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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa trata dos atributos e valores dos bens patrimoniais, à luz da teoria 

contemporânea da conservação porque quer discutir sobre a significância desses bens e, para 

isso, utiliza-se de um estudo de caso. Em particular, aborda sobre os bens patrimoniais 

conformados por áreas urbanas consolidadas e que estão sujeitas, tanto às práticas de 

salvaguarda patrimonial, quanto às necessidades da dinâmica urbana - o que contribui para as 

alterações dos seus atributos, com o passar do tempo, bem como prejudicam na apreensão dos 

seus significados e valores com os quais foi reconhecida como bem patrimonial -, como é o 

caso da área conformada pelo conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista Campos 

(CAPPBC) em Belém, que foi reconhecida como bem patrimonial, pelo Estado do Pará, em 

determinada época, mas que se tornou alvo de intervenções que, tanto contribuíram para a sua 

salvaguarda, quanto a atender as necessidades da dinâmica urbana - que tende ao 

adensamento construtivo, à descaracterização das edificações mais antigas e à verticalização 

das construções. Essa área urbana enfrenta um conflito entre as legislações incidentes de 

preservação – por parte do Estado - e de uso e controle do solo urbano – por parte do 

Município –, que não entram em acordo para definir regulamentações e parâmetros 

urbanísticos condizentes à sua salvaguarda patrimonial. Com essa situação, os atributos 

reconhecidos à classificação do CAPPBC como bem patrimonial foram sofrendo alterações, 

interferindo na aferição dos seus significados e valores, com o passar do tempo. O 

reconhecimento dos significados e dos valores dos bens patrimoniais remete ao tema da 

significância, cujo conceito ainda se encontra em construção, mas a sua concepção é central 

nas discussões da teoria contemporânea da conservação, que atualizam sobre as práticas de 

salvaguarda patrimonial e atentam sobre a relação entre o bem e o sujeito que com ele 

convive, indicando a necessidade da validação social para se reconhecer os significados e 

valores de um bem patrimonial e considerá-la nas medidas para sua conservação, pressupondo 

que um bem pode representar distintos valores no tempo e para uma dada sociedade inserida 

em determinado contexto cultural, logo trazem noções sobre a significância desses bens. Com 

isso, diante do conflito e das alterações que a área do CAPPBC enfrenta, a presente pesquisa 

quer descobrir qual a sua significância. Para isso, foram percorridos os caminhos 

metodológicos de pesquisa documental, de observação direta – através das técnicas de leitura 

da forma urbana – e de análise de conteúdo, realizando entrevistas semi-estruturadas, de modo 

qualitativo, utilizando essas entrevistas como amostra da análise de conteúdo e, com isso, 



 
 

 
  

tratando as informações colhidas de forma quantitativa, demonstrando os resultados da análise 

através de gráficos estatísticos. A partir disso, foram identificados os atributos e valores do 

CAPPBC, validados socialmente e adquiridas informações essenciais à interpretação dos seus 

valores e ao encontro da sua significância de hoje. 

 

Palavras-chave: Bens patrimoniais. Atributos. Valores. Significância. CAPPBC. 

  



 
 

 
  

ABSTRACT 

 

 

This research is about the attributes and values of the property, in the light of contemporary 

theory of conservation because want discuss the significance of these goods and, therefore, 

uses a case study for this. In particular, will focus the heritage consolidated on the property 

urban areas subject to the practices of safeguarding assets, and also subject to the needs of 

urban dynamics - What contributing to the changes of its attributes, over time, as well as harm 

the apprehension of their meaning and values with which it was recognized as well 

heritage,  As is the case in the area conformed by the set of architectural and landscape of 

Square's Batista Campos (CAPPBC) in Belém, which was recognized as heritage property by 

the State of Pará, one past time, but became the target of interventions that have contributed 

so much as also to safeguard them, as to meet the needs of urban dynamics - which tends to 

crowding constructive, and a lost of characterization of the older buildings and  also the 

construction of vertical. This urban area faces a conflict between the laws of conservation 

incidents - from the state - and use and control of urban land - by the municipality - which do 

not enter into an agreement to set regulations and urban parameters conducive to the 

safeguarding of assets. With this situation, the attributes recognized the classification of 

heritage asset as well CAPPBC were undergoing changes, interfering with the measurement 

of values and their meanings as time passes. With this situation, the attributes recognized for 

the classification to CAPPBC as heritage were undergoing changes, interfering with the 

measurement of values and their meanings as time passes. The recognition of the meanings 

and values of the property refers to the issue of significance, whose concept is still under 

construction, but their conception is central to contemporary discussions of the theory of 

conservation, which update on practices to safeguard assets and pay attention on the 

relationship between the heritage and the person who lives with it, indicating the need for 

social validation to recognize the meanings and values of a heritage property and to consider 

the measures for their conservation, assuming that one heritage, assets could represent 

different values in time and  for one society inserted  in a cultural context, this heritage could 

bring ideas about the significance of these heritage asset. Thus, in front of the conflict and the 

area of changes that the CAPPBC has confront, this research wants to find out what their 

main significance. For this, the methodological approaches were flown documentary research, 

direct observation - reading through the techniques of urban form - and content analysis, Also 

conducting of semi-structured interview with qualitative way, using these interviews as a 



 
 

 
  

sample of the content analysis and, thus, treating the information gathered in a quantitative 

manner, demonstrating the results of analysis using statistical graphs. From this we identified 

the attributes and values of the CAPPBC, socially  validated and acquired essential 

information  to the interpretation of their values and also their encounter of their significance 

in these present days. 

 

Keywords: Heritage asset. Attributes. Values. Significance. CAPPBC. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa se propõe a estudar sobre os atributos 
1
 e valores dos bens 

patrimoniais 
2
 para discutir sobre a significância desses bens, à luz da teoria contemporânea 

da conservação, e para isso, utiliza-se de um estudo de caso.  

Em particular, considera aqueles bens conformados por áreas urbanas que são alvos de 

intervenções que, tanto objetivam as práticas de salvaguarda, quanto a atender as necessidades 

da dinâmica urbana contemporânea, que tende ao adensamento construtivo, à 

descaracterização das edificações mais antigas e à verticalização das construções. 

Essas intervenções contribuem para que as características de uma área urbana de 

interesse à preservação sofram alterações com o passar do tempo, podendo ou não interferir 

na identificação dos atributos e aferição dos valores que a classificaram como bem 

patrimonial. 

Segundo Delphim (2005), qualquer intervenção em bens patrimoniais deve considerar 

que a preservação desses bens é sua função primordial e que intervenções construtivas não 

devem competir com os bens protegidos, mas colaborar para sua valorização. A visibilidade 

dos atributos que conformam o bem não deve ser prejudicada, deixando-se livres os eixos 

visuais necessários à sua contemplação e apreensão dos seus significados e valores. 

O reconhecimento dos significados e dos valores dos bens patrimoniais remete ao 

tema da significância, cujo conceito ainda se encontra em construção. No âmbito da 

conservação e nos dias atuais, a sua concepção é central entre os processos e ações de 

salvaguarda patrimonial e na agenda e discussões da teoria contemporânea da conservação 

(VIÑAS,2005). 

                                                           
1
 Para fins desta pesquisa os atributos são considerados como algo próprio e particular de um objeto, que o 

qualifica e o distingue de outro objeto. 
2

 Segundo Fonseca (2005), o bem patrimonial é assim denominado por razões jurídicas, as quais lhe 

classificaram como portadores de valores históricos, artísticos, dentre outros, que através de sua estrutura físico-

material, ou seja, de seus atributos intrínsecos, podem ser objeto de preservação e proteção patrimonial, portanto, 

classificados por uma instituição de proteção e preservação patrimonial. 
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As discussões lançadas pela teoria contemporânea da conservação fazem relação sobre 

a necessidade de se rever alguns princípios das teorias clássicas da conservação – aquelas que 

prevaleceram entre os séculos XVIII ao XX 
3
 – para ampliar o modo como o sujeito se 

relaciona com o objeto a ser conservado, atentando para inserção das diferentes linhas de 

pensamento que a ação de conservação implica, não apenas dos especialistas, mas dos demais 

sujeitos que são envolvidos com o objeto a ser conservado.  

O que a teoria contemporânea traz de novidade, portanto, é a atenção que se deve ter à 

relação entre o bem patrimonial e o sujeito que com ele é envolvido, ou seja, a necessidade da 

validação social para se reconhecer os significados e valores de um bem patrimonial e 

considerá-la nas medidas para sua conservação.  

O entendimento é de que os bens assumem diversos tipos de valor no tempo e é 

julgado através dos seus significados e valores do passado e do presente pelos sujeitos com 

ele envolvido. Essa compreensão remete ao tema da significância do bem, que é considerada 

como algo que também muda com o tempo, pois envolve o conjunto de significados e valores 

socialmente atribuídos ao bem, ou seja, envolve os sujeitos que os validam, tendo a influência 

do contexto cultural onde se inserem e o momento dessa validação (VIÑAS, 2005; 

ZANCHETI et al, 2009).     

Com isso, esta pesquisa se propõe a discutir sobre o reconhecimento dos significados e 

valores dos bens patrimoniais, à luz da teoria contemporânea da conservação utilizando um 

estudo de caso para identificar qual a sua significância. Especificamente, trata do caso de uma 

área urbana da cidade de Belém que foi reconhecida como bem patrimonial - 

institucionalizada pelo Estado do Pará, em determinada época -, constituída por uma Praça – a 

Praça Batista Campos, que é um bem tombado - e sua área delimitada como entorno de 

proteção – quadras adjacentes à Praça.  

Esse bem patrimonial, hoje, convive com uma dinâmica urbana que se caracteriza pelo 

conflito existente entre a legislação Municipal de uso e controle do solo urbano e a legislação 

Estadual de proteção e preservação patrimonial, que não são coerentes quanto à salvaguarda 

do bem em questão.  

Esse conflito recai na falta de fiscalização quanto à preservação do bem e a 

inexistência de parâmetros urbanísticos e de regulamentações na área, acarretando em 

intervenções construtivas que, na maioria das vezes, não consideram a importância da área, 

                                                           
3
 As teorias clássicas da conservação eram o aporte utilizado para as ações de salvaguarda patrimonial até fins da 

década de 1980, tendo como principais teóricos John Ruskin, Viollet-le-Duc e Cesari Brandi.   
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competem com o bem, prejudicando a sua visibilidade e contemplação dos seus atributos, ou 

seja, na apreensão dos seus significados e valores. 

Com isso, a dinâmica urbana da área, com o passar do tempo, foi modificando a forma 

com a qual foi reconhecida como bem patrimonial, e atualmente mostra-se em ritmo 

acelerado, gerando a descaracterização e/ou substituição das edificações mais antigas por 

estruturas novas, verticalizadas, o adensamento construtivo, entre outros acontecimentos que 

atingem os atributos dessa área, sem que se percebam atitudes dos sujeitos envolvidos com 

esse espaço. 

Contudo, as alterações dos atributos desse bem podem, ou não, interferir no 

reconhecimento dos seus significados e valores, ou seja, na sua significância, pois influencia 

na validação social desse bem. 

 

 

O estudo de caso 

 

 

A iniciativa para a proteção da área em questão deu-se na década de 1980, através da 

solicitação de um grupo da comunidade de Belém, que solicitou ao órgão Estadual 

responsável pela preservação e proteção patrimonial o tombamento da Praça Batista Campos 

e de alguns imóveis do seu entorno.  

Com isso, incidiu no ano de 1983, a primeira medida de salvaguarda na área, por parte 

do Estado do Pará, que somente instituiu o tombamento da Praça, abrangendo os elementos 

edificados que nela se inserem, bem como sua flora. A área de entorno de proteção só foi 

instituída e delimitada pelo Estado, em 1999 - nesse ano foi ratificado e aditado o 

tombamento do bem, estabelecida a sua área de entorno e classificados os imóveis localizados 

nesse entorno que tinham interesse à preservação patrimonial. 

Hoje, essa área urbana é composta por uma densa flora, por algumas edificações 

representativas, assim como a Praça, dos tempos áureos da economia gomífera da região 

amazônica ocorridos entre meados do século XIX até o início do XX (a “Belle Époque” 

paraense) 
4
, com estilo eclético, e também, por uma heterogeneidade arquitetônica que vai 

desde edificações de estilo neocolonial a modernista e contemporâneo. O que confere à cidade 
                                                           
4
 Época em que a região amazônica se destacava mundialmente pela produção do látex (goma elástica extraída 

da floresta que serve de matéria prima para a produção da borracha), em que os portos do Estado do Pará eram 

os principais exportadores dessa produção, e, em que a cidade de Belém, como capital do Estado, passava por 

um importante avanço econômico e expansão e desenvolvimento da sua área urbana (SARGES, 2002).   
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de Belém uma área peculiar, conformando um conjunto de atributos físico-espaciais e 

histórico-culturais que extrapola o limite do bem tombado. No entanto, sua dinâmica urbana é 

caracterizada por crescentes alterações físicas e espaciais que interferem na sua legibilidade 

enquanto área peculiar da cidade. 

O bem tombado em questão teve como base legal a Lei nº 4.855 de 03 de setembro de 

1979 
5
. A proteção estabeleceu a denominação de Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da 

Praça Batista Campos, sendo delimitada ao tombamento somente a área onde se localiza a 

Praça, bem como seus elementos edificados e a sua flora, desconsiderando, contudo, o 

entorno da Praça como área necessária à proteção patrimonial.  

A base legal de 1979 dispunha sobre o instituto do tombamento como única ação à 

proteção patrimonial, devendo os bens pertencer às entidades da administração pública 

Estadual ou Municipal, sendo encaminhado ao órgão Federal de proteção e preservação 

patrimonial as providências quanto aos bens pertencentes a particulares (pessoas naturais e 

jurídicas de direito), como aos imóveis que circundavam a Praça, por exemplo. Essa lei não 

estabelecia qualquer recomendação quanto à área de entorno dos bens tombados, e foi com 

este amparo legal que o tombamento da Praça Batista Campos incidiu. 

Em 1990 houve a substituição da Lei nº 4.855 de 1979, pela Lei nº 5.629 de 20 de 

dezembro de 1990, que é a base legal do Estado do Pará sobre a proteção e preservação 

patrimonial até hoje vigente. Com esta legislação as ações de preservação e proteção 

patrimonial no Estado tornaram-se mais eficientes. Dentre as melhorias, a principal refere-se à 

incidência do tombamento, que incide aos bens imóveis e móveis feitos pelo homem ou pela 

natureza, sendo eles públicos ou privados, e que também prevê a delimitação da área de 

entorno de proteção aos bens, definida com o objetivo de proteger a unidade arquitetônica e 

urbanística e resguardar a ambiência, vizinhança e visibilidade do bem tombado.  

Com o advento da Lei estadual de 1990 a Praça Batista Campos passou a receber 

novas medidas de proteção. Em 1999, somente dezesseis anos após a incidência do 

tombamento, a Praça teve aditada e ratificada sua proteção, foi inscrita no Livro do Tombo 

Estadual de Bens Imóveis de valor histórico, artístico, urbanístico, rural e paisagístico do 

Estado do Pará, e teve estabelecida sua área de entorno de proteção 
6
, bem como determinados 

os imóveis de interesse à preservação e os de interesse à renovação, localizados no entorno.  

                                                           
5
 Primeira base legal que estabelecia normas de preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, 

científico e turístico do Estado do Pará. 
6
 O Termo de aditamento e ratificação do tombamento de 13 de maio de 1999 restabeleceu o bem como 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico e estabeleceu sua área de entorno de proteção: “a área de entorno de 

proteção tem por delimitação a área limitada pela poligonal, que tem início na interseção da Travessa Apinagés 
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A partir de então, a área urbana em questão passou a receber os cuidados da instituição 

Estadual de proteção e preservação (o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e 

Cultural – DPHAC), contudo não recebeu nenhuma regulamentação por parte do Município, 

que controlasse o uso e ocupação do entorno de proteção, como por exemplo, delimitações 

quanto ao gabarito das construções ou desmembramento dos lotes. 

Na área onde a Praça e seu entorno se inserem incidem legislações Municipais, 

Estaduais e Federais. A Lei Complementar de Controle Urbanístico Municipal (L.C.C.U. de 

2000) considera a área como uma Zona de Uso Misto (ZUM), regulamentada sem restrições 

quanto ao gabarito de suas construções 
7
. É uma área definida pelo Plano Diretor Urbano de 

Belém (Lei Municipal nº 8.655, de 30 de julho de 2008), identificada como uma Zona 

Especial de Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural (ZEIP) 
8
. É protegida pela lei 

estadual de preservação e proteção patrimonial. E também, é uma área onde parte dela 

pertence ao entorno de proteção de um bem tombado a nível federal: o Cemitério de Nossa 

Senhora da Soledade, registrado no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 

em 1964 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
9
. 

Em um estudo realizado no ano de 2006, durante a elaboração da monografia 

“Requalificação da Praça Batista Campos” verificou-se que o bem tombado em questão se 

localiza em uma área de grande pressão urbana, com forte tendência ao adensamento 

construtivo e à crescente adequação e substituição dos imóveis existentes, em um processo de 

transformação das antigas habitações unifamiliares por estabelecimentos de comércio e 

serviços ou por habitações multifamiliares verticalizadas, ou seja, a área de entorno da Praça 

Batista Campos, que se conforma através de atributos, por exemplo, convive com uma 

                                                                                                                                                                                     
com a Avenida Conselheiro Furtado; dobra à direita e segue por esta, até a sua interseção com a Travessa 

Doutor Moraes; dobra à direita e segue por esta, até sua interseção com a Rua dos Pariquis; dobra à direita e 

segue por esta, até a sua interseção com a Travessa Apinagés; dobra à direita e segue por esta, até a sua 

interseção com a Avenida Conselheiro Furtado, início da poligonal” (Secretaria Executiva de Cultura do Estado 

do Pará – SECULT, 13 de maio de 1999).  
7
 A Lei Complementar de Controle Urbanístico Municipal de 2000 dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso 

do solo urbano do Município de Belém e é o instrumento principal de controle do desenvolvimento urbano da 

cidade.  
8
 Quanto ao Plano Diretor de Belém, somente na atual versão de 2008 que a área onde se insere a Praça Batista 

Campos e seu entorno foi reconhecida como de interesse patrimonial, pois na versão de origem do Plano (Lei nº 

7.603 de 13 de janeiro de 1993) era disposta como zona de uso misto (ZUM) e com diretrizes de controle do solo 

urbano com base na LCCU de 2000. 
9
 Legalmente incidem sobre parte dessa área protegida pelo estado do Pará, o estabelecido às áreas de entorno de 

proteção pelo Decreto-Lei nº 25 de 12 de dezembro de 1977 - Documentos que organizam a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional -, mas que, no entanto, não normatizam quanto ao entorno ou 

regulamenta quanto ao gabarito das construções, por exemplo. 

 

http://www.belem.pa.gov.br/semma/paginas/lccu.htm
http://www.belem.pa.gov.br/semma/paginas/lccu.htm
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dinâmica característica de centros urbanos, com crescente pressão imobiliária e ocupação do 

solo com predominância de estabelecimentos de serviços e de edifícios verticalizados. 

A situação encontrada nas leis incidentes na área urbana em questão gera, portanto, 

um conflito entre as intervenções de salvaguarda e as intervenções provenientes da dinâmica 

urbana contemporânea, contribuindo para a alteração dos seus atributos, propiciando 

interferências à aferição dos seus significados e valores. 

Por um lado tem-se o interesse por parte do Estado em preservar e proteger a área, mas 

o que se percebe é a falta de fiscalização e de comunicação com os órgãos Municipais que 

gerem sobre o solo urbano. Do outro lado, portanto, tem-se por parte do Município a 

inexistência de parâmetros urbanísticos condizentes com a salvaguarda da área, permitindo 

construções de edifícios sem limite de gabarito e o remembramento e desmembramento de 

lotes sem limites, por exemplo. 

Nesse sentido, esta pesquisa supõe que a área do conjunto arquitetônico e paisagístico 

da Praça Batista Campos – conformada pela Praça e seu entorno de proteção - não representa 

mais uma área de interesse à preservação patrimonial como um todo, que seus atributos 

sofreram alterações de modo tão profundo que o caráter de bem patrimonial em conjunto da 

área perdeu-se. 

Portanto, os atributos reconhecidos à institucionalização e os significados e valores 

atribuídos a essa área urbana não sustentam mais o reconhecimento do conjunto como bem 

patrimonial, ou seja, sua significância hoje não é mais de um patrimônio para a cidade. Com 

isso, esta pesquisa quer investigar sobre a seguinte questão:  

Qual a significância do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista 

Campos? 

Para isso discute-se o tema da significância e dos valores dos bens patrimoniais e 

avalia em particular a situação do referido conjunto em Belém do Pará. O importante é 

entender sobre o reconhecimento desse conjunto como bem patrimonial, identificar as 

alterações dos seus atributos - tendo como referências a situação da década de 1980, de 1999 e 

a situação atual -, verificar seus atributos que foram reconhecidos à institucionalização e os 

atuais, e finalmente, identificar quais significados são atribuídos a essa área urbana e 

interpretar sobre os seus valores. 

Para tanto, foram seguidos os caminhos metodológicos de pesquisa documental, de 

observação direta – através das técnicas de leitura da forma urbana – e de análise de conteúdo.  
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A aplicação desses procedimentos se mostrou pertinente à identificação do bem 

patrimonial em questão e seguiu o recomendado por Pontual; Zancheti; Lago; Lira; Milfont; 

Harchambois; Cabral e Piccolo (2008), que construíram uma metodologia fundamentada a 

partir de experiências realizadas no âmbito do Centro de Estudos Avançados em Conservação 

Integrada (CECI), do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) e do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, para 

proceder à identificação e autenticação do patrimônio cultural e à aferição de seus valores, 

levando em consideração os preceitos da teoria contemporânea da conservação. 

Com isso foi possível reconhecer o bem, seu conteúdo histórico e formal, seus 

atributos, validar socialmente os seus atributos e adquirir informações essenciais à 

interpretação dos valores e ao encontro da significância do bem. 

Contudo, o objetivo desta pesquisa é encontrar quais os significados e os valores do 

conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista Campos que compreendem a sua 

significância atual. 

Para estruturar a pesquisa foi necessária a divisão em quatro capítulos. O primeiro 

consta do referencial teórico, abordado à luz das teorias contemporâneas da conservação, que 

apresentam os princípios e definições mais condizentes com o tema da significância dos bens 

patrimoniais. Nesse capítulo, aborda-se sobre a teoria dos valores dos bens patrimoniais sobre 

as discussões do tema da significância e sobre as categorias dos atributos dos bens 

patrimoniais. 

No segundo capítulo se expõe os procedimentos metodológicos percorridos, ou seja, 

como se fez para alcançar o objetivo e responder a pergunta da pesquisa. No terceiro já se 

expõe sobre o estudo de caso – o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista 

Campos (CAPPBC) -, contendo informações sobre a história e a formação da sua área, seu 

reconhecimento como bem patrimonial e as alterações dos seus atributos. 

No último capítulo são demonstrados os resultados da pesquisa que permitiram 

alcançar o objetivo e encontrar a significância do CAPPBC. Portanto, nele também consta o 

julgamento feito sobre a validação social e as considerações finais sobre os atributos, os 

significados, os valores e a significância do CAPPBC.  
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1 CAPÍTULO: TEORIA CONTEMPORÂNEA DA CONSERVAÇÃO 

1.1 OS VALORES DOS BENS PATRIMONIAIS 

 

A teoria dos valores estabelecida por Alois Riegl, em 1903 - Der moderne 

Denkmalkultus 
10

 - é considerada, no âmbito da conservação, a primeira contribuição teórica 

publicada sobre os valores dos bens patrimoniais – ou melhor, uma iniciativa sobre a 

definição dos valores atribuídos aos monumentos – onde foram desenvolvidas reflexões para 

fundamentar as práticas e sustentar uma política de preservação, que na época, se 

direcionavam apenas aos aspectos materiais dos monumentos. 

Por monumento, no sentido mais antigo e “verdadeiramente original do termo, 

entende-se uma obra criada pela mão do homem e edificada com o propósito preciso de 

conservar presente e viva, na consciência de gerações futuras, a lembrança de uma ação ou 

destino (ou a comunhão de ambos)” (RIEGL, 2006, p. 43). Esses monumentos, que são 

denominados como intencionais por Riegl (2006), são construídos de forma deliberada, com o 

propósito de serem cultuados e reconhecidos como monumentos.  

Contudo, em se tratando de tempos modernos, os monumentos são tidos como 

históricos e artísticos, ou seja, hoje, para a teoria contemporânea da conservação tratam-se 

daqueles monumentos não-intencionais, cuja atribuição do seu valor e relevância são os 

sujeitos envolvidos que destinam, possibilitando, contudo, que o monumento se torne um bem 

patrimonial. 

Riegl (1999) apresenta que os monumentos são estruturas produzidas pelo homem e 

devem ser considerados sob o ponto de vista dos sujeitos que os observa, ou seja, sob as 

diferentes e diversas percepções que estão submetidos à apreciação. Ele estabelece que, por 

isso, os valores dos monumentos assumem vários tipos e podem ser apreendidos através dos 

atributos tangíveis e intangíveis dos monumentos. Identifica que o valor deve ser tratado, não 

como algo eterno, mas como evento histórico, como algo que tem sentido, que pode ser 

transformado ou adquirido de acordo com o contexto cultural e a forma que a comunidade 

cultua os seus monumentos. 

Toda atividade humana ou destino de que nos resta um testemunho pode postular 

valor histórico: no fundo, cada acontecimento histórico é insubstituível (...). 

Contudo, somos constrangidos a limitar nossa atenção aos testemunhos que nos 

                                                           
10

 (O culto moderno dos monumentos) Neste trabalho foi utilizada a tradução espanhola: RIEGL, Alois. El culto 

moderno a los monumentos. 02 ed. Madri: Visor, 1999. E também, a publicação nacional: RIEGL, Alois. O culto 

moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese. Traduzido por Elane Ribeiro Peixoto e Albertina 

Viventini. Ed. da UCG, 2006. 
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parecem representar as etapas particularmente marcantes da evolução de um 

determinado ramo da atividade humana. (RIEGL, 2006, p. 44). 

Com isso, o reconhecimento desse valor histórico remete àquilo que jamais pode ser 

reproduzido novamente, àquilo que foi, e hoje, não é mais. O que importa na sua apreensão é 

a revelação de sua existência na obra enquanto criação singular de determinado período e de 

uma dada comunidade. Todas as estruturas ambientais urbanas consolidadas, por exemplo, 

têm valor histórico, pois representam sua época de origem e formação, ou seja, um 

determinado período da evolução de um modo de vida. 

O que interessa para Riegl (1999) é que o valor histórico seja apreendido quanto maior 

for a pureza do estado original do monumento, pois, para ele, as alterações e 

descaracterizações perceptíveis influenciam e são perturbadoras à apreensão de tal valor. Essa 

observação remete a um tipo de valor que é o valor de existência, pois o que importa é o 

reconhecimento da obra enquanto representante de uma época, sem perder as perspectivas das 

gerações futuras.  

Contudo, Riegl (1999) apresenta que os valores dos monumentos assumem duas 

categorias principais, a dos rememorativos e dos valores de contemporaneidade. Os valores 

rememorativos fazem relação ao passar do tempo e ao testemunho do passado, representados 

por três tipos de valores: o valor de antiguidade, o valor histórico e o valor intencional. Os 

valores de contemporaneidade exigem que a obra mantenha sua aparência de origem, ou seja, 

que não seja identificada a passagem do tempo em sua matéria. Eles são representados por 

dois tipos de valores: o valor instrumental e o valor artístico, esse último representado por 

mais outros dois tipos de valores: o valor artístico de novidade e o valor artístico relativo. 

 O valor de antiguidade – da categoria dos valores rememorativos - emerge da 

percepção que o sujeito tem do passar do tempo sobre determinada obra. O valor histórico, 

como visto mais acima, decorre da percepção do indivíduo em relação à obra, segundo sua 

representatividade e testemunho de uma época. E o intencional remete aos valores que são 

provenientes do momento em que a obra é criada, aqueles intencionados a manter a obra 

sempre viva e presente à posteridade (RIEGL, 1999).  

Para Riegl (1999), os valores de contemporaneidade emergem da capacidade que boa 

parte dos monumentos tem de satisfazer às necessidades contemporâneas de dada comunidade 

- necessidades materiais ou espirituais dos homens -, pois os sujeitos tendem a considerar uma 

obra como algo recém criado, contemporâneo, e não como um resquício de um passado. Por 

isso que este valor remete que o monumento mantenha a aparência de seu estado original sem 

que se perceba a ação do tempo.  
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O valor instrumental – da categoria dos valores de contemporaneidade – faz relação à 

utilidade da obra, às necessidades materiais dos sujeitos, ou seja, à sua utilidade prática. O 

valor artístico faz referência aqueles valores que correspondem à vontade de arte do sujeito 

contemporâneo, sendo representado pelo valor artístico de novidade, que remete à apreciação 

da obra como algo novo, ao seu perfeito acabamento; e pelo valor relativo, que se baseia na 

apreciação de uma obra de uma época anterior, mas que é capaz de transmitir suas qualidades 

formais através de seus atributos, como por exemplo, sua cor, forma e concepção, como 

testemunhos e superação do tempo (RIEGL, 1999). 

Para esta pesquisa, o apresentado por Riegl (1999) contribui para o entendimento de 

que um determinado monumento pode assumir diversos tipos de valor e com isso podem ser 

conduzidos e transformados em um bem patrimonial, ou seja, em uma estrutura ambiental de 

interesse à preservação patrimonial, dada a sua relevância e valoração pelos sujeitos 

envolvidos com ela. 

A partir do estabelecido por Riegl (1999), outras pesquisas foram desenvolvidas, como 

por exemplo, as de Lacerda (2002), Viñas (2005), Jokilehto (2002), Mason (2002), entre 

outros autores. Essas pesquisas vieram contribuir com algumas interpretações da teoria dos 

valores adaptando-a às práticas de salvaguarda patrimonial, à luz dos princípios 

contemporâneos da conservação e apresentando outros tipos de valores possíveis de serem 

aferidos aos bens patrimoniais.  

Para tanto, segundo diz Lacerda (2002), em seu artigo sobre “Os valores das estruturas 

ambientais urbanas: considerações teóricas”, as estruturas ambientais de interesse à 

preservação são formadas por um complexo sistema de objetos, que se apresentam com 

aparência diversa, e um complexo sistema de ações, que intervém transformando o espaço 

onde se inserem. Esses objetos são estruturas resultantes das ações do homem e representantes 

de sua história, contudo, são alvos de intervenções ditadas pelas próprias necessidades 

humanas, como as econômicas, sociais, afetivas, políticas e culturais. 

Para Lacerda (2002) é possível identificar os valores das estruturas ambientais urbanas 

de interesse à preservação, ou seja, dos bens patrimoniais, pois são valores fortemente 

imbricados com a cultura de uma dada comunidade, que se complementam e se articulam, se 

sobrepondo através das gerações. Contudo, ela se vale da concepção de Riegl (1999), que o 

valor não é eterno e sim como um evento histórico. Alerta que a identificação desses valores 

não é simples e, já que alguns deles são herdados, no futuro, podem não mais existirem. 
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Porém, o que importa identificar num dado momento são os valores que representam 

fundamentalmente a comunidade envolvida e seu contexto cultural. 

Sobre esse assunto, Viñas (2005) faz uma relação com as ações de salvaguarda 

patrimonial, analisando sobre as contestações em relação à avaliação dos bens patrimoniais, 

alvos de conservação, pelos sujeitos dentro da mesma geração e entre gerações, argumentando 

sobre até que ponto a realização de tal ação de salvaguarda representa uma garantia, já que 

para sua realização não se tem a noção de como os sujeitos que virão (os herdeiros) 

interpretarão tal ação e tal valor considerado, por mais que eventualmente seja embasada nos 

envolvidos atualmente com o bem a ser conservado.  

Também levando em consideração o estabelecido por Riegl (1999) e a existência de 

uma pluralidade de valores possíveis de serem aferidos a um bem patrimonial, Jokilehto 

(2002) acrescenta e define duas categorias de valor: a dos valores culturais e a dos valores 

sócio-econômicos.  

Os valores culturais são o que caracterizam dada comunidade e sua cultura, sendo 

representados por três tipos de valores: o valor de identidade, o valor relativo artístico e o 

valor de raridade. O primeiro faz referência ao simbólico, ao espiritual e à tradição da 

comunidade; o segundo, que também pode ser chamado de valor técnico, remete às 

realizações do mesmo autor ou da mesma cultura; e, o terceiro, o valor de raridade aponta a 

importância sobre a existência de alguns recursos pertencentes a um determinado contexto 

cultural (JOKILEHTO, 2002).  

Quanto aos valores sócio-econômicos, se incluem três tipos: os valores funcionais e de 

uso, o qual remete também à utilização para fins do turismo; o valor político, apontando aos 

interesses de dada política; e, o valor econômico, que encara o patrimônio como um recurso e 

o submete a avaliações de custo-benefício. 

Contudo, para Jokilehto (2002), a atribuição desses valores é um procedimento 

relativo à cultura e aos sujeitos envolvidos nessa atribuição, e o reconhecimento do bem 

patrimonial é resultado desse procedimento, que o reconhece como algo singular, sendo esse 

reconhecimento a base fundamental para sua salvaguarda 
11

. 

                                                           
11

 A importância do envolvimento dos demais sujeitos da comunidade, além dos especialistas do patrimônio, no 

procedimento de atribuição de valores a um bem é citada também no documento da Carta de Burra. Esse 

documento foi lançado na Austrália, em 1979, pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) - 

apresenta outras versões, dentre elas a de 1999, que é tida como referência no âmbito da teoria da conservação 

contemporânea no que tange aos valores patrimoniais - e considera que um bem patrimonial apresenta um 

conjunto de valores históricos, estéticos, científicos, sociais ou espirituais para determinada cultura e que por sua 

vez esse conjunto conforma a significância do bem para a comunidade em que pertence (ICOMOS Austrália, 

1999).  
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Assim, constata-se que há uma pluralidade de valores existentes na sociedade, e que 

resultam em julgamentos de valores diferentes por também existir uma diversidade cultural 

que se constrói com o passar do tempo, por isso, os valores dos bens patrimoniais são 

específicos de cada contexto cultural e da forma como a comunidade os cultua, conforme 

estabeleceu Riegl (1999) anteriormente. 

