e me apaixonei pela 

cultura, pela história, pela construção de Bagé pela forma como Bagé foi 

pensada construída pelos antepassados e como ela vem mudando as 

transformações que Bagé vem sofrendo ao longo desse período, seus 200 anos. 

Bagé é uma cidade de um “né” traçado xadrez e eu fui aprender isso vários dos 

arquitetos que nos assessoraram para que a gente pudesse cuidar do patrimônio 

de Bagé quando dos restauros de alguns bens públicos e alguns bens privados 

que nós tivemos a oportunidade de trabalhar em um período com mais de 10 

milhões para a recuperação dos patrimônios e mais de dez prédios foram 

recuperado, restaurados, revitalizados; que eram prédios residenciais e que 

mudaram o seu uso, como o Palacete Pedro Osório que era a casa do “Pedrinho 

Osório” e virou a secretaria de cultura e, nós fizemos o uso, a ocupação daquele 

espaço sem descaracterizar aquele belo palacete. E eu enxergo Bagé assim, 

não perdendo a sua característica, não perdendo essa originalidade, essa 

cidade horizontal, sulina, pampeana, que é tipicamente única, um exemplar 

único. Nenhum lugar vai ser como Bagé é.  

O seu povo com a sua arquitetura, com a sua simbologia, com o seus seres 

humanos e o maior patrimônio que nós temos é o humano, que somos nós, que 

construímos o cotidiano, o dia a dia dessa cidade e temos a responsabilidade de 
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cuidar essa cidade, que foi construída por muito trabalho, de muitos homens e 

de muitas mulheres, que pensaram, se ocuparam e nós temos a 

responsabilidade de respeitar o espírito desse lugar que é Bagé. 

Essa descaracterização que aconteceu ao longo do tempo, nós temos agora um 

período de meio estancar, o Conselho do Patrimônio, tem se ocupado de poder 

dar um viés, uma orientação para como acontecer essas mudanças de uso. 

Muitas das casas no centro da cidade, que eram casa residenciais, trocaram o 

uso para comercial e elas tem que ter alguma alteração interna, mas que a gente 

mantivesse as fachadas, a volumetria. São fachadas belíssimas. A outra 

questão, é que não precisa tapar todo um prédio com marcas e logomarcas e, 

propaganda, porque o que vende é o produto e não é tamanho da marca. Muitas 

cidades que são tombadas, se ocuparam de desnudar os seus patrimônios, tirar 

aquele monte de placa e deixar aparecer a beleza da sua arquitetura, e Bagé 

recentemente teve uma ótica que tinha a frente completamente tapada por uma 

marca e desnudou esse patrimônio, a Ótica Bagé. E “tá” lá aquele belo sobrado, 

maravilhoso, recuperado, revitalizado, que estava atrás dessas placas de 

propaganda aquela beleza ímpar da arquitetura de Bagé com seus 

assobradados, com seus arabescos, a sua arquitetura. Então nós temos sim e 

compreendemos que o desenvolvimento, as mudanças de uso são necessárias, 

mas sem descaracterizar o cerne da cidade, o lugar, a paisagem urbana; que eu 

digo que a paisagem urbana é nossa, é minha. A casa é privada, mas a 

paisagem urbana é coletiva, e nós temos que nos ocupar dessa coletividade e o 

Conselho está aí para isso, para ajudar e regrar junto com o poder público, com 

as Secretarias afins que tem essa responsabilidade e o Conselho ele é a 

Sociedade, representada naquele espaço, que tem que normatizar, através das 

legislações federais, estaduais e municipais, ajudar a fazer o regramento, para 

que a gente possa preservar o que tem ainda de história, de memória dos 

nossos belos patrimônios edificados e, não só os edificados, nosso Arroio Bagé, 

nossos patrimônios naturais, nossos espaços públicos, as praças, que também 

tem que ser cuidadas e preservadas e também nós temos que conseguir 

enxergar nossos prédios, nos apropriarmos dos nossos prédios. As vezes 

mesmo nós te que temos um pouquinho dessa visão de cuidado com o 

patrimônio, acabamos no nosso cotidiano corrido não enxergando mais a beleza 
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da nossa arquitetura, a beleza das edificações que foram ao longa da história 

construídas em vários períodos, aí tem o período da década (FIM DA 

ENTREVISTA). 

