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RESUMO 

 

Esta pesquisa versa sobre os valores patrimoniais da paisagem de Camocim/CE, na 

foz do Rio Coreaú, sob a perspectiva da paisagem cultural. Em 2011, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) interrompeu o processo de 

chancela dessa paisagem como Paisagem Cultural Brasileira, por constatar que os 

botes bastardos, embarcações peculiares presentes em Camocim, não procediam 

desse local. Perante tal argumento, pautado nesse único aspecto da paisagem, 

indaga-se sobre a possibilidade de seu reconhecimento segundo uma noção integral 

de paisagem cultural. Pretende-se verificar a existência de atributos patrimoniais 

relativos à paisagem de Camocim, mediante a aplicação de método valorativo 

adaptado do Instituto Andaluz do Patrimônio Histórico (IAPH) e do IPHAN, 

fundamentados na abordagem da Convenção Europeia da Paisagem (CEP). Nessa 

investigação de cunho qualitativo, adota-se um método descritivo, utilizando-se os 

procedimentos de revisão bibliográfica, pesquisa documental e leitura 

fenomenológica do lugar. A abordagem eleita parte da caracterização de paisagens 

regionais para a posterior seleção de paisagens locais representativas, singulares ou 

homogêneas, inter-relacionando-se as dimensões excepcional e cotidiana do 

patrimônio. Dessa forma, recomenda-se a criação das Paisagens Culturais do Litoral 

Noroeste do Ceará (PC-LNC) e do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral (PC-RFC), 

relacionadas, respectivamente, à tradição pesqueira da costa de dunas cearense e à 

sociedade decorrente da ocupação da região noroeste por via férrea. Em seguida, 

distingue-se a Paisagem de Interesse Cultural de Camocim (PICC), que expressa de 

maneira singular os valores daquelas paisagens culturais, haja vista a grande 

incidência dos botes bastardos e o significativo patrimônio porto-ferroviário desse 

território. Ademais, sua configuração perceptivo-espacial e social denota aspectos 

culturais e identitários, tais como a pesca em canoas na enseada do Rio Coreaú e a 

relação afetiva entre moradores e lugares históricos da cidade. Considera-se, 

portanto, que a PICC merece ser reconhecida e preservada como um bem 

patrimonial, inclusive em âmbito nacional. 

Palavras-Chave: Paisagem Cultural; Patrimônio Cultural; Valoração; Camocim/CE. 
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ABSTRACT 

 

This research examines the heritage values of the landscape of Camocim/CE, at the 

mouth of the Coreaú River, based on the framework of cultural landscape. In 2011, 

the National Institute of Historical and Artistic Heritage (IPHAN) interrupted the 

process of recognizing this landscape as a Brazilian cultural landscape, finding that 

the “bastard” boats present in Camocim were not originally from there. Facing such 

an argument, one wonders whether it can be recognized according to a holistic 

notion of cultural landscape. The purpose of this research is to verify the existence of 

heritage attributes related to the landscape of Camocim, through the application of a 

valuation method adapted from the Andalusian Institute of Historical Heritage (IAPH) 

and from the IPHAN, based on the approach of the European Landscape 

Convention. This qualitative investigation adopts three descriptive methods: a 

literature review, documentary research and phenomenological reading of place. The 

chosen approach begins with characterizing regional landscapes in order to then 

select representative, singular or homogeneous local landscapes and inter-relate the 

exceptional and everyday dimensions of the heritage. Thus, this research 

recommends the creation of the Cultural Landscapes of the Northwest Coast of 

Ceará (PC-LNC) and of the Camocim-Sobral Railway Branch (PC-RFC), related, 

respectively, to the fishing tradition of the Ceará dunes coast and to the society 

resulting from the occupation of the northwestern region by rail. Then, this research 

presents aspects of the Landscape of Cultural Interest of Camocim (PICC) since this 

landscape uniquely expresses the values of those cultural landscapes, given the 

presence of large numbers of “bastard” boats and the significant port and railway 

heritage of that territory. Furthermore, its perceptive-spatial and social configuration 

denotes cultural and identity aspects. The essay concludes that the PICC deserves 

to be recognized and preserved as a heritage asset, even in national scope. 

Key-words: Cultural Landscape; Cultural Heritage; Valuation; Camocim/CE. 
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28 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A cidade de Camocim, sede do município de mesmo nome, está localizada à 

margem da foz do Rio Coreaú, no litoral noroeste cearense (Figuras 01 e 02). Essa 

cidade teve sua fundação relacionada às atividades náuticas e portuárias, nos 

séculos XVIII e XIX; passou por considerável crescimento socioeconômico e urbano, 

em virtude da construção da Estrada de Ferro de Sobral (EFS), em 1878, pela qual 

se transportava a produção do norte da província até o porto de Camocim; e, por 

fim, entrou em declínio, a partir da década de 1970, com a desativação do binômio 

porto/estação ferroviária. Atualmente, a pesca e o turismo são os eixos de 

desenvolvimento do município, sobressaindo-se o turismo graças às belezas 

naturais do seu litoral. 

       

Figuras 01 e 02 – Da esquerda para a direita: Localização do município de Camocim, no Ceará, e 
vista aérea do território da Sede municipal.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Camocim (Fig. 01) e Google Earth (Fig. 02). 

O período de maior desenvolvimento econômico e efervescência cultural em 

Camocim acarretou grandes transformações urbanas e deixou marcas no tecido e 

na morfologia da cidade, possíveis de serem reconhecidas ainda hoje. Tanto as 

estruturas monumentais do antigo Complexo Ferro-portuário, em processo de 

tombamento federal desde 2008, quanto o conjunto de edifícios do centro histórico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camocim
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constituem seu patrimônio edificado. Além de seus bens materiais, Camocim 

apresenta elementos de valor cultural imaterial em sua orla relacionados às 

atividades de pesca artesanal e marcenaria naval tradicional, notadamente a 

construção dos botes bastardos, considerados integrantes do patrimônio naval 

brasileiro pelo Projeto Barcos do Brasil1. Tais elementos, em associação com o rico 

ambiente natural onde ocorrem, a foz do Rio Coreaú, impulsionaram o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a indicar estudos de valoração de 

paisagem cultural em Camocim, em 2009, através de um novo instrumento: a 

Chancela da Paisagem Cultural Brasileira (Portaria IPHAN Nº 127/09).  

Esse instrumento trouxe inovações ao abordar o conceito de paisagem cultural, 

pretendendo-se integrar as dimensões natural e cultural, material e imaterial, do 

patrimônio de um lugar e enfatizar as relações dialógicas existentes entre elas, 

buscando superar a fragmentação vigente nas políticas patrimoniais. A referida 

interação entre esses valores nos parece evidente no contexto da paisagem 

fluviomarinha de Camocim, em que embarcações tradicionais movidas à vela são 

ainda utilizadas e ancoradas na orla urbana, compondo, junto aos edifícios históricos 

e ao ofício dos pescadores em plena atividade, objeto passível de ser enquadrado 

no tema da paisagem cultural (Figura 03). No entanto, apesar de passados dez anos 

desde sua criação, a chancela não foi efetivada para a paisagem de Camocim.  

A autora desta pesquisa vem desenvolvendo estudos sobre o patrimônio cultural de 

Camocim desde 2013, ano em que iniciou seu Trabalho Final de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo2, o qual se centrava no patrimônio edificado da cidade, 

especificamente no antigo Complexo Ferro-portuário. A existência de pesquisas 

preliminares não concluídas sobre paisagem cultural em Camocim na 4ª 

Superintendência do IPHAN no Ceará (IPHAN-CE), assim como o interesse nas 

relevantes discussões sobre o tema para a ampliação da noção de patrimônio, 

motivaram a autora a elaborar essa dissertação. 

                                                           
1
 Em 2008, o IPHAN lançou o Projeto Barcos do Brasil com o objetivo de promover a valorização e a 

preservação das embarcações tradicionais brasileiras e seus contextos culturais, através de 
localização, cadastro e ações que possibilitem a melhoria da qualidade de vida dos detentores desse 
patrimônio. 
2
 Trabalho Final de Graduação intitulado “Parque Raimundo Cela: Requalificação Urbana na Orla de 

Camocim”, defendido em 2015, sob a orientação do Prof. Dr. Romeu Duarte Jr., da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 



30 
 

 

Figura 03 – Paisagem da orla de Camocim.  
Fonte: https://www.flickr.com/photos/mathausv/. 

Acreditamos que tal paisagem não tenha sido reconhecida, devido, entre outros 

fatores, a incoerências na abordagem e no método utilizado naquela investigação 

pioneira desempenhada no âmbito do IPHAN. Portanto, neste trabalho, explanamos 

os atributos patrimoniais da paisagem de Camocim sob a óptica de uma abordagem 

de paisagem cultural revisada, que possibilite a apreensão integral de seus valores. 

Para esse propósito, procuramos recursos na base teórico-metodológica 

estabelecida pelo Conselho da Europa (COE) através da Convenção Europeia da 

Paisagem (CEP), publicada em 2000, e nos estudos e políticas dela derivadas. 

 

1.1. TEMA 

 

No final do séc. XX, uma vez enraizada a dimensão urbana do patrimônio cultural e 

já reconhecido o valor das manifestações culturais imateriais, a noção de patrimônio 

passou por um processo de alargamento, pautado principalmente no 

reconhecimento das relações simbólicas entre o território e a sociedade que nele 

age e dele se utiliza.  

Concomitantemente, na área da Geografia Cultural, a ideia de paisagem cultural 

passava por uma atualização conceitual. Os geógrafos da denominada Nova 

Geografia Cultural se propuseram a criar uma abordagem holística do território, 

desenvolvendo métodos capazes de caracterizar as paisagens culturais tal como 

https://www.flickr.com/photos/mathausv/
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são percebidas pelas sociedades, em seus aspectos naturais e culturais, como 

resultado das sucessivas ações e interações de fatores naturais e/ou humanos.  

A assimilação de conhecimentos de outras áreas epistemológicas pelo campo do 

Patrimônio Cultural, para além das tradicionais, história, arte e arquitetura, 

geralmente tem oferecido recursos para o enriquecimento das discussões sobre o 

tema. Dessa maneira, nos anos 1990, o conceito geográfico de paisagem cultural foi 

tomado como objeto de estudo, contribuindo para o alargamento da noção de bem 

patrimonial e para o desenvolvimento de novos mecanismos de valoração e gestão. 

A abordagem de paisagem cultural foi apropriada como política preservacionista, 

pioneiramente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), em 1992, como nova categoria da Lista do Patrimônio Mundial; 

mas também pelo COE, como instrumento de planejamento territorial e urbano, em 

2000, e, mais à frente, pelo IPHAN, como chancela e instrumento de gestão de 

paisagens portadoras de valores patrimoniais, em 2009.  