No entanto, constatou-se com o exposto, até o momento, que os valores dos bens 

patrimoniais mudam com o tempo e eles dependem da relação do sujeito com o bem, pois são 

resultados de julgamentos sociais, logo têm uma dimensão subjetiva, que está relacionada 

com a percepção dos atributos do bem. 

Fazendo referência a Mason (2002), que afirma que ainda há pouco conhecimento em 

relação à avaliação dos valores atribuídos aos bens patrimoniais, constata-se que os valores 

são elementos essenciais para guiar qualquer decisão de salvaguarda patrimonial. Os valores, 

para ele são com frequência utilizados em dois sentidos nas ações de salvaguarda, um “como 

moral, como princípios ou outras ideias que servem como guias para a ação (individual e 

coletiva)” 
12

; e outro como “referência às qualidades e características visto nas coisas, em 

especial as características positivas (reais e potenciais)” 
13

.  

Mason (2002) esclarece ainda, reforçando o referenciado por RIEGL (1999) e por 

Lacerda (2002), que para as ações de salvaguarda os valores não são facilmente encontrados, 

nem simplesmente fixados e imutáveis, pois são estabelecidos com o passar do tempo, através 

da interação entre os sujeitos envolvidos com o patrimônio e o contexto cultural onde se 

inserem (MASON, 2002, p. 07, tradução da autora). 

Como forma de amenizar a necessária avaliação dos valores, Mason (2002) apresenta 

uma tipologia de valores que tem referências nos tipos de valores desenvolvidos por vários 

estudiosos e organizações do campo da conservação, entre eles Riegl (1982), Lipe (1984), 

pela Carta de Burra do Austrália Icomos (1999), Frey (1997), e pelo Patrimônio Inglês 

(1997). Com isso, Mason (2002) abstrai duas categorias de valores: a dos valores 

socioculturais e a dos valores econômicos.  

Os valores socioculturais são aqueles atrelados ao bem por deterem significado devido 

à beleza, idade, arte ou associação com os sujeitos ou a algum evento significativo da 

comunidade, como por exemplo, o valor histórico, o valor estético, o valor social, o valor 

simbólico/cultural ou o valor religioso/espiritual. Os valores econômicos já são aqueles que se 

                                                           
12

 “as morals, principles, or other ideas that serve as guides to action (individual and collective)” 
13

 “in reference to the qualities and characteristics seen in things, in particular the positive characteristics (actual 

and potential)” 
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baseiam em análises econômicas, onde é subentendido um valor utilitário, seja vinculado ou 

não a uma noção de mercado, tornando o bem patrimonial passível de movimentar ou não 

economicamente o lugar onde se insere.  

A existência de vários tipos de valores diferentes e possíveis de serem aferidos aos 

bens patrimoniais e a interação existente entre eles torna a classificação de uma única 

tipologia algo complexo, por isso, Mason (2002) defende que para amenizar essa dificuldade 

é imprescindível a participação dos sujeitos interessados na salvaguarda, como a comunidade, 

os especialistas e os gestores públicos, de modo que eles expressam as reais características do 

patrimônio em questão e discutam sobre os valores atribuídos e classificados por eles. 

Os valores históricos para Mason (2002) são aqueles que transmitem uma relação do 

bem com o passado, podendo advir desde a idade do seu material, da sua associação com 

pessoas ou eventos, até da sua raridade e/ou singularidade, como do seu potencial como 

documento. Existem ainda dois tipos de valor histórico: o educativo, que é encontrado através 

do potencial de conhecimento do bem sobre o passado no futuro; e o valor artístico, que é 

comprovado através do reconhecimento do estado único do bem como um exemplo primoroso 

de um artista ou de um estilo.  

Os valores estéticos se referem às qualidades visuais do bem, aquelas que permitem 

interpretações da beleza, do sublime, das ruínas e das relações formais e sensoriais do bem. 

Para Mason (2002), esse tipo de valor contribui “para uma sensação de bem-estar e é talvez o 

mais pessoal e individualista dos tipos de valores socioculturais” (MASON, 2002, p. 12, 

tradução da autora). 

Os valores sociais permitem e facilitam as relações sociais de uma comunidade, 

representam os sentimentos de pertencimento dos grupos sociais e resultam da herança e 

características específicas de um território (MASON, 2002). 

Sobre o valor simbólico/cultural, Mason (2002) explica que são provenientes de 

processos de afiliação cultural e que, portanto, não existe nenhum bem sem valor cultural. 

Esse valor se relaciona com o modo de convívio de uma comunidade, com os processos 

históricos, políticos ou étnicos. Fazem menção aos significados que não são necessariamente 

passados ao longo do tempo, como os referentes a fatos históricos e as tradições. 

Já o valor religioso/espiritual, esses podem ser compreendidos quando o bem é 

imbuído de significados sagrados. Eles emanam das crenças religiosas e são valores que 

provêm das experiências de adoração ou de fé (MASON, 2002). 
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Contudo, o que se conclui a partir dos autores citados acima é que eles estabelecem 

uma redefinição aprofundada dos valores de rememoração e de contemporaneidade 

estabelecidos por Riegl (1999), mas, à luz dos princípios da teoria contemporânea da 

conservação, adaptando-os conforme os paradigmas de salvaguarda que surgem na 

contemporaneidade.  

Os tipos de valores dos bens patrimoniais são deste modo, esclarecidos de acordo com 

a interpretação de quem os afere, atentando para a situação do bem, seu contexto cultural e o 

julgamento dos sujeitos envolvidos com a valoração. É, portanto, uma atividade complexa, 

exigindo uma pesquisa aprofundada dos aspectos do bem patrimonial. 

O importante para esta pesquisa é, no entanto, adaptar a teoria dos valores dos bens 

patrimoniais, em particular, a pluralidade de valores referenciada, ao caso em estudo, para 

compreender as relações que se estabelecem entre os valores encontrados, mas antes disso, se 

conclui que é importante identificar os atributos (aquilo que é próprio e particular do bem) e 

os significados do bem para os sujeitos envolvidos, validando socialmente os valores. 

Para tanto, esta pesquisa toma como referência o que estabelece Riegl (1999), partindo 

das definições feitas por ele, sobre os tipos que os valores podem assumir, sendo que a 

exclusão de algum tipo de valor ou o acréscimo vai partir da adaptação ao estudo de caso e ao 

estabelecidos pelos outros autores referenciados.  

Sendo assim, a esta pesquisa o aporte teórico sobre os valores dos bens patrimoniais 

contribui para compreender que o patrimônio agrega valores e os transmite ao longo do tempo 

e assim, permite que suas características classificadas como importantes à salvaguarda sejam 

captadas, podendo ser extraídos alguns dos seus atributos através dos sentidos, como através 

da leitura de sua forma, ou através das cores, texturas, etc. 

Esse patrimônio, por ter sido classificado como portador de significados e valores, 

expressos na sua estrutura física e ambiental, ou seja, em seus atributos edificados e na sua 

vegetação, por exemplo, através do reconhecimento de uma instituição de salvaguarda 

patrimonial, logo, juridicamente protegido, enquanto bem patrimonial, sua leitura pressupõe 

as condições de acesso a esses atributos que justificam sua classificação. 

Não obstante, por ser a atribuição de valores algo particular de cada um, o sujeito 

atribui valores que podem ser diferentes daqueles atribuídos pelos especialistas que 

classificaram o bem patrimonial, e que por sua vez, também podem ser diferentes dos quais o 

autor ou autores de tal obra atribuiu.  
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Cabe, assim, a esta pesquisa, atentar durante a interpretação dos valores do conjunto 

arquitetônico e paisagístico da Praça Batista Campos às características do contexto cultural 

onde se insere e à validação do julgamento dos sujeitos com ele envolvidos, a luz da teoria 

dos valores referenciada por Riegl (1999). 

 

 

1.2 A SIGNIFICANCIA DOS BENS PATRIMONIAIS: CONCEITOS E REMUNERAÇÃO 

 

 

O tema da significância, no âmbito da conservação urbana é algo novo, seu conceito se 

encontra em construção, não sendo ainda definida a sua teoria. Mas, nos dias atuais sua 

concepção é central entre os processos e ações de salvaguarda dos bens patrimoniais, assim 

como nas discussões da teoria contemporânea da conservação (VIÑAS, 2005). 

Para um melhor entendimento sobre esse tema é importante relatar sobre como os 

documentos que guiam as ações de salvaguarda patrimonial referem-se a ele e qual é a sua 

relação com as discussões contemporâneas da teoria da conservação.  

O primeiro documento que citou o termo da significância dos bens patrimoniais foi a 

Carta de Veneza (1964), mas não o desenvolveu mais afundo 
14

. Foi no documento da Carta 

de Burra, elaborado pela Austrália - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(ICOMOS) 
15

 (1980) que a significância foi mais desenvolvida e adquiriu um impulso 

expressivo no campo da conservação (CURY, 2004). 

Na Carta de Burra a significância foi definida como uma expressão que designa o 

valor estético, histórico, científico ou social de um bem para as gerações passadas, presentes 

ou futuras, e a preservação da significância cultural de um bem foi tida como o objetivo 

principal da conservação. Contudo, através da publicação das outras quatro versões existentes 

desse documento, realizada pelo Austrália ICOMOS, foram lançadas diretrizes para o 

estabelecimento do significado cultural e a operacionalização da significância 
16

. 

                                                           
14

 A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou 

rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento 

histórico. Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o 

tempo, uma significação cultural (Carta de Veneza, In: CURY, 2004, p.92).  
15

 Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) da Austrália, responsável pela publicação das 

quatro versões da Carta de Burra, nos anos de 1978, 1981, 1988 e 1999, o qual reconhece apenas à última.  
16

 A compreensão do significado cultural, segundo a Carta de Burra de 1999, compõe-se de quatro passos: 

inicialmente o de identificação do sítio e suas associações, resguardando-o e tornando-o seguro; em seguida o 

recolhimento e registro das informações (fontes documentais, físicas e orais) suficientes para a compreensão do 

significado do sítio; depois à avaliação do significado e; por último à preparação da declaração de significância 
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De acordo com a definição do ICOMOS, a significância é uma expressão que se 

relaciona diretamente com os valores e aos atributos dos bens patrimoniais, inerentes ou 

adquiridos com o tempo, estando relacionada com todos os aspectos valorativos que 

coexistirem, os quais devem ser aceitos nas possíveis situações de divergência dos atores 

envolvidos na construção da significância (Austrália ICOMOS, The Burra Charter, 1999).   

A partir do conjunto de definições estabelecido pela Carta de Burra, a significância 

passou a orientar as ações de salvaguarda patrimonial, assumindo um papel importante e 

determinante na conservação dos bens patrimoniais, passando a ser fundamental para a 

formulação de políticas de salvaguarda. 

Contudo, críticas quanto à postura, abordagem e resultados obtidos a partir dos 

procedimentos definidos pela Carta de Burra foram surgindo, com o passar do tempo, 

principalmente a respeito da construção da significância de um bem. Algumas críticas foram 

lançadas por autores como, por exemplo, Tainter e Lucas (1983), Green (1998), Anderson 

(1998) e Zancheti et al (2009). 

Tainter e Lucas (1983), no artigo Epistemology of the significance concept
 17

 criticam 

quanto à abordagem objetiva com que é tratada a significância na Carta, pois para eles a 

significância é atribuída por sujeitos e não inerente ao bem, podendo variar entre os sujeitos e 

mudar com o tempo.  Para esses autores, é primordial a importância do sujeito no processo de 

construção do conhecimento da significância, entendendo que a relação entre sujeito e o bem 

não é única e nem dada, é algo que esta relacionada ao contexto cultural em que se insere e ao 

momento em que se apreende. 

Green (1998), no seu artigo The social construction of historical significance 
18

 critica 

que com a instrumentalização do exposto na Carta, apenas especialistas do campo da 

conservação seriam capazes de construir a significância de um bem patrimonial. Ele defende 

que a atribuição dos significados não é algo dado só por especialistas, mas sim por outros 

                                                                                                                                                                                     
(Austrália ICOMOS, The Burra Charter, 1999). Entende-se que dessa forma, só os especialistas são capazes de 

compreender os procedimentos para a construção da significância, pois seguindo o que recomenda a Carta 

citada, é necessário ter um conhecimento prévio de técnicas de levantamentos e análises de dados no campo da 

conservação para concluir as quatro etapas. Nesse sentido, cabe então, aos especialistas terem bom senso e 

responsabilidades específicas ao contexto cultural onde o objeto considerado à significação se insere. A etapa de 

construção da significância termina, segundo a Carta de Burra (1999), com a preparação de uma declaração. No 

entanto, o documento indica também procedimentos de monitoramento e de revisão do processo realizado como 

últimas ações. A partir disso, percebe-se que nenhuma recomendação é levada em conta quanto às possíveis 

divergências entre os atores envolvidos nessa etapa e à priorização dos valores que eles atribuiriam.  
17

 TAINER, Joseph and LUCAS, John G. 1983. Epistemology of the significance concept. American Antiquity, 

48 (4): 707-719. 
18

 GREEN, Howard L. 1998. The social construction of historical significance. In Preservation of what, for 

whom? A critical look at significance, ed. Michael Tomlan, 85-94. Ithaca: National Council for Preservation 

Education. 
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atores sociais, ou seja, o importante é respaldar a pesquisa para se construir a significância nas 

relações sociais e históricas que existem entre grupos sociais envolvidos com o bem. 

Na mesma linha de pensamento de Tainter e Lucas (1983), Green (1998) entende que 

o sujeito é um agente que interage com o bem, mas acrescenta que esse sujeito deve ser tido 

como um ente coletivo e não individual, com isso, esclarece que a significância de um bem 

vai se construindo no presente e não deve ser determinada somente por especialistas e sim por 

um grupo social que interage com o bem. Para esse autor, numa perspectiva social e histórica, 

a significância é dada a partir da interação de grupos sociais distintos, com uma pluralidade de 

atores envolvidos, tomando significados diversos em relação ao tempo e aos sujeitos.  

Outra crítica importante foi dada por Anderson (1998), que entende que a significância 

só pode ser construída por uma relação intersubjetiva dos sujeitos envolvidos com o bem, ou 

seja, refere-se quanto à subjetividade existente na compreensão da significância, que é 

evidenciada devido à pluralidade dos sujeitos que conferem uma pluralidade de valores ao 

bem, onde esses assumem uma posição importante na construção da significância junto com 

os suportes de memória. 

Esses suportes de memória são destacados por Zancheti et al (2009), no artigo também 

faz uma crítica à definição sobre a construção da significância posta pela Carta de Burra.  

Para Zancheti et al (2009) “a construção da significância é feita com significados do 

presente e do passado, e esses somente podem ser apreendidos quando se usam suportes de 

memória como livros, documentos, fotografias, dentre outros”. Esses suportes de memória, 

portanto, seriam como mediadores das escolhas entre os significados do passado e do presente 

“num processo de julgamento de significados e de valores, identificando aqueles que serão 

priorizados na conservação do bem patrimonial. Com isso, o resultado desse julgamento seria 

ou não validado socialmente” (ZANCHETI at al, 2009, p. 04). 

Zancheti et al (2009) tiveram como aporte o estabelecido por Tainter e Lucas (1983), 

Green (1998), Anderson (1998), dentre outros autores, e com isso puderam redefinir a 

significância como sendo “o conjunto de valores que é o resultado do julgamento e da 

validação social de significados passados e presentes de um objeto”, e que esse julgamento “é 

feito no presente e utiliza como referência os significados e valores do passado apoiado em 

instrumentos de memória reconhecidos pela sociedade” (ZANCHETI et al, 2009, p. 5). 

Contudo, admite-se como contribuição para fins desta pesquisa que a significância é o 

conjunto de significados e valores socialmente atribuídos a um bem, conforme redefinido por 

Zancheti et al (2009), e que todos os valores passam a ter importância nas decisões da 
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conservação e por isso devem ser verificados, tanto aqueles conferidos no passado, quanto os 

atribuídos hoje, e que para isso, deve-se valer de suportes de memória para se validar 

socialmente os significados e valores conferidos. 

Essa definição de significância parece ser a mais coerente com os argumentos das 

teorias contemporâneas da conservação, principalmente quanto aos que foram desenvolvidos 

por Salvador Muñoz Viñas (2005), em seu livro “Contemporary Theory of Conservation” 
19

, 

onde estabelece que a ação de conservar deva visar à manutenção dos significados dos 

objetos, que são adquiridos no passado e transportados para o futuro, visando garantir as 

possibilidades de surgimento de novos significados e valores no presente e no futuro 
20

. 

O objeto na contemporaneidade corresponde aos bens patrimoniais, que são 

entendidos nesta pesquisa como manifestações físicas de pensamentos de uma cultura, que 

agem como símbolos retendo as crenças de uma dada cultura em um momento específico 

através dos seus atributos, sendo compreendidos como objetos que agregam valores, 

transmitindo-os ao longo do tempo (VIÑAS, 2005 e CAPLE, 2006). 

O que a teoria contemporânea da conservação traz de novo é exatamente a reflexão 

sobre a necessidade de transmissão dos bens patrimoniais através do tempo, transmitindo os 

seus atributos, significados e valores para apreciação das futuras gerações. Com isso, a 

conservação passa a ser entendida como uma expressão que engloba de uma maneira geral a 

salvaguarda do patrimônio para os herdeiros dos bens patrimoniais, ou seja, todos os atos para 

prolongar a vida de um bem. Para tanto, essa ação poderá ser melhor sucedida quando 

especificada em cada contexto cultural relevante, levando em conta a pluralidade de 

significados e valores atribuídos pela sociedade envolvida com o bem patrimonial. 

Desde meados do século XVIII até o fim do XX a definição de conservação não 

mencionava a possibilidade de interpretação dos significados e dos valores dos bens 

patrimoniais pelos herdeiros desses bens. O primordial era restabelecer a “unidade potencial” 

do objeto, ou seja, restabelecer sua matéria, conforme Brandi (2004) 
21

.  

                                                           
19

 (Teoria contemporânea da conservação) Neste trabalho foi utilizada a tradução inglesa: MUÑOZ VIÑAS, 

Salvador.  Contemporary Theory of Conservation. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 
20

 VIÑAS (2005) considera que os argumentos contemporâneos têm como base as teorias já existentes (teorias 

clássicas da restauração que se situaram até os anos de 1980) e as discussões mais recentes sobre a conservação, 

estabelecidas por diversos autores, entre eles, CAPLE (1996). 
21

 A Teoria da Restauração de BRANDI, publicada desde 1963, é uma obra basilar na teoria da conservação e 

um marco fundamental e não superado. Seu pensamento indica que a ação de restauro deve ser pontuada como 

evento histórico, tal como é, pelo fato de ser um ato humano e de inserir-se no processo de transmissão da obra 

de arte para o futuro (LIRA, 2009). Nesse sentido, pode-se afirmar que mesmo de forma implícita, a noção de 

significância é tratada por BRANDI (1963), pois o que importa na restauração, para ele, é o momento em que é 

feita e a consequente transmição dos significados e valores do objeto restaurado para as gerações futuras. 
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Já os argumentos contemporâneos estabelecidos por Caple (1996) e Viñas (2005), por 

exemplo, vem ampliar o modo como o sujeito se relaciona com o objeto a ser conservado, 

atentando para a necessidade de admitir as diferentes linhas de pensamento que a ação de 

conservação implica como a dos sujeitos que são envolvidos com o objeto, sejam eles 

especialistas da conservação ou usuários e/ou proprietários dos objetos a serem conservados.  

O foco dos preceitos contemporâneos, portanto, está na relação entre objeto e sujeito, 

onde a decisão de conservação de um objeto parte do entendimento de que é necessário 

orientar-se a partir do estado de conservação do bem e ter como pressuposto inicial a 

manutenção da diversidade dos seus atributos, significados e valores, ou seja, da sua 

significância (VIÑAS, 2005). 

Dessa forma, entende-se que os princípios contemporâneos da conservação vêm 

modificar o estabelecido na Carta de Burra quanto à construção da significância dos bens 

patrimoniais, e atualizar sobre os processos e ações de salvaguarda patrimonial, pressupondo 

que um bem patrimonial não carrega os mesmos significados e valores ao longo do tempo, 

pois esse bem pode representar distintos significados e valores no tempo e até para uma 

mesma comunidade em um mesmo momento.   

Viñas (2005) alerta que para a identificação dos significados e valores de um bem 

patrimonial é necessário refletir a respeito de alguns aspectos, os quais devem ser 

considerados nessa identificação, como por exemplo, os demonstrados a seguir. 

Quando um bem é tombado ele expressa valores através de seus atributos que se pode 

atribuir naquele momento da classificação como patrimônio, mas o que se entende é que, 

como é um bem, faz parte de dada cultura, e a cultura é algo que não é estático, ela tem uma 

dimensão dinâmica, está em constante mudança, e como os valores reconhecidos de um bem 

podem mudar no tempo, inclusive podendo deixar de ter valor e assumir outros valores, então, 

por conta disso surge à necessidade de uma compreensão de algo que dê conta dessa dinâmica 

e, partindo disso é que veio a noção da significância, que expressa que os valores e os 

significados dos bens patrimoniais mudam no tempo e não podem ser reconhecidos apenas 

por especialistas, e sim validados socialmente através de julgamentos daqueles envolvidos 

com o bem. 

O processo de valorização dos bens patrimoniais, contudo, pode se desenvolver a 

partir de duas linhas de pensamento. A primeira alega que a valorização é uma característica 

                                                                                                                                                                                     
Contudo, nesta pesquisa o pesamento de BRANDI (2004) não foi tido como aporte teórico principal sobre a 

significância, mas sim como complementar para se discutir a teoria contemporânea da conservação. 
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própria e exclusiva dos bens, cujos valores intrínsecos estão associados as suas características 

físico-espaciais. Já a segunda alega que a valorização é uma ação que o sujeito realiza sobre 

os bens, isto é, ação segundo a qual ele atribui valor aos bens (ZANCHETTI, 2009, p. 04).  

Frondisi (2009) apresenta uma posição alternativa que incorpora os contextos acima, 

argumentando que “a valorização é um ponto de confluência dos objetos e dos sujeitos dentro 

de um âmbito de relações sociais, culturais ou econômicas”. Para ele, o sujeito é a entidade 

que atribui o valor ao objeto segundo suas qualidades e informado pelo contexto social, 

cultural e econômico onde se insere (FRONDISI apud ZANCHETTI, 2009, p. 4). 

A partir dessas linhas de pensamento amplia-se a compreensão sobre os significados 

do bem, cujos valores de maior importância para a sociedade são de várias categorias, 

construídos intersubjetivamente por muitas gerações. Nessa relação permanente entre sujeito e 

objeto, verifica-se que é fundamental a conservação do conjunto de significados e valores que 

formam sua significância, pois apenas os atributos do objeto não são suficientes para 

expressar sua significância, mas são essenciais como suportes para a transmissão dos 

significados e valores a partir da manutenção de sua condição como atributo. 

Por tudo isso, esta pesquisa se aportou nas teorias contemporâneas da conservação, 

pois estabelecem preceitos que mais se conectam com a definição da significância admitida 

aqui - significância é o conjunto de significados e valores socialmente atribuídos a um objeto, 

sendo que esse conjunto de valores é o resultado do julgamento e da validação social de 

significados passados e presentes desse objeto, o qual é feito no presente e utilizado como 

referência aos significados e valores do passado apoiado em instrumentos de memória 

reconhecidos pela sociedade. 

É importante destacar que significado para esta pesquisa quer dizer o mesmo que 

relevância, pois como o significado é algo atribuído socialmente e remete aquilo que é 

relevante, entende-se que pode ser identificado como a relevância que dado objeto tem para o 

sujeito que lhe observa. 

Contudo, é com esse aporte teórico, junto com o referencial sobre a teoria dos valores 

que esta pesquisa discute o problema do caso em estudo e objetiva encontrar a significância 

do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista Campos. 
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1.1.1 As categorias dos atributos 

 

 

Importa-se neste momento em definir que para esta pesquisa os bens patrimoniais são 

objetos de onde se podem captar suas características – seja as do momento de sua origem ou 

de períodos posteriores advindos do seu percurso de vida – e extrair da sua aparência os seus 

atributos, sejam eles naturais ou construídos, ou seja, aquilo que é próprio e particular de cada 

bem patrimonial.  

Os bens, portanto, são considerados como uma entidade física ou como documento 

histórico que se constitui de evidências da atividade humana ligada à determinada cultura, que 

guardam informações históricas e da memória e tradição de uma sociedade (CAPLE, 2006). 

Nesse sentido, os atributos do bem podem ser identificados através dos sentidos, pela 

aparência da sua forma, da cor e da textura, por exemplo. Contudo, segundo Delphim (2005) e 

Cabral e Souza (2005), os atributos de um bem patrimonial podem ser reunidos em três 

categorias - a física, a biológica e a antrópica - e devem ser considerados não isoladamente, 

mas a partir de suas inter-relações. 

Na categoria física estão relacionados as características do solo e dos recursos 

hídricos. Na biológica a aparência da cobertura vegetal e da fauna, incluindo também o 

homem como parte da natureza. Já na antrópica, estão relacionadas as características dos 

aspectos econômicos, sociais, culturais, históricos e políticos, ou seja,  os atributos que 

compreendem a ação humana, como por exemplo, identificados no traçado, nos edifícios, nas 

árvores, nos espaços públicos e no mobiliário e equipamentos urbanos (DELPHIM, 2005 e 

CABRAL e SOUZA, 2005). 

Contudo, para fins desta pesquisa e conforme a particularidade e aparência do bem 

patrimonial em questão – a área urbana que conforma o conjunto arquitetônico e paisagístico 

da Praça Batista Campos – as categorias dos atributos reunidas acima são insuficientes para 

compreender aquilo que é próprio da área em estudo, ou seja, os tipos de atributos nela 

encontrados. 

Com isso, houve a necessidade de se adaptar e estabelecer outras categorias que 

reunissem todos os atributos identificados nesta pesquisa 
22

: a categoria dos atributos físico-

espaciais; dos atributos histórico-culturais e dos atributos da fauna e da flora.  

                                                           
22

 A categorização dos atributos próprios da área de estudo foi estabelecida após a realização da pesquisa 

documental, que indicou aqueles atributos encontrados na área desde sua institucionalização patrimonial – tanto 

os identificados pelo grupo da comunidade, na década de 1980, quanto pelos especialistas, na década de 1980 e 



32 
 

 
  

Na categoria dos atributos físico-espaciais estão relacionadas as características da área 

quanto ao solo, ao traçado, às edificações, aos estilos arquitetônicos, ao parcelamento do solo, 

ao uso do solo, entre outras que correspondem  à aparência das construções feitas pelo 

homem. Quanto à categoria dos atributos histórico-culturais correspondem os aspectos 

históricos, sociais e culturais característicos da área, identificados através das expressões e 

referências cultuais e históricas que a área veio apresentando em seu percurso de vida. Na 

categoria dos atributos da fauna e da flora estão relacionadas as características da vegetação, 

da arborização, das espécies vegetais e dos animais que são encontrados na área. 

As três categorias dos atributos que serão adotadas na pesquisa foram definidas de 

modo a abarcar todas as características do bem patrimonial em questão, que é considerado 

aqui como um documento histórico e uma entidade física-espacial, exemplo da atuação do 

homem e da natureza, que reuniram uma combinação de atributos que constitui a aparência do 

conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista Campos. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
em 1999. Isso serviu de base fundamental para identificar os atributos de hoje – através da validação social dos 

sujeitos envolvidos com o bem em questão. A explicação completa e detalhada sobre os atributos podem ser 

lidos no Capítulo III. 
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2 CAPÍTULO: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

No que tange a presente pesquisa os procedimentos metodológicos adotados para gerar 

informações do caso em estudo e permitir a identificação dos atributos, a interpretação dos 

valores e o encontro da significância do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista 

Campos (CAPPBC), a luz das teorias contemporâneas da conservação foram o procedimento 

de pesquisa documental, o método de observação direta e a análise de conteúdo. 

O procedimento de pesquisa documental adotado se baseou em Silva e Grigolo (2002), 

que ensinam que essa é uma atividade onde se investigam materiais que ainda não receberam 

uma análise mais aprofundada, onde a intenção é selecionar, tratar e interpretar a informação 

bruta, objetivando extrair dela algum sentido, podendo assim contribuir não só com a 

pesquisa que está sendo desenvolvida, como com futuras investigações. 

O método de observação direta desta pesquisa buscou de forma qualitativa intensificar 

a objetividade das informações colhidas do caso em estudo. Esse procedimento, segundo 

Marconi e Lakatos (2002), permite indicar, ao anotar as informações, quais os eventos reais e 

sua interpretação para o alcance dos objetivos traçados na pesquisa.  

Para tanto, a observação direta pautou-se principalmente no estudo da forma urbana da 

área que conforma o CAPPBC e para isso foi necessário se apropriar de teorias que 

esclarecem como realizar a leitura de uma forma urbana, das quais as formuladas por Lamas 

(1992) e Pereira (1996) foram tomadas como referência nesta pesquisa. 

Para auxiliar nos procedimentos de pesquisa documental e de observação direta 

buscou-se referência também, à metodologia para identificação e autenticação do patrimônio 

cultural desenvolvida pelo Centro de Estudos Avançados em Conservação Integrada 

(CECI)
23

, que apresenta um método de interpretação do patrimônio que permite consolidar 

informações sobre os seus atributos e valores. 

Uma das etapas de aplicação dessa metodologia é a identificação do bem cultural, que 

se realiza através da adoção do método histórico, de história oral, de leitura da forma urbana e 

de levantamento dos bens patrimoniais, objetivando o reconhecimento dos conteúdos 

                                                           
23

 PONTUAL, Virgínia; ZANCHETI, Silvio; LAGO, Anna E.; LIRA, Flaviana; MILFONT, Magna; 

HARCHAMBOIS, Mônica; CABRAL, Renata; PICCOLO, Rosane. Metodologia para identificação e 

autenticação do patrimônio cultural. Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada. Textos para 

Discussão – Série 03: Identificação do Patrimônio Cultural. Vol. 27. Olinda, 2008. Disponível em: 

http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/textos-para-discussao/345-textos-para-discussao-v-27.html (Acesso 

em: 30/03/2011). 

http://www.ceci-br.org/ceci/br/publicacoes/textos-para-discussao/345-textos-para-discussao-v-27.html
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históricos e formais do bem cultural, ou seja, das suas características e atributos. Para essa 

etapa é recomendada a realização de visitas no local onde se insere o bem e de leituras de 

fontes secundárias (PONTUAL et al, 2008).  

No caso das visitas, para facilitar a coleta de informações sobre as características da 

forma do bem, ou seja, sobre seus atributos, o CECI elaborou fichas de levantamento de 

campo. O conteúdo dessas fichas – aspectos a serem observados em campo – foi uma das 

ferramentas que serviram de auxílio ao procedimento de observação direta desta pesquisa, que 

também se aportou para auxiliar na pesquisa documental, em algumas recomendações da 

metodologia do CECI para identificar os conteúdos históricos do bem, sendo adaptadas ao 

caso em estudo. 

Recomendações quanto à aplicação do método de análise de conteúdo colocadas por 

Bauer (2008) e por Bardin (1997) serviram de referência para esta pesquisa. No entanto, antes 

de iniciar a análise foram aplicadas entrevistas com o objetivo de identificar quais atributos 

são conferidos à área urbana do CAPPBC pelos sujeitos diretamente envolvidos com ela.  

O material colhido com as entrevistas serviu de amostra para a análise de conteúdo, 

possibilitando o processamento das informações quanto à relevância dos atributos conferidos 

pelos entrevistados e à mensuração dessa relevância.  

Contudo, esses procedimentos metodológicos buscaram informações sobre a formação 

e a história da área urbana que conforma o CAPPBC, quanto ao processo de seu 

reconhecimento como bem patrimonial, sobre a situação em que se encontrava antes e no 

momento desse reconhecimento, bem como nos dias atuais - identificando os seus atributos 

do passado e do presente, juntamente com os seus valores -, verificando a relevância dos seus 

atributos para os sujeitos envolvidos diretamente com ela, validando socialmente essa 

relevância e, com isso, permitir a interpretação de quais valores o CAPPBC sustenta 

atualmente e encontrar qual a sua significância. 

 

 

2.1 A PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 

Segundo Silva e Grigolo (2002), nesse método os documentos são materiais que ainda 

não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa.  
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No caso da presente pesquisa buscou-se materiais em fontes primárias e secundárias, 

que continham informações quanto à formação da área onde se insere o CAPPBC, sua 

expansão urbana e a sua história; quanto à legislação incidente e ao processo de 

institucionalização da área; e sobre os atributos do CAPPBC, tanto os existentes antes da 

institucionalização, quanto os conferidos na época da sua institucionalização, bem como sobre 

os seus valores.  

O levantamento quanto à formação e expansão urbana da área teve como intenção 

apresentar informações sobre a cidade de Belém e sobre a Praça Batista Campos e o seu 

entorno, relatando sobre as características do desenvolvimento dessa área urbana, a sua 

história e de sua situação - bem como a respeito de quais atributos existiam na Praça e no seu 

entorno - até o momento em que recebeu a incidência da proteção patrimonial.  

Para isso, foram investigadas publicações bibliográficas, trabalhos acadêmicos e 

demais fontes secundárias, encontradas nas bibliotecas da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), da Universidade da Amazônia (UNAMA) e na biblioteca pública Arthur Vianna da 

Fundação Cultural do Pará (CENTUR). Essas investigações também subsidiaram na coleta de 

informações sobre a história da Praça, muitas vezes encontrada em recortes de jornais e em 

periódicos. 