 

ENTREVISTA 2 -  Responsável pelo Arquivo Público Municipal da cidade, 

Professor e Historiador  

ENTREVISTADOR:  

 

 Qual a importância da preservação e como você percebe o centro 

histórico de Bagé? 

 Como você percebe o patrimônio edificado do centro histórico? 

 Você percebe descaracterização no patrimônio edificado na área 

histórica? 

 

ENTREVISTADO:  Bem eu acredito que Bagé e seu patrimônio cultural, 

arquitetônico é ainda uma referência no Rio Grande do Sul, não só pela beleza 

do nosso patrimônio cultural, mas muito especialmente pelo volume, pela 

quantidade de prédios ainda remanescentes, prédios esses centenários, não só 

na zona urbana como também na zona rural. 

Se nós pegarmos uma fotografia do início, do centro da cidade, da Avenida Sete, 

do início do século XX e compararmos com a fotografia de hoje, nós vamos ver 

marcantes presenças de prédios centenários. Pode parecer paradoxal, mas a de 

se lamentar, apesar de tudo, as demolições que ocorreram e que perdemos 

referência importantíssimas no patrimônio arquitetônico da cidade, com a 

demolição de muitos prédios, do Mercado Público, o Banco Pelotense e outros 

Palacetes da Avenida Sete de Setembro. Mas há que se registrar também  uma 

outra perda que estamos verificando agora, que são as intervenções a partir da 

publicidade nas casas comerciais. De nada adianta esconder o nosso patrimônio 

com placas publicitárias. Acho que a legislação deve ser mais forte e, mais 

atuante nesse sentido (FIM DA ENTREVISTA). 
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ENTREVISTA 3 -  Artista Plástica e coordenadora do Núcleo de Pesquisa 

Histórica Tarcísio Taborda.   

ENTREVISTADOR:  

 

 Qual a importância da preservação e como você percebe o centro 

histórico de Bagé? 

 Como você percebe o patrimônio edificado do centro histórico? 

 Você percebe descaracterização no patrimônio edificado na área 

histórica? 

 

ENTREVISTADO:  Eu considero um privilégio viver em Bagé, uma cidade 

inserida no Pampa, com patrimônio valioso, tanto material, quanto imaterial, 

onde eu destaco principalmente o belo patrimônio arquitetônico que nós temos; 

construído por grandes arquitetos que aqui moraram, como Henrique Tobal, 

Domingos Rocco, Lourenço Lahorgue, José e Pedro Obino, que construíram 

prédios fantásticos, principalmente no início do século XX, década de grande 

desenvolvimento na nossa cidade. Alguns desses prédios nós não temos mais, 

mas a partir do momento em que o IPHAN teve um olhar sensível para a nossa 

cidade, exatamente por essa riqueza e fez um inventário cultural do município e 

ambiental e que posteriormente o IPHAE, fez o tombamento de um grande 

quadrilátero na nossa cidade, que é o maior tombamento de perímetro no 

Estado e, a partir do momento que nós tivemos inventário e o tombamento e a 

instalação do CONPREB, o Conselho de Patrimônio, toda e qualquer alteração 

dentro deste quadrilátero, deve passar no Conselho de Patrimônio, e assim 

existem as pessoas que fazem uma análise, um estudo daquele projeto e dizem 

se poderá ou não ser alterada, alterado o imóvel, a fachada, ou coisa assim. Nós 

temos inúmeros problemas, porque as pessoas pensam que desenvolvimento é 

colocar abaixo, construir coisas novas, é esconder o antigo, então, 

principalmente no centro, nós temos muitos painéis com nomes de lojas e tudo 

mais, que escondem essas belas fachadas que nós temos e essas pessoas 

devem se conscientizar, e para isso, é preciso também nós sensibilizarmos 

através de ações, de palestras, para que elas percebam esse patrimônio que 

nós temos e percebam também que preservar é desenvolver (FIM DA 

ENTREVISTA). 
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APÊNDICE B – DESENHOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO CENTRO E 

BAIRROS DA CIDADE DE BAGÉ 

 

 

 

Anexo 1: Catedral de São Sebastião. 
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Anexo 2: Museu Dom Diogo 

 

 

Anexo 3: Pontos comerciais. 
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Anexo 4: Avenida Sete de Setembro e pontos comerciais. 

 

 

Anexo 5: Avenida Sete de Setembro e arredores 
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Anexo 6: Representação do prédio da agência do Banco do Brasil. 