Ao longo de quase três décadas, tem-se pesquisado sobre a abordagem de 

paisagem cultural e suas contribuições tanto para o reconhecimento quanto para a 

proteção e a gestão de bens culturais; principalmente, no que concerne a integração 

de valores materiais e imateriais, uma vez que procura desfazer a dicotomia 

estabelecida entre esses dois aspectos do patrimônio. Além disso, a associação de 

diferentes visões sobre o território, a partir da análise interdisciplinar, pretende 

garantir uma gestão sustentável dos recursos naturais e culturais.  

Nesta pesquisa, limitar-nos-emos a discorrer sobre os mecanismos e critérios de 

valoração de paisagens culturais, uma vez que essa é a primeira etapa para se 

alcançar a preservação desses bens; o que ainda suscita muitos debates por não 

haver um consenso entre as diferentes abordagens e métodos valorativos. A 

seleção de paisagens como portadoras de valores patrimoniais está sujeita à 

conceituação e aos objetivos determinados pelos órgãos responsáveis pelo seu 

reconhecimento como bens patrimoniais. As abordagens das instituições podem 

variar em parte pela subjetividade no emprego dos termos “paisagem” e “paisagem 

cultural”, mas também pelo tratamento dado aos impasses próprios do campo do 

patrimônio cultural.  
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O conceito de paisagem possui múltiplas acepções, de acordo com cada campo 

epistemológico, as quais são complementares entre si. Nas artes plásticas e visuais, 

“paisagem” pode significar a representação pictórica da natureza, como plano de 

fundo para as relações humanas, o recorte panorâmico de um determinado território 

etc. Para os geógrafos, a paisagem, denominada de “paisagem cultural”, incorporou 

algumas conotações ao longo do tempo, tratando-se: inicialmente, do território 

natural transformado pelo homem; para em seguida ser considerada como o 

território percebido pelo homem; e finalmente ser entendida como o resultado das 

relações entre território e sociedade, em que o primeiro condiciona a sociedade ao 

mesmo tempo em que é transformado por ela. Um processo semelhante ocorreu no 

campo do urbanismo, em que a “paisagem urbana” representava apenas uma 

reunião de características morfológicas do território, passando a configurar um 

sistema de funções e percepções espaciais dos indivíduos e da sociedade e, mais 

recentemente, um sistema complexo envolvendo todas essas dimensões do espaço 

da cidade.   

Por sua vez, o tema do patrimônio cultural contém imprecisões e elementos 

ambíguos, em que os conceitos de cultura, valor, bem cultural e outros são 

empregados de diferentes maneiras pelas instituições para justificar a escolha do 

que deve ser preservado para as futuras gerações. O valor cultural atribuído a um 

bem patrimonial pode residir em aspectos materiais ou imateriais, ou mesmo nas 

relações entre ambas essas dimensões e sua configuração no território. Para 

abranger esta última concepção de bem, foi adotada a abordagem de paisagem 

cultural, porém o diálogo entre as duas dimensões ainda é bastante limitada nas 

instituições preservacionistas, em que essa dualidade está enraizada.  

Além da questão da natureza dos recursos culturais, as políticas de valoração do 

patrimônio podem ser orientadas em dois vieses diferentes de acordo com o 

conceito de bem patrimonial, o qual pode ser reconhecido por sua excepcionalidade 

e singularidade para determinada sociedade ou por sua representatividade e 

expressão no cotidiano de uma comunidade. Esse ponto vem sendo largamente 

discutido em relação à valoração de paisagens culturais, visto que muitas vezes seu 

valor cultural é mensurado apenas pela existência de bens peculiares no território, 

excluindo-se assim aquelas paisagens mais ordinárias, mas que revelam 

correlações significativas entre uma sociedade e o lugar ao qual pertence. 
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Dessa forma, essas diferenças teóricas costumam induzir à valoração de algumas 

tipologias de paisagem em detrimento de outras, o que tem gerado muitos debates 

em torno das questões referentes aos conceitos de patrimônio cultural e de 

paisagem cultural, assim como à forma de apropriação desses termos em diferentes 

abordagens e métodos de valoração. Portanto, entendemos que é necessário que 

se faça uma reflexão sobre os conceitos e objetivos, consubstanciados nas 

abordagens e métodos utilizados pelas instituições de salvaguarda do patrimônio, 

para que se possa alcançar um reconhecimento mais integral e justo das paisagens 

culturais. No contexto brasileiro, essa reflexão torna-se urgente, uma vez que os 

estudos do IPHAN foram paralisados em 2014, sem que nenhuma paisagem tivesse 

sido chancelada, e atualmente a Portaria nº 127/09 está sendo revisada e discutida 

para correções e melhorias nesse sentido. 

Devemos esclarecer que, independente dos termos utilizados pelas instituições de 

salvaguarda do patrimônio, nesta pesquisa, denominamos “paisagem” o sistema 

complexo composto pelas múltiplas dimensões do espaço em determinado território, 

enquanto que “paisagem cultural” denota o que se reconhece como paisagem 

portadora de valores patrimoniais. Ademais, o termo “paisagem de interesse cultural” 

será empregado como a expressão da paisagem cultural em seu contexto local, 

como veremos mais adiante. 

 

1.2. OBJETO 

 

Esta pesquisa trata sobre os valores da paisagem de Camocim, sob a perspectiva 

patrimonial da abordagem de paisagem cultural. Para entendermos como as 

relações entre natureza e sociedade resultaram na atual configuração dos aspectos 

materiais e imateriais que conferem uma identidade à paisagem de Camocim, é 

necessário que conheçamos primeiramente os processos históricos de ocupação do 

território da foz do Rio Coreaú. 

Nos dois primeiros séculos da colonização portuguesa, o estuário do Rio da Cruz, 

atual Rio Coreaú, foi invadido por corsários estrangeiros, atraídos por sua 

localização estratégica e por seu potencial como porto natural, que mantiveram 
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intercâmbio ilegal de produtos locais com os índios nativos. Em finais do séc. XVII, 

as terras da capitania do Siará Grande foram reconquistadas pelos portugueses e o 

porto de Camocim passou a servir de entreposto comercial entre as capitanias de 

Maranhão e Pernambuco, originando-se ali uma pequena aldeia de estivadores.  

Além do caráter portuário, a pesca artesanal era praticada pelos índios da região, 

mesmo antes da chegada dos europeus, e foi se configurando como uma das 

principais atividades de subsistência da aldeia de Camocim. A associação entre os 

conhecimentos indígenas acerca do território e da fauna daquele estuário e as 

técnicas de navegação trazidas pelos primeiros colonizadores, advindos do 

Maranhão, concorreu para delinear o perfil de Camocim também como uma vila de 

costumes pesqueiros (XAVIER, 2015, p. 28). 

O incremento da pecuária e, posteriormente, da cultura do algodão, como principais 

economias do Ceará entre os séculos XVIII e XIX, proporcionou o crescimento do 

porto de Camocim, por onde se escoava a produção do norte da província. Em 

1878, o Governo Imperial autorizou a construção do Ramal Ferroviário Camocim-

Sobral (RFC), primeiro trecho da EFS, objetivando, entre outras questões, a 

melhoria no transporte de mercadorias do interior em direção a Camocim. Segundo 

Xavier (2015, p. 39), a junção porto/ferrovia foi fator determinante de um período de 

florescimento econômico, progresso cultural e desenvolvimento urbano para 

Camocim, mais especificamente entre 1880 e 1940 (Figura 04).  

 

Figura 04 – O Porto e a Estação Ferroviária na orla de Camocim. 
Fonte: Acervo do IPHAN-CE. 

Iniciou-se no Brasil, em meados do séc. XX, um processo de substituição do sistema 

ferroviário pelo rodoviário. Com isso, o RFC foi desativado nos anos 1970, 

causando, junto a outros fatores, o declínio das atividades do porto. Privada de suas 

principais vias de comércio e comunicação, a cidade de Camocim passou por uma 
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decadência econômica, sofrendo evasão populacional e abandono dos edifícios de 

seu complexo ferro-portuário.  

Nos anos de 1990, o advento da pesca industrial, além da tradicional pesca 

artesanal, destacou Camocim entre os municípios produtores do Ceará, atraindo 

investimentos e mão-de-obra. No entanto, devido à crise no setor pesqueiro, a 

atividade perdeu relevância diante de seu atual eixo de desenvolvimento 

socioeconômico, o “turismo de sol e praia”. Apesar da perceptível beleza de sua 

orla, Camocim não compete com as atrações turísticas próximas, como, por 

exemplo, a Praia de Jericoacoara e o Delta do Parnaíba (Figura 05). 

 

Figura 05 – Vista desde a orla urbana de Camocim, com barcos ancorados e dunas ao fundo. 
Fonte: http://ynternalta.blogspot.com/2014/07/em-camocim-ce-recuperacao-da-orla-da.html 

O estado de abandono dos antigos porto e pátio de manobras da ferrovia e a 

degradação de suas edificações, provocada tanto pelas intempéries quanto pela 

ação da sociedade, é um indício da urgência da conclusão do tombamento federal 

do Complexo Ferro-portuário de Camocim para que se garanta seu usufruto como 

bem histórico, documental, artístico e pedagógico, por esta e pelas futuras gerações 

(Figuras 06 e 07).  

Além disso, essas grandes porções de terreno desativado representam um 

estimável potencial de reestruturação, uma oportunidade de requalificação dos 

espaços e da vida urbana nessa área da cidade (Figura 08).  

http://ynternalta.blogspot.com/2014/07/em-camocim-ce-recuperacao-da-orla-da.html
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Figuras 06 e 07 – Da esquerda para a direita: edifícios dos antigos Almoxarifado e Residência do 
Engenheiro Ferroviário. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Figura 08 – Antigo pátio de manobras de Camocim. Ao fundo, da esquerda para a direita: a 
Residência do Engenheiro Ferroviário, a Gare da Estação Ferroviária e o Almoxarifado. 

Fonte: Acervo do IPHAN-CE. 

Além de seu patrimônio edificado, a comunidade de Camocim possui tradição 

pesqueira, destacando-se no litoral cearense por sua produção artesanal. A pesca 

artesanal é fonte de renda para muitas famílias em Camocim, cujas técnicas foram 

sendo passadas por gerações, expressando-se como uma tradição da região. Além 

disso, localizados na orla da cidade, os portos de canoas e botes são bastante 

expressivos em quantidade de embarcações aportadas, ademais de apresentar um 

tipo de embarcação tradicional, o bote bastardo, registrado como Patrimônio Naval 

Brasileiro pelo IPHAN, a partir de 2011 (Figuras 09 e 10).  