As informações quanto à legislação incidente na área urbana em estudo e ao processo 

de institucionalização foram adquiridas nas bibliotecas da Secretaria Municipal de Urbanismo 

(SEURB) e da Companhia de Desenvolvimento Metropolitano de Belém (CODEM), bem 

como junto aos órgãos de salvaguarda patrimonial existentes em Belém: no Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Belém (2ª SR/IPHAN), no Departamento do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Pará (DPHAC) e no Departamento de 

Patrimônio Histórico da Fundação Cultural do Município de Belém (DEPH/FUMBEL). 

Na SEURB e na CODEM se teve acesso à legislação e aos parâmetros urbanísticos 

que regulamentam a área urbana, como o Plano Diretor Urbano de Belém - Lei nº 8.655, de 

30 de julho de 2008 - e a Lei de Controle Urbanístico - Lei Complementar nº 02, de 19 de 

julho de 1999 (LCCU). Nessas instituições também foram adquiridos, em meio digital, mapas 

da área - bases cartográficas de 1999 - contendo informações quanto ao zoneamento, ao 

parcelamento do solo, o uso do solo urbano e os corredores de tráfego da área, por exemplo. 

Esses materiais contribuíram para identificar características da área urbana existentes em 1999 

e alguns dos seus atributos, além de auxiliar no procedimento de observação direta da 

pesquisa. 
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Para compreender o processo de institucionalização que incidiu na área foram feitas 

pesquisas nos órgãos de salvaguarda municipal (DEPH), estadual (DPHAC) e federal 

(IPHAN). O DPHAC é o órgão responsável pela salvaguarda do CAPPBC e nele foram 

investigados materiais sobre o processo de tombamento da Praça e sobre o estabelecimento do 

seu entorno de proteção. Nos outros órgãos foram colhidos demais materiais sobre a 

legislação de salvaguarda patrimonial incidente na cidade para identificar a situação do 

CAPPBC em outras instâncias. 

No DPHAC teve-se acesso ao pedido de tombamento feito pelo arquiteto Euler 

Arruda, arquiteta Áurea Costa e demais membros da comunidade, contendo o interesse pela 

proteção da Praça e de alguns imóveis do seu entorno através do tombamento. Esse pedido 

data de 20 de março de 1981 e foi anexado ao Processo nº 0533/81 junto com os pareceres 

técnicos de apreciação dos especialistas do Conselho Estadual de Cultura da época, da então 

coordenadora estadual do patrimônio histórico, artístico e científico (Stella Regina Brito 

Frazão) e do secretário do estado de cultura, desportos e turismo (Acyr Paiva Pereira de 

Castro).   

Contudo, teve-se acesso ao Extrato de Tombamento, datado de 09 de agosto de 1983, 

que institucionalizou o tombamento apenas da Praça, em conjunto com seu mobiliário e flora, 

denominando o bem de Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça Batista Campos. A 

base legal de proteção patrimonial da época foi a Lei estadual de nº 4855 de 03 de setembro 

de 1979, a qual não previa a delimitação de um entorno de proteção e nem incidia sobre 

edificações particulares, fazendo recomendações ao encaminhamento dessas situações ao 

IPHAN. 

Também no DPHAC teve-se acesso a materiais que justificaram o estabelecimento do 

entorno de proteção do então bem tombado, como a Lei nº 5629 de 20 de dezembro de 1990, 

que substituiu a Lei nº 4855 de 1979; os estudos e levantamentos dos especialistas quanto à 

área urbana onde se insere a Praça e às características das edificações do seu entorno; e, o 

termo de aditamento e ratificação de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 

Praça Batista Campos, que especificou a delimitação da área de entorno em 13 de maio de 

1999. 

Quanto às informações sobre os atributos e os valores do CAPPBC conferidos na 

época da sua institucionalização, essas foram coletadas no decorrer da pesquisa dos materiais 

referentes ao tombamento e à delimitação do entorno. Para tanto foi estabelecido dois 
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momentos de identificação dos atributos: os existentes na situação da década de 1980 e os da 

situação em 1999.  

Isso permitiu identificar os tipos de atributos de interesse à salvaguarda e os valores 

conferidos tanto pela comunidade que realizou o pedido de tombamento e pelos especialistas 

que aplicaram a institucionalização patrimonial na Praça, em 1983, quanto pelos especialistas 

que propuseram a institucionalização patrimonial da área de entorno. 

Com isso, pode-se iniciar o procedimento de observação direta já tendo como base os 

tipos dos atributos e dos valores que justificaram o reconhecimento do CAPPBC como bem 

patrimonial, o que permitiu comparar com os atributos e os valores conferidos hoje e verificar 

as transformações que eles sofreram. 

 

 

2.2 A OBSERVAÇÃO DIRETA 

 

 

O procedimento de observação direta teve como arcabouço teórico e metodológico os 

trabalhos desenvolvidos por Lamas (1992) 
24

 e Pereira (1996) 
25

, que estabelecem meios para 

a aplicação da leitura da forma urbana que mais se adaptam ao caso em estudo.  

A finalidade da realização do estudo da forma urbana foi coletar informações quanto 

aos elementos que estruturam e constituem a área urbana do CAPPBC, permitindo identificar 

os atributos atuais da área, as características da dinâmica urbana corrente e as transformações 

ocorridas na área desde 1999 até hoje, se os atributos do passado ainda são encontrados, se 

foram descaracterizados, se foram substituídos por outros atributos, ou então, se existem 

novos atributos além dos existentes em 1999.  

Em seu livro “Morfologia urbana e desenho da cidade” Lamas (1992) entende que os 

fatores socioeconômicos, políticos e culturais são os que condicionam a forma de uma área 

urbana, e que a arquitetura é a forma humanizada do espaço urbano. Portanto, uma área 

urbana se conforma em uma estrutura física e funcional, pois é também determinada por 

concepções estéticas, ideológicas, culturais e arquitetônicas, que representam o 

comportamento e a utilização do espaço por uma dada comunidade. 

                                                           
24

 LAMAS; J. M. R. G. Morfologia urbana e desenho da cidade. sl: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992 
25

 PEREIRA, Luz Valente. A leitura da imagem de uma área urbana como preparação para o planejamento / ação 

da sua reabilitação. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1996. 
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Com isso, para o estudo da forma urbana, análises de elementos como o solo, o lote, o 

edifício, o quarteirão, a fachada, o logradouro, o traçado, a praça, o monumento, a vegetação, 

o mobiliário urbano e os perfis viários, ou seja, elementos que constituem a forma da área são 

essenciais, pois configuram a área urbana e expressam os fenômenos que originaram 

determinada área (LAMAS, 1992).  

Para tanto, a leitura da forma urbana e a análise dos seus elementos constituintes, 

segundo Lamas (1992), deve ser vista sob três escalas de dimensões: da rua, que é tida como a 

menor porção da área urbana para análise, uma dimensão setorial, e se manifesta através de 

uma rua ou de uma praça; do bairro, que já engloba a análise de uma estrutura de ruas e 

praças, ou seja, corresponde à dimensão urbana, aos bairros da cidade e exige que o 

observador se movimente traçando vários percursos, entre as ruas e quarteirões; e, a escala da 

cidade, que envolve as duas escalas anteriores, onde o observador movimenta-se muito mais, 

podendo identificar de forma global a forma de uma cidade. 

Com isso, a leitura pode abarcar desde uma pequena área até a cidade inteira. O 

objetivo da leitura e a dimensão que a área de análise apresenta é que define qual escala de 

leitura será abordada, sendo que para cada escala os elementos que dão forma se relacionam 

de modo diferente.  

Na escala da rua, por exemplo, são os edifícios os elementos principais da leitura, mas 

o traçado da rua, a vegetação, o solo e o mobiliário urbano são identificáveis. Já na escala de 

bairro, por constituir-se da adição da escala da rua, os elementos são os mesmos, mas 

também, inclui-se a leitura do lote, do quarteirão, da praça e do monumento. Contudo, na 

escala da cidade são identificáveis elementos de grandes proporções, como a infraestrutura 

viária, os suportes geográficos e zonas verdes (LAMAS, 1992). 

Então, através da estruturação de formas de dimensões setoriais se compreende as 

formas de dimensão urbana, e através da articulação destas é possível assimilar a dimensão 

territorial (LAMAS, 1992).  

Com isso, ao associarmos à análise da área urbana os conceitos de tipologia 

construtiva e forma urbana, teremos um estudo que nos permite identificar os agentes 

formadores da cidade e os tipos edílicos resultantes destes fatores, nos possibilitando 

compreender, portanto, a dinâmica de evolução urbana. 

Numa edificação, por exemplo, os elementos que dão forma são também elementos 

construtivos e espaciais (LAMAS, 1992). Esses elementos se diferenciam no modo em que se 

organizam e se estabelecem nas diversas manifestações arquitetônicas. No período do Barroco 
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e Renascimento, os elementos construtivos conformavam um tipo de edifício, por exemplo, 

que se diferencia do edifício do período moderno. Os elementos, no caso, podem até 

exercerem funções semelhantes na construção, mas suas formas são diferentes. 

Portanto, sendo os elementos que dão forma “relativamente constantes na arquitetura, 

é através do modo como se estruturam e se organizam que provém a comunicação estética do 

objeto arquitetônico. Esta constatação também é extensiva ao espaço urbano” (LAMAS, 

1992, pg. 80), pois é na cidade que as construções se articulam e se organizam de modo a 

definir o espaço urbano.  

Porém, para aplicação de técnicas de leitura da forma urbana é necessário que se 

estabeleça uma “escala de leitura”, relacionando quais são os elementos que estruturam e 

constituem a forma urbana se pretende identificar (LAMAS, 1992).  

Segundo Lamas (1992), o solo é o elemento essencial para iniciar a leitura, pois é a 

partir dele que se conforma uma cidade, se origina uma dada área urbana. A leitura do solo 

identifica a topografia e modelação do terreno, os revestimentos e pavimentos, as faixas 

asfaltadas e os passeios, etc.  

Os edifícios já estabelecem uma relação dialética com as formas urbanas, ou seja, o 

tipo edificado determina a forma urbana e essa, é condicionada pelo tipo edificado. Eles são 

os elementos principais constituintes do espaço urbano para Lamas (1992). São os elementos 

mínimos que, juntamente com os anúncios de propaganda, com o mobiliário urbano (bancos, 

quiosques, etc.), e com as árvores e vegetação, têm caráter dinâmico e interferem na imagem 

do espaço urbano e no modo como se realiza a leitura da forma urbana.  

Para a leitura desses elementos é preciso identificar suas formas e funções, pois são 

através delas que eles constituem determinada forma própria de um espaço urbano. Essa 

leitura, portanto, relaciona a forma urbana com a tipologia edificada, “onde os elementos 

primários da forma urbana são identificados com os tipos construtivos” (LAMAS, 1992, p. 

84). 

Os lotes não são apenas elementos para fins cadastrais dos terrenos urbanos, são as 

parcelas que abrigam os edifícios e é essencial na relação do terreno com o edificado. Sua 

forma é condicionante da forma do edifício e por razões mencionadas acima, também 

condicionante da forma da cidade (LAMAS, 1992). 

Quanto aos quarteirões, esses podem ter sido resultantes do processo de divisão 

fundiária de um terreno, ou definido de acordo com as formas neles construídas. É um 

elemento de forma autônoma, onde os lotes dos edifícios estão agrupados entre si e 
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delimitam-se pelo cruzamento de três ou mais vias de circulação. Sua leitura permite 

identificar a produção do espaço urbano através do tempo, sendo um instrumento urbanístico 

mínimo da escala do bairro e o que organiza e agregam os elementos, como os lotes, os 

edifícios, as ruas e os traçados, estabelecendo relações entre os espaços públicos e privados 

(LAMAS, 1992). 

As fachadas são os elementos que exprimem o tipo edificado e as características 

arquitetônicas, consequentemente, são os elementos que em conjunto moldam os atributos da 

forma de um espaço urbano. Sua leitura é através das representações tipológicas dos edifícios, 

o que caracterizam, portanto, a expressão estética, o estilo e a linguagem arquitetônica da 

época da construção. 

O logradouro chamado por Lamas (1992) é o que corresponde aos elementos livres de 

construção inseridos nos lotes privados, como por exemplo, os quintais, pátios e jardins. Esse 

elemento destina-se às diversas atividades, que de acordo com a necessidade vão ocupando 

esse elemento livre dentro dos lotes, muitas vezes servindo para modificar a malha urbana e 

servir de passagem para dentro dos quarteirões, pois é o logradouro que oferece solo para as 

modificações das edificações e intensificações das ocupações que não podem ocupar outros 

lugares da cidade.  

Para Lamas (1992), o logradouro é um lugar modesto na forma da cidade tradicional e 

por isso, “o seu maior atributo, permitindo-lhe jogar um papel relevante na evolução da 

cidade” (LAMAS, 1992, p. 98). Sua leitura permite identificar a evolução de outros 

elementos, como o quarteirão e o lote. 

Quanto ao traçado da rua, sua disposição regula os edifícios e quarteirões, e faz a 

ligação entre vários espaços da cidade. É o elemento que mais resiste às transformações 

urbanas e estabelece relações diretas entre a cidade e o território por definir o plano da cidade 

e sua forma nas diferentes dimensões. 

A praça é um elemento que “distingue-se de outros espaços, que são resultado 

acidental de alargamento ou confluência de traçados – pela organização espacial e 

intencionalidade de desenho” (LAMAS, 1992, p. 100). Essa intencionalidade pressupõe um 

programa e uma forma a ser destinada ao encontro de pessoas, a práticas sociais, à 

permanência, aos acontecimentos, dentre outras manifestações da vida urbana. É um elemento 

de permanência nas cidades que assume um papel importante como espaço coletivo, se 

manifesta em formas geométricas variadas, entre quadrados, círculos, triângulos, elipses, etc., 

se destacando dos demais espaços vazios da estrutura urbana. 
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O monumento é um elemento singular pela sua presença, seu significado, 

configuração e localização na cidade. Sua peculiaridade é devido a sua importância cultural, 

histórica e estética para a cidade, mesmo que sua forma e função original tenham sido 

alteradas. “O monumento desempenha um papel essencial no desenho urbano, caracteriza a 

área ou bairro e torna-se polo estruturante da cidade (LAMAS, 1992, p. 104). 

Contudo, a leitura de uma área urbana colocada por Lamas (1992) é realizada através 

da percepção direta dos seus elementos que, através da sequência e estruturação de suas 

formas e dimensões possibilitam a compreensão de uma pequena área até a dimensão 

territorial, ou seja, de uma cidade por inteiro.  

A identificação desses elementos pressupõe, portanto, o conhecimento de quais são as 

partes da forma e a maneira como se estruturam nas diferentes escalas. “Sendo a leitura e 

composição urbanas essencialmente arquitetônicas, podemos aplicar ao espaço urbano os 

mesmos métodos interpretativos da arquitetura” (LAMAS, 1992, p. 79). 

Quanto ao método de leitura da forma urbana tratado por Pereira (1996), o objetivo é 

ler a forma urbana captando sua imagem, suas características estruturais, seus elementos 

constituintes e sua dinâmica de transformação, identificando os problemas que a afetam e as 

potencialidades que oferece, relacionando tudo isso com sua área envolvente para que, 

formada uma ideia geral do seu comportamento, se possa iniciar a discussão de soluções 

necessárias para uma intervenção. 

Para Pereira (1996), a leitura de uma área urbana “deve permitir realizar o esboço 

rápido e significativo da situação presente e da sua dinâmica e dar-lhe a perspectiva crítica 

que suscita a construção simultânea de orientações e propostas de ações de reabilitação e 

transformação urbanas”. 

Para tanto, a leitura é o passo inicial a ser percorrido para se conhecer e avaliar uma 

área urbana, entender a sua dinâmica de transformação e estabelecer as primeiras ideias para 

uma intervenção. Para isso é necessário percorrer a área com atenção, sempre se interrogando 

sobre o que se vê e anotando os principais pontos observados.  Ou seja, o importante é 

registrar as particularidades e os pormenores característicos da área observada, bem como 

suas possibilidades de transformação, para que a leitura possibilite o desenvolvimento de 

discussões quanto às intervenções necessárias e às soluções que valorizem e considerem o 

caráter da área urbana em questão (PEREIRA, 1996). 

Todavia, Pereira (1996) alerta que é importante que o observador controle a 

subjetividade na interpretação e avaliação da imagem em análise, devendo atribuir-se de 
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outros métodos de leitura da forma urbana para que, o conhecimento, a avaliação, o 

diagnóstico e a proposta integrem a leitura de modo que esclareça os objetivos da observação 

para sua reabilitação. 

O método de Pereira (1996) corresponde à leitura interpretativa da configuração 

espacial de uma área urbana, atentando para sua estrutura e caráter, aos usos e apropriações do 

solo pela população e pelas atividades, às características da forma, ou seja, aos ambientes que 

constitui uma área urbana. Essa interpretação permite definir a área em observação como 

lugar de vida urbana, que tem sua história e formas próprias, que apresenta diversas atividades 

e interações sociais que lhe proporcionam características únicas em meio à cidade. 

O que o autor  propõe é que, para essa interpretação alcançar os objetivos do trabalho, 

a análise da forma deve ser adotada como a etapa mais relevante durante o exercício da 

leitura, pois além das análises que informam conteúdos sociais, históricos, culturais e 

funcionais, é necessário perceber o estabelecimento das “formas representativas do passado e 

que permanecem, eventualmente desadaptadas aos novos conteúdos, e às dinâmicas de 

transformação visíveis nas alterações físicas e do ambiente provocadas por novos usos, 

diferente estatuto social dos utilizadores e novos valores culturais” (PEREIRA, 1996, p. 9). 

 Pereira (1996) ainda ensina que é importante registrar o que se observa por meio de 

fotografias, desenhos, entre outras formas para possibilitar a percepção dos atributos 

fundamentais que denotam o cunho urbano da área analisada. No entanto, é importante 

elaborar um guia para orientar a observação de modo que, esclareça o que se pretende durante 

a leitura para alcançar os objetivos da observação. 

Para organizar a leitura durante a observação é importante atentar também para o 

material cartográfico colhido, identificando as características topográficas e gerais da forma 

da área em estudo e relacionando-a com as áreas envolventes. Também é necessário organizar 

a leitura através de registros fotográficos, escrita, entre outros que venham a captar e 

transmitir as observações que vão ser realizadas. Porém, não se deve esquecer o objetivo da 

leitura e do tempo disponível para a atividade (PEREIRA, 1996). 

A leitura de uma forma urbana se apóia ainda em outras atividades, as quais devem ser 

exercidas previamente segundo Pereira (1996). Duas delas são a de identificação da forma 

urbana geral da área urbana em estudo e o conhecimento da história da evolução do seu tecido 

urbano. 

O entendimento da forma urbana geral da área é importante para verificar a estrutura 

da sua urbanização, seus problemas e suas potencialidades, definir seus elementos e suas 
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formas de articulação. Essa atividade serve de apoio à leitura da forma urbana por definir as 

plataformas de relevo, as linhas estruturantes da forma urbana e dos declives e a representação 

tridimensional do terreno, ou seja, respectivamente o que corresponde ao sítio físico, à malha 

urbana e às linhas de força e à volumetria da área urbana em estudo. O que indica e permite 

interpretar, caracterizar e avaliar as potencialidades urbanas, as características da forma e do 

modo de urbanização da área urbana em estudo. 

O conhecimento da história da evolução do tecido urbano é necessário para captar a 

expansão e evolução da área em estudo, o uso e ocupação do seu solo, a expressão tipológica 

existente e o modo do seu desenvolvimento, por exemplo, o que permite compreender a 

persistência de alguns usos, a disposição das formas urbanas em meio à mudança, o sentido da 

evolução da ocupação social do território e identificar as constantes espaciais mantidas com o 

passar do tempo que ordenam a área urbana em estudo. Essa atividade deve destacar a 

situação atual da área, os processos que a formaram, as suas potencialidades e as suas 

regulamentações que definem o modo de permanência ou de mudança que a caracteriza. 

Após essas duas atividades e a coleta das informações anteriormente mencionadas, 

segundo Pereira (1996), a leitura da forma urbana pode ser iniciada. A partida dá-se por meio 

de visitas à área de estudo buscando formar uma primeira ideia da estrutura urbana, detectar 

as suas características mais relevantes e observar as pessoas, atividades e o edificado. 

A realização da leitura exige atenção e à medida que as observações vão acontecendo 

é necessário interrogar e avaliar o observado, como mencionado mais acima, relacionar essas 

observações com as informações colhidas previamente e registrar o que se leu da forma 

observada. 

Durante as observações é preciso desempenhar análises que estabeleçam as 

características da realidade observada e da dinâmica de transformação existente na área. A 

síntese dessas características permite o conhecimento, a interpretação e a avaliação da área 

urbana, descortinando seus problemas, suas potencialidades e suas necessidades. 

Contribuindo assim, para o alcance dos objetivos traçados na pesquisa e à construção de 

alternativas para solucionar as deficiências e explorar os potenciais da área, quando for o 

caso. 

Quanto à realização da leitura da forma urbana na área que conforma o CAPPBC, de 

início fez-se pertinente adotar algumas das recomendações de Pereira (1996), no sentido de 

coletar informações sobre as características da forma urbana geral da área em estudo. Para 

isso foram feitas visitas na área, anotações e registros fotográficos do que se via de 
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interessante, buscando sobre aquilo que se destacava na área, como por exemplo, as 

atividades realizadas pelas pessoas e as construções existentes.  

Em seguida, já tendo reunidas as bases cartográficas referentes à situação da área em 

1999, foi feito um levantamento in loco observando o que se mostrava diferente da situação 

de 1999, como por exemplo, quanto aos tamanhos dos lotes, se foram desmembrados ou 

remembrados, à mudança de uso e ocupação de algumas edificações, sobre o gabarito das 

novas construções, sobre a malha urbana e a forma dos quarteirões, entre outras modificações 

urbanas ocorridas com o passar do tempo.  

Com esse levantamento foi confeccionado um mapa base com as características atuais 

da área urbana, ou seja, com as informações condizentes com a forma urbana geral da área 

atual, conforme recomenda Pereira (1996), para que os elementos e suas formas de articulação 

pudessem ser definidas e analisadas. 

Segundo Pereira (1996) a identificação das características da forma urbana geral serve 

para verificar a estrutura da urbanização da área, definir seus elementos e suas formas de 

articulação. Esses elementos são também citados por Lamas (1992), que os reconhece como 

constituintes da forma de uma área urbana, os quais se relacionam de modo diferente, 

dependendo da dimensão da área. Por isso, a recomendação do mesmo autor quanto à 

definição da “escala de leitura” para realização da análise dos elementos que dão forma à área 

urbana é um passo importante e deve ser considerado em relação à área de análise. 

No caso da área urbana desta pesquisa, por ser uma área reduzida da cidade de Belém, 

fazendo parte de um bairro, a leitura realizou um levantamento sistemático das suas 

características, conforme recomenda Pereira (1996), e estabeleceu como “escala de leitura” a 

escala do bairro, que, segundo Lamas (1992), corresponde à dimensão urbana, onde a 

percepção direta dos seus elementos fez-se através da sequência e estruturação de suas formas 

e dimensões, possibilitando a compreensão da área em estudo. 

Com isso, os elementos analisados nesta pesquisa foram, conforme visto em Lamas 

(1992): o solo, os edifícios, o traçado da rua, a vegetação, o lote, o quarteirão e os perfis 

viários. Cada um desses elementos se articula de um modo diferente e assim estruturam e 

constituem a forma da área urbana do CAPPBC, conferindo atributos à área.  

Para a análise desses elementos foram elaborados mapas contendo as características da 

forma e função de cada um deles e, em seguida foi feita a comparação com a situação desses 

mesmos elementos em 1999, comparando as bases cartográficas de 1999 e 2010, mostrando 

fotografias dessas duas situações, quando possível. 
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Contudo, cabe citar que, com base no que ensina Pereira (1996) quanto à realização da 

leitura dos elementos foi considerado que o traçado urbano define-se com o passar do tempo, 

de acordo com as necessidades da urbanização, tendo por bases a análise quanto à forma da 

área e à evolução histórica do traçado urbano. Foi analisado através da malha urbana, o seu 

traçado e geometria, pois se conforma através das vias de acesso entre os elementos 

edificados, quadras ou lotes, sendo um dos elementos essenciais na estruturação e 

caracterização da forma dos espaços urbanos. 

O solo foi analisado quanto ao seu uso, ou seja, de forma quantitativa sobre os tipos de 

atividades inseridas na área, nos espaços edificados (residencial, comercial, de serviço, etc.), 

nos espaços públicos e nos espaços privados exteriores (lazer, estacionamento, etc.).  

No caso dos elementos edificados foram analisados o gabarito, a tipologia das 

construções e suas formas de agrupamento, a existência de bens imóveis de interesse à 

preservação e o seu estado de conservação, bem como quanto à mancha urbana, identificando 

os vazios (sem construção) e os cheios (com construção). Isso permitiu a identificação das 

mudanças ocorridas nesses elementos, tendo como base as mesmas informações da situação 

de 1999. 

Os lotes e as quadras foram analisados quanto à forma e ao tamanho, considerando 

sobre as modificações quanto ao desmembramento e remembramento ocorrido com o passar 

do tempo. Sobre a análise dos perfis viários, foi demonstrando a hierarquização das vias 

existentes na área. Já a vegetação da área passou por uma análise quanto à cobertura vegetal, 

ao porte das árvores e sobre as espécies vegetais existentes na Praça. 

Contudo, com a apropriação das técnicas de leitura da forma urbana estabelecidas por 

Lamas (1992) e Pereira (1996) foi possível identificar os elementos que caracterizam área do 

CAPPBC e as análises resultantes da leitura da área registraram o momento da observação, 

sendo importante para revelar aquilo que é próprio do bem, ou seja, os seus atributos, a 

dinâmica de transformação da área e o registro sobre as mudanças e permanências sofridas 

pelos seus atributos identificados em épocas anteriores.  
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2.3 A ANALISE DE CONTEÚDOS 

 

 

Antes de apresentar o referencial sobre o método de análise de conteúdo cabe expor 

sobre o procedimento das entrevistas adotado nesta pesquisa, que teve como principal 

arcabouço o estabelecido por Bauer e Gaskell (2008).  

A entrevista pode ser desenvolvida de vários modos, com um grupo de pessoas ou 

individualmente e de formas distintas: através de entrevistas estruturadas, onde são feitas 

questões predeterminadas; de uma conversa menos estruturada, com ênfase em observações 

participantes (pelo pesquisador), para se conhecer o modo de vida local e uma cultura, por 

exemplo; ou através de entrevistas semiestruturadas, onde são feitas questões com perguntas 

abertas, com certa estruturação de temas a serem abordados, mas possibilitando que o 

entrevistado desenvolva suas respostas de modo mais livre. 

No entanto, é importante esclarecer que uma das diferenças entre a investigação 

qualitativa e a quantitativa está na repetição das informações colhidas em campo. A partir do 

momento em que a repetição aparece nas falas, a investigação qualitativa termina, pois de que 

serve interrogar uma pessoa a mais se essa irá só repetir o que já foi expresso por outras? Irá, 

portanto, apenas reforçar a informação captada. Porém, no caso da investigação quantitativa a 

repetição é necessária, pois é preciso interrogar o maior número de pessoas possível para se 

alcançar um resultado desejável. 

Contudo, Bauer e Gaskell (2008) referem-se à aplicação de entrevistas do tipo 

qualitativa, a qual contribui para “estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou 

pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista” (ROBERT 

FARR, 1982, apud BAUER E GASKELL, 2008, p. 65).  

Esses autores recomendam que para que se inicie a aplicação de entrevistas 

qualitativas é necessário estabelecer com antecedência duas etapas. A primeira etapa é de 

elaboração de um tópico guia, onde é definido o que perguntar, esclarecendo os conceitos e 

temas centrais da investigação para guiar o momento da entrevista. A segunda etapa é a 

seleção dos entrevistados de acordo com determinado perfil e os objetivos da investigação. 

Após a elaboração dessas etapas é necessário realizar alguns testes, aplicando as 

entrevistas a pessoas próximas ao pesquisador que tenham características semelhantes aquelas 

que foram selecionadas a participar da investigação. A finalidade desses testes é de verificar 

se as perguntas estão claras e se são pertinentes para que se alcance o objetivo da entrevista. 
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Contudo, o método de Bauer e Gaskell (2008) foi adotado nesta pesquisa e as 

entrevistas foram realizadas individualmente e de modo semiestruturado, onde foram feitas 

questões com perguntas abertas, possibilitando que os entrevistados desenvolvessem suas 

respostas de modo mais livre. 

Sendo assim, primeiro foram realizadas as duas etapas recomendadas por Bauer e 

Gaskell (2008), a elaboração do tópico guia e a seleção dos entrevistados. No entanto, a 

elaboração de um questionário para a aplicação de testes foi necessário. Após os testes foram 

feitos ajustes no questionário e no tópico guia e em seguida partiu-se para as entrevistas com 

os entrevistados selecionados e por fim, realizada a transcrição das entrevistas 
26

. 

A finalidade da aplicação das entrevistas foi: identificar os atributos da área do 

CAPPBC conferidos pelos entrevistados, buscando sobre o que atrai o entrevistado para essa 

área, identificando como ele a apreende, se ele tem conhecimento sobre em que contexto 

histórico a área foi concebida, se ele percebeu as transformações dos atributos da área, se os 

atributos por ele conferidos têm importância à preservação patrimonial, enfim, buscar 

informações suficientes para validar socialmente a relevância dos atributos do bem 

patrimonial em estudo. 

Deste modo, para processar as informações colhidas com as entrevistas, o método de 

análise de conteúdo foi adotado e, para se apropriar desse método de análise foi 

imprescindível recorrer ao trabalho de Bardin (1977) 
27

 e ao artigo de Bauer (2008) 
28

, os 

quais o definem como uma ferramenta de abordagem qualitativa, mas que necessita de dados 

quantitativos para ser realizada e que a entrevista, depois de transcrita, é o tipo de material 

mais utilizado para essa análise pelos pesquisadores das ciências sociais, pois ela quando 

transformada em texto refere-se assim como as falas, aos sentimentos, memórias e 

pensamentos das pessoas, ou seja, a conteúdos que informam quanto a algum fenômeno. 

Para Bardin (1977), a análise de conteúdo é um procedimento que se constitui de um 

conjunto de instrumentos metodológicos aplicáveis a variados discursos, cuja interpretação 

“oscila entre os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade” 

(BARDIN, 1977, p.07). 

Para Bauer (2008), “a análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto 

desenvolvido dentro das ciências sociais empíricas”, que leva ao pesquisador ter uma atenção 

                                                           
26

 Todas as etapas realizadas para a elaboração e aplicação das entrevistas estão no capítulo IV, juntamente com 

os resultados obtidos por esse procedimento. 
27

 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Edições 70. Lisboa, 1977. 
28

 BAUER, Martin W. 2008. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: Pesquisa qualitativa com texto, 

imagem e som: um manual prático, ed. BAUER, Martin; GASKELL, George. 189-243. Petrópolis: Vozes.  
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quanto aos tipos, qualidades e distinções da linguagem do texto, antes mesmo de qualquer 

quantificação que possa ser feita. A análise de conteúdo produz “inferências de um texto focal 

para o seu contexto social de maneira objetiva”, podendo esse contexto social ser inacessível 

ao pesquisador, em princípio, ou temporariamente acessível.  

A validade da análise de conteúdo deve ser amparada em termos da fundamentação 

dos dados colhidos no texto, à congruência com a revisão teórica pesquisada, e à luz dos 

objetivos traçados na pesquisa, ou seja, um texto oferece diferentes leituras e depende das 

informações que ele contém e das fundamentações teóricas e dos objetivos do 

leitor/pesquisador (BAUER, 2008, p. 190-191). Assim, analisando um texto com a aplicação 

da análise de conteúdo é feita uma “ponte entre um formalismo estatístico e a análise 

qualitativa dos materiais” (BAUER, 2008, p.190). 

Para a análise de conteúdo, segundo Bauer (2008), os textos escolhidos contêm 

registros de eventos, valores, regras, normas e traços de algum contexto social, e permite, 

portanto, “reconstruir indicadores e visões, valores, atitudes, opiniões, preconceitos e 

estereótipos e compará-los entre comunidades”. Com isso, a organização de uma análise de 

conteúdo inicia quando o pesquisador define com solidez o problema e a teoria da sua 

pesquisa, que são os responsáveis para categorização do material necessário para análise dos 

textos (BAUER, 2008, p. 195). 

 Para Bardin (1977), a análise de conteúdo dá-se em três etapas cronológicas: a pré-

análise, que define o esquema de trabalho, os objetivos e as hipóteses; a exploração do 

material, que codifica as decisões tomadas anteriormente; e o tratamento dos resultados, que 

com a inferência e a interpretação torna os dados brutos significativos e válidos. 

 A pré-análise é a etapa de organização das idéias iniciais e dos objetivos da análise, 

dando-se através do estabelecimento de um plano preciso das operações que vão ser 

realizadas, como a escolha dos documentos a serem analisados, a formulação de hipóteses e 

objetivos da investigação e a elaboração de indicadores que fundamentarão as considerações 

finais. Esses procedimentos operacionais não são obrigatoriamente desenvolvidos em ordem 

cronológica, mas são interligados e dependentes uns dos outros, ou seja, “a escolha de 

documentos depende dos objetivos, ou, inversamente, o objetivo só é possível em função dos 

documentos disponíveis; os indicadores serão construídos em função das hipóteses ou, pelo 

contrário, as hipóteses serão criadas na presença de certos índices” (BARDIN, 1977, p. 89- 

90).  
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Contudo, a etapa de pré-analise é a fase que dará o aporte para a realização das 

demais, exercendo atividades não estruturadas, dependentes da exploração sistemática dos 

documentos encontrados e de seus conteúdos. 

A etapa de exploração do material é a de análise propriamente dita, que só poderá dar 

início quando for finalizada por completo a pré-análise, dando-se andamento de forma 

sistemática às decisões tomadas e aos conteúdos colhidos. Esse procedimento pode dar-se 

através de programas de computador ou manualmente. É uma fase “longa e fastidiosa, 

consiste essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de 

regras previamente formuladas” (BARDIN, 1977, p. 95). 