 

 

Anexo 7: Edifício Avenida. Localizado na Av. Sete de Setembro, conhecido popularmente, como 
Prédio do Relógio. 
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Anexo 8: Representação da fachada do Obino Hotel, no centro da cidade de Bagé. 

 

 

 

                                 Anexo 9: Edifício Avenida - Prédio do Relógio. 
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Anexo 10: Representação de um prédio residencial. 

 

 

Anexo 11: Coreto, localizado na Praça Silveira Martins. 
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Anexo 12: Representação esquemática da Praça Rio Branco, conhecida popularmente como 
Praça Esporte. 

 

 

Anexo 13: Praça do Coreto. 
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Anexo 14: Praça Esporte. 

 

 

Anexo 15: Representação de uma praça/espaço de lazer da cidade de Bagé. 
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Anexo 16: Comércio no bairro Ivo Ferronato. 

 

 

Anexo 17: Comércio local e Rodoviária da cidade de Bagé. 
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Anexo 18: Parque do Gaúcho. 

 

 

 

Anexo 19: Poema sobre a cidade de Bagé. 

 

Anexo 20: Poema sobre a beleza de Bagé. 
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Anexo 21: Poema: Bagé. 
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Anexo 22: Poema: Como será Bagé! 

 

 

 

Anexo 23: Poema: Bagé é... 
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Anexo 24: Representação sobre a Catedral de São Sebastião. 

 

 

Anexo 25: Igreja Auxiliadora 
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Anexo 26: Igreja Auxiliadora 

 

 

Anexo 27: Catedral São Sebastião 

 

Anexo 28: Representação de uma igreja 



145 
 

 

Anexo 29: Catedral de São Sebastião 

 

Anexo 30: Representação do Museu Dom Diogo. 
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Anexo 31: Museu Dom Diogo 

 

 

Anexo 32: Antigo prédio. 
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Anexo 33: Representação sobre o primeiro prédio de Bagé. 

 

 

Anexo 34: Representação sobre a verticalização da cidade e comércios de uma das principais 
cias (Av. Sete de Setembro). 
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Anexo 35: Representação sobre um prédio. 

 

 

Anexo 36: Padaria Moderna 
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Anexo 37: Padaria Moderna 
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Anexo 38: Av. Sete de Setembro 
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Anexo 39: Av. Sete de Setembro e pontos comerciais. 

 

 

Anexo 40: Av. Sete de Setembro 
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Anexo 41: Vista dos arredores da Catedral de São Sebastião. 

 

Anexo 42: Vista da Praça Esporte. 
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Anexo 43: Praça Esporte 

 

Anexo 44: Fachada da Escola Dr. Vasco da Gama e Silva 
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Anexo 45: Fachada da Escola Dr. Vasco da Gama e Silva. 

 

Anexo 46: Fachada da Escola Estadual Justino da Costa Quintana. 
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Anexo 47: Representação de uma residência. 
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Anexo 48: Representação de praça. 

 



157 
 

 

Anexo 49: Casa de Cultura - Antigo Banco do Comércio. 
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Anexo 50: Instituto Municipal de Belas de Artes - IMBA 
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Anexo 51: Representação da Av. Sete de Setembro, prédios comerciais e trânsito. 



160 
 

 

Anexo 52: Instituto Municipal de Belas Artes e arredores. 
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Anexo 53: Representação do IMBA. 

 

 

Anexo 54: Cartão Postal - Catedral de São Sebastião. 
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Anexo 55: Catedral de São Sebastião 

 

 

Anexo 56: Catedral de São Sebastião e arredores. 
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Anexo 57: Praça do Coreto. 

 

Anexo 58: Presídio de Bagé. 
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Anexo 59: Representação de Comércios e praça. 

 

 

Anexo 60: Representação do bairro Stand e morro da antena. 
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Anexo 61: Av. Sete de Setembro 

 

 

Anexo 62: Principais Vias de Bagé. 
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Anexo 63: Principais Vias de Bagé. 

 

Anexo 64: Principais vias, pontos comerciais e históricos. 
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Anexo 65: Principais vias, pontos comerciais e históricos. 

 

Anexo 66: Principais prédios antigos da Av. Sete de Setembro. 
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Anexo 67: Parque de recreação da Praça do Colégio Silveira Martins. 