O velejador e patrono do projeto Barcos do Brasil, Amyr Klink, reconheceu os botes 

bastardos como embarcações de eloquência plástica singular (KLINK, 2012 apud 

BRAGA, 2013, p. 23). Além disso, Klink considerou a orla de Camocim como um dos 

maiores portos de embarcações a vela do Brasil e, possivelmente do ocidente 

(IPHAN, 2011, p. 16). Vale esclarecer que o valor que se atribui aos botes bastardos 

é de natureza imaterial, ou seja, não é a materialidade dos botes em si que possui 

http://ynternalta.blogspot.com/2014/07/em-camocim-ce-recuperacao-da-orla-da.html
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valor cultural e merece ser preservada, mas as técnicas de marcenaria naval 

desenvolvidas para a confecção desses barcos. 

     

Figuras 09 e 10 – Da esquerda para a direita: botes bastardos atracados e bote com vela içada. 
Fonte: https://202b.net/projetos/botes-bastardos/ (Fig. 09) e http://rafaummus.blogspot.com/ (Fig. 10). 

A valoração da marcenaria naval tradicional e da pesca artesanal está 

intrinsecamente relacionada ao meio ambiente natural em que se desenvolvem 

essas atividades e técnicas, portanto, ao rio, ao mar, às dunas móveis, aos 

manguezais e coqueirais que conformam a foz do Rio Coreaú (Figuras 11 e 12). 

Logo, podem ser atribuídos valores de cultura, ecológicos e estéticos ao sistema 

complexo que constitui essa paisagem. 

    

Figuras 11 e 12 – Da esquerda para a direita: Integração entre pescadores em atividade e ambientes 
de rio, campos de dunas e manguezal. 

Fonte: portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/anaispaisagemculturalweb_2.pdf 
 (Fig. 11) e http://rafaummus.blogspot.com/ (Fig. 12). 

Não obstante a manutenção dessas riquezas culturais seja do interesse de todo o 

município e da região, o modelo de gestão urbana atual cria diversos obstáculos à 

sua preservação, tais como a contínua destruição do patrimônio arquitetônico e 

https://202b.net/projetos/botes-bastardos/
http://rafaummus.blogspot.com/
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/anaispaisagemculturalweb_2.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/anaispaisagemculturalweb_2.pdf
http://rafaummus.blogspot.com/
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urbano devido às pressões imobiliárias, a estagnação da pesca tradicional frente às 

ameaças do mercado e a degradação ambiental provocada pela pesca predatória e 

pelo turismo degradante. 

Como exposto, o espaço da foz do Rio Coreaú foi sendo transformado pelos 

diversos grupos sociais que, ao longo do tempo, imprimiram suas marcas na 

paisagem de Camocim, atribuindo-lhes múltiplos significados e valores. Desse 

constante processo resultam inter-relações complexas entre os elementos materiais 

e imateriais próprios do lugar, as quais configuram uma paisagem de interesse 

cultural. A continuidade de existência dessa paisagem, tal como é reconhecida pela 

sociedade atual, sofre graves ameaças, devido principalmente à falta de 

planejamento urbano e territorial sustentável. 

No ano de 2009, o IPHAN iniciou estudos inovadores sobre determinados recortes 

territoriais com vistas à chancela de Paisagem Cultural Brasileira, incluindo 

Camocim. Sua indicação foi impulsionada principalmente pela existência dos botes 

bastardos em sua orla, considerados por estudiosos da carpintaria naval como 

embarcações peculiares a essa localidade. Através da aplicação da abordagem de 

paisagem cultural como instrumento, pretendia-se gerir a manutenção das relações 

existentes entre os elementos materiais e imateriais, naturais e culturais, ao longo de 

toda a orla: as edificações e o tecido urbano históricos, a situação e a implantação 

original da cidade, o revelo natural e a biodiversidade dos ecossistemas da foz do 

rio, as atividades econômicas, os saberes e as festividades tradicionais (IPHAN, 

2010b, p. 05).  

Em 2014, todos os estudos com vistas à chancela de paisagens culturais brasileiras 

foram paralisados perante dificuldades metodológicas e operacionais do IPHAN. 

Pereira (2018, p. 182) identifica algumas das razões que levaram ao sobrestamento 

temporário dos processos, a saber: as mudanças de gestão e de foco da instituição, 

as problemáticas inerentes à maneira como foi criado o instrumento para 

estabelecimento da chancela (portaria interna e não decreto-lei), a dificuldade em se 

implementar os pactos de gestão; e a falta de um método fixado para 

estabelecimento da chancela. No entanto, no caso de Camocim, as pesquisas 

haviam sido descontinuadas, mesmo antes, em 2011, devido, entre outros fatores, à 
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incerteza quanto à peculiaridade dos botes bastardos ao local, após as primeiras 

pesquisas realizadas em campo.  

 

1.3. PROBLEMA  

 

Apesar das muitas contribuições suscitadas pela nova abordagem para o avanço 

das políticas de preservação do patrimônio cultural, diversos autores – Figueiredo, 

2013; Paiva, 2016; Pereira, 2018; Silva, 2018; entre outros – têm questionado a 

validade dos critérios do IPHAN de valoração das paisagens culturais, apontando 

certas incoerências conceituais, metodológicas e operacionais, as quais resultariam 

em uma seleção desigual e arbitrária de paisagens a serem chanceladas. 

Os primeiros estudos estavam relacionados principalmente à chancela de paisagens 

culturais ribeirinhas e litorâneas, onde se localizavam as primeiras embarcações 

inventariadas pelo Projeto Barcos do Brasil, dentre elas a de Camocim. Essa 

atuação demonstra que, inicialmente, a seleção de paisagens culturais do IPHAN 

era feita a priori, pautada na identificação de contextos naturais associados aos bens 

patrimoniais já inventariados em outros projetos, ignorando a importância de se 

analisar a totalidade do território brasileiro e suas identidades culturais regionais. 

Além disso, foram excluídas dessa triagem as paisagens cotidianas, em que as 

relações mesmas de memória e afetividade constituem seu valor patrimonial, 

independente da existência de bens materiais ou imateriais excepcionais. 

No caso de Camocim, os estudos foram interrompidos ainda durante a primeira fase 

de pesquisa em campo. Segundo o arquiteto Alexandre Veras, à época, técnico do 

IPHAN-CE, em entrevistas realizadas com mestres construtores de botes bastardos 

em Camocim, aos pesquisadores lhes foi informado que tal embarcação não é 

original desse local, passando a ser construída ali a partir de manuais trazidos de 

outras regiões do litoral do Ceará. As pesquisas no sentido de averiguar tais 

declarações não foram continuadas pela equipe. Essa informação sugeriu que, 

apesar da presença das embarcações tradicionais, o recorte da foz do Rio Coreaú 

não responderia aos critérios de valoração como paisagem cultural, pois esses bens 
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não seriam peculiares àquele território, podendo acontecer em outros pontos do 

litoral cearense (PINTO, 2018, p. 15).  

O historiador e técnico do IPHAN-CE, Igor Soares, considera que as pesquisas 

realizadas foram bastante focadas na materialidade das embarcações e superficiais 

quanto aos processos que levam à sua construção e ao conhecimento tradicional 

dos pescadores. O mesmo Igor segue afirmando que a falta de uma estratégia de 

preparação da equipe de pesquisadores, com discussão interna sobre o conceito de 

paisagem cultural, deixou algumas lacunas na compreensão da equipe em geral 

sobre a metodologia de aplicação do conceito e as especificidades do novo 

instrumento. Por sua vez, Alexandre Veras observou que a carência de profissionais 

de outras áreas na equipe do IPHAN, tais como antropologia, sociologia e geografia, 

impossibilitou que se alcançasse uma abordagem holística de paisagem e do 

patrimônio cultural de Camocim (PINTO, 2018, p. 15).  

Além das questões levantadas pelos técnicos, identificamos que nas primeiras 

pesquisas feitas em Camocim pela equipe do IPHAN-CE, foram realizadas 

entrevistas com os carpinteiros navais e com representantes da Associação de 

Pescadores, porém com fins de levantamento prévio, mais do que de valoração. 

Dessa forma, o ponto de vista da população e sua identificação com a paisagem não 

foi levantada, deixando-se sua valoração aos critérios tradicionalmente abordados 

pelos técnicos do patrimônio.   

Portanto, a indicação da paisagem de Camocim para estudos com vistas à chancela 

de Paisagem Cultural Brasileira se baseou numa abordagem bastante pautada na 

peculiaridade e materialidade dos botes bastardos e o método indicado para as 

pesquisas carecia de ajustes para que se pudessem analisar todas as dimensões da 

paisagem como bem cultural. Entendemos, então, que a descoberta da possível 

existência de botes bastardos em outros contextos do litoral cearense teve influência 

na paralisação das pesquisas em Camocim, comprovando a existência de 

incoerências entre os discursos e as práticas do IPHAN, apontadas pelos principais 

pesquisadores da área. 

Em julho de 2019, em pleno curso de elaboração do presente trabalho, o IPHAN 

apresentou em seu portal na internet uma nova minuta, elaborada por um Grupo de 

Trabalho Interdisciplinar, formado em 2017, referente à criação de uma portaria 
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revisada e atualizada para o estabelecimento do instrumento de Paisagem Cultural 

Brasileira. Durante esse processo de revisão da chancela, o grupo de trabalho 

reelaborou a minuta, propondo aprimoramentos conceituais e metodológicos para o 

instrumento. 

Na comparação entre as duas minutas, destacamos o suplemento de outras 

finalidades à chancela, afora a preservação do patrimônio cultural, como simples 

complemento ao tombamento e registro, acentuando-se a relevância de se valorizar 

a diversidade das expressões culturais brasileiras, através do reconhecimento de 

sistemas de relações harmônicas entre grupos sociais e a natureza, e de estimular a 

dimensão afetiva com o território, tendo como premissa a qualidade de vida da 

população e o desenvolvimento sustentável (IPHAN, 2019a, p. 05). 

Essa revisão teve como base as dificuldades vivenciadas na prática institucional e 

as críticas de cunho teórico colocadas por investigadores e expertos no assunto. 

Ademais, algumas das temáticas incrementadas foram inspiradas nas 

recomendações da CEP e em bons exemplos de experiências bem sucedidas de 

outras instituições, como, por exemplo, o Instituto Andaluz do Patrimônio Histórico 

(IAPH), na região espanhola da Andaluzia; como também em pesquisas empregues 

pelo próprio IPHAN, mais especificamente na valoração da Paisagem Cultural da 

Foz do Rio São Francisco, em Sergipe e Alagoas, e na Paisagem Cultural do Vale 

do Ribeira de Iguape, em São Paulo. Dentre as questões aprofundadas, destacamos 

a ampliação da participação social e o reconhecimento de paisagens culturais em 

ambas as escalas, regional e local, estendendo-se para além do entorno dos bens 

protegidos.  

Frente aos resultados positivos supracitados e aos impasses da pesquisa 

empreendida no âmbito do IPHAN-CE, é pertinente colocarmos a seguinte questão: 

se investigarmos a paisagem de Camocim e seus supostos valores patrimoniais a 

partir de uma perspectiva integral e abrangente de paisagem cultural, essa 

paisagem poderá ser reconhecida como bem de valor patrimonial institucionalizado? 