Já a fase de tratamento dos resultados obtidos e de interpretação, é onde se expõe as 

informações fornecidas pela análise realizada, ou seja, seus resultados, podendo ser expostos 

através de operações estatísticas estabelecidas por quadros de resultados, modelos, figuras ou 

diagramas, ou, por estatísticas simples. Para a validação desses resultados estatísticos é 

necessário submetê-los a testes, onde o pesquisador, de acordo com seus objetivos ou 

descobertas inesperadas que tenha feito, pode inferir e adiantar com suas interpretações os 

resultados importantes à pesquisa, podendo também, referenciar novas dimensões teóricas ou 

outras orientações de análise (BARDIN, 1977).     

Sendo assim, a análise de conteúdo investiga de forma sistemática e objetiva as 

mensagens fornecidas por diversificadas formas de comunicação, como por exemplo, 

documentos ou entrevistas, tornando-se um instrumento importante para a presente pesquisa. 

No caso, para a análise das informações levantadas através das entrevistas.  

Retornando ao que ensina Bauer (2008), para a análise de conteúdo “há dois tipos de 

textos: textos que são construídos no processo de pesquisa, tais como as transcrições de 

entrevistas e protocolos de observação; e textos que já foram produzidos para outras 

finalidades quaisquer, como jornais ou memorandos de corporações”, sendo todos eles 

possíveis de serem manipulados para fornecer respostas às perguntas do pesquisador. Para 

definição de quantos textos devem ser analisados, é preciso atentar para a representatividade, 

o tamanho e a unidade de textos e suas codificações (BAUER, 2008, p. 195). 

Para construir um bom referencial de codificação, ou um sistema de categorias, Bauer 

(2008) alerta para o bom senso e a coerência que um analista de conteúdo deve ter para que a 

análise de conteúdo obtenha resultados interessantes e proveitosos à pesquisa realizada. 

“Um referencial de codificação é normalmente apresentado como um folheto que 

serve tanto como guia para os codificadores, como um documento do processo de pesquisa” 
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(BAUER, 2008, p. 205). Nele se dispõe uma lista de todos os códigos, a distribuição de 

freqüência para cada código e uma explicação em relação à fidedignidade do codificador, com 

uma nota que dite o tempo exigido para se conseguir um nível aceitável de fidedignidade. 

Com isso, cada código se apresenta com seu número de codificação, (por exemplo, C3), uma 

etiqueta ou frase que o defina (por exemplo, tipo de valor) e com uma amostragem de texto 

que aplique ao seu tema respectivo. 

Percebe-se que com uma descrição detalhada do processo de codificação é possível 

que outros pesquisadores usufruam-na como aporte para outros processos, e assim, a pesquisa 

torna-se objetiva quanto às informações coletadas. 

A questão de que é necessário que exista um nível aceitável de fidedignidade é tida 

porque em se tratando de julgamentos humanos, não se espera com nenhuma coleta, perfeita 

fidedignidade das informações. Os pesquisadores, contudo, “devem levar em conta a 

fidedignidade para melhorar seu processo de codificação” (BAUER, 2008, p. 207). 

No entanto, é também necessária a validação dos dados coletados. “A validade 

tradicionalmente se refere à até que grau o resultado representa corretamente o texto, ou seu 

contexto” (BAUER, 2008, p. 208). 

Segundo Krippendorff (1998), um analista de conteúdo deve garantir que os códigos 

se refiram às palavras usadas no texto, e que a amostra representa o corpo inteiro do texto, 

com isso, os resultados prévios podem validar uma análise de conteúdo (KRIPPENDORFF, 

1998, apud BAUER, 2008). 

As vantagens da análise de conteúdo para Bauer (2008), é que é uma técnica 

sistemática, que faz uso principalmente de dados que ocorrem naturalmente, podendo lidar 

com diversos dados, prestando-se para dados históricos e fornecendo um conjunto de 

procedimentos maduros e bem documentados. 

Observa-se que ocorre naturalmente porque não implica que o pesquisador não invista 

na construção de uma interpretação: o pesquisador caminha através da seleção, criação de 

unidades e categorização dos dados brutos, embora evite a relatividade direta do respondente 

durante a coleta de informações. 

 No caso da presente pesquisa, a aplicação da análise de conteúdo foi essencial para 

coletar, das entrevistas qualitativas, as informações sobre os atributos do CAPPBC conferidos 

socialmente. Com isso, a relevância dos atributos conferida pelos grupos sociais entrevistados 
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foi mensurada e estabelecida, validando essa relevância socialmente e subsidiando a 

interpretação dos valores e ao alcance da significância do CAPPBC 
29

. 

 Cabe expor que a análise de conteúdo foi realizada nesta pesquisa através da utilização 

de dois instrumentos metodológicos: a utilização de entrevistas qualitativas e de gráficos 

estatísticos, seguindo o que estabelece Bardin (1977), que a análise de conteúdo é um 

procedimento que adota um conjunto de instrumentos metodológicos, os quais são escolhidos 

de acordo com o tipo de material da amostra de análise e os objetivos traçados. 

 Percebe-se que as contribuições de Bauer (2008) e de Bardin (1977) somam-se e são 

adaptáveis à análise do caso em estudo. No entanto, esses autores estabelecem que ao abordar 

uma amostra de análise, seja necessário valer-se de outros meios para se proceder à 

interpretação das informações da amostra, principalmente a meios quantitativos, que 

permitem interpretar de forma objetiva aquilo que se quer obter da amostra.  

 Pata tanto, as recomendações de Bardin (1977) quanto a realizar a análise de conteúdo 

em três etapas foram consideradas. Na pré-análise fez-se a organização do material das 

entrevistas, traçou-se o objetivo de coletar informações que referiam-se aos atributos 

conferidos à área do CAPPBC pelos entrevistados e, ainda foram formuladas as hipóteses de 

que a Praça seria o atributo mais relevante para os entrevistados, que as edificações do 

entorno seriam os menos relevantes e que a área não sustenta mais o caráter de conjunto 

arquitetônico e paisagístico como sustentava em 1999.  

Quanto à etapa de exploração das informações colhidas, deu-se por meio de uma 

análise sistemática, sendo necessário quantificar as informações para auxiliar na mensuração 

da relevância dos atributos contidos na amostra. Já na etapa de tratamento das informações 

foram expostos os resultados obtidos com a exploração da amostra, apresentando esses 

resultados por meio de gráficos estatísticos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Todo o procedimento de aplicação da análise de conteúdo realizado está no capítulo IV, juntamente com os 

resultados obtidos e a sua interpretação. Contudo, cabe esclarecer que a aplicação da análise de conteúdo pode 

ser mais abrangente, recolhendo a quantidade de informações necessárias ao alcance do seu objetivo traçado na 

pesquisa. No caso desta pesquisa restringiu-se ao universo das entrevistas realizadas com dois grupos sociais, 

devido ao tempo e ao objetivo traçado. 
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3 CAPÍTULO: O CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA 

BATISTA CAMPOS  

 

 

 A finalidade deste capítulo é apresentar a área urbana que conforma o conjunto 

arquitetônico e paisagístico da Praça Batista Campos (CAPPBC), revelando as características 

e peculiaridades quanto a sua formação, sua história, seu reconhecimento como bem 

patrimonial e sua situação atual, expondo sobre os atributos e os valores nela identificados – à 

luz do referencial teórico sobre os valores dos bens patrimoniais adotado –, bem como sobre 

as alterações desses atributos, se os reconhecidos à institucionalização patrimonial 

permanecem ou se foram extintos, ou se surgiram outros atributos. 

 

 

3.1 RELATO SOBRE A FORMAÇÃO DA CIDADE DE BELÉM 

 

 

Por volta do século XVII a cidade de Belém inicia seu percurso histórico, mais 

precisamente em 1616, ano oficial da fundação da capital paraense pelos colonizadores 

portugueses, cujo objetivo era encontrar um local estratégico de onde pudessem defender a 

entrada para a região amazônica e a construção de um forte para a defesa do território.  

Essa fortificação militar (o Forte do Castelo) foi o ponto de partida para uma ocupação 

mais efetiva e a expansão e instalação do primeiro núcleo urbano da então cidade de Belém, 

que teve como primeira fase de ocupação, o bairro da Cidade, atual bairro da Cidade Velha.  

A área inicialmente ocupada era desfavorável para o assentamento urbano e para sua 

expansão, pois tinha grande parte isolada a oeste pela Baía do Guajará ao sul pelo Rio Guamá 

e por terra firme por um grande alagado, o Piry, tornando-se um território menos sólido e 

menos propício à ocupação. Porém, a escolha desse local deveu-se a uma visão política e 

geográfica como partes de um processo estratégico de defesa, face às pretensões de ocupação 

do território por outras potências europeias da época (TRINDADE, 1997). 

Após três anos da fundação, o território começa a se consolidar além dos muros do 

Forte do Castelo e do bairro da Cidade, e ainda no século XVII, forma um novo bairro, o da 

Campina, sendo ainda pouca e lenta a interiorização dessa urbanização (figura 01). 
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Figura 01: cartografia de 1640 – mostra as primeiras ocupações de Belém: o bairro da Cidade Velha e 

o Forte do Castelo à direita, e o início da formação do bairro da Campina, ao lado esquerdo. 

   

 

 

                             Fonte: Reis Filho, 2000. 

Essa expansão inicial da cidade caracterizava-se pela abertura de clareiras na mata 

para a construção de capelas. Em seguida, outros caminhos eram abertos paralelos aos 

primeiros e, posteriormente, a malha expandia-se no território rumo ao interior da mata 

(BRASIL, 1980). 

As missões religiosas que começaram a chegar por volta de 1620, formadas pelas 

ordens Carmelitas, Franciscanas, Jesuíticas, entre outras, foram responsáveis em grande parte 

pela ocupação de Belém, pois onde se instalavam, erguiam uma pequena ermida e geralmente 

deixavam uma área em frente, a qual era denominada de largo e no seu entorno, um povoado 

logo ia se formando. Esses largos serviam como locais de encontros da comunidade e também 

se destinavam às festas populares e religiosas, um dos primeiros a surgir, segundo registros 

históricos, foi o largo do Carmo, conhecido assim por ser em frente à igreja e convento do 

Carmo, fundados pela ordem dos Carmelitas Calçados (TRINDADE, 1997). 

A transposição do alagadiço Piri no processo de ocupação da cidade possibilitou a 

expansão e o desenvolvimento do território onde, segundo FERREIRA: 

 

A sociedade seiscentista logo sentiu que, além dos bairros da Cidade, Campina e do 

igarapé do Piri, rumo ao leste a cidade teria um melhor campo de ação e de 

crescimento, para instalar sua população crescente, suas ruas e avenidas, seus 

parques, seus sítios, suas residências e outras coisas que no decorrer do tempo a sua 

própria evolução histórica ia impondo (FERREIRA, 2003, p. 80). 

 

A partir da segunda metade do século XVIII, Belém que tinha expandido sua área 

urbana confinada à faixa marginal ao Rio Guamá e à Baía do Guajará, começou a crescer para 

o interior, partindo do bairro da Campina. 



54 
 

 
  

A abertura de vias que hoje são algumas das principais da área central da cidade deu-

se a partir dessa expansão, sendo a abertura da Travessa dos Mirandas (atual Av. Presidente 

Vargas), a mais importante nesse sentido, pois além de indutor à expansão urbana de Belém, 

foi ao longo dela que surgiu o Largo da Pólvora, que viria a ser a primeira grande praça da 

cidade, a atual Praça da República. A partir desta área em que se localiza a praça, surge então 

a Estrada do Utinga (atual Avenida Nazaré), que para alguns historiadores, como MOREIRA , é 

a estrada que ao longo do tempo, tornou-se a “linha mestra no traçado da cidade”, pois “a 

maior parte da cidade surgiu ao seu influxo, direta ou indiretamente, achando-se 

historicamente vinculados a esse influxo os bairros de Nazaré, São Braz, Canudos, Marco e 

Souza”. (MOREIRA, 1965, p. 51). 

No final do século XVIII, com o crescimento demográfico pelo qual Belém passava, 

os dois bairros, separados pelo Igarapé do Piri, hoje extinto, já exerciam importantes funções, 

como por exemplo, o comércio. No bairro da Campina (atual bairro do Comércio), que ficava 

no entorno da Rua dos Mercadores, hoje conhecida como Rua João Alfredo, surgiram 

importantes construções residenciais e comerciais, tornando-se a principal via de 

comercialização de mercadorias da cidade.  

Contudo, o bairro da Campina em plena expansão urbana adquire edifícios de nova 

dimensão: sobrados, edifícios públicos e novas igrejas. Esse processo se intensifica com a 

chegada de engenheiros militares alemães, no século XVIII, que desenvolveram os primeiros 

projetos urbanísticos na cidade, além do arquiteto italiano Antônio José Landi, que, entre as 

obras de sua autoria, tem-se o Palácio Lauro Sodré, construído em 1771 e algumas das 

principais igrejas existentes na cidade, que sofreram intervenções a partir de projeto desse 

arquiteto, em menor ou maior grau, como a Catedral da Sé (1748/1755) e a Igreja de Santana 

(1716). 

Por volta da segunda metade do século XIX, Belém, que até então tinha como 

atividade econômica o comércio, preparava-se para ser a capital da Borracha. Assim, chega-se 

no período conhecido como Belle Époque, quando o fortuito capital da borracha promoveu 

uma série de melhorias urbanas na capital paraense, e assim surgiram prédios importantes 

como o Teatro da Paz, a loja Paris N’américa, o Mercado de carne municipal e o Mercado de 

peixe do Ver-o-Peso, o Arquivo e a Biblioteca Pública, praças e parques públicos e ruas 

largas. 

 

Nos últimos trinta anos do século XIX, com o aproveitamento mundial do produto 

da seringueira (Hevea brasiliensis), árvore nativa da Amazônia, teve início o 
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chamado Ciclo da Borracha, período de opulência sem par na região, e que 

transformou a dinâmica da vida na cidade, produzindo um elevado aumento 

populacional em consequência da imigração (SOARES 2009, p. 45). 

 

A partir do início do século XX, o sítio urbano belenense toma novo impulso, se 

expande. Assume a aparência de um canteiro de obras, onde os locais tradicionais, como os 

largos, praças e ruas, antes abandonadas e insalubres, passavam por tratamento apurado e 

influenciado pelas tendências europeias onde a incorporação de novas áreas e urbanização de 

outros bairros centrais e próximos ao núcleo inicial da cidade vão se estabelecendo, como o 

bairro de Batista Campos, já consolidado em meados de 1840, mas que no século XVIII era 

periférico à área urbanizada da cidade (e até mesmo rural), comportava rocinhas
30

, vacarias e 

outras formas de ocupação mais esparsas (PENTEADO, 1968; SOARES, 2009). 

Nesse contexto, em 1850, foi iniciada, no bairro de Batista Campos, a construção de 

um Cemitério Público (chamado Nossa Senhora da Soledade), localização considerada 

distante do centro da cidade. Esse cemitério foi construído para dar conta de inúmeras mortes 

ocorridas a partir da epidemia de febre amarela, que assolava Belém, já que, até princípios do 

século XIX, não havia na cidade um cemitério que pudesse comportar seguidos sepultamentos 

31
 (PENTEADO, 1968). 

As adjacências do cemitério, inicialmente de caráter rural, passaram a apresentar a 

partir de 1880 uma crescente urbanização, devido ao aumento de densidade populacional e 

construtiva. Por este e outros motivos como os relacionados às questões de higiene e de 

saneamento mal resolvidas, o cemitério tornava-se incompatível com a área, o que veio 

determinar sua interdição no início do século XX. 

No período entre 1616 (fundação da cidade) e o início do século XIX, o crescimento 

da cidade em termos populacionais ainda era muito reduzido. As edificações, principalmente 

as monumentais, contrastavam com a pequena expansão urbana e a simplicidade da 

arquitetura civil e, sobretudo, com o pequeno número de habitantes da cidade. 

A expansão da cidade rumo ao continente, pelo bairro da Campina, acompanhando a 

direção do rio Guamá, estabeleceu um novo eixo – hoje identificado como Av. Nazaré (antiga 

                                                           
30

 Rocinha é um tipo de ocupação comum nas áreas periféricas de Belém, nos séculos XVIII e XIX, chegando 

até o início do século XX, que servia de casa de veraneio para a elite da cidade. Consiste em uma pequena 

chácara ou sítio com edificação com tratamento arquitetônico requintado e pomar (PENTEADO, 1968). 
31

 Nas plantas de Belém anteriores a este período, há a indicação de um cemitério, que, pela localização, 

acredita-se ser o ”Cemitério Municipal”, que era apenas um terreno aberto destinado a enterramento de pobres, 

escravos, etc., já que a elite da cidade e o clero eram enterrados nas Igrejas. Daí a necessidade de construção de 

um cemitério público com infraestrutura suficiente para serem enterradas as inúmeras vítimas das epidemias 

(CRUZ, 1971). 
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estrada do Utinga, como dito anteriormente). Esta avenida caracterizava-se, inicialmente, por 

uma baixa ocupação nas adjacências (BRASIL, 1980). O bairro de Nazaré, surgido a partir 

desse eixo, apresenta características de ocupação, traçado e tipologias assemelhadas às do 

bairro de Batista Campos (ocupado principalmente por rocinhas ou chácaras).  

A expansão da cidade, até a primeira metade do século XX, já atingia os terrenos altos 

e entre os anos de 1905 e 1944, período em que a cidade ainda vivia da economia seringueira, 

foi intensa a expansão de Belém, no entanto, com uma tendência de crescimento para o 

interior do continente (figura 02). O bairro de Batista Campos se consolidou nesse período, 

como uma área valorizada, seja pela centralidade, seja pela oferta de comércios, serviços e 

equipamentos de lazer, dotado então, de um tratamento mais cuidadoso. 

 

Figura 02: Localização da cidade de Belém e sua evolução urbana até 1970. 

 

 
Localização: Pará – Belém 

Fonte: site da Wikipédia, 2009 

 

 

Fonte: BRASIL, 1980. 

 

Na figura acima verifica-se à direita a localização da cidade de Belém no estado do 

Pará e observa-se à esquerda que, a partir de 1900 houve uma intensa expansão da cidade 

rumo ao Leste, chegando a abranger uma área considerável, correspondente à ocupação da 

Primeira Légua Patrimonial 
32

.  

                                                           
32

 Terras cedidas pela Coroa Portuguesa para implantação da cidade, tendo como limites as atuais avenidas 

Doutor Freitas e Perimetral. 
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No fim do século XIX e início do XX, mais precisamente entre os anos de 1897 a 

1912, Belém passou a ser administrada pelo Intendente Antônio José Lemos, político que teve 

fortes laços com a capital paraense, era um aristocrata, prezava o luxo, apreciava as artes e 

teve sua administração favorecida pela fase áurea da Borracha, podendo colocar em prática 

seus conceitos urbanísticos (ROCQUE, 1996). 

 Segundo Rocque (1996), o Intendente tinha como assessores, pessoas que viajavam 

frequentemente à Europa e de lá traziam todas as novidades arquitetônicas, paisagísticas e 

urbanísticas para Belém. Lemos, então, planejou uma política de embelezamento e 

salubridade, realizou inúmeros avanços no espaço urbano belenense, como construções de 

ruas largas, calçamentos, edificações suntuosas, vilas, jardins e parques públicos, arborização 

nas ruas, bondes elétricos, saneamento, luz elétrica, aparelhou o Corpo de Bombeiros, 

construiu o primeiro forno crematório de lixo da América do Sul, a Praça Batista Campos, o 

Bosque Rodrigues Alves, entre outras obras marcantes até hoje na cidade. 

 Contudo, observa-se que, o progresso era dirigido a uma área restrita, o centro da 

cidade, onde habitavam as classes mais abastadas e a classe média nascente. Belém pouco se 

expandiu. 

 Entre os anos de 1911 e 1914, segundo Sarges (2002), as transformações econômicas e 

sociais foram atingidas duramente com a queda do preço da Borracha no mercado mundial e o 

declínio da produção do látex foi, em parte, decorrente da introdução, pela Inglaterra, da 

cultura gomífera no Oriente. 

 Durante o período compreendido entre as duas grandes guerras mundiais (1914 a 

1945), a cidade de Belém era marcada pela desordem administrativa, mas foi beneficiada 

durante a II Guerra, com a instalação de bases militares. 

 Na década de 1960, foi aberta a Rodovia Belém-Brasília, iniciando um processo de 

transformações importantes e de integração nacional da região amazônica, financiado pelo 

Governo Federal e grupos privados nacionais e multinacionais, os quais promoveram a 

importância histórica de Belém como capital regional.  

Contudo, a partir de 1960, segundo informa a figura 02, reforçando a tendência de 

crescimento da cidade no sentido do interior, tanto a área central (representada pelos bairros 

da Cidade Velha, Comércio, Batista Campos e Nazaré), quantos outros bairros de Belém 

experimentam um início do processo de verticalização das construções.  

 Desta forma, desde a sua fundação em 1616 a cidade de Belém tem no seu primeiro 

núcleo de formação urbana, conformado principalmente pelos bairros da Cidade velha e da 
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Campina, não só suas maiores referências de patrimônio cultural, pois lá se concentram a 

maior parte dos bens patrimoniais nacionais de Belém, estando também os prédios mais 

antigos da cidade e seu conjunto urbano da época da colonização, mas também seu principal 

centro de comércio popular e de serviços.  

Já os bairros adjacentes a esse principal centro histórico, de comércio e serviços, como 

por exemplo, Batista Campos, Nazaré e Reduto, foram sendo objetos de muitas ações de 

renovação urbana. As intervenções que têm sido constatadas, muitas vezes, pela maneira com 

que são executadas, são incompatíveis com a salvaguarda das construções antigas lá 

existentes que, quando modificadas, acabam por refletir na transformação dos seus atributos. 

Hoje, a cidade de Belém tem mil e sessenta e cinco quilômetros quadrados (1.065 km²) 

de área territorial, faz parte da grande região metropolitana conformada pelos municípios de 

Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará, e de acordo com o último censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, sua população conta com 

2.040.843 habitantes. 

 

 

3.1.1 Sobre a Praça Batista Campos 

   

 

Localizada nas adjacências do centro tradicional de Belém, a Praça Batista Campos 

está situada próxima ao Cemitério de Nossa Senhora da Soledade (já desativado) e à Praça 

Milton Trindade (antigo Horto Municipal). É limitada pelas Ruas dos Mundurucus e dos 

Tamoios, Travessa Padre Eutíquio e a Avenida Serzedelo Corrêa, no bairro de Batista 

Campos. 

Uma das principais metas da administração do Intendente Antônio Lemos, conforme 

visto anteriormente foi a construção dessa Praça. Antes da intendência de Lemos, o terreno 

onde a Praça se localiza era de propriedade particular e pertencia à Dona Maria Manoela de 

Felgueiras e Salvaterra. Com o decorrer dos anos e com o crescimento da cidade, finalizando 

com a morte de Dona Manuela, as terras passaram para a Câmara de Belém e passaram a ser 

conhecidas na época como O Largo de Salvaterra (figura 03).  
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Figura 03: Imagem provavelmente do final do século XIX, quando o terreno era conhecido por Largo 

de Salvaterra. 

 

                          Fonte: Sarges, 2002. 

 

Durante a administração de Lemos, o terreno, que logo depois ficou conhecido como 

Largo do Sergipe, em homenagem à recém criada província, desmembrada da jurisdição 

baiana passou a ser denominado, oficialmente de Praça Batista Campos, uma homenagem de 

Lemos ao então Cônego João Batista Gonçalves Campos 
33

, o qual foi uma figura em 

destaque no cenário histórico e político do Estado do Pará. 

ROCQUE (1996) comenta que em 1874 a área da Praça Batista Campos era apenas um 

grande matagal pantanoso e, em 1884, uma savana de capim. Revela ainda que a área que ali 

se estabelecia, chamada então de Largo do Sergipe, não passava de um inexpressivo largo, 

com muitas mangueiras e um canteiro central. Neste período, somente a área da Travessa 

Padre Eutíquio era ajardinada. 

A partir de 1900, pela administração de Lemos, a área começa a passar por 

intervenções de ajardinamento e é desenvolvido um plano de urbanização para transformá-la 

em um local de atração para a população. Em 1904, a praça foi inaugurada (figura 04) e seu 

projeto teve e até hoje mantém características do paisagismo inspirado no romantismo inglês, 

que foi seguido no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, quando o naturalismo 

caracterizava o pensamento da época e influenciava as construções voltadas à natureza e a sua 

imitação (ROCQUE, 1996; SOARES, 2009).  
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 João Batista Gonçalves Campos foi um importante ativista político do Estado do Pará. Era cônego, jornalista e 

advogado e teve destaque durante as lutas partidárias que culminaram com a explosão do movimento da 

Cabanagem (1835-1840). Foi autor intelectual do movimento da Cabanagem, alimentando a resistência do povo 

contra o governador da província Bernardo Lobo de Sousa (ROCQUE, 1996). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabanagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/1835
http://pt.wikipedia.org/wiki/1840
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernardo_Lobo_de_Sousa&action=edit&redlink=1
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Figura 04: Imagem provavelmente de 1904, época da inauguração da Praça Batista Campos, 

demonstrando a densa vegetação e o coreto central em ferro. 

 

                           Fonte: Sarges, 2002. 
 

O cenário naturalista da Praça remete à tradição contemplativa dos jardins públicos 

dos séculos XVIII e XIX (figura 05) e sua composição arquitetônica tem características do 

estilo eclético, contendo “plantas ornamentais, córregos, pontes, bancos, caramanchões, 

pavilhão acústico e coretos de ferro”, tudo em acordo com a típica flora amazônica 

(SOARES, 2009, pg. 150). 

 

Figura 05: Imagem provavelmente do século XX, onde as características arquitetônicas e paisagísticas 

do projeto da Praça podem ser observadas. 

 

                               Fonte: Pará, 1998. 
  

Seu tratamento paisagístico conta com um projeto que reúne duas vertentes do estilo 

eclético, misturando o traçado em cruz das escolas clássicas francesas, com a sinuosidade do 

desenho romântico do paisagismo inglês. O lago sinuoso, cortado por eixos ortogonais que 

conduzem ao estar central, representa de forma emblemática o ecletismo.  

Nesta praça, encontram-se diversos elementos que caracterizam a arquitetura 

romântica, como pontes em madeira ou alvenaria, de formas planas e curvas, com corrimãos 
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feitos de travessas de madeira, enroladas por arcos de ferro e rebocadas de cimento, imitando 

a madeira natural; como o lago que se divide em quatro partes separado por paredes de pedras 

de concreto, formando pequenos rochedos e como a torre do castelo em ruínas para disfarçar 

os reservatórios de água, os caramanchões e os coretos de ferro. 

Os coretos são um dos símbolos românticos do período favorecido pela riqueza gerada 

durante a economia da borracha. Era época da chamada arquitetura metalúrgica, segundo 

Soares (2009), onde os governos municipais escolhiam os modelos em ferro nos catálogos 

vindos da Europa, a maioria da Grã-Bretanha, Alemanha, França e Bélgica. Esses modelos 

eram encomendados para compor os espaços públicos dos municípios que implantavam uma 

política de embelezamento, como por exemplo, o município de Belém, que trouxe para a 

cidade “parte da cultura urbanística e paisagística dos maiores centros europeus” (SOARES, 

2009, p. 83). 

Esses coretos eram também chamados de pavilhões harmônicos, destinavam-se a 

apresentações de bandas musicais, a encontros de namorados e ao lazer infantil. Os coretos 

vindos para Belém também integravam os projetos de ajardinamento das Praças principais da 

cidade, eram de estilo art nouveau, todos em ferro assentados sobre alicerces de alvenaria, em 

geral com planta octogonal e piso de ladrilho hidráulico (SOARES, 2009). 

Na Praça Batista Campos foram implantados cinco coretos em ferro importados da 

Alemanha, segundo Soares (2009), um montado no centro da Praça (figura 06) – o Pavilhão 

1º de Dezembro, o maior deles 
34

- e os outros, menores, instalados em posições assimétricas, 

o que atribui a área uma paisagem romântica. 

A composição estética do Pavilhão 1º de Dezembro é de uma estrutura em ferro com 

pilares duplos trabalhados, assentados em embasamento de alvenaria elevado a um 

metro do solo. Sua planta possui doze lados e os gradis circundantes, superiores e 

inferiores, são compostos por desenhos em arabescos (SOARES, 2009, p. 98-

99). 

 

 

 

 

  

 

                                                           
34

 O coreto principal desta praça tem em seu nome uma referência ao dia da coroação de Dom Pedro I como 

imperador do Brasil – 1º de dezembro de 1822 (SOARES, 2009, pg. 100). 
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Figura 06: Pavilhão 1º de Dezembro (2009). 

 

                                      Fonte: Acervo da autora. 
 

Os outros quatro coretos têm características mais simples, se assemelham por serem da 

mesma época, 1903, e pelo adorno existente em forma de flor nos pilares, uma característica 

do art nouveau, segundo Soares (2009). Dois deles têm planta com forma de polígono de 

doze lados, outro tem planta octogonal e o outro com planta de dezesseis lados (figura 07). 

 

Figura 07: Coretos menores da Praça (2009). 
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            Fonte: Acervo da autora. 
 

Com mais de vinte e oito mil metros quadrados (28.000 m²) de área, a Praça Batista 

Campos obedece, em parte, ao modelo de ajardinamento das demais praças de Belém 

realizado durante a administração do Intendente Lemos, correspondendo ao plano de jardins 

sem grades, que segundo Soares (2009), foi colocado em prática no Brasil, pela primeira vez, 

através da intendência de Belém. 

A administração de Antônio Lemos, anos seguintes à inauguração da Praça Batista 

Campos, prestava manutenção e fazia pequenos reparos, mas, após essa administração a Praça 

passou por um período de abandono, segundo Rocque (1996). Contudo, a partir da década de 

1960 teve incorporado alguns equipamentos e usos devido à expansão e ao aumento da 

população residente do seu entorno, como por exemplo, foram incorporadas novas atividades 

sociais e espaciais, além do uso contemplativo que remete a sua origem, somou-se a prática de 

esportes e o lazer infantil, através da implantação de equipamentos de ginástica e de 

playground. 

O que se nota com o relato sobre a formação e a história da Praça Batista Campos é 

que ela própria pode ser considerada como um atributo físico-espacial, bem como o seu lago, 

o coreto central, os coretos menores, o traçado, as pontes, o castelinho e os caramanchões. Já 

sua vegetação pode ser considerada como um atributo da flora. 

Como exemplos de atributos histórico-culturais da Praça, se identificam: o seu estilo 

eclético; a sua influência do paisagismo inglês; a sua importância histórica para a cidade, que 

remete ao período da Belle Époque paraense, sendo um exemplo construído devido à 

promissora economia da borracha; um exemplo da incidência da política de embelezamento e 

urbanização implantada por Antônio Lemos; uma representante da influência artística 
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europeia no Estado do Pará; ser um local de encontro da comunidade; um local com ambiente 

contemplativo; e um local cenográfico, com cenário romântico. 

Contudo, a esses atributos identificados podem ser conferidos, à luz do referencial 

teórico sobre os valores dos bens patrimoniais adotado, alguns valores, como por exemplo, o 

valor histórico e cultural, o valor de antiguidade e o valor artístico relativo. O valor histórico 

devido à representatividade histórica e cultural da Praça por ter sido construída durante o 

período da Belle Époque e durante a administração de Antônio Lemos. O valor de antiguidade 

porque através dos seus atributos a Praça pode ser reconhecida como algo antigo, como um 

testemunho de um passado. Já o artístico relativo, por ser uma Praça capaz de expressar suas 

influências artísticas europeias, do estilo eclético e do paisagismo inglês através dos seus 

atributos.  

 

 

3.1.2 Sobre o entorno da Praça Batista Campos  

 

 

Localizado especificamente na área central do município de Belém, nas adjacências do 

Centro Histórico de Belém (CHB) - tombado por legislação municipal -, o entorno em 

questão pertence ao bairro de Batista Campos e é delimitado pelo quadrilátero formado pela 

Avenida Conselheiro Furtado, pela Travessa Apinagés, Rua dos Pariquis e Travessa Doutor 

Moraes abrange o limite da área urbana integrante do CAPPBC em estudo (figura 08). 
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Figura 08: Mapa mostrando a localização do CAPPBC na cidade de Belém. 

 

 

 

Essa área foi consolidada no início do século XX, quando foi favorecida pelo ciclo 

econômico da borracha e às implantações da política de Antônio Lemos. Passaram a fazer 

parte dessa área, além da Praça, algumas edificações construídas na mesma época, de estilo 

eclético, de propriedade privada, da população que ascendia com o ciclo da borracha, mas 

também, edificações de arquitetura civil mais simples, pois antes do período da Belle Époque 

a área era afastada do centro da cidade, próxima ao cemitério, fazendo parte da periferia e 

onde se encontravam terrenos rurais, como vacarias e rocinhas. 

Durante a administração de Lemos a área também recebeu uma vasta arborização, que 

lá foi implantada para corresponder com a política de embelezamento e urbanização da época, 

e a Mangueira (Mangifera indica) foi a espécie escolhida. 

Após a intendência de Lemos, a área também passou por um período de abandono, 

assim como a Praça Batista Campos, mas a partir da década de 1960 – quando a cidade de 

Belém foi promovida a “capital da região amazônica”, com o processo de integração nacional 
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vindo com a abertura da Rodovia Belém-Brasília –, a área começou a ser ocupada por 

edificações de estilo moderno e, principalmente por empreendimentos residenciais 

verticalizados. 

Como em muitas cidades brasileiras, aconteceu também em Belém um processo de 

verticalização em decorrência do desenvolvimento econômico e da expansão da cidade. Essa 

dinâmica comprometeu de alguma maneira as características da forma urbana estruturante da 

cidade, entre elas, a do entorno da Praça Batista Campos, que foi atingida por esse processo 

de expansão urbana a partir da década de 1960. 