 

 

Anexo 68: Vista das vias principais, quadras e estabelecimentos comerciais. 
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Anexo 69: Representação da via Av. Sete de Setembro e arredores 

 

Anexo 70: igreja da cidade de Bagé. 
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Anexo 71: Poema: A Ilustre Bagé 
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Anexo 72: Poema: Bagé (Rio Grande do Sul) 
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                          Anexo 73: Poema: Bagé (RS) 

                              

Anexo 74: Avenida Sete de Setembro. 

 



173 
 

 

Anexo 75: Instituto Municipal de Belas Artes - IMBA 

 

Anexo 76: Museu Dom Diogo 
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Anexo 77: Museu Dom Diogo 

 

Anexo 78: Praça do Coreto. 
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Anexo 79: Av. Sete de Setembro e principais pontos comerciais. 

 

Anexo 80: Av. Sete de Setembro e entorno. 



176 
 

 

Anexo 81: Av. Sete Setembro, pontos históricos e comerciais. 

 

Anexo 82: Pontos comerciais da Av. Sete Setembro. 
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Anexo 83: Praça do Silveira. 

 

Anexo 84: Recreção na praça. 
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Anexo 85: Recreação na praça. 
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Anexo 86: Poema: Bagé. 
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Anexo 87: Visão da Ponte da Coxilha de Fogo. 

 

Anexo 88: Estrada da Coxilha de Fogo. 
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Anexo 89: Ponte da Coxinha de Fogo. 

 

 

Anexo 90: Túnel e estrada férrea sob Ponte da Coxilha de Fogo. 
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Anexo 91: Ponte da Coxilha de Fogo. 
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Anexo 92: da Maya Espaço Cultural. 

 

 

Anexo 93: Cesarino Clube Recreativo 
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APÊNDICE C – LEVANTAMENTO FÍSICO QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO 

 

  No levantamento físico quanto à descaracterização dos prédios 

inventariados pelo IPHAN em 2009, foi elaborada uma tabela com  o número dos 

quarteirões que são identificados pelo número do cadastro municipal; o número 

de lotes existente por quarteirão (dados da prefeitura Municipal de Bagé); o total 

de imóveis inventariados pelo IPHAN, por quarteirão em 2009, e, estes 

comparados entre si com o levantamento no ano de 2015. Este levantamento 

por executado por rua, no sentido leste a oeste e se estendeu dos quarteirões da 

Rua José Otávio até a Rua Conde de Porto Alegre, tendo como limites as Ruas 

Barão do Triunfo e João Teles.  
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TABELA 4.1 -  QUARTEIRÕES  ENTRE AS RUAS CEL. JOSÉ OTÁVIO COM RUA FELIX DA         
CUNHA E PRESIDENTE VARGAS 

                        
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

  64   192  24  36  46 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

           

34 21 36 41 36 

          

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

7 6 18 12 3 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

         - 1 

      

7 1 2 

      

 

    TABELA 4.2 - QUARTEIRÕES ENTRE AS RUAS FELIX DA CUNHA E PRESIDENTE   

VARGAS COM AS RUAS CARLOS MANGABEIRA E RUA MARECHAL DEODORO  

                           
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

  62 14  35   45   106 

Total de imóveis por 
quarteirão (mapa 
prefeitura) 

           

32 42 32 35 26 

          

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

6 17 17 23 9 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

         2 8 

      

- 4 - 

      
 

 

 

TABELA 4.3 - QUARTEIRÕES ENTRE AS RUAS CARLOS MANGABEIRA E MARECHAL 

DEODORO COM A RUA MELANIE GRANIER E ISMAEL SOARES  

                           
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

6 12 22 34 44 50 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

             

17 22 25 38 39 25 

            

Total de imóveis 
inventariados 
pelo IPHAN – 
2009 

7 10 13 25 18 5 

Total de 
imóveis 
alterados em 
2015 por 
quarteirão 

 
 
1 

 
 
2 

        

 
5 

 
10 

 
2 

      - 
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TABELA 4.4 - QUARTEIRÕES ENTRE AS RUAS MELANIE GRANIER E ISMAEL     SOARES  

COM A BENTO GONÇALVES 

 

 

 TABELA 4.5 - QUARTEIRÕES ENTRE AS RUAS BENTO GONÇALVES  COM AS RUAS 

JUVÊNCIO LEMOS E GENERAL NETO 

                        
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

2 8 18 30 40 48 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

             

49 37 28 46 41 19 

            

Total de imóveis 
inventariados 
pelo IPHAN – 
2009 

22 12 19 18 21 11 

Total de imóveis 
alterados em 
2015  por 
quarteirão 

 
       2 

     
        2 

        