Encaramos, portanto, como problema que conduzirá esta pesquisa, a análise da 

aplicabilidade de abordagem e método revisados de valoração de paisagem cultural 

à paisagem de Camocim. 
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1.4. PRESSUPOSTOS E HIPÓTESE 

 

Colocamos a hipótese de que há a possibilidade de se reconhecer a paisagem de 

Camocim como paisagem cultural, se a analisarmos sob uma nova abordagem e 

método. Pressupomos que a paisagem em questão possua atributos materiais e 

imateriais, cujas inter-relações configuram um espaço representativo dos processos 

de ocupação da região noroeste cearense e de formação da sociedade 

camocinense, por conseguinte, contendo valores culturais e identitários intrínsecos.  

No entanto, para sua efetiva valoração é necessário que sejam utilizados 

abordagem e método que superem as incoerências referentes aos estudos pautados 

na excepcionalidade das paisagens culturais em nível nacional, na materialidade e 

peculiaridade dos bens existentes no território e na apreensão apenas de territórios 

contíguos a esses bens. Consideramos que as recomendações que constam na 

CEP indiquem uma dupla abordagem, regional e local, apropriada a esta pesquisa.  

Assim sendo, julgamos adequado utilizarmos um método construído a partir da 

fusão de trabalhos baseados na CEP, especificamente as pesquisas do IAPH e das 

Superintendências do IPHAN em São Paulo (IPHAN-SP) e em Sergipe (IPHAN-SE) 

e Alagoas (IPHAN-AL), para verificarmos o reconhecimento da paisagem de 

Camocim como um bem patrimonial.  

Acreditamos que, dessa forma, será possível reconhecer os valores dessa paisagem 

tanto em seu contexto regional, compreendida pela Paisagem Cultural do Litoral 

Noroeste do Ceará (PC-LNC) e pela Paisagem Cultural do Ramal Ferroviário 

Camocim-Sobral (PC-RFC), quanto em seu contexto local, como a Paisagem de 

Interesse Cultural de Camocim (PICC). 

 

1.5. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

 

Os vestígios arquitetônicos do Complexo Ferro-portuário e as embarcações 

tradicionais de Camocim, tomados através de uma visão fragmentada acerca da 
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definição de patrimônio cultural do IPHAN, que enfatiza os aspectos materiais e o 

âmbito da excepcionalidade, não foram trabalhados enquanto componentes de um 

sistema maior e mais complexo, composto por diversas camadas de significados 

inter-relacionadas. Não há produção científica específica que relacione estudos já 

existentes sobre as questões culturais, sociais, ambientais e econômicas sobre a 

formação da cidade de Camocim e sua realidade atual, o que corrobora para a 

necessidade da realização desta pesquisa.  

Além disso, a aplicabilidade dos métodos de valoração da paisagem cultural nos 

diferentes contextos brasileiros ainda é uma discussão em aberto, tanto no âmbito 

do IPHAN quanto na literatura. Esse aspecto não foi explorado em relação ao 

trabalho de valoração da paisagem cultural em Camocim. Portanto, a análise que 

pretendemos desenvolver poderá oferecer subsídios às políticas públicas de 

preservação do patrimônio no município de Camocim e em seu contexto regional, 

justificando-se sua relevância.  

 

1.6. OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

 

O Objetivo Geral desta pesquisa é verificar se a paisagem de Camocim pode ser 

qualificada como bem patrimonial dentro de uma perspectiva de paisagem cultural, a 

partir da construção e aplicação de abordagem de valoração fundamentada nas 

recomendações da CEP, adaptando-se os métodos utilizados no IAPH e em 

algumas experiências do IPHAN. Os Objetivos Específicos são: (I) Discutir a relação 

entre os conceitos de Patrimônio e Paisagem Cultural e seu rebatimento no campo 

das políticas de preservação; (II) Analisar diferentes abordagens e métodos de 

valoração de paisagens culturais, no intuito de justificar a escolha daqueles 

adotados em dita pesquisa; e (III) Testar a aplicação da abordagem e do método de 

valoração desenvolvidos à paisagem de Camocim, em ambas as escalas regional e 

local. 

 

1.7. METODOLOGIA 
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O trabalho trata de pesquisa de cunho qualitativo, dado o caráter eminentemente 

humano, cultural e valorativo da matéria estudada, para a qual adotamos o método 

de análise descritiva da realidade; aprofundando-nos na análise de valores culturais 

e simbólicos da paisagem; e buscando a compreensão de experiências, opiniões 

coletivas e significados para a sociedade em geral e para a população que detêm 

esse patrimônio. 

O procedimento adotado na concretização dos Objetivos Específicos I e II consiste 

na revisão bibliográfica, visando fornecer fundamentação teórica ao trabalho, bem 

como a identificação do estágio atual do conhecimento sobre o tema. Em seguida, 

intencionando atingir o Objetivo Específico III, ademais da pesquisa bibliográfica, 

utilizaremos a pesquisa documental, cuja finalidade é a coleta de material não 

editado, tais como: relatórios, listagens oficiais, instruções de tombamento, 

inventários, cartografias oficiais e outros; e a pesquisa de campo, através da qual se 

pretende registrar os elementos concretos do lugar, efetuando-se a leitura 

fenomenológica3 da paisagem de Camocim.  

Dentre as principais fontes documentais levantadas, temos: o “Estudo de 

Tombamento do Complexo Ferro-portuário de Camocim” (IPHAN, 2008), o relatório 

de “Localização e Cadastro das embarcações, dos estaleiros e das comunidades de 

pescadores ao longo de toda área portuária de Camocim/CE” (IPHAN, 2010a) e o 

“Projeto Básico: Estudo sobre a paisagem cultural de Camocim/CE” (IPHAN, 2010b), 

provenientes do acervo do IPHAN-CE.  

 

1.8. ORGANIZAÇÃO 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos:  

                                                           
3
 Os procedimentos metodológicos utilizados na leitura fenomenológica da paisagem de Camocim, 

assim como os recortes físico e temporal da pesquisa de campo, serão especificados no Capítulo 5.   
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Capítulo 1: Introdução – apresentação do tema, objeto, problema, pressupostos e 

hipótese, justificativa/relevância, objetivos (geral e específicos), metodologia e 

organização; 

Capítulo 2: Paisagem Cultural: Trajetória de Construção de uma Noção Dialógica de 

Patrimônio Cultural – investigação acerca dos conceitos relativos ao delineamento 

da abordagem de paisagem cultural no campo do Patrimônio Cultural nos contextos 

mundial e nacional; 

Capítulo 3: Valoração de Paisagens Culturais – análise das diferentes abordagens 

de leitura e reconhecimento de paisagens culturais e desenvolvimento de método 

adequado à análise da paisagem de Camocim, em escala regional e local;  

Capítulo 4: A Paisagem Cultural do Litoral Noroeste do Ceará e a Paisagem Cultural 

do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral – caracterização e valoração das paisagens 

culturais referentes aos contextos regionais onde a cidade de Camocim está 

inserida. 

Capítulo 5: A Paisagem de Interesse Cultural de Camocim – caracterização e 

valoração da Paisagem de Interesse Cultural de Camocim, referente à localidade da 

foz do Rio Coreaú, onde se estabelece a cidade de Camocim. 

Capítulo 6: Considerações Finais – conclusões acerca dos valores atribuídos às 

referidas paisagens culturais e à Paisagem de Interesse Cultural de Camocim e 

reflexões sobre os possíveis desdobramentos desse reconhecimento em termos de 

gestão e legislação.  

 

 

 

 

 

 

 



2 .  P A I S A G E M  C U L T U R A L :
T R A J E T Ó R I A  D E  C O N S T R U Ç Ã O

D E  U M A  N O Ç Ã O  D I A L Ó G I C A
D E  P A T R I M Ô N I O  C U L T U R A L
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2. PAISAGEM CULTURAL: TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA NOÇÃO 

DIALÓGICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

A abordagem de paisagem cultural vem sendo apropriada de diferentes maneiras 

pelas instituições, assumindo conceitos e objetivos distintos, os quais repercutem 

diretamente nos argumentos utilizados na valoração e seleção de paisagens a 

serem preservadas. Para apreendermos as causas e consequências dessas 

diferenças é necessário antes fazermos uma análise retrospectiva sobre as vias 

epistemológicas e políticas que levaram à apropriação dessa abordagem da 

Geografia pelo campo do Patrimônio Cultural, ou seja, precisamos revisar o 

processo de construção da noção de patrimônio cultural em paralelo com o 

desenvolvimento das múltiplas acepções de paisagem adotadas.  

A relação entre os produtos do passado e o momento presente adquiriu diversos 

significados ao longo da história da humanidade, acompanhando as mudanças 

socioculturais próprias dos diferentes contextos. Atualmente, entende-se que o 

conceito de patrimônio cultural é uma construção social em constante mutação e 

que a determinação dos bens a serem preservados depende diretamente dos 

valores cultuados por determinada sociedade no momento em que os seleciona.  

Dessa forma, a escolha dos bens patrimoniais a serem salvaguardados, a definição 

de seus valores e os meios para melhor preservá-los dependem de princípios 

continuamente construídos e reconstruídos pelas sociedades. Essa perspectiva 

propicia algumas reflexões sobre o desenvolvimento das noções de patrimônio no 

mundo ocidental. Neste capítulo, apresentamos a história de construção da noção 

de patrimônio cultural, nos contextos mundial e nacional, a partir de revisão da 

literatura.  

Para a apresentação dessa trajetória, estruturamos esse capítulo em três 

subcapítulos, orientados a partir de três concepções de patrimônio, tomadas em 

distintos contextos histórico-culturais e econômicos, identificadas por Figueiredo 

(2014, p. 36-39) como: a noção clássica de patrimônio histórico e artístico, a noção 

contemporânea de patrimônio cultural e a nova noção dialógica de patrimônio, que 

acompanha a incorporação do conceito de paisagem cultural.  
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Desde o levantamento das primeiras teorias sobre a conservação das 

reminiscências greco-romanas, ainda no séc. XV, até o estabelecimento do conceito 

de cidades históricas, em meados do séc. XX, a noção de patrimônio foi pautada 

mormente em termos de valor histórico, estético e artístico. As expressões 

“monumento arquitetônico”, “conjuntos urbanos”, “paisagem urbana” e “sítios 

históricos” passaram a ser empregadas para designar os objetos de valor 

patrimonial de natureza material, em diferentes escalas e tipologias. A concepção 

clássica de patrimônio conduz a uma prática preservacionista que se vale da 

excepcionalidade, singularidade e/ou peculiaridade dos objetos para justificar sua 

compreensão como bem patrimonial.  

Apenas recentemente, após a década de 1960, mas principalmente a partir dos anos 

1980, os conceitos de “cultura” e de “valor cultural” se consolidaram, possibilitando a 

apreensão de uma visão contemporânea do patrimônio, em que as dimensões 

cultural, natural e imaterial das manifestações sociais passaram a ser valoradas. 