Um dos atrativos dessa área, além do fato de localizar-se numa área central, nas 

adjacências do centro tradicional de comércio e serviços da cidade, ser consolidada 

urbanisticamente e conter uma vasta cobertura vegetal, é a Praça Batista Campos que parece 

ter funcionado como um elemento chave dos grandes e luxuosos empreendimentos 

imobiliários residenciais que começaram a ser implantados. 

Como resultado do processo de verticalização incidente nesse entorno, a área passou a 

incorporar outras características, a partir da década de 1960 até o momento em que incidiu a 

primeira medida de salvaguarda na área, em 1983. Essas características passaram a ser, por 

exemplo, o aumento da população residente e da circulação de veículos e a existência de 

edificações verticalizadas destinadas a residências.  

O que se nota com o relato acima sobre o entorno da Praça Batista Campos é que a ele 

se conferem também, atributos físico-espaciais, como por exemplo, as edificações de estilo 

eclético, os imóveis de arquitetura civil simples, as edificações de estilo moderno, os edifícios 

verticalizados e o uso residencial. Também se conferem atributos histórico-culturais, pois é 

um exemplo de área beneficiada pelo período da Belle Époque paraense, fez parte das 

implantações da política de embelezamento e urbanização de Antônio Lemos, é uma área 

central e consolidada urbanisticamente; e, atributos da flora, como o conjunto arborizado da 

área e as árvores de Mangueira.  

Contudo, os valores conferidos a esses atributos podem ser também, como alguns dos 

conferidos à Praça Batista Campos, como por exemplo, o valor histórico e cultural e o valor 

artístico relativo: pela representatividade da época da administração de Antônio Lemos e da 

Belle Époque – que remete ao valor histórico e cultural – por ter alguns atributos com 

capacidade de expressar a influência dos estilos eclético, moderno e contemporâneo – que 

admite o valor artístico relativo. 
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3.2 O RECONHECIMENTO DO CAPPBC COMO BEM PATRIMONIAL 

 

 

As atenções para a institucionalização patrimonial do CAPPBC começaram a tomar 

força por dois motivos principais: um diz respeito às obras que passaram a ocorrer nas praças 

da cidade a partir de 1979, quando a prefeitura municipal de Belém passou a reformar as 

antigas praças que “com o correr dos anos se desfiguraram em sua paisagem verde abundante 

e como eram em seus primeiros dias” (MEIRA FILHO, 1979) - como foi o caso da Praça 

Batista Campos, que se encontrava precária na época 
35

; o outro motivo refere-se às 

características que a área de entorno da Praça vinha apresentando, desde o início da década de 

1960, com o aparecimento de edifícios verticalizados, as descaracterizações das edificações 

mais antigas, como as de estilo eclético, e as substituições de algumas edificações por 

construções verticalizadas (MONTEIRO, 1999). 

Foi partindo desses acontecimentos que a institucionalização patrimonial ocorreu, 

tanto para mediar ações de salvaguarda da Praça Batista Campos e seu entorno, quanto para 

controlar as ações da dinâmica urbana da área, ocorrendo inicialmente em 1983, com a 

incidência do tombamento da Praça Batista Campos em conjunto com sua flora. E, mais tarde, 

em 1999, com a ratificação do tombamento da Praça, o estabelecimento e delimitação da área 

de entorno de proteção e a classificação de algumas edificações desse entorno como de 

interesse à preservação.  

Com os acontecimentos de 1979, no início da década de 1980 um grupo de pessoas da 

comunidade, entre elas profissionais e estudantes das áreas de engenharia e arquitetura, 

tomaram a iniciativa de desenvolver um projeto de reforma para a Praça Batista Campos e de 

elaborar um pedido de proteção patrimonial para sua área e para algumas edificações 

localizadas no seu entorno.  

Esse pedido, encaminhado ao Conselho Estadual de Cultura na época, ao então diretor 

da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo do Estado, Dr. Olavo Lyra Maia, teve como 

base legal a Lei nº 4.855 de 1979, que estabelecia normas de preservação e proteção do 

patrimônio histórico, artístico, científico e turístico do Estado do Pará, dispondo que 

particulares poderiam colaborar com a atuação do governo estadual em prol da promoção, 

conservação, utilização, enriquecimento e divulgação do patrimônio histórico e artístico 

                                                           
35

  A obra que mais sensibilizou a população de Belém quanto a essas reformas chefiadas pela prefeitura foi a 

que transformou totalmente a antiga Praça Justo Chermont (localizada em frente a Basílica de Belém) em um 

Centro Arquitetônico dedicado aos acontecimentos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.  
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paraense, seja ele constituído por bens imóveis e móveis, estabelecidos em conjunto ou 

isoladamente, sendo públicos ou particulares, e “que pela vinculação a fatos históricos 

memoráveis, quer por excepcional valor histórico, artístico, científico, bibliográfico, 

documental, turístico, paisagístico ou folclórico, quer assim decorrentes da natureza, quer 

agenciados pela indústria humana, localizados no Pará” (PARÁ, 1979, Lei nº 4855 de 1979). 

O pedido do grupo da comunidade solicitou a proteção da Praça Batista Campos, sua 

ambiência e de vinte (20) imóveis localizados no entorno da Praça, os quais, conforme o 

descrito pelo grupo, “suas características arquitetônicas pertencem a épocas do surgimento da 

Praça Batista Campos, alguns deles são de época anterior a criação do logradouro público e 

integram todos, a ‘memória urbana’ do espaço em questão”.  

Por sua vez, o pedido destacava informações que o terreno da Praça é anterior a 1897, 

foi reformado no início do século XX, durante a administração de Antônio Lemos – 

favorecida pela economia da borracha - recebendo equipamentos em ferro importados da 

Europa, pontes e arborização, dentre outros serviços públicos. 

 

A Praça é anterior a 1897 e recebeu atenções generosas pelo Intendente Senador 

Antônio José de Lemos, que ao longo de sua administração aumentou-lhe a área, 

importou pavilhões de ferro da Europa, construiu pontes, arborizou e executou os 

mais variados serviços. Destacamos entre outros melhoramentos, a inauguração do 

Pavilhão Primeiro de Dezembro (no centro da Praça) no dia 15 de novembro de 

1904. Esse Pavilhão foi importado da Alemanha e é todo em ferro, sobre alicerces 

de alvenaria e pavimento em mosaico. (COSTA, A et al, 1981) 
36

. 

 

Com isso, o que esse grupo da comunidade identificava como atributos do CAPPBC, 

no início da década de 1980 eram: atributos da flora, como a vegetação da Praça; os atributos 

físico-espaciais, como a própria Praça, o coreto central e os demais coretos menores em ferro, 

as pontes, e vinte (20) imóveis do seu entorno 
37

; e, os atributos histórico-culturais, como a 

Praça um exemplo construído durante a implantação da política de embelezamento e 

urbanização de Lemos. 

                                                           
36

 Pedido de tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Batista Campos anexado ao Processo 

nº 0533 de 20 de março de 1981, tendo como interessados o engenheiro Euller Arruda e outros. 
37

 c 1830/805 (da Rua dos Mundurucus, esquina com a Av. Serzedelo Corrêa); de números 1812, 1728 e 1736 

(da Rua dos Mundurucus); de nº 1643 (da Rua dos Mundurucus, esquina com a Trav. Padre Eutíquio); de 

números 1624, 1612, 1588 e 1584 (da Trav. Padre Eutíquio); o conjunto de imóveis de números 1536, 1524, 

1520 e 1508, e o conjunto de números 1529, 1577 e 1589 (da Trav. Padre Eutíquio, esquina com a Rua dos 

Tamoios); os imóveis de números 1761, 1769, 1875 (da Rua dos Tamoios); e o imóvel nº 681 (da Av. Serzedelo 

Corrêa) (COSTA, A.; ARRUDA, E; VIENRA, J; OHNISH, O; PRADO, R.; PEREIRA, M.; SILVA, J; DIAS, P; 

DIAS, L; FERREIRA, B; CASTILHO, F; SILVA, E; BORDALLO, V; 1981) 
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Quanto aos valores conferidos pelo grupo da comunidade aos atributos do CAPPBC, 

na década de 1980, esses não foram demonstrados de forma explícita no texto, contudo, 

puderam ser identificados através de uma leitura cautelosa do texto, concluindo que remetiam 

ao valor artístico relativo, ao valor histórico e cultural e ao valor de antiguidade. 

Quanto ao valor artístico relativo, pode-se considerar que é devido à apreensão das 

qualidades arquitetônicas da Praça e dos imóveis considerados como de interesse ao 

tombamento. Quanto ao valor histórico e cultural, pode-se considerar que é devido à 

representatividade histórica e cultural que a Praça e os imóveis do entorno sustentavam, 

remetendo ao período em que a cidade de Belém era administrada pelo intendente Antônio 

Lemos – entre o fim do século XIX e o início XX – sendo favorecida pela sua política de 

embelezamento e urbanização, financiada pela economia da borracha e ascensão de uma parte 

da população que investiam na construção dos seus imóveis.  

Já quanto ao valor de antiguidade, por considerar que a Praça e os imóveis foram 

apreendidos pela comunidade por terem sido capazes de expressar a superação do tempo – são 

testemunhos do passado – e a importância de suas características arquitetônicas e construtivas 

à preservação da ‘memória urbana’ de Belém.  

Contudo, o grupo da comunidade pretendia a incidência do tombamento em conjunto 

da Praça e seu entorno, envolvendo tanto os elementos edificados das quadras adjacentes à 

Praça, quanto os elementos da flora, denominando o bem de conjunto paisagístico e 

arquitetônico da Praça Batista Campos.   

Com o pedido feito, os pareceres com julgamentos dos especialistas da Secretaria de 

Cultura, Desportos e Turismo do Estado do Pará foram elaborados. Eles eram de parecer 

favorável à solicitação do grupo, mas não totalmente, pois sustentavam que a Praça Batista 

Campos continha atributos e valores suficientes para o tombamento, mas que a sua área de 

entorno e os vinte (20) imóveis não. 

Os especialistas identificavam que a Praça era um exemplo de construção do final do 

século XIX e que recebeu as atenções da política de Antônio Lemos, que era um local 

incorporado ao lazer e à história da cidade, desempenhava papel importante na vida do 

homem paraense, pelo seu traço e sua vegetação, que nela eram realizadas apresentações 

artísticas e desportivas, “as quais muito animam a vida da cidade” (PARÁ, Secretaria de 

Cultura, Desportos e Turismo. Parecer de Stella Regina Brito Frazão, 1983).  

Porém, em relação aos imóveis do entorno da Praça - de propriedade particular -, não 

realizaram nenhum estudo sobre seus estilos, épocas, nem estado de conservação em que se 
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encontravam, devido ao impedimento legal contido na Lei Estadual de 1979, no Art. 6º - “o 

tombamento de bens pertencentes às pessoas naturais e jurídicas de direito far-se-á na forma e 

com os efeitos previstos na legislação Federal” - complementado pelo Art. 7º - “nos casos do 

artigo anterior, a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo somente atuará por delegação e 

conforme instruções específicas da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

SPHAN” (PARÁ, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo. Parecer de Stella Regina Brito 

Frazão, 1983).  

Com isso, os pareceres dos especialistas da época foram unânimes na decisão de que 

depois de efetivado o tombamento da Praça, a solicitação do grupo para o tombamento dos 

imóveis fosse encaminhada à Delegacia Regional da SPHAN para as providências cabíveis. 

De acordo com os especialistas e com o disposto no Art. 4º da Lei Estadual de 1979 
38

 

as recomendações eram de tombamento da Praça Batista Campos em conjunto com a sua 

flora, devendo na forma da Lei, o tombamento ser transcrito nos livros do tombo nº 1 – 

Tombo Arqueológico, Etnográfico, Científico, Paisagístico e Turístico e n° 2 – Tombo 

Histórico, pertencentes à Divisão de Tombamento (PARÁ, Secretaria de Cultura, Desportos e 

Turismo. Parecer de Stella Regina Brito Frazão, 1983). 

O Conselho Estadual de Cultura foi de opinião favorável ao que demonstraram os 

especialistas da Secretaria de Cultura, reconhecendo que o pedido de tombamento solicitado 

pelo grupo da comunidade demonstrava “interesse em preservar a memória paisagística da 

cidade, ressalvando que para o futuro, processos semelhantes sejam acompanhados de dados 

mais precisos” (PARÁ, Conselho estadual de cultura. Processo nº 0533/81, 1981). 

Contudo, somente a Praça Batista Campos foi reconhecida como bem patrimonial 

através do tombamento em 1983, já as edificações do seu entorno não foram reconhecidas de 

acordo com o pedido e identificação do grupo da comunidade, pois a SPHAN não se 

manifestou, na época, quanto à proteção desses imóveis de propriedade particular 

considerados como atributos da área pela comunidade, deixando à mercê da prefeitura 

municipal o destino dessas edificações, que por fim, nada fez para salvaguardá-las. 

Com isso, o que os especialistas identificaram como atributos, em 1983, os coretos em 

ferro da Praça, as suas pontes, o seu traçado e a própria Praça Batista Campos – atributos 

físico-espaciais –; a Praça como um dos exemplos das implantações da política de 

                                                           
38

 Art. 4º - O tombamento de bens pertencentes ao Estado do Pará, ou aos seus Municípios, bem como entidades 

da administração pública estadual ou municipal, far-se-á de ofício, por ordem da Divisão de Tombamento da 

Secretaria de Estado de Cultura, Desportos e Turismo, devendo a entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda 

estiver a coisa tombada, ser notificada, a fim de produzir os efeitos necessários (Lei Estadual nº 4855/79). 
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embelezamento e urbanização de Antônio Lemos, como local importante à história e à cultura 

da cidade e como um local de lazer para a população – atributos histórico-culturais -; e 

também a sua vegetação, as árvores de mangueira, árvores de samaumeira e as outras espécies 

vegetais existentes na Praça – atributos da flora. 

Quanto aos valores conferidos pelos especialistas aos atributos da Praça Batista 

Campos, esses foram demonstrados no Extrato de Tombamento: o valor histórico, o 

paisagístico e o turístico, conforme indicavam os Livros do Tombo onde foi inscrito o bem 
39

.   

Com o passar do tempo, após a incidência do tombamento sem a regulamentação da 

área de entorno de proteção e às futuras construções, os especialistas observaram que a área 

urbana adjacente à Praça vinha tomando características que poderiam prejudicar a sua 

salvaguarda. Edificações mais antigas que lá existiam desde a construção da Praça, do final do 

século XIX e as do início do XX, além daquelas anteriores à Praça, estavam sendo 

descaracterizadas rapidamente, muitas delas sendo até substituídas por edificações que não 

seguiam nenhum parâmetro construtivo, ou até por prédios verticalizados, podendo interferir 

na salvaguarda do bem tombado. 

No entanto, passado dezesseis (16) anos da institucionalização patrimonial da Praça, 

no ano de 1999 o Estado do Pará, através da então Secretaria Executiva da Cultura 

(SECULT), do então Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC) 

40
, e através do disposto na Lei nº 5629 de 1990 

41
 – que substituiu a Lei nº 4855 de 1979 – 

tomou a iniciativa de aditar e ratificar o tombamento da Praça, estabelecer e delimitar uma 

área de entorno de proteção e classificar os imóveis de interesse à preservação, situados nesse 

entorno. 

As justificativas dos especialistas, apresentadas no Termo de Aditamento e Ratificação 

do Tombamento foram de que as novas construções do entorno da Praça não levavam em 

                                                           
39

 Esses três tipos de valores foram destacados no extrato de tombamento, sublinhados no texto, mas não foram 

especificadas suas definições e nem justificativas. 
40

 O DPHAC passou a ser o órgão responsável pela salvaguarda dos bens patrimoniais do Estado e a ele compete 

garantir e incentivar a preservação dos bens, destacando o seu valor histórico, artístico, arquitetônico e 

paisagístico; promover o tombamento e a delimitação da área de entorno de proteção; analisar e orientar os 

projetos de intervenção nos bens tombados e nas suas áreas de entorno de proteção, assim como a inserção de 

letreiros publicitários, e fiscalizá-los; conscientizar a comunidade através de ações educativas, quanto à 

importância da preservação e à valorização do patrimônio histórico cultural, através de palestras, exposições, 

seminários, publicações, inventários, etc.; entre outras competências. 
41

 Com o advento da Lei de 1990, o pedido de tombamento de um bem podia ser solicitado por qualquer pessoa 

física ou jurídica e era encaminhado ao Secretário Executivo de Cultura. Podiam ser tombados bens imóveis e 

móveis feitos pelo homem ou bens da natureza, públicos ou privados que apresentassem interesse para a 

preservação da memória do povo paraense. Um bem tombado passava a ter sua área de entorno definida com o 

objetivo de proteger a unidade arquitetônica e urbanística e resguardar a sua ambiência, vizinhança e 

visibilidade. 
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conta, “salvo algumas exceções”, os princípios básicos de ordenação do uso do solo; que a 

Praça e seus atributos estavam sendo ameaçados e que cabia ao Estado, “por força da 

Legislação de Tombamento, assegurar que o bem comum não possa ser objeto de ações 

individuais capazes de comprometer a coisa de interesse público” (PARÁ, Secretaria 

Executiva de Cultura. Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Termo de 

aditamento e ratificação de tombamento, 1999).  

Eles consideravam que a Praça se consagrava como um espaço público já incorporado 

ao cotidiano da cidade e que o seu entorno devia ser preservado “em nome dos interesses da 

comunidade”. Contudo, eles concluíram que havia a necessidade de aditar e ratificar o ato de 

tombamento da Praça Batista Campos, inscrevendo-a no Livro do Tombo nº 03 – Livro de 

Bens Imóveis de valor histórico, arquitetônico, urbanístico, rural, paisagístico, como: obras, 

cidades, edifícios e sítios urbanos ou rurais -, estabelecendo a área de entorno desse bem, 

delimitada através de uma poligonal de proteção patrimonial 
42

 (PARÁ, 1999). 

Nesse sentido, a poligonal de entorno foi delimitada, tendo como base o resultado do 

estudo de levantamento urbanístico da área realizado pela equipe do DPHAC. Esse 

levantamento, na época, colheu informações quanto ao uso e ocupação dos lotes urbanos e das 

edificações, à implantação do edifício no lote, ao gabarito das construções, à tipologia e ao 

estado de conservação das construções, sobre a arborização existente, entre outras 

características da área. 

Os resultados confirmaram que havia uma substituição das edificações 

contemporâneas à Praça por edifícios verticalizados e a inexistência de parâmetros 

construtivos condizentes com a salvaguarda patrimonial da área, tanto por parte do Estado, 

quanto por parte do município, que nada fez, ou estabeleceu, para regulamentar e controlar as 

construções na área.  

Porém, o levantamento identificou alguns imóveis com características arquitetônicas 

peculiares e classificou-os como de interesse à preservação. No total foram trinta e nove (39) 

imóveis classificados 
43

, entre eles, nove (09) já haviam sido identificados na década de 1980 

                                                           
42

 “A área de entorno tem por delimitação a área limitada pela poligonal, que tem início na interseção da 

Travessa Apinagés com a Avenida Conselheiro Furtado; dobra à direita e segue por esta, até a sua interseção 

com a Travessa Doutor Moraes; dobra à direita e segue por esta, até sua interseção com a Rua dos Pariquis; 

dobra à direita e segue por esta, até sua interseção com a Travessa Apinagés; dobra à direita e segue por esta, até 

sua interseção com a Avenida Conselheiro Furtado, início da poligonal” (PARÁ, Secretaria Executiva de 

Cultura. Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Termo de aditamento e ratificação de 

tombamento, 1999).  
43

 Os imóveis de interesse à preservação em 1999 eram: os imóveis de número 594, 805, 811, 869/881, 956 

(localizados na Av. Serzedelo Corrêa); os de número 1875, 1578, 1587, 1761, 1769 (localizados na Rua dos 

Tamoios); os de número 1066, 1008, 616, 585/600, 558, 748, 714, 704, 696 (localizados na Av. Conselheiro 
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pelo grupo da comunidade que solicitou o pedido de tombamento, sendo os outros trinta (30), 

imóveis identificados apenas pelos especialistas a partir de 1999. 

Os atributos, portanto, identificados pelos especialistas em 1999, quanto à Praça, 

permaneciam os mesmos, mas quanto ao entorno, eram outros, ou melhor, no entorno 

passaram a ser identificados atributos, como por exemplo: trinta e nove (39) imóveis, que 

foram classificados como de interesse à preservação e os prédios altos, característicos da 

tendência da dinâmica urbana da época – atributos físico-espaciais –, além disso, o estilo 

eclético e o estilo moderno de alguns desses imóveis de interesse – atributos histórico-

culturais, e, a arborização da área – atributo da flora.  

Quanto aos valores, desta vez os especialistas não os explicitaram diretamente, mas 

supõe que os valores atribuídos à Praça permaneceram – valor histórico, paisagístico e 

turístico –, já quanto ao entorno, com uma análise cautelosa das informações é possível 

considerar que foram atribuídos o valor artístico relativo e o valor histórico, sustentado pelas 

edificações de interesse à preservação, através de suas linguagens arquitetônicas que eram 

representantes dos estilos já passados pela história da construção da cidade. 

Com isso, a ratificação do tombamento da Praça foi admitida, o estabelecimento do 

seu entorno realizado e a classificação dos imóveis de interesse à preservação especificada, ou 

seja, o reconhecimento do CAPPBC como bem patrimonial do Estado do Pará foi declarado, 

em 1999 (figura 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
Furtado); os de número 1879, 1818, 1464, 1470, 1490, 1508, 1515, 1568 (localizados na Trav. Padre Eutíquio); 

os de número 1728, 1736, 1643/1690, 1619, 1603 (localizados na Rua dos Mundurucus); os de número 391, 405, 

419, 427, 433, 437 (localizados na Trav. Apinagés); e o de número 1533 (localizado na Rua dos Pariquis). 
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Figura 09: Mapa da área de estudo, mostrando a localização do bem tombado, do limite do seu entorno 

de proteção e dos imóveis de interesse à preservação. 

 
 

 

Contudo, o DPHAC apenas delimitou a poligonal de entorno e tentou seguir 

fiscalizando quanto ao disposto na Lei nº 5. 629 de 20 de dezembro de 1990, que estabelece 

que “na vizinhança dos imóveis tombados nenhuma construção, obra ou serviço poderá ser 

executado, nenhum cartaz ou anúncio poderá ser fixado, sem prévia autorização por escrito do 

DPHAC”, o qual fiscaliza se a intervenção pretendida interfere na estabilidade, ambiência e 

visibilidade do imóvel tombado.  

Por parte do município a área de entorno não recebeu nenhuma regulamentação quanto 

a parâmetros urbanísticos que incentivassem a salvaguarda da área, como por exemplo, aos 

gabaritos das construções. A única atitude foi o estabelecimento da Lei de Controle 

Urbanístico - Lei Complementar nº 02, de 19 de julho de 1999 (LCCU) -, que identificou a 

área como uma zona urbana de uso misto, contendo como corredores de tráfego as Avenidas 
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Conselheiro Furtado e Serzedelo Corrêa, a Rua dos Mundurucus e as Travessas Padre 

Eutíquio e Apinagés. 

Apenas o Plano Diretor do Município - Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008 -, através 

de sua segunda versão, reconheceu a área do CAPPBC como uma zona especial de interesse 

do patrimônio histórico e cultural (ZEIP) 
44

, como uma zona que necessita de tratamento 

específico e definição de parâmetros reguladores de uso e ocupação do solo. Mas, mesmo 

assim, o município, por parte da Secretaria de Urbanismo (SEURB), nada fez, mantendo-se de 

acordo com as características da dinâmica urbana da área, aprovando a construção, por 

exemplo, de edifícios de mais de vinte (20) pavimentos no entorno da Praça. 

 

 

3.3 AS ALTERAÇÕES DOS ATRIBUTOS DO CAPPBC  

 

 

Para verificar sobre as transformações dos atributos do bem patrimonial em questão, 

primeiro foram reunidos todos os atributos relatados nos tópicos acima - conferidos através da 

interpretação sobre os relatos da formação e história da cidade, da Praça Batista Campos e da 

sua área de entorno; os atribuídos na década de 1980 e os aferidos em 1999. Em seguida foi 

feita uma análise desses atributos para identificar qual era a situação em 1999, momento da 

institucionalização do CAPPBC como bem patrimonial. Por fim foi feita uma comparação 

entre a situação de 1999 e a atual, através da técnica de leitura urbana, para que os atributos 

atuais do bem fossem identificados, possibilitando, contudo, explicitar as transformações dos 

atributos aferidos no passado. 

A finalidade é relatar sobre as transformações entre o passado e o presente, tendo 

como base, em alguns casos, fotografias e mapas com informações da área em 1999 e hoje, 

verificando a situação da área e seus atributos, adquirindo informações para subsidiar a 

análise sobre a situação deles hoje e, com isso, permitindo a interpretação dos valores do 

CAPPBC. 

Os atributos conferidos ao bem no passado puderam ser divididos em três (03) 

categorias, conforme suas características diante da área urbana em questão: a dos atributos 

                                                           
44

 Segundo o Plano Diretor de 2008, no Capítulo II - da divisão territorial -, na Seção III - das Zonas Especiais -, 

Subseção III - Das Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural, no seu Art. 114 - 

Constituem-se ZEIP da Macrozona do Ambiente Urbano: II - Praça Batista Campos, Cemitério da Soledade e 

Horto Municipal e seus entornos. 
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físico-espaciais, histórico-culturais e a dos atributos da flora. No quadro abaixo (quadro 01) 

estão demonstrados cada atributo, os respectivos sujeitos e a época os quais foram 

identificados. 

Quadro 01: atributos conferidos ao CAPPBC no passado. 

Sujeito  Época  Atributos Categoria 

Autora 

Antes de 

1980 – 

com base 

nos relatos 

da 

formação e 

história da 

cidade, da 

Praça e de 

sua área de 

entorno. 

 

Praça Batista Campos; 

Lago da Praça;  

Coreto central;  

Coretos menores; 

Traçado da Praça;  

Pontes da Praça;  

Castelinho da Praça; 

Caramanchões da Praça;  

Imóveis de arquitetura civil simples; 

Prédios altos; 

Uso residencial. 

Atributos 

físico-

espaciais 

Praça com importância histórica para a cidade; 

Área com características do período da Belle Époque; 

Área com características da implantação da política de urbanização e 

embelezamento de Antônio Lemos; 

Praça com influência artística europeia; 

Praça como local de encontro; 

Praça como local de contemplação; 

Praça cenográfica/ cenário romântico; 

Área central da cidade; 

Área com urbanização consolidada; 

Praça com estilo eclético; 

Praça com influência do paisagismo inglês; 

Área com edificações do estilo moderno; 

Área com edificações do estilo eclético; 

Atributos 

histórico-

culturais 

Vegetação da Praça; 

Arborização do conjunto; 

Árvores de mangueira do conjunto 

Atributos 

da flora 

Sujeito  Época  Atributos Categoria 

Grupo 

da 

comuni

dade 

Década de 

1980 

Praça Batista Campos; 

Coreto central;  

Coretos menores; 

Pontes da Praça;  

Imóveis nº 805 e nº 681 – Av. Serzedelo Corrêa; 

Imóveis nº 1812, nº 1728, nº 1736 e nº 1643 - Rua dos Mundurucus;  

Imóveis nº 1624, nº 1612, nº 1588 e nº 1584 - Trav. Padre Eutíquio;  

Conjunto de imóveis de números 1536, 1524, 1520 e 1508 - Trav. Padre 

Eutíquio;  

Conjunto de imóveis de números 1529, 1577 e 1589 - Trav. Padre 

Eutíquio, esquina com a Rua dos Tamoios;  

Imóveis nº 1761, nº 1769, nº 1875 - da Rua dos Tamoios. 

Atributos 

físico-

espaciais 

Vegetação da Praça; 

Arborização do conjunto. 

Atributos 

da flora 

Praça com características da implantação da política de urbanização e 

embelezamento de Antônio Lemos; 

Atributos 

histórico-

culturais 

 

Sujeito  Época  Atributos Categoria 
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Especi

alistas 

Década de 

1980 

Praça Batista Campos; 

Coreto central;  

Coretos menores; 

Pontes da Praça;  

Traçado da Praça; 

Atributos 

físico-

espaciais 

Praça com importância histórica para a cidade; 

Praça com características do período da Belle Époque; 

Praça com influência artística européia; 

Praça construída no período da implantação da política de urbanização e 

embelezamento de Antônio Lemos; 

Praça como local de lazer; 

Atributos 

histórico-

culturais 

Vegetação da Praça; 

Árvores de mangueira da Praça; 

Árvores de samaumeira da Praça; 

Espécies vegetais da Praça 

Atributos 

da flora 

Sujeito  Época  Atributos Categoria 

Especi

alistas 
Em 1999 

Praça Batista Campos; 

Coreto central;  

Coretos menores; 

Pontes da Praça;  

Traçado da Praça; 

Prédios altos; 

Imóveis nº 1761, nº 1769, nº 1875, nº 1578 e nº 1587 - da Rua dos 

Tamoios; 

Imóvel nº 805, nº 594, nº 811, nº 869/881, nº 956 – Av. Serzedelo Corrêa; 

Imóveis nº 1728, nº 1736 e nº 1643 - Rua dos Mundurucus;  

Imóveis nº 1508, nº 1589, nº 1879, nº 1818, nº 1464, nº 1470, nº 1490, nº 

1515 e nº 1568 - Trav. Padre Eutíquio; 

Imóveis nº 1066, 1008, 616, 585/600, 558, 748, 714, 704, 696 - Av. 

Conselheiro Furtado;  

Imóveis nº 1728, nº 1736, nº 1643/1690, nº 1619, nº 1603 - Rua dos 

Mundurucus;  

Imóveis nº 391, nº 405, nº 419, nº 427, nº 433, nº 437 - Trav. Apinagés;  

Imóvel nº 1533 - Rua dos Pariquis. 

Atributos 

físico-

espaciais 

Praça com importância histórica para a cidade; 

Praça com características do período da Belle Époque; 

Praça com influência artística europeia; 

Praça construída no período da implantação da política de urbanização e 

embelezamento de Antônio Lemos; 

Praça como local de lazer; 

Área com edificações de estilo eclético; 

Área com edificações de estilo moderno; 

Atributos 

histórico-

culturais 

Vegetação da Praça; 

Arborização do conjunto; 

Árvores de mangueira da Praça; 

Árvores de samaumeira da Praça; 

Espécies vegetais da Praça 

Atributos 

da flora 

 

 Com o quadro acima pode-se notar que os únicos atributos do CAPPBC não 

identificados pelo grupo da comunidade (na década de 1980) e nem pelos especialistas (na 

década de 1980 e em 1999) foram: o lago, os caramanchões e o castelinho da Praça, a 

influência do paisagismo inglês e o cenário romântico existente na Praça, as árvores de 

mangueira e os imóveis de arquitetura civil simples do entorno - que representavam a 

ocupação da área antes da construção da Praça -, o uso residencial, a urbanização consolidada 
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e a centralidade da área na cidade - atributos desde a década de 1960, que passaram a atrair a 

ocupação da área, principalmente por empreendimentos imobiliários destinados à classe mais 

abastada da cidade. 

É observado também que na década de 1980, atributos do entorno, como os imóveis 

que lá existiam desde a construção da Praça e a sua arborização, foram considerados apenas 

pelo grupo da comunidade. Os especialistas conferiram atributos apenas à área da Praça, entre 

eles, alguns foram os mesmos conferidos pelo grupo da comunidade na época, como a própria 

Praça, sua vegetação, os coretos em ferro e suas pontes, e o fato da Praça ser construída no 

período da implantação da política de urbanização e embelezamento de Antônio Lemos. Já o 

traçado da Praça, a sua importância histórica para a cidade, as suas características do período 

da Belle Époque, a sua influência artística européia e a Praça como local de lazer, foram 

atributos aferidos apenas por especialistas. 

Quanto ao ano de 1999, os especialistas ratificaram o tombamento da Praça Batista 

Campos e conferiram atributos ao seu entorno. Isso permitiu que a institucionalização 

patrimonial se estendesse para todo o CAPPBC. Os atributos conferidos na área de entorno 

foram: a arborização, trinta e nove (39) imóveis, o estilo eclético e o estilo moderno 

identificados nesses imóveis, e os prédios altos, que estavam surgindo na área desde a década 

de 1960. 

Alguns desses atributos já eram conferidos na década de 1980, como os atributos da 

área da Praça e a arborização do entorno e nove (09) imóveis – os de nº 1875, nº 1761, nº 

1769, da Rua dos Tamoios, o de nº 805, da Av. Serzedelo Corrêa, os de nº 1728, nº 1736, nº 

1643/1690, da Rua dos Mundurucus, e os de nº1508 e nº 1589, da Trav. Padre Eutíquio.  

Com isso, nota-se que na situação de 1999 deixaram de existir alguns atributos físico-

espaciais, antes conferidos pelo grupo da comunidade. Esses atributos, ou foram 

descaracterizados com o passar do tempo, ou foram substituídos por novos atributos, como 

por exemplo, por prédios altos, como se pode perceber nas figuras abaixo. 
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Figura 10: edificação que surgiu no lugar de dois imóveis que antes foram considerados como atributos 

pelo grupo da comunidade (imóveis de nº 1588 e nº 1584, da Trav. Padre Eutíquio). Em 1999 os especialistas 

não consideraram a edificação como um atributo. 

 

 

 
                                                     Fonte: acervo do DPHAC/1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: edificação que substituiu três imóveis que antes foram considerados como atributos pelo 

grupo da comunidade (imóveis de nº 1536, nº 1524 e nº 1520, da Trav. Padre Eutíquio com a Rua dos 

Tamoios). Em 1999 os especialistas passaram a considerar a edificação como um representante dos 

atributos da área – prédios altos. 

 

 

 

 

                                                     Fonte: acervo do DPHAC/1999. 
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Figura 12: situação de alguns imóveis em 1999, que antes foram considerados como atributos pelo 

grupo da comunidade, mas sofreram descaracterizações e em 1999 deixaram de ser aferidos como 

atributos pelos especialistas. 