 
1 

 
      2 

 
      4 

 
1 

        
 

 

 

TABELA 4.6 - QUARTEIRÕES ENTRE AS RUAS JUVÊNCIO LEMOS  E GENERAL NETO COM 

AS  RUAS MONSENHOR CONSTABILE HIPÓLITO E GENERAL SAMPAIO 

                        
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

01   29  39  47 918 

Total de imóveis por 
quarteirão (mapa 
prefeitura) 

           

26 32 34 22 22 

          

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

12 15 18 18 2 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

          2 3 

      

5 4 - 

      

 

                        
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

  04   10  20  32  42 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

           

47 38 21 49 34 

          

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

29 14 8 18 23 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

          7 4 

      

- 5 8 
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TABELA 4.7 - QUARTEIRÕES ENTRE AS RUAS MONSENHOR CONSTABILE HIPÓLITO E 

GENERAL SAMPAIO COM AS RUAS SEMN. SALGADO FILHO E FLORES DA CUNHA 

LEVANTAMENTO 
Quart. 
     03 

Quart. 
   Q 07 

Quart. 
    19 

Quart. 
     31 

Quart. 
    41 

Quart. 
    49 

Quart. 
   117 

Quart. 
   1653 

Total de imóveis por 
quarteirão (mapa 
prefeitura) 

55 28 20 37 23 54 43 1 

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

24 19 20 25 10 27 14 1 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

5 2 3 5 2 5 2   - 

 

. 

TABELA 4.8 - QUARTEIRÕES ENTRE AS RUAS SEN. SALGADO FILHO E FLORES DA 

CUNHA COM A RUA DR. PENA  

                        
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

5 9 21 33 43 115 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

             

41 31 24 33 17 26 

            

Total de imóveis 
inventariados 
pelo IPHAN – 
2009 

15 21 7 21 5 18 

Total de imóveis 
alterados em 
2015  por 
quarteirão 

  
3 

 
6 

        

 
        2 

 
3 

 
- 

        
         - 

        
 

  
TABELA 4.9 - QUARTEIRÕES  ENTRE AS RUAS DR. PENA, RUA SANTOS SOUZA COM DR. 

VERÍSSIMO - Levantamento em 2009/ IPHAN 

                        
LEVANTAMENTO  

Quart.  Quart. Quart. Quart.  Quart.  Quart. Quart. Quart.  

59 11 23 25 109     107 111 113 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

                 

41 43 10 18 12 20 25 23 

                

Total de imóveis 
inventariados 
pelo IPHAN – 
2009 

20 11 3 6 7 5 2 7 

Total de 
imóveis 
alterados em 
2015  por 
quarteirão 

5 - 

            

 
1 

 
2 

- 
 
2 

 
1 

 
      2 
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TABELA 4.10 -  QUARTEIRÕES  ENTRE AS RUAS DR. VERÍSSIMO E CONDE DE PORTO 

ALEGRE 

                        
LEVANTAMENTO  

Quarteirão  Quarteirão  Quarteirão  

  63   13  105 

Total de imóveis 
por quarteirão 
(mapa prefeitura) 

      

21 19 17 

      

Total de imóveis 
inventariados pelo 
IPHAN – 2009 

6 7 9 

Total de imóveis 
alterados em 2015  
por quarteirão 

     - - 

  

- 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Universidade Federal de Pelotas 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

 

QUESTIONÁRIO 

Esta pesquisa é acadêmica e refere-se à dissertação de Mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Pelotas – PROGRAU. As respostas deste questionário serão 

confidenciais e serão utilizados para conhecer sua opinião sobre o 

CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE BAGÉ NA ÁREA DE AMBIENTE – 

COMPORTAMENTO. 

Grata pela colaboração. 

Arq. Adriane Alves 

 

Entrevista nº                    DATA____/_____/_______    Inicio: 

__________/_________ 

1. Você é morador do centro da cidade? 

(     ) sim        (      ) não 

   

2. Se você for morador do centro da cidade, há quanto tempo você mora? 

(     ) não mora 

(     ) menos de 1 ano 

(     ) de 1 a 5 anos 

(     ) de 5 a 10 anos 

(     ) mais de 10 anos 

 

3. Você gosta de morar no centro da cidade? 

(     ) gosto muito 

(     ) gosto 

(     ) não sei 

(     ) gosto pouco 

(     ) não gosto 

(     ) não moro no centro 

Por quê?-

_________________________________________________________ 
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4. Se você não mora no centro da cidade com que frequência  costuma 

visitá-la? 