Nesse caso, as práticas institucionais são regidas pela diversidade de valores e pela 

expressividade do cotidiano das sociedades, legitimando sua inserção no rol de 

bens patrimoniais imateriais, em separado dos materiais.  

Finalmente, a partir da década de 1990 até a atualidade, dimensões até então 

examinadas de maneira separada, contam com uma nova visão dialógica do 

patrimônio que procura integrá-las partindo do conceito de paisagem cultural da 

Geografia, porém dotando-o de diferentes acepções e designações, tais como, 

“paisagem de interesse cultural”, “paisagem urbana histórica”, entre outros. 

Atualmente, tanto a diversidade quanto a singularidade, a excepcionalidade, o 

cotidiano, a peculiaridade e o ordinário são considerados aspectos que podem 

direcionar as ações de preservação de paisagens culturais, uma vez que são todos 

válidos para o reconhecimento das inter-relações entre aspectos materiais e 

imateriais, culturais e naturais, que configuram o território.  

Figueiredo (2014, p. 35) esclarece que é preciso ter em conta que, apesar de 

apresentado em uma sequência temporal e sob uma perspectiva histórica, esse 

caminho progressivo de amadurecimento das concepções gerais sobre o patrimônio 

sempre esteve (e ainda está) permeado por retrocessos, contradições e 

persistências anacrônicas. Além disso, nessa interpretação, a visão de mundo 
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eurocêntrica é sempre privilegiada, ainda que se revelem algumas influências e 

alterações em sua adaptação às distintas realidades, como ocorreu, por exemplo, no 

Brasil.  

 

2.1. A NOÇÃO CLÁSSICA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  

 

OS MONUMENTOS ARQUITETÔNICOS 

Durante a Idade Média (476-1453), as construções antigas eram continuamente 

“recicladas” em reformas de cunho pragmático, dado que a manutenção dos 

testemunhos materiais do passado não interessava à sociedade medieval. A visão 

preservacionista das estruturas remanescentes teve sua gênese no Período 

Renascentista (séc. XIV-séc. XVII), a partir dos estudos das ruínas da Antiguidade 

Clássica, enquanto instrumentos de conhecimento da arte e arquitetura dessa 

época, suscitando a necessidade de se construir com cautela sobre o pré-existente. 

Apesar das discussões e contribuições do Renascimento, apenas em finais do séc. 

XVIII, após um longo processo de amadurecimento, o aperfeiçoamento do senso 

histórico culminou na determinação da preservação e do restauro como atos 

culturais atrelados à consciência do valor artístico e histórico dos monumentos. A 

origem das ações de reconhecimento dos monumentos arquitetônicos, no século 

XIX, está associada ao estabelecimento dos novos Estado-Nações, pioneiramente 

na França e Inglaterra, os quais passaram a proteger e resgatar os bens que 

definiam e simbolizavam de maneira singular suas identidades nacionais. Ademais, 

essas políticas decorreram das destruições em massa, ocasionadas pela Revolução 

Francesa (1789-1799) e pela Revolução Industrial (1760-1840), a partir de quando 

se passou a questionar a importância dos testemunhos medievais destruídos 

(CHOAY, 2001, p. 19).  

A criação da noção de patrimônio nacional evidenciou a relevância de se preservar 

os monumentos do passado para o desenvolvimento cultural das sociedades. Nesse 

contexto, os teóricos britânicos, John Ruskin (1819-1900) e William Morris (1834-

1896), maiores vultos da chamada “corrente conservacionista”, defendiam o respeito 
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às grandes obras arquitetônicas, enquanto testemunhos da história da humanidade. 

Para Ruskin, os monumentos históricos possuem caráter único e insubstituível e por 

isso devem ser intocados, permitindo que o tempo haja sobre eles até sua 

progressiva ruína. Ademais, Ruskin atribuiu valor à “arquitetura modesta”, enquanto 

constituinte da malha urbana medieval, tornando-se um dos primeiros autores a 

tratar do patrimônio urbano, como veremos mais adiante. 

As demolições massivas da Revolução Francesa levaram intelectuais franceses a 

refletirem sobre o valor dos monumentos da nação. Os edifícios mais notáveis em 

estilos medievais, principalmente o Gótico, foram eleitos como representantes da 

tradição arquitetônica francesa. O arquiteto Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), 

maior representante da “corrente francesa”, admitia reconstruções e supressões de 

partes das catedrais e castelos, desde que fosse seguida fielmente a lógica de 

concepção das obras em seu estilo original, o que caracterizou sua teoria do 

denominado “restauro estilístico”.  

Após um primeiro momento de debates entre as duas correntes, alguns teóricos 

passaram a assumir uma posição intermediária entre elas, destacando-se o 

arquiteto italiano Camilo Boito (1834-1914). Das teorias de Ruskin, Boito herdou a 

preocupação com a autenticidade e com a conservação das diversas estratificações 

dos monumentos. Por outro lado, Boito compartilhava da visão intervencionista de 

Viollet-le-Duc, legitimando a restauração quando necessária à conservação, desde 

que se distinguisse a intervenção das partes originais.  

No início do séc. XX, os critérios adotados na escolha dos bens a serem 

preservados começaram a ser questionados. Nesse sentido, o historiador e filósofo 

vienense Alois Riegl (1858-1905) identificou e sistematizou os diferentes significados 

atribuídos aos monumentos arquitetônicos, criando bases para guiar seu 

reconhecimento e restauro de maneira lúcida e balanceada. Em sua obra, Riegl 

divide os monumentos históricos em monumentos “de rememoração”, ligados ao 

passado, e “de contemporaneidade”, pertencentes à atualidade. Entre os valores de 

rememoração, Riegl inscreve o valor “de antiguidade”, que, diferente do histórico, 

remete à percepção óptica e à sensibilidade humana frente à estética dos edifícios 

degradados ou em ruínas, capazes de testemunhar a passagem do tempo (CHOAY, 

2001, p. 170). 
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Ruskin, Viollet-le-Duc, Boito e Riegl certamente criaram uma base para o 

pensamento preservacionista, suscitando questões, tais como o valor de memória 

do patrimônio, o direito de gozar de sua estética e a responsabilidade coletiva por 

sua conservação. Porém suas ideias mais “radicais”, posteriormente, confluíram em 

teorias mais ponderadas e baseadas na admissão do valor documental das obras. 

O PATRIMÔNIO URBANO 

Enquanto a maioria dos movimentos preservacionistas se voltava aos monumentos 

arquitetônicos icônicos e isolados, o rápido crescimento das maiores cidades 

europeias provocava transtornos, visto que as estruturas medievais não eram 

capazes de responder às demandas funcionais da industrialização. Logo, as 

questões de higienização e modernização das edificações, sistemas de transportes 

e infraestruturas sanitárias passaram a embasar grandes demolições nos núcleos 

históricos dessas cidades. 

Ainda no séc. XIX, foram desenvolvidas teorias e planos no sentido de intervir nos 

centros antigos, pautados na defesa da funcionalidade e do progresso da sociedade, 

entre os quais a proposta de reforma urbana de Georges-Eugène Haussmann 

(1809-1891) é o exemplo mais significativo e mais replicado pelo mundo. Conhecido 

como “modelo de Haussmann”, o plano foi executado em Paris, entre 1850 e 1870, e 

devastou grande parte do tecido medieval, abrindo grandes avenidas, além de isolar 

alguns monumentos de seu contexto urbano original.  

Os diversos conflitos existentes nesse contexto e as grandes transformações nas 

cidades exacerbaram a noção de ruptura e contraposição entre as produções das 

cidades medieval e industrial, alardeando intelectuais conservacionistas para essas 

questões. No que concerne ao ambiente urbano, Ruskin defendia a manutenção da 

estética da paisagem medieval, enquanto lugar da memória, cuja essência reside 

em seu tecido urbano, formado por suas arquiteturas “menores”:  

“São a contiguidade e a continuidade de suas habitações modestas, à beira 
de seus canais e de suas ruas, que tornam Veneza, Florença, Rouen e 
Oxford irredutíveis à soma de seus grandes edifícios religiosos e civis, de 
seus palácios e colégios, e fazem desses conjuntos urbanos entidades 
específicas”. (CHOAY, 2001, p. 180) 
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O autor utilizou o termo “paisagem” para designar a combinação entre arquitetura e 

natureza, relacionando a cidade medieval à idealização de seus valores estéticos e 

históricos (RUFINONI, 2015, p. 31).  

É importante explicitarmos que essa noção pictórica de paisagem, como forma 

simbólica, foi consolidada a partir dos estudos da perspectiva, iniciados pelos 

pintores renascentistas. A invenção da paisagem ocidental estava associada à 

imagem mental da natureza e do território, concebida a partir das regras formais de 

construção. Na composição dessa paisagem, a natureza figurava como pano de 

fundo, contexto e meio, onde as relações humanas aconteciam. Ao mesmo tempo, a 

paisagem natural também foi expressa na forma de relatos dos viajantes, tais como 

Petrarca e Pero Vaz de Caminha, sobre o “Novo Mundo”, durante as excursões ao 

recém-descoberto continente Americano, através dos quais era revelada uma 

paisagem de natureza desconhecida, para além das paisagens mediterrâneas.  

Em finais do séc. XIX, o arquiteto austríaco Camillo Sitte (1843-1903), empregou o 

conceito de estilo artístico das obras arquitetônicas de Viollet-le-Duc no tratamento 

dado aos conjuntos de edifícios urbanos. Destacamos seus importantes 

apontamentos sobre a relevância das qualidades estéticas e compositivas das 

paisagens urbanas, cujos princípios artísticos deveriam ser reinterpretados na 

definição das diretrizes de planejamento da cidade futura (RUFINONI, 2015, p. 67).  

O termo “paisagem” assume uma acepção diferente na obra de Sitte, relacionado às 

características morfológicas dos conjuntos urbanos e suas conotações artísticas. 

Para Sitte, o desenvolvimento urbano harmônico seria possível apenas se inspirado 

na morfologia e tipologia da cidade pré-existente. Por isso enfatizava a necessidade 

de se analisar detalhadamente sua formação e transformação através do tempo.  

Entre o final do séc. XIX e o início do séc. XX, o desenvolvimento de estudos em 

ambos os campos disciplinares – restauro arquitetônico e urbanismo – ofereceram 

elementos de análise que contribuiriam para o entendimento da cidade como um 

organismo de atributos e mecanismos próprios. Neste sentido, a observação da 

cidade medieval e da continuidade harmônica de seus diferentes momentos 

construtivos caminharia para a compreensão da cidade enquanto composição 

diversificada e, consequentemente, para o entendimento do valor de cada extrato 

urbano dessa composição, vinculado a um determinado momento e estilo.  
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A valoração dessas especificidades do ambiente urbano medieval ocorreu de forma 

gradativa, iniciada pelas áreas de entorno dos monumentos até o reconhecimento 

dos valores relacionados aos conjuntos edificados em si próprios. O tecido urbano, 

considerado em sua integridade compositiva, como um conjunto dotado de 

especificidades estéticas e históricas próprias, começou a ser visto como artefato 

patrimonial representativo. Dessa maneira, as análises sobre o organismo urbano 

contribuíram para a extensão dos bens considerados como patrimônio. 