 

 

 

 
Imóvel nº 1624 

(Trav. Padre Eutíquio) 

 
Imóveis nº 1588 e nº 1584 

(Trav. Padre Eutíquio) 

 
Imóvel nº 1612 

(Trav. Padre Eutíquio) 

Fonte: acervo do DPHAC/1999. 

 

Quanto aos atributos da Praça, em 1999, eles permaneceram, mesmo depois de a Praça 

ter passado por uma intervenção durante o ano de 1986, fazendo parte de um projeto 

municipal de recuperação e restauração de Praças e Parques Públicos de Belém.  

O projeto recuperou e acrescentou alguns equipamentos na Praça: o coreto central 

recebeu uma nova pintura em sua estrutura, assim como os demais coretos menores em ferro; 

foi acrescentada uma ponte arqueada em alvenaria; reconstruída a casa que abrigava o posto 

policial, transformada em um chalé de madeira, denominando-o de casa da guarda; foi 

mudado o antigo calçamento ao redor e os principais, no centro da praça, para pedras 

portuguesas, com uma paginação inspirada em formas da arte indígena Marajoara; 

redesenhados alguns canteiros, retiradas algumas entradas, protegendo-as com vários tipos de 

plantas de espécies amazônicas; foram retirados os quatro playgrounds existentes e construído 

um só e uma área com equipamentos de ginástica, todos montados com toras de madeira; e 

ainda foram acrescentados bancos e lixeiras em madeira. 

As obras foram executadas por empresas através de concorrência pública e ficaram 

sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras da época, tendo a Secretaria de 

Saneamento como responsável pela parte de urbanização e ajardinamento. A intervenção 
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tinha a finalidade de melhorar as condições urbanísticas da Praça passando a ser um local não 

só de caráter contemplativo, mas também de lazer passivo, de prática de esportes e outras 

atividades que os frequentadores adquiriram com o passar dos anos, como a prática de 

caminhadas e exercícios físicos no local. 

Contudo, a área da Praça, em 1999, apresentava atributos que persistiram com o passar 

do tempo, desde a incidência do seu tombamento, até a proteção do seu entorno. Ela foi alvo 

de intervenções que buscavam adaptar seu espaço às necessidades dos seus frequentadores, 

que passavam a ser cada vez mais constante na área. Esse tipo de intervenção também se 

estendia ao entorno da Praça, que se adaptava às necessidades da dinâmica urbana, que tendia 

à construção de edifícios verticalizados e à substituição dos imóveis mais antigos por 

edificações que não seguiam nenhum parâmetro construtivo ou qualquer regulamentação 

quanto à salvaguarda do bem tombado. 

O que se conclui, contudo, é que em 1999 houve uma transformação evidente nos 

atributos conferidos ao entorno do CAPPBC, mas isso não impediu que o bem fosse 

institucionalizado e nem tivesse classificado os imóveis de interesse à preservação. Nesse 

sentido, o reconhecimento do CAPPBC como bem patrimonial parece ter sido uma alternativa 

para salvaguardar o entorno da Praça, que estava sendo transformado sem nenhuma 

regulamentação ou controle urbanístico por parte do município.  

 

 

3.3.1 Alterações atuais 

 

 

Neste momento, cabe iniciar a comparação da situação encontrada em 1999 com a 

situação atual da área, para que sejam identificados os atributos de hoje do CAPPBC e depois, 

verificadas as transformações dos atributos identificados no passado, se permanecem, se 

foram extintos, substituídos, ou se surgiram novos atributos. Para isso se utilizou da técnica 

de leitura da forma urbana, demonstrando, quando possível, figuras exemplificando as duas 

situações da área em análise (1999 e 2010).  

Primeiro é importante expor os dois mapas bases utilizados para comparar as duas 

situações (figura 13), cada um possui informações da forma urbana geral da área a partir 

deles e depois de algumas visitas à área, se definiu a escala de leitura e os elementos que 
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seriam necessários serem analisados para subsidiar na identificação dos atributos e suas 

transformações. 

Figura 13: Mapas da área de estudo, à esquerda a situação em 1999 e à direita a situação atual (o atual 

elaborado com conforme as observações colhidas no local). 
 

 
 

 

De acordo com a dimensão da área foi definida que a escala de bairro seria a mais 

indicada, pois a área é parte de um bairro e de uma área reduzida da cidade, possibilitando que 

a leitura se procedesse através de um levantamento sistemático dos elementos. Esses 

elementos foram: o solo, o traçado da rua, o lote, o quarteirão, os edifícios, a vegetação e a 

Praça. 

Cada um desses elementos se articula uns com os outros de um modo diferente, com 

isso vão estruturando a área urbana do CAPPBC e geram informações quanto à malha urbana, 

ao macro e ao microparcelamento do solo, ao uso do solo, à tipologia das construções, ao 

gabarito das edificações, à arborização, entre outras características da área que, 

consequentemente, vão constituindo os seus atributos. 

Desenvolvendo a leitura, foi verificado que o solo urbano é consolidado, 

predominantemente plano e o tecido urbano permanece o mesmo de onze anos atrás; o 

traçado da rua permitiu que a malha urbana também não sofresse modificações, ela 

permanece regular e retilínea, com forma geométrica predominantemente trapezoidal, 

apresentando em alguns pontos forma tipo “espinha de peixe”; os quarteirões, como são 

elementos de forma autônoma, delimitados pelo cruzamento das ruas, também não sofreram 
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alterações em suas formas e tamanhos, apresentam-se predominantemente com forma 

trapezoidal e de tamanho médio (entre 5.000 m² a 25.000 m²) (figura 14). 

 

Figura 14: À esquerda a situação da malha urbana e à direita a situação das quadras – o 

macroparcelamento -, elementos que permaneceram com as mesmas características. 

 

 
 

 

Já os lotes, que são elementos essenciais na relação do terreno com o edificado, em 

alguns casos, como em função da construção de novas edificações, tiveram suas formas 

condicionadas às formas dos edifícios, portanto, apresentam algumas modificações, 

principalmente quanto à quantidade devido ao remembramento e/ou desmembramento de 

algumas unidades (figura 15).  
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Figura 15: Situação dos lotes – microparcelamento -, à esquerda a situação em 1999 e à direita a 
situação atual, demonstrando algumas modificações. 
 

 
 

 

Em 1999 existiam duzentos e oitenta e nove (289) lotes e o microparcelamento tinha 

certo equilíbrio, predominando os lotes de tamanho pequeno (entre 125 a 500m²) e muito 

pequeno (de até 125m²) e de forma retangular alongada, esses, característicos das tipologias 

construtivas mais antigas, destinados às edificações geminadas ou sem afastamentos laterais 

dos limites dos lotes. Em 2010, os lotes passam a somar duzentos e trinta e cinco (235) 

unidades, cinquenta e quatro (54) unidades a menos que em 1999. Apresentam-se 

predominantemente com formas retangulares e de tamanho pequeno (entre 125 a 500m²), 

caracterizando o remembramento de muitas unidades para a construção de edifícios 

verticalizados e destinação a estacionamentos de veículos particulares. 

O uso do solo da área permanece predominantemente residencial, mas o uso misto – 

que dispõe de residências e serviços ou comércios, juntos, no mesmo lote - e o uso 

institucional – que representa as escolas, agências bancárias, órgãos públicos e igrejas - 

aumentaram. Esse crescimento, que abastece a área de locais destinados aos usos cotidianos, 

permite cada vez mais a atração da população à área, aumentando a movimentação de pessoas 

e de veículos, bem como a construção de empreendimentos residenciais verticalizados (figura 

16). 
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Figura 16: Situação do uso do solo, à esquerda a situação em 1999 e à direita a situação atual, 

demonstrando algumas modificações, principalmente quanto ao uso residencial. 

 

 
 

 

Com isso, percebe-se que o uso do solo mantém o seu caráter residencial, contudo, há 

uma tendência à transformação dos lotes e das edificações através de remembramentos dos 

lotes menores para se tornarem lotes bem maiores e substituírem as casas mais antigas por 

empreendimentos residenciais verticalizados, contribuindo para o aumento da circulação de 

população e de veículos na área, da sobrecarga da infraestrutura urbana e da necessidade de 

estabelecimento de serviços e institucionais nas proximidades. 

Quanto aos lotes que em 1999 eram terrenos vagos (06 unidades), hoje, a maioria 

deles (04 unidades) foi ocupada por edifícios verticalizados. Os lotes que eram terrenos em 

construção, que em 1999 eram três (03), hoje estão ocupados por residências de até dois 

pavimentos com pelo menos um dos lados colados no lote. Todavia, hoje existem seis (06) 

lotes que estão em construção e todos eles remembraram lotes pequenos e muito pequenos, e 

demolidas as edificações existentes, para dar origem a edifícios verticalizados, de uso 

residencial (figuras 17 e 18).  
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Figura 17: Imóveis que surgiram após 1999, em lotes que eram terrenos vagos. 

 
Imóvel localizado na Av. Serzedelo Correa, entre Av. 

Conselheiro Furtado e Rua dos Mundurucus. 

  
Imóvel localizado na Trav. Padre Eutíqui, esquina com a 

Rua dos Pariquis. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2010. 
 

 

Figura 18: Exemplo de um dos seis (06) terrenos que hoje se encontra em construção e onde surgirão edifícios 

verticalizados. Nesse caso, localizado na Rua dos Mundurucus, entre Trav. Padre Eutíquio e Trav. Apinagés, 

existiam cinco (05) lotes pequenos, ocupados por casas de um a dois pavimentos, sem afastamentos, mas que 

hoje não existem mais e foram remembrados para originar apenas um lote grande, onde esta sendo construído 

um edifício residencial, verticalizado. 

 

 

 
Imóvel nº 1561   

Imóvel nº 1567 

 
Imóvel nº 1575 

 
Imóvel nº 1581 

 

 
Imóvel nº 1589 

 

 
 

Fonte: acervo DPHAC/1999 e acervo da autora, 2010. 
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Quanto ao gabarito das construções, a predominância permanece sendo dos edifícios 

de um a dois pavimentos. A mudança foi quanto ao surgimento de edifícios com mais de vinte 

e um (21) pavimentos. Em 1999, prédios a partir de vinte um (21) pavimentos somavam 

quatro (04) unidades, hoje, são nove (09), sendo que existem dois terrenos em construção que 

anunciam a ocupação por mais dois desses empreendimentos (figura 19).  

 

Figura 19: Situação do gabarito das construções, à esquerda a situação em 1999 e à direita a situação 

atual, demonstrando algumas modificações, principalmente quanto ao surgimento de edifícios com mais de vinte 

e um (21) pavimentos. 

 

 

 

 

O que foi verificado com o levantamento dos gabaritos das construções é que hoje os 

edifícios de um e dois pavimentos diminuíram, muitos foram substituídos e tiveram seus lotes 

remembrados e deram lugar a prédios de quatro (04) pavimentos e de também com mais de 

vinte e um (21) pavimentos. Os edifícios de cinco (05) a dez (10) pavimentos dobraram de 

quantidade, mas os de onze (11) a quinze (15) e de dezesseis (16) a vinte (20) pavimentos 

permaneceram os mesmos. 

O crescimento da verticalização da área é perceptível, tende ao surgimento de edifícios 

com padrão residencial, de mais de vinte e um (21) pavimentos, soltos no lote. Esse fato 

também contribui para a modificação da mancha urbana, ou seja, o aparecimento de vazios 

urbanos (sem construção), geralmente áreas impermeabilizadas, destinadas a estacionamento, 

e o adensamento de cheios (com construção), devido ao máximo aproveitamento do lote.  
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No entanto, como a presença da vegetação é abundante na área, foi observado que a 

cobertura vegetal contribui para que os vazios urbanos tenham menos desconforto quanto às 

altas temperaturas da região. Para demonstrar essas observações foi elaborado um mapa com 

a relação dos cheios e vazios, e também a relação deles com a cobertura vegetal (os cinzas), 

tendo como base o mapa e uma fotografia aérea da área (figura 20 e 21). 

 

 

Figura 20: Fotografia aérea da área de estudo – no centro, a Praça Batista Campos. 

 

 
                      Fonte: Imagem do Google Earth/2010. 
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Figura 21: Situação da relação entre os cheios e os vazios urbanos, apresentando à direita a relação 

também com os cinzas, representando a cobertura vegetal. 

 

 

 

As tipologias construtivas predominantes atualmente são de casas de até três (03) 

pavimentos, coladas no lote, ou pelo menos com um dos lados colados no lote; sendo também 

expressiva a presença de edifícios de uso misto, com até três (03) pavimentos e com pelo 

menos um dos lados colados no lote, e de edifícios multifamiliares com mais de quinze (15) 

pavimentos (figura 22).  
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Figura 22: Situação da tipologia das construções. 

 

 
 

 

Hoje ainda existem edifícios de estilo eclético (19 unidades), um exemplar neocolonial 

e proto-moderno e um exemplar modernista (figura 23), o que, se comparado à quantidade 

desses exemplares existentes em 1999, percebe-se que houve uma diminuição considerável, 

pois a maioria dos imóveis classificados como de interesse à preservação patrimonial eram 

representantes desses estilos. Contudo, nota-se que a heterogeneidade arquitetônica da área é 

dominante e proporciona uma leitura dinâmica da sua forma urbana e se apresentando como 

um atributo da área (figura 24).  
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Figura 23: Exemplos dos imóveis classificados como de interesse à preservação que ainda existem. O 

imóvel da esquerda é um exemplo do estilo eclético, o do meio do estilo neocolonial/proto-moderno e o da 

direita do modernismo. 

 

 
Imóvel da Trav. Padre Eutíquio, entre 

Av. Conselheiro F. e Rua dos Tamoios. 

 
Imóvel da A. Serzedelo Correa, entre a 

Rua dos Mundurucus e Rua dos 

Pariquis. 

 
Imóvel da Trav. Padre Eutíquio, entre 

Rua dos Mundurucus e Rua dos 

Pariquis. 
 

Fonte: Acervo da autora, 2010. 
 

Figura 24: Exemplificando a heterogeneidade arquitetônica existente. 

 

 
                  Imóveis da Av. Conselheiro Furtado,entre Trav. Padre Eutíquio e Trav. Apinagés.  

               

  Fonte: Acervo da autora, 2010 

 

 

 

Com isso, é possível constatar que, com o passar do tempo a dinâmica urbana da área 

vem transformando, principalmente as edificações, inclusive, aquelas consideradas de 
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interesse à preservação pelo DPHAC, que se mantém ausente quanto à salvaguarda desses 

imóveis. Alguns foram até substituídos por edificações verticalizadas ou estão em estado de 

conservação precário e sem uso.  

Por essa constatação foi elaborado um quadro contendo o resultado da leitura desses 

imóveis, sobre o estado de conservação deles (quadro 02). Como parâmetros de julgamento 

foram admitidos os conceitos: ótimo, bom, regular e precário. 

Ótimo remete aqueles imóveis que não sofreram nenhuma alteração em sua estrutura 

que o descaracterizasse, continuando a apresentar-se como um atributo. Bom confere aqueles 

imóveis que sofreram poucas alterações em suas estruturas, ainda apresentando qualidades 

arquitetônicas, podendo ser considerado como atributos. Regular remete aqueles imóveis que 

têm sua estrutura comprometida, estão abandonados, estão sendo ameaçados à demolição por 

prédios verticalizados, perderam boa parte das suas qualidades arquitetônicas, podendo, ou 

não serem considerados como atributo, dependendo do grau de descaracterização que se 

encontra. Já o precário confere aqueles imóveis que perderam totalmente suas estruturas, 

foram demolidos e/ou substituídos, são inexistentes, ou seja, não podem ser mais 

considerados como atributos. 

Quadro 02: situação atual dos imóveis de interesse à preservação. 

Imóveis de interesse a preservação Estado de conservação 

01 Av. Serzedêlo Corrêa, nº 594  Ótimo 

02 Rua dos Tamoios, nº 1875  Ótimo 

03 Av. Conselheiro Furtado, nº 1066 Ótimo 

04 Av. Conselheiro Furtado, nº 1008 Precário – demolido 

05 Av. Serzedêlo Corrêa, nº 805 Regular – ameaçado à demolição 

06 Av. Serzedêlo Corrêa, nº 811 Ótimo  

07 Av. Serzedêlo Corrêa, nº 869/881 Precário – substituído por uma edificação verticalizada 

08 Av. Serzedêlo Corrêa, nº 956 Ótimo 

09 Tv. Padre Eutíquio, nº 1879 Ótimo 

10 Rua dos Mundurucus, nº 1728 Ótimo 

11 Rua dos Mundurucus, nº 1736 Bom 

12 Tv. Padre Eutíquio, nº 1818 Precário - demolido 

13 Tv. Apinagés, nº 391 Regular - descaracterizado 

14 Tv. Apinagés, nº 405 Bom 

15 Tv. Apinagés, nº 419 Bom 

16 Tv. Apinagés, nº 427 Ótimo 

17 Tv. Apinagés, nº 433 Ótimo 

18 Tv. Apinagés, nº 437 Ótimo 

19 Rua dos Pariquis, nº 1533 Ótimo 

20 Rua dos Tamoios, nº 1578 Ótimo 

21 Rua dos Mundurucus, nº 1643/1690 Bom 

22 Rua dos Mundurucus, nº 1619 Precário - demolido 

23 Rua dos Mundurucus, nº 1603 Bom 

24 Rua dos Tamoios, nº 1587 Bom 

25 Av. Conselheiro Furtado, nº 616 Ótimo 

26 Av. Conselheiro Furtado, nº 584/600  Precário – substituído por uma edificação verticalizada 
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27 Av. Conselheiro Furtado, nº 558 Ótimo 

28 Tv. Padre Eutíquio, nº 1464 Regular - descaracterizada 

29 Tv. Padre Eutíquio, nº 1470 Bom 

30 Tv. Padre Eutíquio, nº 1490 Ótimo 

31 Tv. Padre Eutíquio, nº 1508 Regular – abandonado, com risco de demolição 

32 Tv. Padre Eutíquio, nº 1515 Ótimo 

33 Tv. Padre Eutíquio, nº 1589 Ótimo 

34 Rua dos Tamoios, nº 1761 Bom 

35 Rua dos Tamoios, nº 1769 Precário - descaracterizado 

36 Av. Conselheiro Furtado, nº 748 Bom 

37 Av. Conselheiro Furtado, nº 714 Bom 

38 Av. Conselheiro Furtado, nº 704 Bom 

39 Av. Conselheiro Furtado, nº 696 Bom 

 

Com as informações do quadro é possível notar que hoje, mesmo com a incidência da 

institucionalização patrimonial, no decorrer do tempo ocorreram intervenções nos imóveis 

sem a fiscalização do DPHAC, e com isso, alguns dos atributos do CAPPBC foram alterados, 

outros substituídos e extintos, e poucos permanecem. 

Hoje, quatro imóveis de interesse à preservação se apresentam com descaracterização, 

quatro foram demolidos, dois foram substituídos por outras edificações, verticalizadas, mas 

ainda há vinte e nove imóveis com suas características preservadas (figuras 25 e 26). 

Figura 25: Imóvel nº 1008 (Rua dos Mundurucus, esquina com Av. Serzedelo Corrêa). Acima, foto de 

1999, onde se observa seu bom estado de conservação (fonte: acervo do DPHAC, 1999). Já abaixo, foto atual, 

onde é observada a situação de ameaça que o imóvel se encontra devido ao surgimento no seu lote de um 

edifício verticalizado. 
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                              Fonte: Acervo da autora, 2010. 

 

Figura 26: Alguns imóveis que se encontram em ótimo estado de conservação – atributos que 

permaneceram. 

 

 
Imóveis nº 1728 e nº 1736 (Rua dos Mundurucus) 

 
Imóvel nº558 (Av. Conselheiro Furtado) 

 

 
Imóvel nº 1643/1690 – farmácia Big Ben (Rua dos Mundurucus) 
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Imóvel nº1587 (Rua dos Tamoios) 

 
Imóveis nº 419, nº 427, nº 433, nº 437 (Av. Apinagés) 

 

Fonte: acervo da autora, 2010. 

 

A vegetação da área foi analisada quanto à cobertura vegetal e à arborização – porte 

das árvores e principais espécies. Essa vegetação se manifesta, principalmente, através das 

árvores de mangueira (Mangifera indica) plantadas no começo do século XX durante a 

administração de Antônio Lemos, portanto, contemporâneas à origem da Praça Batista 

Campos, apresentando-se hoje com porte médio a grande. Esse elemento morfológico é um 

dos destaques da área, que se apresenta com uma densa arborização nas ruas e na Praça 

(figura 27). 

Figura 27: Mapa atual da área, com a situação da vegetação: cobertura vegetal e porte das árvores. 
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O que se nota quanto à vegetação é que há uma abundante arborização e cobertura 

vegetal na área como um todo, mas com predominância na área da Praça e na direção noroeste 

do seu entorno (figura 28).  

Figura 28: Vista aérea da Praça Batista Campos e parte do seu entorno.  

 

 

Fonte: acervo do DPHAC/2006. 

 

 

As vias que contornam a Praça são as que apresentam maior cobertura vegetal, sendo 

algumas delas quase completamente cobertas pelas copas das árvores (figura 29). As árvores 

de grande porte são predominantes, sendo a Mangueira a espécie em maior quantidade, que lá 

foram implantadas há mais de cem anos. 

 

Figura 29: Vista da densa arborização e cobertura vegetal da Rua dos Mundurucus, ao lado da Praça. 

 

                                   Fonte: acervo da autora, 2010. 
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Quanto à Praça, após 1999, sua área sofreu algumas intervenções, mas seu partido 

continua o mesmo (figura 30): em 2002 o comércio de água-de-coco que ocupava o 

calçamento externo da Praça, desde 2000, foi regularizado pela prefeitura e ganhou barracas 

padronizadas; houve a recuperação dos brinquedos do playground - no ano de 2003; a 

adaptação de dois banheiros públicos junto à casa da guarda - no ano de 2004; e a recuperação 

das pontes e coretos – em 2009. 

 

 

Figura 30: Croqui da Praça. 

. 

              Fonte: Acervo IPHAN, 2006. 

 

 

Encontram-se atualmente em sua área: o coreto central e mais quatro coretos menores, 

todos em ferro; uma maloca em madeira; a casa da guarda; a casa que abriga o gerador de 

energia; o castelinho de pedras; três caramanchões; dez pontes de madeira; a ponte arqueada 

em alvenaria; a ponte com quatro torres; o lago que se divide em quatro partes por montes de 

pedras; pequenas ilhas no lago; uma estátua feminina em bronze; o chafariz; o parque infantil; 

os equipamentos de ginástica; os canteiros cercados com pequenas grades de ferro; as quatro 

entradas principais e o calçamento externo, com calçamento em Pedra Portuguesa; dez 

entradas secundárias, com calçamento de cimento, com formas sinuosas; os guarda-corpos e 

bancos, entre outros equipamentos urbanos que foram acrescentados no decorrer dos anos, 

como por exemplo, as barracas que vendem água-de-coco e os aparelhos de telefone público 

(figura 31 e 32). 
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Figura 31: Alguns dos equipamentos da Praça atualmente. 

 
Barracas – venda de água de coco 

 
Casa da guarda 

 

 
Maloca 

 
Ponte com 4 torres 

            Fonte: acervo da autora, 2010. 

 

 
Figura 32: Alguns dos equipamentos da Praça 

atualmente. 
 

 

 

 

 
Casa do gerador e ponte 

 

 

 

 

 

 

 
Lago 
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Caramanchão 

 
Caramanchão 

 

 
Playground 

 
Castelinho 

Fonte: acervo da autora, 2010. 

 

Atualmente verifica-se que a Praça é frequentada por diversas pessoas, pelo público 

infantil, adulto e adolescente, diariamente, que a utilizam como local de contemplação, 

desfrutando do seu cenário romântico, criado desde o início do século XX; utilizando como 

local de lazer, através do parque infantil e dos coretos e pontes; como local para prática de 

exercícios físicos, como a prática de caminhadas; e até como local de comercialização, como 

a venda de água-de-coco e o comércio ambulante de guloseimas e brinquedos infantis (figura 

33). 
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Figura 33: Alguns exemplos da utilização da área da Praça. 

 

 
Utilização da Praça para comércio, caminhadas 

 
Utilização da Praça para comércio ambulante 

 

 
Utilização da Praça para lazer infantil, passeio. 

Fonte: acervo da autora, 2010. 

 

Foi constatado também que na Praça são realizadas atividades como eventos culturais, 

feiras de artesanato, exposições artísticas, e programações com a utilização ou não de fonte 

sonora, as quais não são permanentes e precisam de autorização da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMA) para serem realizadas, assim como em todas as outras praças da 

cidade. 

O espaço da praça é utilizado principalmente para eventos culturais organizados pela 

Associação dos Amigos da Praça Batista Campos (AAPBC) – associação que existe desde 

1997 -, pela Igreja Santo Antônio de Lisboa e por alguns Órgãos Públicos e Privados como as 

Secretarias Municipais de Saúde e do Meio Ambiente e o Banco do Estado do Pará 
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(BANPARÁ). O evento frequente é o de festejo do aniversário da Praça, ocorrendo desde a 

criação da AAPBC, que sempre realiza a festa no dia 14 de fevereiro. 

A vigilância da Praça é feita pela guarda municipal, que fica permanentemente no 

local. Mesmo assim, se observa a presença de mendigos e de pessoas que usam os 

equipamentos da Praça para práticas ilícitas e até mesmo como um lugar para dormir e passar 

a noite, pois devido a sua extensa área e a existência de lugares bastante reservados e com 

pouca iluminação, principalmente à noite, é difícil de ser fiscalizada plenamente. 

A iluminação elétrica é feita pela empresa de Companhia Elétrica do Pará (Celpa) e a 

manutenção da vegetação e do lago pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 

Existem pessoas que se empenham em manter o local limpo e conservado, como é o 

caso da AAPBC, que foi fundada pelo jurista Egídio Salles e conseguiu desde então, estreitar 

as relações entre a sociedade e o poder público em relação à manutenção da área. Várias 

conquistas já foram obtidas por essa Associação, como a reforma de bancos e a recuperação 

de algumas lixeiras, durante o ano de 2004 e a restauração dos coretos em ferro e das pontes, 

em 2009. 

Hoje, a Praça continua com os mesmos atributos identificados na década de 1980 e em 

1999, mas com as intervenções, novos equipamentos foram acrescentados à sua área e novas 

atividades foram se estabelecendo pelos frequentadores. Isso contribuiu para o acréscimo de 

outros atributos físico-espaciais e culturais à área. 

O traçado sinuoso da Praça continua marcante e na sua parte central a malha ortogonal 

permanece com destaque, direcionando a contemplação do coreto central da Praça – o 

Pavilhão 1º de Dezembro, trazido da Alemanha e inaugurado em 1904. Os outros coretos e as 

pontes continuam sendo o marco construtivo da Praça, junto com o seu traçado sinuoso, seu 

lago e pequenas ilhas, bem como sua densa vegetação (figura 34, 35, 36). 
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Figura 34: Vistas da Praça Batista Campos, mostrando o seu passeio central, à esquerda, direcionando 

ao coreto central, expondo o caminho sinuoso, ao meio, parte do lago e uma garça, à direita, além de parte da sua 

vegetação. 

 

   

Fonte: acervo da autora, 2010. 
 

 

 

Figura 35: Vistas da Praça Batista Campos, mostrando a sua vegetação marcante e outros atributos, 

como a estátua feminina em bronze e um dos caramanchões, à esquerda, o lago, um das pontes e a densa 

arborização, ao meio, e a árvore de Saumaumeira, à direita. 

 

   
Fonte: acervo da autora, 2010. 
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Figura 36: Vista geral da Praça Batista Campos, mostrando alguns dos seus atributos. 

 

 

                             Fonte: acervo da autora, 2010. 

 

Com isso, constata-se que o CAPPBC apresenta novos atributos, mas que preenchem 

as categorias antes definidas: atributos físico-espaciais, histórico-culturais e atributos da flora. 

Esses atributos foram identificados principalmente através do surgimento das novas 

edificações e atividades, que passaram a existir na área urbana, influenciando na alteração de 

alguns dos elementos morfológicos que a constituem, e como consequência, influenciando na 

identificação dos atributos do CAPPBC.  

O surgimento de edifícios multifamiliares de mais de quinze (15) pavimentos, por 

exemplo, representam boa parte dessa alteração e as modificações quanto aos tamanhos e 

formas dos lotes também são marcantes, pois muitos deles sofreram remembramentos, lotes 

pequenos e de forma retangular alongada foram remembrados com mais de um lote, gerando 

lotes médios e grandes, retangulares para destinar-se aos edifícios verticalizados. 

Os edifícios da área estabelecem uma relação com a flora existente estruturando uma 

forma urbana peculiar na cidade, que é condicionada pelo tipo edificado e também pela 

vegetação, ou seja, tornam-se os elementos essenciais que constituem o espaço urbano e em 

conjunto assumem caráter dinâmico e interferem na leitura dos atributos da área.  

A leitura realizada revelou a dinâmica de transformação, que é característica de 

centros urbanos, com crescimento vertical das edificações e substituições das mais antigas por 

edifícios contemporâneos, aumento de lotes em construção para destinarem a residências 

multifamiliares verticalizadas, bem como o crescimento de usos mistos, principalmente 
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residencial mais comércio e de usos institucionais, como escolas, para atenderem a demanda 

de residentes na área.  

As transformações também afetaram a área da Praça, que recebeu novos equipamentos 

para se adaptar às necessidades da população que surgia, sofreu algumas reformas de reparo 

nos coretos e pontes, ao longo do tempo, mas, contudo, não teve alterado seus atributos, e 

sim, teve acrescentado novos atributos.  

Já o entorno da Praça, que apresentou transformações principalmente em seus edifícios 

e lotes, caracterizando-se como área de constante dinâmica, conseguiu conservar alguns de 

seus imóveis de interesse à preservação e parte de sua flora. Teve alguns atributos extintos e 

outros com descaracterização de forma profunda, mas recebeu também, novos atributos. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO CAPPBC 

 

 

O que se considera é que a verticalização do entorno da Praça atrai novas apropriações 

à vida pública e coletiva da área. O descompasso entre o gabarito dos edifícios de até quarenta 

andares e as residências antigas imprime uma alteração significativa na composição espacial, 

modificando sua ambiência e influenciando na maneira como este espaço urbano será 

apreendido, descaracterizando-o em relação aos aspectos históricos e artísticos da forma 

urbana existente. 

O entorno da Praça está sendo transformado de maneira acelerada, o que parece 

desfazer a interação formal que o une com o bem tombado. Alguns imóveis antigos deram 

lugar a edifícios, enquanto outros permanecem, mas com alterações em seus elementos 

arquitetônicos ou então, novos edifícios são construídos atrás deles. 

É importante considerar que no espaço das cidades se fazem presentes, com diferentes 

formas de atuação, diversos atores representando interesses diversos, ora convergentes e ora 

divergentes (MILET, 1988). Como não poderia deixar de ser, também a cidade de Belém, em 

particular a área do CAPPBC, vem sofrendo continuadamente transformações que 

representam os interesses desses distintos atores sociais.  

Essa área de entorno, segundo Monteiro (1999), até a década de 1950, era 

eminentemente residencial, tornando-se em 1999, um dos espaços mais valorizados da cidade 
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em termos de investimentos imobiliários, configurando-se com uma crescente verticalização 

das edificações.  

Nos últimos anos do século XX, essa área apresentava-se com edificações dos mais 

diversos estilos arquitetônicos, contendo exemplos contemporâneos à construção da Praça, de 

estilo eclético, casas representantes do estilo neocolonial e protomoderno, casas modernistas e 

também, edifícios de apartamentos verticalizados. Contudo, apesar de já estarem 

descaracterizadas, as casas de seu entorno são exemplos de vários estilos arquitetônicos já 

passados pela história da construção, é prova viva de décadas. 

Sendo assim, observa-se que os acontecimentos vindos com a dinâmica urbana 

corrente na área conformada pela área do CAPPBC tendiam cada vez mais à 

descaracterização dos atributos existentes, modificando o padrão de ocupação da área. 

Percebe-se que mesmo com a institucionalização patrimonial da Praça, o entorno não 

teve salvaguardado alguns dos seus atributos; que alguns desses atributos resistiram às 

descaracterizações até 1999 e permitiam a sua identificação, portanto, tinham possibilidade de 

serem alvos de medidas de salvaguarda patrimonial. 

Com isso, conclui-se que, o bem patrimonial em questão é um objeto constituído por 

combinações de atributos que foram se estabelecendo ao longo do tempo, que foram 

reconhecidos à institucionalização para sua salvaguarda, em determinada época, mas que com 

o passar do tempo, foram sujeitos à dinâmica urbana do contexto cultural da cidade de Belém 

e que por isso, sofreram transformações, contudo, alguns podem ser reconhecidos e aferidos 

como atributos do CAPPBC. 
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4 CAPÍTULO: A SIGNIFICÂNCIA DO CAPPBC 

4.1. A RELEVÂNCIA DOS ATRIBUTOS DO BEM PARA OS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

 

A aplicação de entrevistas foi o principal meio para identificar os atributos conferidos 

pelos sujeitos diretamente envolvidos com o CAPPBC. Sua elaboração considerou o 

procedimento recomendado por Bauer e Gaskell (2008), definindo inicialmente o tópico guia 

e a seleção dos entrevistados.  

Após essas definições foi elaborado um questionário e realizado um teste, 

entrevistando dois sujeitos; em seguida foi avaliada a aplicação desse teste, atentando se as 

questões estavam pertinentes, se atendia o descrito no tópico guia e ao objetivo da entrevista; 

depois se fez a redefinição do tópico guia e do questionário, conforme os ajustes necessários; 

em seguida foi feita uma primeira rodada de aplicação das entrevistas; após isso foram feitos 

pequenos ajustes no questionário e por fim, partiu-se para uma segunda rodada. 