(     ) 1 vez por semana 

(     ) 1 vez por mês 

(     ) 1 vez a cada 6 meses  

(     ) 1 vez por ano 

(     ) raramente 

 

 

5. Você já ouviu falar na área histórica localizada no centro da cidade? 

(     ) sim                   (     ) não 

 

6. O que você acha da área do CENTRO DA CIDADE  que atualmente está 

demarcada pelo Plano Diretor da cidade como “CENTRO HISTÓRICO” 

(     ) muito agradável 

(     ) agradável 

(     ) nem agradável, nem desagradável 

(     ) pouco desagradável 

(     ) muito desagradável 

 

7. O CENTRO DA CIDADE,  atualmente, CENTRO HISTÓRICO  para você 

é: 

(     ) muito importante 

(     ) importante 

(     ) neutro 

(     ) pouco importante 

(     ) não importante 

 

8. O CENTRO DA CIDADE atualmente (CENTRO HISTÓRICO) quanto à 

aparência é:  

(     ) muito bonito 

(     ) bonito 

(     ) nem bonito, nem feio 

(     ) feio 

(     ) muito feio 

 

9. Como você percebe a manutenção dos prédios históricos? 

(     ) muito boa 

(     ) boa 

(     ) nem boa, nem ruim 

(     ) ruim 

(     ) muito ruim 
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10. Você considera que houve alteração nas fachadas dos prédios históricos 

ao longo do tempo? 

(     ) sim                                (     ) não                  (      ) não sabe 

responder 

 

11.  Você considera que os prédio históricos estão  preservados: 

(     ) muito preservados 

(     ) preservados 

(     ) nem muito preservados, nem pouco preservados 

(     ) pouco preservados 

(     ) não preservados 

 

12. Você considera importante a preservação dos prédios históricos: 

(    ) muito importante 

(    ) importante 

(    ) neutro 

(    ) pouco importante 

(    ) não importante 

 

13. Você sabe qual o órgão público que é responsável pela preservação dos 

prédios históricos em Bagé? 

(    ) sim                (     ) não 

 

 

14. Você já ouviu falar no: 

(     ) IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico  e Artístico Nacional 

(     ) IPHAE – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 

(     ) COMPREB – Conselho do Patrimônio de Bagé 

 

15. O que você considera positivo e negativo no centro histórico: 

 

          
POSITIVO 

 
 

  
NEGATIVO 
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16. Dos prédios abaixo, localizados no centro histórico, qual você acha mais 

interessante. Enumere em ordem de preferência. 

 

       (   )Casa de cultura          (   ) Prefeitura  

      (    )Museu Dom Diogo    (   )Pal. Pedro Osório 

       (   )Catedral                      (    )banco Santander 

         (   ) Clube Caixeiral        (   )Clube Comercial 

       (   ) Centro Administ.       (    ) IMBA 

 

17. Referente a pergunta anterior  você escolheu o  prédio por qual motivo? 

(   ) beleza do prédio (    ) familiaridade  (   ) história que o prédio representa para 

a cidade 
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18.  Dos Prédios abaixo, localizados no centro histórico, muitos foram 

demolidos e construído outros no mesmo lugar. Assinale qual lhe agrada 

mais? 

 

          (    ) antes            (    ) depois 

 

         (    ) antes            (    )depois 

 

19. Conforme as fotos acima, você acha que  as transformações 

descaracterizaram a cidade: 

            (    ) sim                               (     )  não                     

                                                    

20. Você conhece  outras  cidades históricas? 

(    ) sim                             (     ) não 

 

Quais?_____________________________________________________

___________________________________________________________

_____________ 
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IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

 

 

 

1. Idade: 

(    ) de 14 a 20 anos 

(    ) de 21 a 30 anos 

(    ) de 31 a 40 anos 

(    ) de 41 a 50 anos 

(    ) de 51 a 60 anos 

(    ) acima de 60 anos 

 

2. Sexo: 

(    ) feminino         (    ) masculino 

 

3. Profissão: 

(    ) dona de casa 

(    ) aposentado 

(    ) estudante 

(    ) universitário 

(    ) comerciante 

(    ) profissional liberal 

(    ) outros 

 