A partir da década de 1920, inicia-se o delineamento do “patrimônio urbano” como 

uma área de conhecimento específica. O termo foi utilizado pioneiramente pelo 

arquiteto, engenheiro e urbanista italiano Gustavo Giovannoni (1873-1947), o qual, à 

época, tornou-se o principal teórico do tema por incorporar as contribuições 

anteriores e formular métodos visando à aproximação e conciliação entre a 

conservação do patrimônio, em sua nova dimensão urbana, e as experiências 

urbanísticas de modernização.  

Segundo Giovannoni, a preservação das parcelas urbanas históricas deve 

necessariamente integrar o escopo dos planos para as cidades, tanto na escala 

local, quanto regional e territorial. O autor atentava também para as diferenças 

essenciais entre a cidade antiga e a cidade atual, as quais devem receber 

tratamentos de atuação próprios, quanto aos usos do solo e soluções de tráfego, 

que permitam a comunicação entre elas. Dessa forma, Giovannoni considerava que 

os centros antigos são como um “organismo vivo” integrado à vida urbana; aqueles 

possuem um valor de uso para além de uma função meramente museológica 

(RUFINONI, 2015, p. 84). As teorias inovadoras de Giovannoni encontrariam 

sustentáculo para sua aplicação apenas décadas depois de sua publicação. 

Com a situação emergencial das cidades no período pós-Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), as necessidades da crescente massa popular de operários 

demandavam novas soluções práticas de planejamento e desenho urbano. Por 

conseguinte, começa a tomar força o Movimento Moderno, criando uma fratura no 

pensamento urbanístico europeu e, posteriormente, mundial. 

O MOVIMENTO MODERNO 
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Objetivando enfrentar os desafios de restabelecimento das cidades europeias, os 

primeiros arquitetos e urbanistas modernistas, com destaque para Le Corbusier, 

pseudônimo do francês Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965), acreditavam que 

era preciso romper com os modelos do passado, renovando-se as cidades a partir 

da destruição das camadas antigas e da reconstrução de estruturas físicas e sociais 

em uma linguagem totalmente nova, que servisse aos interesses e aspirações da 

época. 

A partir da realização dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 

(CIAM), os intelectuais modernistas passaram a discutir e difundir suas ideias 

mundialmente. Na Carta de Atenas de 1933, conhecida como seu Manifesto, 

buscaram sintetizar os preceitos urbanísticos da doutrina modernista, para a qual a 

cidade tradicional era um modelo negativo a ser renegado, em favor da criação de 

uma nova cidade com habitações sociais de alta densidade, zoneamento baseado 

no compartimento das funções urbanas e construção de novas infraestruturas de 

transporte (BENEVOLO, 2001, p. 513). Nessa carta, discursaram também sobre o 

respeito aos monumentos arquitetônicos, apontando inclusive princípios favoráveis à 

preservação dos conjuntos urbanos, porém sempre subordinados aos objetivos 

modernos de salubridade, circulação e abertura de áreas verdes, o que consiste em 

uma ruptura com o importante pensamento de continuidade do tecido urbano que se 

vinha construindo em finais do século XIX (CHOAY, 1996, p. 14). 

Apesar da grande propagação das ideias modernistas, quase simultaneamente à 

publicação de seu Manifesto, outro grupo de intelectuais se reunia em Atenas para 

produzir o primeiro documento moderno relativo à salvaguarda do patrimônio, a 

Carta de Atenas de 1931. Essa carta, que resume mais de um século de produção 

teórica sobre a conservação de monumentos e conjuntos históricos, salienta a 

necessidade de integração das diversas escalas da cidade em um único plano 

diretor global e do estabelecimento de normas específicas para intervenções nos 

centros históricos.  

Não obstante os avanços conceituais do séc. XIX, sintetizados na referida carta, 

quanto ao respeito ao entorno dos monumentos, ao reconhecimento do valor 

histórico dos tecidos urbanos e ao entendimento do complexo processo de formação 

da estrutura e da forma urbana, ainda prevaleciam e se consolidavam os princípios 
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do urbanismo moderno nas práticas de planejamento. Ainda assim, foi a partir desse 

primeiro documento que se abriu caminho para que as discussões sobre o destino 

dos centros históricos atingissem abrangência internacional.    

A CRISE DO MODERNISMO 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as destruições massivas dos tecidos 

históricos europeus, somadas às mazelas percebidas nas novas camadas 

modernistas da cidade – monótonas, de baixa qualidade formal e socialmente 

desiguais – ocasionaram uma reação negativa ao modelo urbano difundido pelo 

Movimento Moderno, quando comparado aos centros antigos, mais agradáveis e 

humanizados (MONTANER, 2001, p. 82).  

No contexto da reconstrução dos monumentos arquitetônicos perdidos na guerra, 

ainda que o restauro estilístico tenha sido retomado pelo desejo de se recuperar as 

obras destruídas, a teoria do restauro histórico-crítico, de Cesare Brandi (1906-

1988), apresentava-se em oposição, defendendo a necessidade de profunda análise 

dos monumentos e a distinção das novas intervenções. Longe de um consenso, o 

fortalecimento desta corrente iria acirrar ainda mais os debates acerca das formas 

de atuação sobre os monumentos. 

Na esfera urbana, o debate ocorria em torno das soluções para se inserir novas 

construções em ambientes históricos. Enquanto alguns teóricos defendiam a 

possibilidade de se adotar os princípios de espacialidade e estética moderna nos 

novos edifícios, outros eram contrários à convivência de ambas as arquiteturas e, 

ainda, outros defendiam a manutenção de relações de massa e espaço dos 

conjuntos históricos, independente das técnicas construtivas utilizadas, antigas ou 

novas. Ainda que houvesse muitas divergências ideológicas, com o avanço dessas 

discussões, os centros históricos passaram a ser compreendidos, cada vez mais, 

como monumentos únicos, coletivos, qualificados por características materiais 

próprias e não apenas como a soma de monumentos arquitetônicos e seus 

respectivos entornos (RUFINONI, 2009, p. 105).  

As grandes mudanças econômicas e sociais da época, que se refletiram na 

configuração espacial das cidades, apontaram para a necessidade de se criar novas 

políticas e legislações urbanas em defesa da conservação das áreas de valor 
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histórico ameaçadas de completa transformação e perdas irreversíveis. Algumas das 

primeiras iniciativas de legislação protetiva dos centros históricos aconteceram em 

países europeus, a saber, França, Itália e Reino Unido, e enfocavam na estrutura 

física da cidade histórica em detrimento da manutenção de sua estrutura social pré-

existente. 

A crise do Movimento Moderno e a contestação das diretrizes de renovação urbana 

introduziram novas perspectivas sobre a salvaguarda de centros históricos. Um 

segundo processo nesse sentido seria o crescimento do movimento 

conservacionista, a partir dos anos de 1960, e, em seguida, a criação das 

instituições internacionais de salvaguarda do patrimônio.  

AS PRIMEIRAS POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE PRESERVAÇÃO 

A partir da segunda metade do séc. XX, os novos princípios acerca da cidade e do 

patrimônio foram sendo sintetizados e difundidos, em forma de políticas 

patrimoniais, principalmente através da elaboração de documentos – cartas, 

recomendações e declarações – pelos novos organismos internacionais de 

salvaguarda. 

A fundação da UNESCO, em 1945, e o desenvolvimento de campanhas de 

salvaguarda geraram um ambiente favorável para a criação de muitas iniciativas em 

defesa do patrimônio urbano. Em 1965, a instituição do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS) contribuiu também para internacionalizar os 

debates. Esses dois organismos iriam publicar os principais documentos da época, 

dentre os quais destacamos a Carta de Paris (1962) e a Carta de Veneza (1964). 

A Carta para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios, ou Carta de 

Veneza, foi redigida em 1964, durante o II Congresso Internacional de Arquitetos e 

Técnicos de Monumentos Históricos da UNESCO, e compilou os debates travados à 

época, acerca da tutela dos centros e sítios históricos, do encontro entre antigo e 

novo, do papel do projeto de intervenção no pré-existente e da preservação de 

ambientes em acelerado processo de transformação. Nessa carta patrimonial, 

buscou-se redigir princípios de conservação e restauro válidos internacionalmente e 

adaptáveis a diversos contextos, além do europeu, tornando-se uma referência até 

os dias atuais.   
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As discussões durante o Congresso evidenciaram o amadurecimento de uma 

apreensão mais ampla do patrimônio, abrangendo, além dos monumentos 

excepcionais, as obras arquitetônicas mais modestas e os conjuntos urbanos. 

Quanto às ações intervencionistas, a Carta de Veneza recomenda que sejam 

aplicados os mesmos critérios de restauro para monumentos e conjuntos urbanos, 

visto que ambos comportam as mesmas qualidades patrimoniais.  

Outra questão relevante tratada nessa Carta é a dimensão econômica das antigas 

parcelas, que devem ser preservadas considerando sua inserção na dinâmica 

urbana contemporânea. Logo, a produção dos “bairros-museu” é vista como 

negativa tanto quanto as demolições. São abordados também diversos instrumentos 

jurídicos para a proteção dos monumentos, existentes em âmbito internacional, os 

quais definiam setores a serem protegidos, através da aplicação de procedimentos 

específicos.  

Dentre os significativos avanços apontados na Carta de Veneza, um dos mais 

relevantes para o presente estudo é a incorporação de artefatos representativos de 

períodos históricos diversos, até então não reconhecidos legalmente como 

patrimônio, como, por exemplo, os edifícios e sítios industriais e ferroviários. A 

Inglaterra foi pioneira na discussão sobre a salvaguarda dos bens industriais, ainda 

nos anos de 1950, quando importantes testemunhos da industrialização começaram 

a ser demolidos, devido à obsolescência ou desocupação dessas estruturas.  

É interessante mencionar que, alguns anos após a publicação da Carta de Veneza, 

em 1977, o Ramal Camocim-Sobral da EFS seria desativado e suas edificações 

abandonadas. Porém esse alargamento da noção de sítio histórico, abrangendo 

grandes obras e espaços da industrialização, somente se refletiria no Brasil décadas 

depois, principalmente após a ratificação do documento internacional sobre o tema, 

a Carta de Nizhny-Tagil, de 2003. Nesse contexto, o reconhecimento do valor 

histórico e artístico das estações e demais estruturas ferroviárias e industriais 

brasileiras pelo IPHAN, levaria à abertura do processo de tombamento do Complexo 

Ferro-portuário de Camocim, em 2007.  