O tópico guia é uma espécie de lembrete para focar a entrevista no que se pretende 

captar. É escrito através de um conjunto de títulos de parágrafos, sendo utilizado para realizar 

as questões adequadas ao entrevistado e facilitar a futura transcrição e análise das informações 

colhidas.  

Bauer e Gaskell (2008) ensinam que no decorrer das entrevistas são observadas 

questões que não são relevantes ou que não foram tratadas de maneira clara e não entendidas 

pelos entrevistados, devendo, portanto, serem eliminadas, substituídas ou reelaboradas para as 

próximas entrevistas. Por isso, a realização de testes e redefinições do tópico guia e do 

questionário, quando for o caso, são importantes.  

Partindo das conclusões sobre o reconhecimento do CAPPBC como bem patrimonial e 

sobre a leitura dos seus atributos, o tópico guia foi definido conforme a figura abaixo: 

 

Figura 37: Tópico guia elaborado para a realização do teste das entrevistas. 

 

Tópico Guia 

Identificar os atributos do conjunto que o caracteriza como um bem arquitetônico e paisagístico: 

captar aqueles que são mais apreciados pelos entrevistados, os que mais se destacam e caracterizam suas 

construções e sua flora; 

Identificar como são apreendidos os atributos do conjunto: atentar para a aferição da importância 

desses atributos, se tem importância histórica e/ou artística; 

Verificar se o conjunto é identificado como bem patrimonial: captar se é de interesse à preservação 

para os entrevistados; apreender da opinião deles se os atributos referidos podem ser substituídos por 

outras estruturas e quais não podem. 
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A seleção dos entrevistados teve como base o modo de interação do sujeito com o 

CAPPBC. Esse sujeito não foi considerado como um indivíduo isolado, mas como 

pertencente a um grupo social que vivencia e se apropria do bem de modo característico, se 

envolvendo com o bem diretamente, seja frequentando-o, investigando-o ou agindo em prol 

da sua salvaguarda. 

 Nesse sentido foram selecionados dois grupos sociais: um corresponde aos 

frequentadores do CAPPBC, representado por sujeitos que estão em convivência constante 

com o bem patrimonial através da apropriação do seu espaço, seja da Praça ou da área de 

entorno. O outro grupo diz respeito ao dos especialistas, que tem conhecimento sobre a 

conservação dos bens patrimoniais, investigam e desenvolvem estudos sobre o patrimônio da 

cidade de Belém e do estado do Pará, e atuam, ou já atuaram, por meio das instituições 

públicas de salvaguarda. 

No grupo dos frequentadores estão inseridos aqueles sujeitos que são encontrados com 

certa assiduidade no conjunto, como aqueles que praticam alguma atividade na área, como por 

exemplo, os que fazem exercícios físicos na Praça, os que trabalham vendendo água de coco 

na Praça, os taxistas dos dois pontos existentes no entorno ou aqueles que frequentam a igreja 

Santo Antônio de Lisboa.  

Já no grupo dos especialistas estão inseridos aqueles que desenvolvem pesquisas e 

trabalhos relacionados à salvaguarda dos bens patrimoniais, seja na área de história, 

arquitetura, arqueologia, entre outras. Esses especialistas atuam, por exemplo, trabalhando no 

meio acadêmico ou em instituições inseridas na cidade de Belém, ou então, já trabalharam em 

uma delas, como no IPHAN (órgão federal), no DPHAC (órgão estadual) e no DEPH (órgão 

municipal).  

Segundo Gaskell (2008), definida a seleção dos entrevistados, a quantidade de 

entrevistas que será admitida dependerá da qualidade das informações colhidas, pois trata-se 

de uma pesquisa de cunho qualitativo e a finalidade desse tipo de abordagem “não é contar 

opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes 

representações sobre o assunto em questão” (GASKELL, 2008, apud BAUER e GASKELL, 

2008, p. 68). 

Para tanto é importante considerar que, a partir do momento em que a repetição 

aparece nas falas durante as entrevistas, a pesquisa qualitativa termina, pois de que serve 

interrogar uma pessoa a mais se essa irá só repetir o que já foi expresso por outras? Irá, 

portanto, apenas reforçar a informação captada (BAUER e GASKELL, 2008).  
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Considerando ainda o que alerta Duarte (2002) 
45

, que das informações colhidas dos 

entrevistados só é interessante aquilo que está diretamente relacionado aos objetivos da 

pesquisa e o que está relacionado ao objeto e ao universo da investigação, o número mínimo 

de entrevistas a ser levado em conta é cerca de vinte (20). 

Com isso, antes de relatar a quantidade de entrevistados adotada nesta pesquisa, 

importa-se em mostrar o primeiro questionário elaborado e dizer como se deu o teste das 

entrevistas, os quais consideraram o tópico guia acima e a definição dos grupos sociais a 

serem entrevistados. 

O questionário apresentava um formato de ficha, conforme a figura abaixo, contendo a 

data e horário da entrevista, o nome e perfil do entrevistado e as questões que foram 

realizadas atendendo ao tópico guia: 

 

Figura 38: Questionário/ficha elaborado para a realização do teste das entrevistas. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

CONSERVAÇÃO E SIGNIFICÃNCIA PATRIMONIAL:  

UM ESTUDO SOBRE O CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO  

DA PRAÇA BATISTA CAMPOS, BELÉM-PA 

ENTREVISTA 

NÚMERO:     DATA: HORA: 

ENTREVISTADOR: Marília Ribeiro Teixeira 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

NOME:  

Grupo social que 

pertence: 

          

        Especialistas 

        Frequentadores  

 

Sexo: 

       Feminino 

        

       Masculino 

Faixa etária: 

        Entre 20 e 30 anos 

 

        Entre 31 e 40 anos 

 

        Entre 41 e 50 anos 

 

        Acima de 50 anos 

Local onde mora: 

       No bairro de Batista Campos 

 

       Outro. Qual?_________________________ 

 

       Outra cidade. Qual? ___________________ 

 

PERGUNTAS 

01. O que você mais aprecia na Praça Batista Campos e no seu entorno? 

02. Você sabe há quanto tempo existe esta Praça? Sabe algo da sua história? O quê, por exemplo? 

03. 
No entorno da Praça ocorreu e vem ocorrendo derrubadas de casas e construção de edifícios de 

apartamentos. Qual sua opinião sobre essa troca/substituição dessas edificações? 

04. 
Você considera que seja certo manter esta área preservada? Só a Praça ou também as casas do 

seu entorno? 
 

 

                                                           
45

 DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisa qualitativa. Educar em Revista. Vol. 04, p. 213-225. Editora 

UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: <http:// 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/article/viewArticle/2216. Acesso em: 15/12/2010. 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/article/viewArticle/2216
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Esse questionário foi submetido ao teste, que foi aplicado durante o mês de dezembro 

de 2010, a dois sujeitos próximos à autora - amigos que preenchiam o perfil dos grupos 

sociais selecionados.  

O especialista é atualmente técnico do IPHAN, locado na cidade de Boa Vista. Sua 

naturalidade é paraense e tem formação em arquitetura e urbanismo. Durante o ano de 2009 e 

o primeiro semestre de 2010 assumiu um projeto do Programa Monumenta, trabalhando na 

regional do IPHAN em Belém e antes disso desenvolveu vários trabalhos para essa instituição 

como estagiário de arquitetura e depois técnico dessa instituição.  

A frequentadora é adepta à prática de exercícios físicos diariamente na Praça. Pratica 

caminhada e corrida e freqüenta a Praça desde a adolescência. 

A abordagem aos entrevistados iniciou com uma apresentação sucinta do que se 

tratava a entrevista e a pesquisa, argumentando que o objetivo era tomar conhecimento sobre 

a área conformada pela Praça Batista Campos e seu entorno, sobre as características dessa 

área e as transformações urbanas ocorridas, bem como sobre a sua importância para a cidade. 

Em seguida foi preenchido o questionário/ficha para identificar o perfil do entrevistado e 

depois foram realizadas as perguntas.  

O local do teste foi a Praça Batista Campos, o que proporcionou uma interação maior 

entre as falas do entrevistador e do entrevistado. Para melhor subsidiar a avaliação desse teste 

foi utilizado um gravador e depois, feita a transcrição das falas dos entrevistados e 

incorporadas ao questionário/ficha de acordo com as perguntas realizadas (esse material está 

em anexo).  

A aplicação do teste permitiu avaliar que o modelo do questionário/ficha e as 

perguntas estavam pertinentes - estavam claras e foram compreendidas pelos dois 

entrevistados, que responderam de acordo com seus conhecimentos e vivência com o bem em 

questão -, mas que necessitavam de algumas adaptações para atenderem melhor o tópico guia, 

bem como o tópico guia precisava de alguns ajustes para atingir os objetivos da pesquisa.  

Contudo, houve o acréscimo de duas perguntas, a complementação de algumas e 

outras foram mantidas. O tópico guia também recebeu alguns acréscimos e complementações. 

Com isso, o que se buscou foi melhorar as perguntas para que a condução das entrevistas se 

tornasse mais segura, permitindo que o entrevistado sinta-se mais à vontade para responder e, 

a partir da questão repetir a pergunta de modo diverso. 

Com os ajustes, portanto, foi redefinido o tópico guia (figura 39) e o 

questionário/ficha (figura 40), conforme as figuras abaixo: 
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Figura 39: Tópico guia final, redefinido após o teste das entrevistas. 

 

Tópico Guia 

Identificar os atributos que constituem e caracterizam o CAPPBC: captar aqueles que são mais 

apreciados e os que se destacam como importantes na área que conforma o conjunto; 

Buscar sobre o que atrai o entrevistado para essa área: entender qual sua relação com o CAPPBC; 

qual a frequência com que utiliza essa área; 

Identificar como o entrevistado apreende essa área: captar qual a importância que ele atribui em 

relação à cidade; perceber qual a relevância dos atributos que ele destacou da área, se esses atributos 

fazem alguma relação à história, aos estilos arquitetônicos existentes e/ou à flora do CAPPBC, por 

exemplo; 

Perceber se o entrevistado tem conhecimento sobre em que contexto histórico aquela área urbana 

foi concebida: verificar se ele tem conhecimento sobre importância histórica da Praça e a relevância 

área quanto à expansão e desenvolvimento urbano para a cidade; 

Buscar do entrevistado se ele percebeu as transformações dos atributos da área: identificar o que 

ele acha dessas transformações e sobre o que deveria ser feito para controlar a descaracterização dos 

atributos que ele aprecia; 

Verificar se os atributos destacados conferem à área importância à preservação patrimonial, como 

um CAPPBC: captar se o entrevistado sabe algo sobre as instituições e práticas de salvaguarda 

patrimonial existentes; atentar para a opinião do entrevistado quanto quais atributos podem ser 

substituídos e quais devem ser preservados. 
 

Figura 40: Questionário/ficha redefinido após a realização do teste das entrevistas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

CONSERVAÇÃO E SIGNIFICÃNCIA PATRIMONIAL:  

UM ESTUDO SOBRE O CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO  

DA PRAÇA BATISTA CAMPOS, BELÉM-PA 

ENTREVISTA 

NÚMERO:     DATA: HORA: 

ENTREVISTADOR: Marília Ribeiro Teixeira 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

NOME:  

Grupo social que 

pertence: 

          

        Especialistas 

        Frequentadores  

 

Sexo: 

       Feminino 

        

       Masculino 

Faixa etária: 

        Entre 20 e 30 anos 

 

        Entre 31 e 40 anos 

 

        Entre 41 e 50 anos 

 

        Acima de 50 anos 

Local onde mora: 

       No bairro de Batista Campos 

 

       Outro. Qual?_________________________ 

 

       Outra cidade. Qual? ___________________ 

 

PERGUNTAS 

01. 
O que você mais aprecia na Praça Batista Campos e no eu entorno? O que você destacaria como 

mais importante dessa área urbana? 

02. Você faz uso dessa área? Com que frequência? O que lhe atrai a essa área? 

03. 
Você sabe há quanto tempo existe a Praça Batista Campos? Sabe algo da sua história? O quê, 

por exemplo? 

04. 
Sobre os elementos que você destacou no início, você acha que eles podem se substituídos? Por 

quê? 

  05. 
No entorno da Praça ocorreu e vem ocorrendo derrubadas de casas e construção de edifícios de 

apartamentos, você percebeu essas mudanças? Qual sua opinião sobre essa troca/substituição? 

  06. 
Você acha que essa área urbana deve ser preservada? Só a Praça Batista Campos? Ou a Praça e o 

seu entorno?  
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Após essas etapas foram iniciadas as entrevistas propriamente ditas, as quais foram 

realizadas em duas rodadas. A primeira foi aplicada entre 26 de janeiro e 08 de fevereiro de 

2011 – onde sete frequentadores e sete especialistas participaram -, e a segunda rodada foi 

entre 14 de fevereiro a 25 de março de 2011 – com a participação de nove frequentadores e 

nove especialistas.  

No período entre as rodadas foram feitos agendamentos para mais entrevistas, 

transcrições das primeiras entrevistas e sentiu-se a necessidade de fazer alguns ajustes nas 

perguntas do questionário/ficha para que a busca pela compreensão da relevância dos 

atributos do CAPPBC fosse mais insistente. Houve, com isso, o acréscimo de mais uma 

pergunta e algumas complementações, ficando o questionário/ficha (figura 39) da segunda 

rodada. 

 Figura 41: Questionário/ficha redefinido após a primeira rodada de entrevistas. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

CONSERVAÇÃO E SIGNIFICÃNCIA PATRIMONIAL:  

UM ESTUDO SOBRE O CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO  

DA PRAÇA BATISTA CAMPOS, BELÉM-PA 

ENTREVISTA 

NÚMERO:     DATA: HORA: 

ENTREVISTADOR: Marília Ribeiro Teixeira 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

NOME:  

Grupo social que 

pertence: 

          

        Especialistas 

        Frequentadores  

 

Sexo: 

       Feminino 

        

       Masculino 

Faixa etária: 

        Entre 20 e 30 anos 

 

        Entre 31 e 40 anos 

 

        Entre 41 e 50 anos 

 

        Acima de 50 anos 

Local onde mora: 

       No bairro de Batista Campos 

 

       Outro. Qual?_________________________ 

 

       Outra cidade. Qual? ___________________ 

 

PERGUNTAS 

01. O que você mais gosta na Praça Batista Campos? 

02. E no entorno da Praça, o que você mais aprecia? 

03. Se algo tivesse que ser modificado no entorno o que você acha que deveria mudar? 

04. Você faz uso dessa área? Com que frequência? Que tipo de atividade? 

05. Você sabe algo da história da Praça? O quê, por exemplo? 

06. 

Nessa área urbana que envolve o entorno da Praça ocorreu e vem ocorrendo derrubadas de casas 

e construção de edifícios de apartamentos verticalizados e de estabelecimentos de serviço e 

comércio, você percebeu essas mudanças? Qual sua opinião sobre essa troca/substituição das 

construções e de usos?  

07. Você acha que essa área urbana precisa ser preservada? 
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 Todas as entrevistas foram gravadas e logo depois transcritas em ordem cronológica. 

No total foram realizadas trinta e duas entrevistas, sendo com dezesseis frequentadores e com 

dezesseis especialistas. Essa quantidade foi determinada quando se começou a verificar que a 

realização de mais abordagens só ia quantificar as informações quanto ao CAPPBC, que já 

começavam a se repetir. 

A maioria das entrevistas com os especialistas foram feitas nos seus respectivos locais 

de trabalho, outras foram em suas residências, principalmente no caso dos especialistas que já 

atuaram a algum tempo nas instituições de preservação. Entre esses participantes estão 

técnicos em arquitetura ou em história dos órgãos preservacionistas existentes em Belém, 

antigos funcionários desses órgãos que atuaram na época do estabelecimento do entorno de 

proteção da Praça Batista Campos (entre 1990 e 1999), professores da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal do Pará, que têm produções e atuações na área de 

preservação patrimonial, além de outros profissionais que têm atuado na área através de 

consultorias e pesquisas sobre o patrimônio de Belém e do Pará. No quadro abaixo (quadro 

03) pode se conhecer o perfil de cada entrevistado desse grupo social. 

 

               Quadro 03: especialistas entrevistados. 

Primeira rodada de entrevistas 

 Participante Perfil 

01 
Maria Dorotea de 

Lima 

Arquiteta pela UFPA, especialista em Avaliações Técnico Ambientais do 

Espaço Urbano pela UFPA e em Questões Emergentes no Campo da 

Preservação Cultural pela UFBA. Foi técnica do IPHAN em Belém e é 

atualmente superintendente dessa instituição em Belém - 2ªSR/IPHAN. 

02 
Cybelle Salvador 

Miranda 

Arquiteta pela UFPA, mestre em Planejamento do Desenvolvimento e 

doutora em Ciências Sociais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 

UFPA (NAEA/UFPA). Atualmente é professora adjunta da FAU/UFPA, 

atuando no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do 

Instituto de Tecnologia da UFPA. Coordena o Laboratório de Memória e 

Patrimônio Cultural (LAMEMO), com trabalhos na área de Arquitetura e 

Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: patrimônio 

cultural, história da Arquitetura paraense e Estética aplicada a Arquitetura. 

03 
Simone do Socorro 

Jares Novaes 

Historiadora pela UFPA, especialista em Educação e Problemas Regionais 

pela UFPA e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, pelo 

Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Atualmente é técnica em assuntos 

culturais do Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural do 

Município de Belém (DEPH/FUMBel). Tem experiência na área de Ensino 

de História, Patrimônio Cultural e Educação para as artes em espaços 

culturais. 

04 
Juliana da Mata 

Cunha 

Historiadora pela UFPA e especialista em Patrimônio pelo IPHAN, através 

do Programa de Especialização em Patrimônio (PEP). Atuou como 

consultora do IPHAN em Belém e é atualmente técnica em história da 

Superintendência do IPHAN no Estado do Acre. 

05 
Elna Maria Andersen 

Trindade 

Arquiteta pela UFPA e mestre em História da Arte pela UFRJ. Atualmente é 

coordenadora de Curso de Especialização em Interpretação, Conservação e 

Revitalização do Patrimônio Artístico de Antônio José Landi, do Fórum 
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Landi e UFPA, é professora adjunta da FAU/UFPA, conselheira do 

Conselho de Patrimônio Cultural do Município de Belém, conselheira do 

Conselho Estadual de Cultura e assessora técnica da Caixa Econômica 

Federal. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase 

em preservação de bens culturais e restauro de bens imóveis. 

06 Tatiana Borges 
Arquiteta pela UFPA, atualmente é técnica em arquitetura da 

Superintendência do IPHAN em Belém 

07 

Dulcília Maneschy 

Correa Acatauassu 

Nunes 

Arquiteta pela UFPA e especialista em Preservação e Restauração do 

Patrimônio Arquitetônico pela UFPA. Atuou como diretora do 

Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do 

Pará (DPHAC), durante o aditamento e ratificação do tombamento da Praça 

Batista Campos e delimitação do seu entorno de proteção (em 1999). 

Atualmente é assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação e 

membro individual do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios- 

ICOMOS. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com 

ênfase em Preservação de Bens Culturais e Restauro de Bens Imóveis. 

Segunda rodada de entrevistas 

08 
Marcela Nogueira de 

Andrade 

Bacharel em Turismo pela UFPA, especialista em Planejamento de Áreas 

Amazônicas pelo NAEA/UFPA – onde desenvolveu o trabalho “Políticas 

públicas e espaço urbano: diversos contextos da Praça do Carmo, Belém-

PA”. Atualmente é mestranda em Antropologia e Arqueologia com ênfase 

em Arqueologia na UFPI. 

09 

Thais Alessandra 

Bastos Caminha 

Sanjad 

Arquiteta pela UFPA, mestre em Arquitetura e Urbanismo, área de 

Conservação e Restauração, pela UFBA e doutora em Ciências, área de 

Geologia e Geoquímica, pela UFPA. Atualmente é professora adjunta da 

FAU/UFPA. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com 

ênfase em Conservação e Restauração e é membro do ICOMOS. 

10 
Jussara da Silveira 

Derenji 

Arquiteta pela UFRGS, urbanista pela UFRGS, especialista em paisagismo 

pela USP e mestre em história pela PUC-RGS. É professora aposentada da 

UFPA, co-autora do livro "Ecletismo no Brasil" e organizadora da coletânea 

"Arquitetura do ferro. Memória e questionamento". Foi diretora do 

DEPH/FUMBel e atualmente é diretora do Museu da Universidade Federal 

do Pará. 

11 

Ana Elizabeth 

Bittencourt de 

Almeida 

Arquiteta pela UFPA, especialista em Conservação e Restauração de 

Monumentos e Sítios Históricos pela UFBA (CECRE/UFBA). Foi diretora 

do DEPH/FUMBel e coordenadora do Programa Monumenta em Belém. 

12 
Ana Cláudia Duarte 

Cardoso 

Arquiteta pela UFPA, mestre em Planejamento Urbano pela UNB e doutora 

em Arquitetura pela Oxford Brookes University, UK. Atuou como 

professora na FAU/UFPA. Atuou como consultora do DPHAC durante o 

estabelecimento do entorno de proteção da Praça Batista Campos. 

Atualmente é professora adjunta do Departamento de Políticas Públicas da 

UFRN, onde coordena o Programa de Pós Graduação em Estudos Urbanos e 

Regionais, e é pesquisadora de produtividade do CNPq. Atua 

principalmente nos seguintes temas: assentamentos informais, morfologia 

urbana, cidades amazônicas, planejamento e gestão. 

13 
Fernando José Lima 

de Mesquita 

Arquiteto pela UFPA e especialista em Desenho Urbano pela UFAL. Atuou 

como consultor do IPHAN em Belém e no Programa Monumenta. 

Atualmente é técnico em arquitetura da Superintendência do IPHAN no 

Estado do Roraima. 

14 
Leslie Cristina 

Amaral Dantas 

Arquiteta pela UFPA. Atualmente é técnica em arquitetura do DPHAC-PA. 

15 
Éden Moraes da 

Costa 

Historiador pela UFPA. Atualmente é técnico em história do DPHAC-PA. 

16 
Giovanni Blanco 

Sarquis 

Arquiteto pela Universidade da Amazônia (UNAMA), especialista em 

Paisagismo Tropical Urbano pela UNAMA, mestre em Arquitetura e 

Urbanismo pela universidade MACKENZIE-SP e doutorando em 

Arquitetura e Urbanismo na MACKENZIE-SP. Foi técnico em arquitetura 

do DPHAC-PA e depois do IPHAN do Pará. Atualmente é professor do 

Departamento de Arquitetura da Universidade Paulista (UNIP). 
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No caso do grupo dos frequentadores, as entrevistas foram feitas no próprio ambiente 

da Praça, sendo que alguns preferiram agendar para serem em suas casas ou em seus locais de 

trabalho. Entre os frequentadores participaram alguns membros da Associação dos Amigos da 

Praça Batista Campos (AAPBC), que também utilizam a praça com frequência, alguns 

trabalhadores que atuam na praça ou no seu entorno, como os vendedores de água de coco e 

os taxistas, outros que praticam exercício físico com certa assiduidade na praça – essa seleção 

foi feita durante as observações diretas em campo, onde algumas foram logo agendadas –, e 

alguns foram indicados pelos próprios entrevistados no decorrer do procedimento. Abaixo 

pode ser observado o perfil de cada entrevistado desse grupo social (quadro 04). 

 

                    Quadro 04: frequentadores entrevistados. 

Primeira rodada de entrevistas 

 Participante Perfil 

01 
Severino Júnior de 

Almeida Rocha 

Professor de Educação Artística da rede pública estadual (PARÁ). 

Freqüenta diariamente a Praça, há mais de três anos para prática de 

exercícios físicos (corrida).  

02 
Saturnino Baleixo 

Trindade 

Trabalha a quinze anos vendendo água de coco na Praça Batista 

Campos. Mora em um bairro distante da região metropolitana de 

Belém e passa a semana na Praça, passando a noite na própria barraca 

que vende água de coco. 

03 José Olímpio Bastos 

Superintendente Regional do Serviço Social da Indústria (SESI). Mora 

próximo à Praça Batista Campos e frequenta diariamente a Praça, há 

mais de vinte anos para prática de exercícios físicos (caminhada). 

Atualmente é o presidente da Associação dos Amigos da Praça Batista 

Campos (AAPBC).  

04 Francisca Oliveira 

Médica. Mora em um edifício em frente à Praça Batista Campos desde 

1995 e frequenta a Praça diariamente para deixar o filho no colégio em 

frente à Praça (Colégio Santa Rosa) e encontrar com amigos. É 

membro desde 1997 da AAPBC, responsável pelos eventos da 

associação. 

05 Hélia Braga 
Comerciante. Trabalha na Banca de Revistas “Batista Campos”, 

localizada em frente à Praça há mais de dez anos. 

06 Pedro Paulo Cardoso 
Taxista. Trabalha na associação dos taxistas da Praça Batista Campos 

(ATPBC), ponto localizado em frente à Praça há mais de vinte anos. 

07 
Edna Maria de Almeida 

Alves 

Funcionária pública. Mora próximo à Praça Batista Campos há mais de 

trinta anos e freqüenta a Praça diariamente para prática de exercícios 

físicos (caminhada), contemplação e lazer. 

Segunda rodada de entrevistas 

08 
Raimundo Nonato 

Guimarães Teixeira 

Engenheiro Agrônomo. Mora próximo à Praça Batista Campos há 

mais de quinze anos e freqüenta diariamente a Praça para prática de 

exercícios físicos (caminhada) há mais de cinco anos. 

09 
Maria Feliciana Nery 

Teixeira 

Engenheira Agrônoma. Mora próximo à Praça Batista Campos há mais 

de quinze anos e frequenta diariamente a Praça para prática de 

exercícios físicos (caminhada) e, nos finais de semana para levar o 

neto pra passear e brincar. 

10 
Maria Helena Azevedo 

Duarte 

Funcionária pública. Mora próximo à Praça Batista Campos há mais 

de cinquenta anos e frequenta a Praça de vez em quando para prática 

de exercícios físicos (caminhada) e para ir à igreja de Santo Antônio 

de Lisboa aos finais de semana. Frequentava mais quando jovem e 

criança. 
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11 Luciano Nicolau da Costa 

Engenheiro Civil, professor da UFPA. Mora próximo à Praça Batista 

Campos há mais de cinquenta anos e frequenta diariamente a Praça 

para prática de exercícios físicos (caminhada). 

12 Itamaré Ferreira Santos 
Aposentada. Frequenta a Praça diariamente para prática de exercícios 

físicos (caminhada) há mais de vinte anos.  

13 Danielle Lopes Pinho 

Funcionária Pública. Frequenta a Praça por ser passagem para ir a 

igreja e alguns comércios e serviços próximos. Mora desde que nasceu 

próximo à Praça. 

14 Manuella de Mattos Porto 

Antropóloga. Frequenta a Praça sempre que possível para prática de 

exercícios físicos (caminhada), para levar a filha pra brincar e tomar 

água de coco. Mora próximo à Praça há mais de vinte anos. 

15 Lena Lopes Pinho 

Funcionária Pública. Frequenta a Praça algumas vezes por semana. 

Mora próximo e freqüenta a igreja e alguns comércios e serviços 

próximos. 

16 Luiz Araújo Pinho 
Funcionário Público. Frequenta a Praça de segunda à sábado. Mora 

próximo há mais de trinta anos. 

  

 

A realização das entrevistas foi essencial a esta pesquisa e permitiu uma melhor 

aproximação com a situação em que se encontra o CAPPBC e interação com os sujeitos que 

se apropriam da sua área urbana. Foi uma experiência enriquecedora e se pode constatar que 

cada grupo entrevistado confere relevância aos atributos do bem, muitas vezes, de maneira 

diferenciada, existindo diferenças de relevância até mesmo entre os sujeitos do mesmo grupo. 

Isso caracteriza a dimensão subjetiva da relação entre sujeito e objeto na apropriação dos 

atributos e aferição da relevância desse objeto, conforme trata a teoria contemporânea da 

conservação. 

Contudo, para tratar as informações colhidas nas entrevistas, ou seja, validar 

socialmente a relevância do CAPPBC – é necessário recorrer à mensuração dessa relevância, 

especificando tanto a relevância conferida por cada grupo, quanto à relevância conferida pelo 

conjunto dos entrevistados. Para isso, deu-se início ao processamento das entrevistas 

utilizando a análise de conteúdo.  

 

 

4.2 A MENSURAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS ATRIBUTOS 

 

 

O processamento das informações colhidas com as entrevistas deu-se através da 

aplicação da técnica de análise de conteúdo. Conforme recomenda BARDIN (1977), essa 

técnica deve ser feita em três etapas de análise, tendo uma determinada amostra para tal: a 

pré-análise, a exploração e o tratamento das informações. Para tanto, a amostra desta pesquisa 

foi o universo das trinta e duas entrevistas (em anexo). 
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A pré-análise iniciou com a organização e leitura da amostra, em seguida foi traçada a 

finalidade da análise, que é de mensurar a relevância dos atributos do CAPPBC conferidos 

pelos entrevistados. 

Na etapa de exploração, que exigiu uma dedicação maior e uma leitura minuciosa da 

amostra, foram levadas em consideração as conclusões do levantamento documental - que 

identificou os atributos apreendidos na época do tombamento da Praça (1983) e quando o 

entorno de proteção foi delimitado (1999) -, e as conclusões da observação direta, tidas 

principalmente, com a leitura dos atributos atuais do CAPPBC – que identificou, além dos 

atributos da área urbana conformada pelo conjunto, as transformações desses atributos, desde 

1999. 

A partir dessas considerações foram extraídas, da amostra, unidades do texto (palavras 

e frases) que davam sentido à realidade do CAPPBC, ou seja, unidades de registro que se 

referiam aos atributos da área urbana. Em seguida, essas unidades encontradas foram reunidas 

e classificadas em categorias, as quais correspondem aos tipos dos atributos, conforme 

demonstrado no primeiro capítulo desta pesquisa. 

No total, sessenta e sete (67) unidades de registro diferentes foram encontradas e 

estabelecidas três categorias: a dos atributos físico-espaciais, dos atributos histórico-culturais, 

e a dos atributos da fauna e flora. Abaixo estão reunidas todas as unidades e classificadas de 

acordo com suas categorias (quadro 05). 

 

Quadro 05: unidades de registro encontradas na amostra e classificadas de acordo com suas categorias. 

Categoria I Unidades de registro Categoria II Unidades de registro 

Atributos 

físico-

espaciais 

Praça Batista Campos; 

Traçado da Praça; 

Coreto central; 

Coretos menores; 

Castelinho/pedras; 

Pontes; 

Lagos/ilhas; 

Chafariz; 

Estátua feminina; 

Casa da guarda municipal; 

Barracas de coco; 

Banca de revistas; 

Parque infantil; 

Horto municipal; 

Cemitério N. Sna. da Soledade; 

Igreja de Santo Antônio de 

Lisboa; 

Chalé dos padres; 

Colégio Santa Rosa; 

Edifício Uirapuru; 

Atributos 

histórico-

culturais 

Feiras e eventos ocasionais na área; 

Comemoração do aniversário da 

Praça; 

Praça como local de encontro; 

Praça como local de contemplação 

e/ou lazer; 

Praça com ambiente familiar; 

Praça como local para prática de 

caminhadas; 

Praça como local para tomar água-

de-coco; 

Praça como ponto turístico; 

Praça cenográfica/ cenário 

romântico; 

Praça antiga da cidade; 

Praça aprazível / bonita; 

Área com clima agradável; 

Área com acessibilidade; 

Área com constante movimentação 

de pessoas;  
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Casario da Rua dos Mundurucus; 

Casa modernista; 

Prédio da farmácia Big Bem; 

Galeria da Residência; 

Prédios altos; 

Uso residencial; 

Uso comercial; 

Uso de serviço; 

Uso institucional (bancos, escolas, 

igreja). 

Presença da Associação dos 

Amigos da Praça Batista Campos 

(AAPBC); 

Heterogeneidade arquitetônica da 

área; 

Estilo eclético; 

Estilo modernista ; 

Estilo contemporâneo; 

Praça com influência artística 

européia; 

Praça com importância histórica 

para cidade; 

Área com características da 

implantação da política de 

urbanização e embelezamento de 

Antônio Lemos; 

Área com características do 

período da Belle Epoque; 

Denominação da Praça como 

homenagem  ao Cônego Batista 

Campos; 

Lenda do castelinho; 

Desconhece a história da Praça e da 

Área; 

Reconhece a renovação do uso das 

edificações como medida de 

preservação; 

Praça como patrimônio da cidade; 

Edificações antigas do entorno da 

Praça como patrimônio da cidade; 

Área como patrimônio da cidade. 

Categoria III               Unidades de registro 

Atributos da 

fauna e flora 

Vegetação da Praça; 

Arborização do conjunto; 

Árvores de Mangueira do 

conjunto; 

Árvores de Mangueira da Praça; 

Árvores de Samaumeira da Praça;  

Árvore de Ipê da Praça; 

Árvore de Pau Brasil da Praça; 

Garças da Praça; 

Peixes do lago da Praça. 

 

Com a exploração da amostra foram reconhecidos alguns atributos que também 

tinham sido conferidos ao CAPPBC em 1999, e até mesmo na década de 1980 – ano do 

tombamento da Praça Batista Campos -, como por exemplo: a própria Praça, a sua vegetação 

da Praça, o seu traçado, o coreto central, os coretos menores, as pontes, a arborização do 

conjunto, o estilo eclético, o uso residencial, as árvores de mangueira do conjunto, a área com 

características da implantação da política de urbanização e embelezamento de Antônio 

Lemos, a área com características do período da Belle Époque, entre outros. Esses atributos 

corroboram com o estabelecimento das três categorias de análise. 

A classificação em categorias também facilitou na identificação daqueles atributos que 

foram acrescentados ao conjunto com o passar do tempo, ou seja, aqueles que registram a 

aparência atual do bem e a situação atual da área urbana conformada pelo CAPPBC, como 

por exemplo: as barracas de coco, o uso de serviço, Praça com ambiente familiar, Praça como 

local para prática de caminhadas, Praça como local para tomar água-de-coco, entre outros. 