4. Renda: 

(    ) menos de 1 salário mínimo 

(    ) de 2 a 5 salários mínimos 

(    ) de 5 a 10 salários mínimos 

(    ) acima de 10 salários mínimos 

(    ) não tem renda 

 

 

5. Escolaridade: 

(    ) analfabeto 

(    ) 1º grau completo 

(    ) 1º grau incompleto 

(    ) 2º grau completo 

(    ) 2º grau incompleto 

(    ) superior incompleto 

(    ) superior completo 
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ANEXOS 
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        Tabela 1: Síntese de Linguagens arquitetônicas da cidade de Bagé (IPHAN, 2009) 

          Linguagem                                Definição 

         Luso-brasileira 

     

 

 

Caracterizada pela horizontalidade dos prédios, utilização de telhados 

com coberturas de telhas cerâmicas, amplos beirais e singeleza das 

fachadas. Janelas de guilhotina ou de abrir com postigo, portas 

relhadas ou almofadadas, vergas em arco abatido, arco pleno ou 

retas. 

 

       Eclética Histórica 

 

 

As construções passam a ter porões, platibandas geralmente 

vazadas, janelas de abrir com postigo, gradis nas sacadas, portas de 

acesso do hall de entrada para o interior (paravento). Quanto aos 

ornamentos e as variações,  aparecem diferentes tipos de platibandas 

vazadas, vários tipos de frontões e ornamentos superiores,  como 

vasos, compoteiras, pinhas e estátuas. Aparecem vários elementos 

arquitetônicos de linguagem do neoclássico (frontão triangular, 

colunas clássicas) e neo-renascentistas (linhas curvas, arco pleno, 

guirlandas, fachadas ricas em ornamento). 

 

       Eclética simplificada 

 

 

Construções simples, com platibandas e cornijas, algumas vezes com 

ornamentação. De tamanho médio fruto dos códigos de posturas que 

a partir do final do século XIX até meados do século XX, passam a 

instituir a platibanda e padronizar tamanho de vãos e altura das 

fachadas.  

Os elementos arquitetônicos de composição da fachada começam a 

se simplificar e geometrizar; as platibandas mistas passam a ser 

cegas. Aparecem as linguagens do neogótico, com arcos ogivais 

simples e trilobulados; do “Art-Noveau” com formas assimétricas e 

delgadas, derivadas da natureza na composição dos ornamentos da 

fachada. Do “Art-Decô” com todos os elementos arquitetônicos de 

composição da fachada simplificados em formas geométricas. 
 

           Proto-moderna 

 

 

Caracterizada pela adoção simultânea de vertente classicista e de 

uma atitude moderna coincidente com a difusão do concreto armado e 

maior racionalização na construção. Plantas simétricas ou quase 

simétricas, volumes compactos, forte relacionamento da rua com o 

edifício, valorização da esquina, distribuição interna compartimentada 

e ainda telhados tradicionais. Elementos curvos, marquises e 

pestanas de janelas e concreto armado, usados no pré-modernismo, 

evidenciam o desenvolvimento tecnológico. 

          Neocolonial 

 

 

 

Uma colagem de soluções da arquitetura colonial, com telhados 

revestidos de telha capa e canal com beirais, frontões curvos, vergas 

de arco abatido, treliças, painéis de azulejos, decorados. 

Revestimento com reboco crespo salpicado, com lâminas de granito e 

a própria pedra de alicerce reforçando alguns detalhes construtivos. 
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         Modernista 

   

 

 

 

Formas geométricas claramente definidas (volumes), independência 

da estrutura e da vedação, uso sistemáticos dos pilotis, panos de 

vidro contínuo (em alguns exemplares de esquina), “brises soleils”, na 

forma de elementos vazados de cerâmica ou concreto. 

      Contemporânea 

 

 

 

Grandes edificações se valem do jogo de volumes e de seus 

elementos. Apresentam algum princípio compositivo e organização. 

            Indefinida 

 

   

 

 

 

Construções recentes,  com elementos atuais, sem uma organização 

ou princípio compositivo. Entram também, nesta categoria,  as 

edificações que,  devido ao grau de descaracterização,  não é mais 

possível identificar a sua linguagem original. 

 

           Fontes: 
           CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo: EDART, 1972.  
           BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1981. 

         OLIVEIRA, Ana Lúcia Costa & SEIBT, Maurício Borges. Programa de Revitalização integrada de Jaguarão. 
Pelotas: Ed. UFPel, 2005. 
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