Outro documento relevante para esta pesquisa, a Recomendação de Paris, de 1962, 

versa sobre a salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e sítios. Apesar de 

não definir exatamente o que se entende como “paisagem”, a Recomendação 
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aponta para as paisagens naturais e rurais, além das urbanas, como bens passíveis 

de preservação e de gestão de suas características estéticas, um avanço para a 

época (IPHAN, 2004, p. 83). Porém segundo Cauquelin (1998, p. 27), nos primeiros 

documentos da UNESCO e ainda na atualidade, as paisagens são reconhecidas e 

preservadas sobretudo por seus atributos formais, em decorrência da percepção 

fundada na noção pictórica de paisagem, meramente visual e panorâmica.  

O SPHAN E A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE IDENTIDADE NACIONAL 

BRASILEIRA 

Diferentemente do contexto europeu, os intelectuais brasileiros vinculados ao 

Movimento Moderno seriam justamente aqueles que introduziriam as ideias voltadas 

à preservação do patrimônio. É basilar nessa discussão, a atuação do intelectual e 

poeta modernista Mário de Andrade (1893-1945), o qual, a partir dos anos de 1920, 

fomentou um movimento pela elaboração do conceito de “patrimônio nacional”, com 

o objetivo de moldar a imagem do país, revelando as raízes do povo brasileiro, como 

resultado da miscigenação entre povos europeus, africanos e indígenas. 

Em seu trabalho como agente público em São Paulo, a partir dos anos de 1930, 

Mário de Andrade intentou “construir a nação brasileira”, viajando pelo país e 

registrando traços das culturas consideradas populares, que para ele se constituíam 

na cultura autenticamente brasileira. Em seu primeiro inventário nacional, Mário 

Andrade considerou o patrimônio em seu sentido integral, incluindo tanto aspectos 

etnográficos, tecidos sociais, crenças, culinária, sotaques e feições, quanto às 

diversas manifestações físicas e materiais associadas a essas culturas, como as 

artes e as técnicas tradicionais de construção (CHUVA, 2011, p. 151).  

Apesar desta concepção integral do patrimônio apontada por Mário, muito avançada 

à época, as políticas públicas em âmbito nacional, já na sua origem, desenvolveram-

se com a participação de agentes com posições contrárias a essa visão 

sintetizadora da cultura. Chuva (2011, p. 147) esclarece que diversas disputas entre 

forças políticas e intelectuais antagônicas influíram nas concepções e prioridades 

das políticas preservacionistas no Brasil, inclusive concorrendo para a dicotomia 

existente, até hoje, entre as naturezas material e imaterial do patrimônio.   
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Dessa maneira, no momento de formação das instituições preservacionistas do 

Estado Novo (1937-1945), houve uma “bifurcação” dos intelectuais que seguiram um 

caminho de preservação de monumentos arquitetônicos e sítios históricos de valor 

excepcional, fundadores do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN); e daqueles que manejariam o patrimônio “popular” ou “folclórico”, à época, 

fundadores da Comissão Nacional do Folclore (CNF), que seguiam Mário de 

Andrade na procura de raízes indígenas e negras como importantes símbolos da 

identidade brasileira.  

A partir de um Anteprojeto de lei elaborado por Mário, foram criados os quatro livros 

do tombo, nos quais foram inscritos os bens considerados patrimônios nacionais – o 

Livro do Tombo Histórico, o Livro do Tombo de Belas Artes, o Livro do Tombo das 

Artes Aplicadas e o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico – 

englobando todas as manifestações da cultural apontadas por ele. No entanto, 

esses valores foram sendo reinterpretados em sua transposição para a prática 

institucional.  

Nos primeiros anos do SPHAN, instituição composta por arquitetos sob a liderança 

intelectual de Lúcio Costa, obteve-se êxito no tombamento de monumentos e 

cidades barrocas, eleitos como obras de arte genuinamente brasileiras. No entanto, 

a arte e os costumes populares, assim como as cidades históricas dos séculos XIX e 

XX, não foram incorporados nos estudos valorativos. A chamada “fase heroica” do 

SPHAN (1936-1967) privilegiou a proteção de edifícios excepcionais isolados do 

meio urbano, através de tombamentos fundamentados em princípios parciais e 

elitistas de valoração dos monumentos. Além disso, as políticas de preservação do 

patrimônio e de desenvolvimento urbano permaneciam isoladas e desconexas.  

Por sua vez, no sentido de inventariar registros etnográficos da cultura, a 

preservação do patrimônio popular ou “folclore” foi adotada na CNF, instituição 

criada posteriormente, em 1947. Apesar dos esforços, a posição do SPHAN nas 

políticas preservacionistas era hegemônica, recebendo-se maior parte dos recursos, 

enquanto à CNF cabia apenas realizar estudos e inventários.  

Acerca das paisagens, Ribeiro (2007, p. 71) esclarece que Mário de Andrade 

reconhecia o valor patrimonial atribuído aos traços culturais particulares de um 

território resultante do trabalho coletivo de determinados povos sobre ele: 
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“Mário associava a paisagem à etnografia e, quando dizia etnografia, 
pensava também nas manifestações populares, na arte popular. Era em 
função disso que entendia a paisagem também como um constructo da arte 
popular, a partir de uma concepção ampla de paisagem. Através do 
tombamento de paisagens, os bens materiais impressos no espaço pelo 
trabalho coletivo, desassociados daquilo que considera como arte erudita, 
poderiam ser reconhecidos como patrimônio e preservadas. É sintomático o 
fato de Mário usar, como exemplos para esse caso, mocambos do Recife e 
vilarejos da Amazônia”. (RIBEIRO, 2007, p. 71) 

Apesar dessas contribuições teóricas de Mário de Andrade, Ribeiro (2007, p. 75) 

constata, ao analisar o histórico de tombamentos de paisagens brasileiras na “fase 

heroica” do SPHAN, que as paisagens foram valoradas por seu valor ecológico ou 

pela composição da natureza como pano de fundo de monumentos arquitetônicos, o 

que de todo modo já se configurava como um avanço e uma iniciativa pioneira. 

 

2.2. A NOÇÃO CONTEMPORÂNEA DE PATRIMÔNIO CULTURAL  

 

NOVOS ENFOQUES PÓS-MODERNOS 

Com a crise do modernismo, novas abordagens foram desenvolvidas no campo do 

Urbanismo, influenciadas por estudos emergentes na Geografia, Psicologia, 

Antropologia e Sociologia. O interesse nas questões socioculturais passou a incidir 

sobre as ideias de planejamento, incitando o respeito às maneiras de viver do 

passado, às tradições e ao contexto cultural local; ademais, prevendo sua 

reinterpretação na atualidade através de novos desenhos compatíveis, em vez de 

antagônicos.  

Sob uma perspectiva morfológica, mas também social e econômica, os arquitetos da 

Escola Italiana4 desenvolveram um método de leitura da evolução tipológica nos 

centros históricos, que deveria guiar os parâmetros de ocupação dessas áreas. Tal 

entendimento embasou as diretrizes do Plano de Conservação Integrada do Casco 

Histórico de Bolonha, em 1979, cujos resultados positivos levariam o método a ser 

utilizado em outros planos em diversas cidades do mundo (BANDARIN E OERS, 

2012, p. 30). No entanto, com o relativo sucesso de algumas dessas iniciativas em 

recuperar a estrutura física dos centros históricos, as classes mais altas voltariam 

                                                           
4
 Campos Venuti (1926-2019), Aldo Rossi (1931-1997) e Leonardo Benevolo (1923-2017). 
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para os centros, expulsando a população residente, em um processo conhecido 

como “gentrificação”. Além disso, o crescimento do turismo criaria ainda mais 

pressão para a saída dessas populações, o que acelerou as transformações sociais 

nos centros, processo que ainda ocorre atualmente.  

Neste viés, os arquitetos Giancarlo de Carlo (1919-2005) e John Turner (1927) 

empreenderam estudos que reforçaram a importância dos processos participativos 

na conservação física e social das estruturas históricas. Também nesse sentido, o 

geógrafo britânico Michael Conzen (1907-2000) contribuiu para o entendimento do 

espaço urbano como sendo o efeito das camadas construídas pelas diversas 

sociedades que o habitaram, refletindo suas características culturais e dando sentido 

à identificação dos habitantes com a paisagem resultante (BANDARIN E OERS, 

2012, p. 25-27). Na prática, no entanto, essas análises encontraram muitas 

limitações para sua aplicação. 

Outra vertente de estudos, a percepção do espaço urbano, foi encabeçada em dois 

segmentos. No primeiro deles, o arquiteto britânico Gordon Cullen (1914-1994) 

utilizou o termo “paisagem urbana” para designar o elemento organizador dos 

aspectos construídos e naturais da cidade na percepção dos indivíduos. Sua 

contribuição se baseia em analisar as experiências individuais sensoriais e 

memoriais dos cidadãos ao viverem em suas cidades. Entretanto, suas análises 

envolviam os elementos físicos da paisagem urbana, considerando os indivíduos 

apenas enquanto observadores, e não como agentes da paisagem.  

No segundo eixo, o americano Kevin Lynch (1918-1984) criou uma teoria sistemática 

da cidade, em que a imagem mental construída pelo indivíduo observador sobre o 

ambiente urbano é primordial na leitura de suas características. Nesse eixo a base 

da análise não parte do técnico e sim dos habitantes da cidade. O autor também 

escreveu sobre os processos de mudanças do ambiente urbano e concluiu que a 

habilidade de escolher o que preservar é preferível a manter tudo inflexivelmente 

igual ao do passado.  

Às primeiras críticas feitas ao modelo morfológico de análise urbana da Escola 

Italiana, considerado muito determinista e pautado na materialidade, apresentaram-
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se novos modelos, tais como o de Christian Norberg-Schulz5 (1926-2000) sobre a 

fenomenologia, ou seja, o relacionamento entre homem e ambiente. “Genius loci”, 

ou o “espírito do lugar”, foi o termo apropriado da mitologia romana por Norberg-

Schulz para explicar o significado dado pelos habitantes aos lugares de seu 

cotidiano, os quais, sem a percepção dos indivíduos, são apenas sítios, não lugares. 

Essa abordagem está centrada nas relações de carácter intangível existentes entre 

as comunidades e os elementos concretos do espaço que habitam, o que 

contribuiria para o entendimento dos aspectos imateriais do patrimônio no futuro.  

As diversas discussões mencionadas sobre a cidade na pós-modernidade 

contribuíram e influenciaram as políticas preservacionistas formuladas nesse 

período, orientando novos princípios e ferramentas. Duas novas dimensões foram 

consideradas acerca do patrimônio urbano: a percepção sociocultural dos contextos 

locais diversificados e os processos de mudança ao longo do tempo.  