Além desses atributos acima foram identificadas na amostra expressões características 

da área que vem contribuindo para a descaracterização dos seus atributos. Essas expressões 
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correspondem aos acontecimentos particulares da área urbana conformada pelo CAPPBC, 

algumas existem desde 1999 e foram agravadas com o passar do tempo como, por exemplo: o 

aumento da população e de veículos na área; a sobrecarga da infraestrutura urbana na área; a 

verticalização das construções do entorno da praça; a especulação e pressão imobiliária no 

entorno da praça; o adensamento construtivo no entorno da praça; a apropriação do espaço 

público como espaço privado; intervenções construtivas sem fiscalização dos órgãos 

competentes; descuido da prefeitura com a manutenção da praça; descaracterização 

arquitetônica dos imóveis mais antigos do entorno da praça; inexistência de parâmetros 

construtivos para o entorno da praça; conflitos entre as legislações incidentes na área. 

Essas expressões, de fato, vêm contribuindo para que alguns dos atributos do conjunto 

sofram descaracterizações, bem como para o surgimento de novos atributos, interferindo na 

relação entre sujeito e objeto quanto à atribuição da sua relevância e valores, ou seja, na sua 

condição de bem patrimonial.  

Com os resultados obtidos através da exploração da amostra, foi dado início à última 

etapa da análise de conteúdo, que é o tratamento das informações colhidas. Essa etapa foi 

realizada em três passos e concluiu identificando os atributos que são mais relevantes para os 

entrevistados 
46

.  

O primeiro passo foi submeter todas as unidades de registro encontradas a uma 

pontuação, onde o objetivo é contar a frequência com que cada unidade aparece na amostra. 

Nesse caso, sendo o universo da amostra as trinta e duas entrevistas, mesmo que a unidade 

aparecesse mais de uma vez na mesma entrevista, por exemplo, sua pontuação era igual a um 

(01), podendo sua frequência variar entre um (01) e trinta e dois (32) pontos. 

Para tanto, primeiro foi feita uma contagem geral de toda a amostra, verificando a 

frequência de cada unidade, não diferenciando aquelas conferidas apenas pelos especialistas 

ou pelos frequentadores, variando, então, entre um (01) a trinta e dois (32) a pontuação 

possível de cada unidade (pontuação total da amostra); em seguida, fez-se a contagem em 

relação a cada grupo social entrevistado, variando entre um (01) a dezesseis (16) a pontuação 

de cada unidade (pontuação entre os especialistas e a pontuação entre os frequentadores); e 

por fim, se confeccionou uma tabela para a organização dos resultados (tabela 01).  

 

 

                                                           
46

 É importante lembrar que a relevância nesta pesquisa é o mesmo que significado. O que se concluiu foi sobre 

o significado do CAPPBC para os sujeitos envolvidos, ou seja, sobre o julgamento social quanto à relevância dos 

atributos do bem. 
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                    Tabela 01: Pontuação das unidades de registro. 

Categoria Unidades 
Pontuação total 

na amostra 

Pontuação entre 

os especialistas 

Pontuação entre 

os frequentadores 

Atributos 

físico-

espaciais 

Casa modernista (imóvel nº 

1879 – Trav. Padre Eutíquio) 
02 02 - 

Estátua feminina 02 01 01 

Banca de revistas 02 - 02 

Chafariz 03 01 02 

Casa da guarda municipal 03 01 02 

Parque infantil 03 02 01 

Pontes 04 04 - 

Chalé dos padres (imóvel nº 

1875 – Rua dos Tamoios) 
04 02 02 

Barracas de coco 06 05 01 

Galeria da residência (imóvel 

nº 1588 – Trav. Padre 

Eutíquio) 

06 02 04 

Uso institucional 07 01 06 

Horto municipal 07 05 02 

Igreja de Sto. Antônio de 

Lisboa 
08 02 06 

Edifício Uirapuru (imóvel nº 

594 – Av. Serzedelo Corrêa) 
08 07 01 

Traçado da praça 09 06 03 

Coreto central 09 04 05 

Casario da Mundurucus 09 04 05 

Castelinho de pedras 10 03 07 

Uso comercial 11 07 04 

Uso residencial 11 04 07 

Cemitério N. Sna. da Soledade 11 10 01 

Coretos menores 12 09 03 

Colégio Sta. Rosa (imóvel nº 

1589 – Rua dos Tamoios) 
12 05 07 

Lagos/ilhas 14 06 08 

Prédio da farmácia Big Ben 

(imóvel 1671 – Trav. Padre 

Eutíquio) 

14 07 07 

Uso de serviço 17 08 09 

Prédios altos 17 07 10 

Praça Batista Campos 22 10 12 

Categoria Unidades 
Pontuação total 

na amostra 

Pontuação entre 

os especialistas 

Pontuação entre 

os frequentadores 

Atributos 

histórico-

culturais 

Lenda do castelinho 02 - 02 

Comemoração do aniversário 

da praça 
03 - 03 

Praça como ponto turístico 03 01 02 

Estilo modernista 03 03 - 

Estilo eclético 04 04 - 

Praça como local de encontro 04 - 04 

Área como acessibilidade 04 01 03 

Heterogeneidade arquitetônica 04 04 - 

Área com características do 

período da Belle Époque 
04 03 01 

Denominação da Praça como 

homenagem ao Cônego 

Batista Campos 

06 01 05 

Edificações antigas do entorno 06 04 02 
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da Praça como patrimônio da 

cidade 

Praça com ambiente familiar 07 02 05 

Praça antiga da cidade 07 01 06 

Praça como local para tomar 

água-de-coco 
08 04 04 

Área com clima agradável 08 04 04 

Presença da Associação dos 

Amigos da Praça Batista 

Campos (AAPBC) 

08 02 06 

Praça com influência européia 08 05 03 

Desconhece a história da praça 08 - 08 

Feiras e eventos ocasionais na 

área 
09 05 04 

Estilo contemporâneo 10 07 03 

Área com constante 

movimentação de pessoas 
10 06 04 

Praça como patrimônio da 

cidade 
10 - 10 

Reconhece a renovação do uso 

das edificações como medida 

de preservação 

13 12 01 

Área com características da 

implantação da política de 

urbanização e embelezamento 

de Antônio Lemos 

14 11 03 

Praça com importância 

histórica para cidade 
14 10 04 

Área como patrimônio da 

cidade 
16 10 06 

Praça aprazível / bonita 17 06 11 

Praça como local de 

contemplação e/ou lazer 
20 10 10 

Praça cenográfica/ cenário 

romântico 
21 14 05 

Praça como local para prática 

de caminhadas 
24 05 19 

Categoria Unidades 
Pontuação total 

na amostra 

Pontuação entre 

os especialistas 

Pontuação entre 

os frequentadores 

Atributos 

da fauna e 

flora 

Árvore de Ipê da Praça 01 - 01 

Peixes do lago da Praça 02 - 02 

Árvore de Pau Brasil da Praça 02 - 02 

Árvores de Mangueira do 

conjunto 
04 02 02 

Árvores de Samaumeira da 

Praça 
05 01 04 

Árvores de Mangueira da 

Praça 
06 01 05 

Garças da Praça 08 02 06 

Arborização do conjunto 08 05 03 

Vegetação da Praça 25 11 14 

 

Partindo da tabela 01 foi iniciado o segundo passo do tratamento das informações, a 

elaboração dos gráficos de relevância, cuja intenção é de apresentar, de modo mais claro e 
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objetivo a pontuação das unidades de registro, ou seja, os dados sobre os atributos conferidos 

pelos entrevistados. 

O modelo de gráfico elaborado foi o de gráfico de barras 
47

, representando em ordem 

crescente de frequência absoluta 
48

 a relevância dos atributos para os entrevistados. Para tanto, 

foram confeccionados gráficos referentes à pontuação entre os frequentadores, entre os 

especialistas e em relação à pontuação total da amostra, sendo cada um desses gráficos 

indicando uma das categorias de análise.  

Com os gráficos especificando a relevância dos atributos para cada grupo e para o 

conjunto entrevistado foi iniciado o terceiro passo do tratamento das informações colhidas, 

que é a mensuração da relevância desses atributos. A finalidade é analisar sobre os seguintes 

aspectos: o que é mais e menos relevante para cada grupo entrevistado – em termos absolutos 

-; o que demonstra diferença nessa relevância conferida pelos dois grupos; e por fim, o que é 

mais e menos relevante para o conjunto entrevistado – em termos absolutos e em termos 

relativos.  

O modo como essa mensuração foi feita deu-se com base na frequência absoluta de 

cada gráfico, onde através do encontro do ponto médio 
49

 dos termos absolutos se estabeleceu 

o ponto de ruptura entre o que seria mais e menos relevante entre os atributos. Por exemplo, 

se a frequência absoluta variar entre um (01) e quatorze (14), o ponto médio é exatamente o 

coeficiente da soma entre um (01) e quatorze (14), dividido por dois (02). Nesse sentido, 

aqueles atributos que alcançaram maior pontuação, a partir do ponto médio, foram 

considerados como mais relevantes e os com menor pontuação, menos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

  Os gráficos de barras são constituídos por barras, horizontais ou verticais, de comprimento proporcional à 

frequência. Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2003/icm24/dicionario.htm>. Acessado em: 20 de 

junho de 2011. 
48

  A frequência absoluta pode ser entendida como o número de vezes que o valor de determinada variável 

é  observado. Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2003/icm24/dicionario.htm>. Acessado em: 20 

de junho de 2011. 
49

 O ponto médio é o ponto de equilíbrio de um segmento de reta e pode ser definido como o ponto que divide o 

segmento de reta exatamente no meio tendo dois novos segmentos iguais. A fórmula para determinar o ponto 

médio de um segmento num plano, com os pontos finais (x1,y1) e (x2,y2), por exemplo, é  

Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_m%C3%A9dio>. Acessado em: 20 de junho de 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_%28matem%C3%A1tica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_reta
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula
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Gráfico 01: relevância dos atributos físico-espaciais para os frequentadores. 

 
 

 Neste primeiro gráfico os atributos físico-espaciais conferidos pelos frequentadores 

que são mais relevantes são aqueles que receberam a partir de sete (07) pontos: o castelinho 

de pedras, o uso residencial, o prédio do colégio Santa Rosa, os lagos/ilhas da Praça, o prédio 

da farmácia Big Ben, o uso de serviço, os prédios altos do entorno e a Praça Batista Campos. 

Os demais atributos no gráfico são menos relevantes entre esse grupo.  
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Gráfico 02: relevância dos atributos físico-espaciais para os especialistas. 

 
 

 Já para os especialistas, os atributos físico-espaciais mais relevantes são aqueles que 

receberam pontuação maior ou igual a seis (06): o edifício Uirapuru, o traçado da Praça, o uso 

comercial, o Cemitério Nossa Senhora da Soledade, os coretos de ferro menores da Praça, os 

lagos/ilhas da Praça, o prédio da farmácia Big Ben, o uso de serviço do entorno, os prédios 

altos do entorno e a Praça Batista Campos. Os outros atributos no gráfico são menos 

relevantes para esse grupo.   
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Gráfico 03: diferença quanto à relevância dos atributos físico-espaciais entre os entrevistados. 

 
 

No gráfico acima pode-se notar que alguns atributos foram considerados como mais 

relevantes por ambos os grupos entrevistados, apresentando pouca diferença quanto à 

frequência de indicação, como os lagos/ilhas da Praça, o uso de serviço, os prédios altos, a 

Praça Batista Campos e o prédio da farmácia Big Ben, sendo esse último conferido com a 

mesma relevância.   

No entanto, para os especialistas, o edifício Uirapuru, o traçado da Praça, o uso 

comercial, o Cemitério Nossa Senhora da Soledade e os coretos de ferro menores da Praça são 

também mais relevantes, enquanto que para os frequentadores são atributos que apresentam 

uma relevância menor. 

Já o castelinho de pedras da Praça, o colégio Santa Rosa e o uso residencial do 

entorno, esses são atributos mais relevantes para os frequentadores, mas para os especialistas, 

bem pouco. 
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As diferenças são demonstradas também entre aqueles atributos menos relevantes, 

sendo mais acentuadas quanto ao atributo das barracas de coco que ocupam o calçamento 

externo da Praça, o uso institucional e a igreja de Santo Antônio de Lisboa. Esses dois últimos 

sendo mais relevantes para os frequentadores e o outro para os especialistas. 

Outros atributos menos relevantes, como o chafariz, a casa da guarda municipal, o 

parque infantil, o coreto central e o casario da Rua dos Mundurucus são atributos que 

apresentam pouca diferença quanto à frequência de indicação conferida pelos dois grupos. 

Enquanto que o Horto municipal é mais relevante para os especialistas e a galeria da 

residência, mais relevante para os frequentadores, apresentando uma diferença considerável 

de indicações. 

Existem também os atributos menos relevantes que têm a mesma frequência de 

indicação entre os grupos, como a estátua feminina esculpida em bronze da Praça e o chalé 

dos padres, que se localiza em frente à Praça. Mas também, têm atributos que apenas um dos 

grupos conferiu relevância, que é o caso da casa modernista localizada na Travessa Padre 

Eutíquio e das pontes da Praça - no caso dos especialistas -; e a banca de revistas localizada 

na Rua dos Tamoios, em frente à Praça – no caso dos frequentadores. 

A análise dos dados até aqui expostos nos gráficos acima permitiu verificar que 

existem muitas proximidades quanto à relevância de alguns atributos conferida pelos dois 

grupos, mas também, algumas diferenças acentuadas.  

Para tanto, finalizando a mensuração quanto aos atributos físico-espaciais, o gráfico 

abaixo apresenta os dados gerais da amostra analisada. O que importa é analisar aqueles 

atributos que são mais e menos relevantes para o conjunto dos entrevistados, em termos 

relativos, ou seja, mensurar com base na frequência relativa 
50

 da amostra para constatar o que 

é significativo do CAPPBC para os entrevistados. 

No gráfico, a frequência relativa é exposta em porcentagem e em ordem crescente. 

Para isso cada atributo teve sua frequência relativa estabelecida através da razão entre o 

número referente à sua frequência absoluta pelo número total de entrevistas realizadas (32), e 

por fim multiplicada por cem (100) para achar a porcentagem equivalente. 

 

 

 

                                                           
50

 A frequência relativa é o coeficiente obtido através da razão entre a frequência absoluta  do valor da variável e 

o número total de observações. Se apresentando normalmente através de porcentagem. Disponível em:< 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2003/icm24/dicionario.htm>. Acessado em: 21 de junho de 2011. 
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Gráfico 04: relevância dos atributos físico-espaciais para o conjunto entrevistado. 

 
 

 Aqueles atributos que têm sua frequência relativa a partir de 37% são considerados 

como os mais relevantes para o conjunto entrevistado. Essa porcentagem de referência entre o 

mais e menos relevante foi estabelecida por ter observado que nenhum atributo atinge 100% 

de frequência relativa e, por isso, a identificação da relevância desses atributos deveria ser 

admitida a partir do ponto médio da frequência absoluta em que foram indicados. 

Contudo, a Praça Batista Campos, os prédios altos do entorno, o uso de serviço, o 

prédio da farmácia Big Ben e o do colégio Santa Rosa são os mais relevantes, validados como 

os atributos físico-espaciais do CAPPBC mais significativos. Esses atributos permaneceram 

sendo atributos sustentando suas características desde o reconhecimento do CAPPBC como 
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bem patrimonial, em 1999, com exceção do atributo uso de serviço, que foi acrescido ao bem 

com o passar do tempo.  

Os prédios altos do entorno que existiam também em 1999, hoje são em maior 

quantidade, confirmando a falta de fiscalização do DPHAC e a inexistência de parâmetros 

construtivos que incentivem a salvaguarda do bem, com regulamentações de gabarito, por 

exemplo.  

Esses prédios, junto com o uso de serviço – atributo que foi acrescido ao bem - 

destacam-se na área urbana e vêm contribuindo para a descaracterização de outros atributos 

físico-espaciais, principalmente quanto aos imóveis mais antigos, que vêm sendo substituídos 

pelos prédios altos, acentuando o adensamento construtivo e a verticalização das construções 

na área.  

Por sua vez, o uso de serviço, ao mesmo tempo em que descaracteriza quanto ao uso 

residencial existente, relevante em 1999, contribui para a preservação de algumas edificações 

mais antigas – antes residenciais – com a renovação de uso. 

Gráfico 05: relevância dos atributos histórico-culturais para os freqüentadores. 
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Quanto aos atributos histórico-culturais, àqueles mais relevantes para os 

frequentadores correspondem aos que receberam a partir de dez (10) indicações: Praça como 

patrimônio da cidade, Praça aprazível e bonita, Praça como local de contemplação e lazer e 

Praça como local para caminhadas. Os demais atributos são menos relevantes para esse grupo. 

Gráfico 06: relevância dos atributos histórico-culturais para os especialistas. 

 

Para os especialistas, aqueles atributos mais relevantes são aqueles que receberam a 

pontuação a partir de oito (08): Praça como local de contemplação e lazer, área como 

patrimônio da cidade, Praça com importância histórica para cidade, área com características 

da implantação da política de urbanização e embelezamento de Antônio Lemos, reconhece a 

renovação corrente do uso das edificações como medida de preservação, Praça cenográfica, 

com cenário romântico. Os demais atributos são considerados menos relevantes para esse 

grupo. 
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Gráfico 07: diferença quanto à relevância dos atributos histórico-culturais entre os entrevistados. 

 

 

No gráfico 08 pode-se notar que o único atributo que é considerado como mais 

relevante para os dois grupos entrevistados é a Praça como local para contemplação e lazer, 

inclusive conferido com a mesma relevância para ambos. 

Os atributos da Praça como local para prática de caminhadas e a Praça aprazível e 

bonita são conferidos com muita relevância pelos frequentadores, enquanto que pelos 

especialistas, bem pouco, sendo o atributo da Praça como patrimônio da cidade nem 

considerado por eles. 

Essa diferença acentuada também pode ser notada quanto aos atributos da Praça 

cenográfica, com cenário romântico, a renovação de uso das edificações do entorno como 

medida de preservação, a Praça com importância histórica para a cidade, a incidência da 
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política de Antônio Lemos e a área como patrimônio da cidade, que para os especialistas tem 

muita relevância, mas pouca para os frequentadores.  

Entre aqueles atributos menos relevantes, para ambos os grupos, a Praça como local 

para tomar água de coco e a área com clima agradável têm a mesma relevância. As diferenças 

são demonstradas entre a relevância sobre a movimentação constante de pessoas na área, a 

Praça com influência européia, as feiras e eventos ocasionais na área e as edificações antigas 

como patrimônio da cidade, esses conferidos mais pelos especialistas do que pelos 

frequentadores. 

Já as diferenças acentuadas entre os atributos menos relevantes são percebidas entre a 

área com acessibilidade, o nome da Praça em homenagem ao cônego Batista Campos, a Praça 

com um ambiente familiar e a presença da Associação dos Amigos da Praça – esses 

conferidos com relevância para os frequentadores -, e também entre os atributos o estilo 

contemporâneo das edificações do entorno e a área construída no período da Belle Époque – 

esses mais relevantes para os especialistas.   

Pode-se notar também, quanto aos atributos menos relevantes que, a lenda do 

castelinho, a comemoração do aniversário da Praça, a Praça como local de encontro e a praça 

antiga foram indicados apenas pelos frequentadores, dos quais boa parte desconhecem a 

história da Praça. Quanto aos atributos relevantes só para os especialistas tem-se o estilo 

eclético e o estilo moderno e a heterogeneidade arquitetônica das construções do entorno.  

A análise dos dados acima permitiu verificar que os grupos entrevistados conferem 

relevância aos atributos histórico-culturais de modo bastante diferenciado. Os especialistas 

atentam mais para a importância histórica e arquitetônica da área, reconhecendo que ela 

sustenta atributos de interesse à salvaguarda patrimonial. Já os frequentadores evidenciam 

mais a beleza e a utilidade da Praça, sustentando a importância da sua salvaguarda para 

atender suas necessidades.  

Contudo, para mensurar a relevância dos atributos histórico-culturais conferida pelo 

conjunto entrevistado, foi elaborado o gráfico abaixo. Com ele se analisa os atributos que são 

mais e menos relevantes com base na frequência relativa da amostra - exposta em 

porcentagem e em ordem crescente - e constata-se o que é significativo do CAPPBC para os 

entrevistados. 
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Gráfico 08: relevância dos atributos histórico-culturais para o conjunto entrevistado. 

 

 

Para o conjunto entrevistado os atributos mais relevantes são aqueles que apresentam 

frequência relativa a partir de 40%. Essa porcentagem de referência foi estabelecida por ter 

observado que nenhum atributo atinge 100% e, por isso, a identificação do que é mais e 

menos relevante foi admitida a partir do ponto médio da frequência absoluta em que foram 

indicados. 

A Praça como local para prática de caminhadas é o atributo mais apreciado, 

caracteriza uma das atividades mais exercidas na Praça e um atributo que surgiu depois de 

1999, característico dos dias atuais, assim como a renovação de uso das edificações do 

entorno como medida de preservação, que contribui para a salvaguarda do CAPPBC.  

Quanto a Praça com importância histórica, a incidência da política de embelezamento 

e urbanização de Antônio Lemos, a Praça como local cenográfico, com cenário romântico, 

com área aprazível e bonita, para uso de contemplação e lazer, são atributos que caracterizam 

a área desde seu reconhecimento como bem patrimonial.  

Com isso, se nota que a maioria dos atributos histórico-culturais da Praça permaneceu 

com o passar do tempo, enquanto que do entorno não. Os estilos dos imóveis de interesse à 
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preservação não foram considerados com muita relevância nem pelos especialistas e muito 

menos pelos frequentadores. Contudo, nota-se que a renovação de uso das edificações, 

geralmente mudando de uso residencial para o uso de serviço, é um atributo sustenta a 

relevância da área de entorno. 

Gráfico 09: relevância dos atributos da fauna e flora para os frequentadores. 

 

 

Gráfico 10: relevância dos atributos da fauna e flora para os especialistas. 

  

 

O atributo da categoria atributos da fauna e da flora mais relevante tanto para os 

frequentadores, quanto para os especialistas é a vegetação da Praça, sendo indicado com 

bastante frequência por ambos, como se pode perceber nos gráficos acima.  
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Gráfico 11: diferença quanto à relevância dos atributos da fauna e flora entre os entrevistados. 

 

 

Analisando a diferença entre os grupos, se pode verificar que a vegetação da Praça, 

além de ser o único atributo mais relevante entre os grupos, apresenta pouca diferença de 

frequência de indicação entre eles.  

Quanto aos menos relevantes, as garças da Praça, as árvores de mangueira e 

samaumeira da Praça têm relevância mais para os frequentadores do que para os especialistas. 

Enquanto que a arborização do conjunto apresenta mais relevância para os especialistas do 

que para os frequentadores.  

As árvores de mangueira do conjunto é um atributo com a mesma relevância para 

ambos os grupos. Já os peixes da Praça, as árvores das espécies Pau Brasil e de Ipê da Praça 

são relevantes apenas para os frequentadores.  

Mensurando a relevância dos atributos da fauna e flora conferida pelo conjunto 

entrevistado, com base na frequência relativa da amostra - apresentada no gráfico abaixo -, 

constata-se sobre esses atributos do CAPPBC para os entrevistados. 

Gráfico 12: relevância dos atributos da fauna e flora para o conjunto entrevistado. 
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Contudo, nota-se que a vegetação da Praça recebe uma significativa indicação como 

aquele atributo mais relevante dessa categoria, ou seja, permaneceu com o passar do tempo 

como o atributo principal da flora do CAPPBC. 

Para facilitar a conclusão sobre os atributos que foram conferidos como os mais 

relevantes pelos sujeitos envolvidos com o bem, nos dias atuais, foi elaborado o quadro 

abaixo (quadro 06), reunindo a relevância desses atributos para os frequentadores, para os 

especialistas e para o conjunto entrevistado. 

 

Quadro 06: atributos relevantes do CAPPBC para os sujeitos com ele envolvidos 

 

Atributos/frequentadores Atributos/especialistas Atributos/conjunto 

Praça Batista Campos; 

Lagos/ilhas; 

Uso de serviço; 

Prédios altos; 

Prédio da farmácia Big Ben; 

Prédio do colégio Santa Rosa; 

Uso residencial; 

Castelinho de pedras; 

Vegetação da Praça; 

Praça como patrimônio da 

cidade; 

Praça aprazível / bonita; 

Praça como local de 

contemplação e/ou lazer; 

Praça como local para prática de 

caminhadas; 

 

Praça Batista Campos; 

Lagos/ilhas; 

Uso de serviço; 

Prédios altos; 

Prédio da farmácia Big Ben; 

Edifício Uirapuru; 

Traçado da praça; 

Estilo contemporâneo; 
Uso comercial; 

Cemitério N. Sra. da Soledade; 
Coretos menores; 

Vegetação da Praça; 

Praça como local de contemplação e/ou 

lazer; 

Praça com importância histórica para 

cidade; 
Área com características da 

implantação da política de urbanização 

e embelezamento de Antônio Lemos; 

Renovação do uso das edificações 

como medida de preservação; 

Praça cenográfica/ cenário romântico; 

Área como patrimônio da cidade; 

Praça Batista Campos; 

Lagos/ilhas; 

Uso de serviço; 

Prédios altos; 

Prédio da farmácia Big Ben; 

Vegetação da Praça; 

Praça aprazível / bonita; 

Área como patrimônio da 

cidade; 

Praça com importância histórica 

para cidade; 
Praça como local de 

contemplação e/ou lazer; 

 

 

Tendo submetido os atributos encontrados no CAPPBC à validação social, foi 

concluído que, a relevância do bem sustenta-se pela presença de atributos físico-espaciais, 

atributos histórico-culturais e atributos da flora, sendo seus representantes: a Praça Batista 

Campos, o seu lago e a sua vegetação, a Praça como local de importância histórica para a 

cidade, como local para contemplação e lazer e como local aprazível e bonito, os prédios altos 

do entorno, o prédio da drogaria Big Ben, em frente à Praça, o uso de serviço existente nas 

construções desse entorno e a área como de interesse à preservação. 
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O que se constata, portanto, é que o significado do CAPPBC alterou com o passar do 

tempo, mas não totalmente, pois a Praça Batista Campos permanece em ótimo estado de 

conservação, sua importância histórica ainda pode ser conferida, possibilitando a identificação 

do seu significado como um bem patrimonial. Já o entorno teve descaracterizado a maioria 

dos seus atributos, aqueles que lhe conferiam significado como uma área de interesse à 

preservação. 

Sendo assim, mesmo que seja aferido como significativo o prédio da drogaria Big Ben 

e o entorno em conjunto com a Praça como uma área de interesse à preservação, o que se 

conclui é que o entorno não sustenta mais o significado de antes para o CAPPBC, pois hoje, 

as construções verticalizadas e o uso de serviço são predominantes e os atributos que 

conferem mais significado. 

 

 

4.3 OS VALORES E A SIGNIFICÂNCIA DO CAPPBC – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o significado do CAPPBC encontrado é iniciada a interpretação sobre os valores 

do bem. Para tanto é importante esclarecer que para esta pesquisa quanto mais um atributo for 

significativo, mais ele tem algum tipo de valor. Por isso, foi importante ter coletado sobre os 

atributos que foram aferidos ao bem no passado – aqueles conferidos na década de 1980 e em 

1999 pelos especialistas e pelo grupo da comunidade – permitindo a identificação dos valores 

do bem no passado e a interpretação dos valores no presente. 

Partindo disso, o importante nesse momento é saber o que mudou, ou seja, se os 

valores do passado permanecem no presente, ou não, se mudaram ou foram acrescidos outros 

valores. Por fim, tomando como referência a teoria dos valores é possível encontrar os valores 

do CAPPBC hoje e com isso chegar à sua significância, pois ela é decorrente à teoria dos 

valores.  

Para isso, foram interpretados os resultados até aqui obtidos e correlacionados ao que 

foi validado socialmente. Nesse sentindo, entende-se que o julgamento social é utilizado por 

derivar da palavra juízo e essa refere-se à subjetividade do ser humano. Quando se faz o 

julgamento de algo, interpreta-se à luz de uma teoria - o que é o caso desta pesquisa - que 

interpreta o resultado do julgamento social obtido, à luz da teoria dos valores, guiada pelos 

preceitos da teoria contemporânea da conservação.  
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O que se constata é que como o CAPPBC foi reconhecido como bem patrimonial, teve 

seus atributos e valores identificados, em determinada época, mas passou por muitas 

transformações até hoje, que descaracterizaram alguns dos seus atributos, seus valores – 

considerando que os valores são dinâmicos, construídos intersubjetivamente pelos sujeitos –, 

contudo, também sofreram alterações.  

No passado, durante a década de 1980, o grupo da comunidade reconheceu o valor 

artístico relativo, o valor histórico e cultural e o valor de antiguidade, tanto da Praça, quanto 

do seu entorno, através de alguns imóveis. Os especialistas, na época reconheceram o valor 

histórico, o valor paisagístico e o valor turístico apenas da Praça, sem atribuir valor algum ao 

entorno.  

Já em 1999, os especialistas ratificaram os valores da Praça e estenderam a atribuição 

de valores ao entorno, conferindo o valor histórico e acrescentando o valor artístico relativo. 

A partir dessa consideração dos valores da Praça e seu entorno que o CAPPBP foi 

reconhecido como bem patrimonial. 

Na situação atual os valores do bem foram interpretados a partir do julgamento dos 

sujeitos entrevistados - os frequentadores e os especialistas -, com isso, pode-se conferir os 

valores tanto para cada grupo, quanto para o conjunto entrevistado. Os resultados obtidos, 

portanto, identificaram aqueles valores que mudaram, ou não. 

Os valores aferidos pelos frequentadores, considerando os atributos mais relevantes 

para eles, continuam remetendo ao valor histórico e cultural e ao valor artístico relativo, 

principalmente em relação à Praça, pois com exceção de dois imóveis à área de entorno não é 

conferida nenhum desses valores. Já quanto ao valor de antiguidade, hoje não é mais 

considerado por esse grupo. 

No entanto, nota-se que um valor foi acrescentado ao CAPPBC pelos frequentadores, 

o valor instrumental, que remete ao caráter utilitário que a área apresenta, tanto através da 

utilização da Praça como local de contemplação, lazer e prática de caminhadas, quanto pela 

predominância de serviços no entorno, bem como a presença de prédios altos e de uso 

residencial, que caracteriza as necessidades da dinâmica urbana.  

Quanto ao grupo dos especialistas, esse aferiu atributos mais relevantes que ratificam a 

importância histórica e artística tanto da Praça, quanto do entorno. Com isso, os valores por 

eles aferidos ao CAPPBC remetem ao valor histórico e cultural.  

Contudo, para os especialistas a Praça permanece com os mesmos valores com que foi 

classificada ao tombamento – com valor histórico, paisagístico e turístico. Já o entorno não, 
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pois com exceção de dois imóveis, a ele não é mais conferido o valor artístico relativo - 

devido às profundas descaracterizações que seus atributos sofreram com o passar do tempo, 

promovidas principalmente pela falta de fiscalização do DPHAC e a inexistência de 

parâmetros urbanísticos para guiar as práticas de salvaguarda na área -, hoje, os especialistas 

conferem o valor instrumental, devido à predominância dos usos de serviço e a presença de 

prédios verticalizados, que atendem as necessidades da dinâmica urbana da área de entorno. 

Essa identificação dos valores do passado e do presente aferidos ao bem não é 

suficiente para se chegar à significância, pois a significância é dada pela validação social e 

por isso é preciso verificar os valores daquilo que é consensual. Nesse caso, mesmo sabendo 

que existem valores distintos para os sujeitos envolvidos com o bem, tanto no passado quanto 

no presente, e que alguns se mantiveram no tempo, outros apareceram e alguns até foram 

extintos, o importante é aquilo que é consenso para os sujeitos. 

Com relação ao conjunto entrevistado, os atributos mais relevantes aferidos por ele, 

remetem ao valor histórico e cultural do CAPPBC. Os entrevistados entendem que é 

importante a preservação da área, não somente da Praça, mas também de seu entorno, que é 

identificado como uma área característica de centros urbanos, que contem um imóvel com 

qualidades artísticas – valor artístico relativo -, mas que devido à maioria dos seus imóveis de 

interesse à preservação terem se descaracterizado, ou substituídos por prédios verticalizados, 

seu valor artístico relativo em conjunto com a Praça foi extinto. 

O que se nota é que entre os valores conferidos no passado e no presente, os valores 

histórico, paisagístico e turístico da Praça permaneceram, bem como o valor histórico e 

cultural do CAPPBC. Foi extinto o valor artístico relativo do bem, mas surgiu outro valor, o 

valor instrumental. 

Com isso, como a significância é dada pelo conjunto de significados e valores 

socialmente atribuídos a um bem patrimonial, sendo esse conjunto de valores advindos do 

resultado do julgamento e da validação social de significados passados e presentes desse bem, 

o CAPPBC apresenta-se, hoje, como um bem patrimonial com significância histórica e 

cultural para os sujeitos que com ele se relacionam. 

Considera-se que a Praça permanece com a mesma significância, a de um bem 

patrimonial histórico, paisagístico e turístico, mas também adquiriu a significância de um 

local útil à comunidade que com ela convive.  

Já o entorno não sustenta a mesma significância de antes, de uma área com interesse à 

preservação patrimonial devido seus imóveis de estilo eclético e moderno. Sua significância 
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artística não é mais encontrada, sendo apenas em relação ao imóvel da farmácia Big Ben, que 

conseguiu permanecer como um atributo físico-espacial.  

O CAPPBC, portanto, manteve sua significância histórica e cultural, mas também 

adquiriu a significância de uma área característica de centros urbanos, com a presença de 

expressões culturais que tanto preservam sua importância histórica e artística – com a 

renovação de uso dos imóveis mais antigos como medida de preservação -, quanto excluem a 

sua condição de bem patrimonial – com a verticalização das construções, o adensamento 

construtivo, a falta de fiscalização do DPHAC e a inexistência de parâmetros construtivos à 

sua salvaguarda. 
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