Tais mudanças foram reflexos da “virada cultural” ocorrida nos anos de 1960 e da 

“virada comunicativa”, a partir da década de 1980, processos que induziram a 

ampliação do conceito de patrimônio para além dos aspectos históricos e artísticos, 

abrangendo aspectos culturais, sociais e antropológicos e deslocando o foco dos 

“monumentos” do passado para os “lugares” da vida humana.  

O PATRIMÔNIO CULTURAL E AS NOVAS POLÍTICAS PRESERVACIONISTAS 

Em meio à multiplicação de novas ideias no campo do patrimônio, a UNESCO 

propôs, em sua primeira Conferência Geral, em 1972, um sistema internacional de 

categorias para identificação dos bens que passariam a integrar sua Lista do 

Patrimônio Mundial. Elaborada na ocasião, a Convenção para a Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural foi pioneira na criação da ideia de 

responsabilidade coletiva pelos bens de “valor excepcional universal”, e não apenas 

nacional. Porém o principal ponto de inflexão da Convenção de 1972 foi a definição 

de “patrimônio cultural” e “patrimônio natural”, considerados como duas grandes 

categorias distintas de bens.  

                                                           
5
 Em “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, publicado em 1980 (NORBERG-

SCHULZ, 1980). 
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Evidentemente, o conceito de patrimônio cultural estabelecido à época não era tão 

abrangente como o que se entende atualmente, visto que continua em processo de 

reconstrução constante. Isto é patente nas considerações sobre os bens culturais, 

em que a UNESCO incluiu os conjuntos edificados possuidores de valores de 

história, arte e ciência, considerando as paisagens apenas como meio de integração 

entre as construções, não como um bem cultural per se. No entanto, a maior 

implicação do termo “cultural” nessa Convenção está relacionada à inclusão cada 

vez maior de diversidades culturais, de períodos históricos distintos, de 

manifestações da arte popular, de identidades e de tradições vivas ao rol dos bens 

preserváveis (FIGUEIREDO, 2014, p. 96). A partir de então, essa noção mais ampla 

de patrimônio seria incorporada às cartas patrimoniais.  

Nesse sentido, alguns documentos foram publicados no intuito de atualizar e 

aprofundar tópicos sobre o patrimônio urbano, dentre os quais destacamos a 

Declaração de Amsterdã (1975), a Recomendação de Nairobi (1976) e a Carta de 

Washington (1987). Na Declaração de Amsterdã, estabeleceu-se o conceito de 

“Conservação Integrada”, utilizado no Plano de Bologna, referente à abordagem de 

integração das áreas urbanas históricas ao planejamento das cidades 

contemporâneas, visando sua utilização segundo os novos usos e necessidades 

sociais. Essa integração proposta evidencia o amadurecimento de uma visão global 

da tutela dos conjuntos e sítios, em suas diversas escalas. Ademais, tanto os 

edifícios mais relevantes, como os mais modestos, sem esquecer os da época 

moderna, assim como o espaço urbano em que se integram, são considerados na 

proteção global.  

Além disso, essa Declaração indicou uma série de novas diretrizes de planejamento, 

como a participação de diferentes esferas do poder público, a colaboração entre 

equipes multidisciplinares e a conscientização das comunidades envolvidas. A 

necessidade de se proteger a estrutura social das áreas históricas da cidade 

também foi contemplada. Logo, a compreensão do espaço urbano como organismo 

vivo atingiu uma dimensão cultural, para além da histórica e formal, incorporando-se 

as relações sociais e funcionais existente nesses ambientes.  

Um ano depois, em 1976, foi redigida a Recomendação de Nairobi, a qual trata 

sobre a salvaguarda e o papel contemporâneo das áreas históricas. Essa 
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Recomendação é considerada um documento fundamental sobre o tema, por reunir 

as definições e diretrizes mais relevantes até então, entre elas, a importância da 

cidade histórica como expressão cultural para indivíduos e sociedade; a 

necessidade de se entender a cidade histórica e seu entorno como um todo 

coerente, cuja proteção deve ser feita através de políticas públicas e legislação 

urbana; e a necessidade de se conservar a estrutura física, associada à revitalização 

social e cultural. No contexto da publicação da Recomendação, existia uma ideia 

otimista da capacidade das gestões em lidar com as questões urbanas. Porém 

enxergava-se o plano social como bastante estático e por isso não foram 

consideradas as rápidas mudanças econômicas e sociais que viriam a dificultar a 

execução dos planos governamentais.  

Apesar dos grandes avanços metodológicos, em termos de abrangência conceitual, 

essa Recomendação ainda enfocava os conjuntos e sítios históricos, tratando a 

paisagem apenas como a “ambiência” dos conjuntos, ou seja, “[...] o quadro natural 

ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a 

eles se vincula de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou 

culturais” (IPHAN, 2004, p. 221). 

Visando complementar questões anteriores da Carta de Veneza, o ICOMOS 

escreveu, em 1987, a Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades 

Históricas, conhecida como Carta de Washington. Esse foi o primeiro documento 

tratando exclusivamente do patrimônio urbano, buscando uma compreensão mais 

atenta de seus valores intrínsecos, como por exemplo, o valor simbólico de “lugar”, 

que expressa o sentido de pertencimento desenvolvido em comunidade.  

OS VALORES INTANGÍVEIS DO PATRIMÔNIO 

Após a publicação das Cartas de Nairóbi e de Washington, nas décadas de 1970 e 

1980, respectivamente, nenhuma outra carta internacional foi escrita tratando 

exclusivamente do patrimônio urbano. Todavia as discussões sobre patrimônio 

seguiram intensas, buscando expandir-se além do âmbito estritamente europeu e da 

dimensão material unicamente.  

A partir dos anos de 1980, intensificaram-se as influências dos estudos 

antropológicos e sociológicos, como também, de visões menos eurocêntricas na 
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definição de patrimônio cultural. Em um contexto mais regional, a Carta para os 

Lugares de Significância Cultural ou Carta de Burra, que foi redigida em 1979, na 

Austrália, adiciona questões não incutidas na cultura ocidental, sobre valores 

intangíveis, espirituais e simbólicos atribuídos aos lugares. Dessa forma, o que se 

almeja preservar nesses bens são seus valores de significância cultural, e não a 

materialidade do local em si. 

Outro documento de contexto regional, a Carta de Itaipava, no Brasil, de 1987, 

considera o patrimônio urbano constituído não apenas pelos aspectos construídos 

da cidade, mas também pela experiência humana dos habitantes, um patrimônio 

vivo. Em seus princípios, a Carta destaca a importância de se preservar as 

atividades tradicionais dos residentes nos processos de requalificação urbana, uma 

vez que o valor social deve prevalecer sobre o valor de “venda” para as demandas 

do mercado. 

Na Carta de Nara, de 1994, os dilemas sobre a autenticidade dos bens materiais 

vieram à tona, graças à discussão sobre a reconstrução cíclica dos templos de Ise, 

no Japão, em que as técnicas tradicionais de construção são mais relevantes que a 

manutenção dos materiais originais. Assim, entende-se que os critérios de 

autenticidade devam ser aplicados considerando e respeitando a diversidade cultural 

e as diferentes visões sobre os valores materiais e imateriais para casa sociedade. 

Essa perspectiva oriental foi ratificada, anos mais tarde, na Carta para a 

Conservação de Cidades e Localidades Históricas do Japão, em 2000.  

Estas ampliações na concepção de patrimônio cultural culminaram na Conferência 

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, realizada em 

2003, quando finalmente se instituiu uma definição para aqueles bens cuja valoração 

se justifica por seus aspectos intangíveis. A Conferência define patrimônio cultural 

imaterial como:  

“[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - 
junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes 
são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, 
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana”. 
(UNESCO, 2006, p. 04) 
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Apontaram-se também medidas para a preservação dos bens imateriais, a qual deve 

ser integrada aos de natureza material: a produção de inventários, a integração das 

medidas de salvaguarda ao planejamento urbano e territorial, a educação 

patrimonial com as comunidades portadoras dos bens, entre outras. 

O IPHAN E AS POLÍTICAS NACIONAIS DE PRESERVAÇÃO  

Os processos de ampliação da noção de patrimônio cultural, ocorridos no âmbito 

internacional, ao longo da segunda metade do séc. XX, refletiram-se no contexto 

brasileiro, ainda que com algumas particularidades. Com a ascensão do Regime 

Militar, em 1964, e a realização da primeira Conferência Mundial da UNESCO de 

1972, as políticas patrimonialistas brasileiras passaram a sofrer profundas 

mudanças. Os poderes nacionais perderam força para o poder transnacional do 

capital, forjando novos valores a favor de outros tipos de identidade (religiosa, 

étnica, ideológica etc.). Grupos antes ignorados começaram a lutar por sua inclusão 

nas práticas valorativas e preservacionistas, norteados principalmente por estudos 

antropológicos do campo das Ciências Sociais (CHUVA, 2011, p. 157).  

A conscientização sobre a rica diversidade cultural do país, o crescimento das 

cidades e a insuficiência dos antigos mecanismos de salvaguarda em proteger o 

patrimônio brasileiro das ameaças da especulação imobiliária exigiram a 

democratização dos critérios de escolha dos bens patrimoniais e um novo modelo 

descentralizado de gestão desses bens. Influenciado pela conjuntura internacional, 

em 1975, o governo militar criaria o primeiro plano oficial, no Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), capaz de organizar políticas públicas em prol da preservação 

cultural no Brasil, incluindo-a entre as metas de desenvolvimento social do período.  

Na nova política cultural, germinavam ideias de pluralidade e diversidade, porém 

ainda dividida em duas frentes, a “patrimonial”, que culminaria na criação da 

Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), em substituição à CNF, em 1975, e a 

“executiva”, representada pelo IPHAN, a partir de 1970, em lugar do antigo SPHAN, 

o qual receberia, mais uma vez, a maior parte dos recursos do MEC. 

Sobre influência da Carta de Veneza, os conjuntos e sítios históricos passaram a 

figurar de forma determinante nas políticas do IPHAN. Muitos tombamentos 

ocorreram nesse período, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, 
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investindo-se na execução de restauros de centros históricos inteiros. Destacamos 

que, ao considerar os conjuntos e sítios urbanos como monumentos per se, o 

IPHAN tombou algumas paisagens por seu valor cultural, enquanto composição 

entre os elementos do conjunto construído e elementos geográficos naturais, um 

avanço em relação aos primeiros tombamentos, em que as paisagens conotavam 

apenas o entorno dos bens.  

Outra vertente surgiu através da figura de Aloísio Magalhães, fundador do Centro 

Nacional de Referência Cultural (CNRC), e começou a aproximar a cultura popular 

do desenvolvimento econômico e do mercado. Ante uma crise, Aloísio Magalhães se 

articulou politicamente para assumir a frente do IPHAN e impedir que os projetos do 

CNRC fossem paralisados. Iniciou-se assim a chamada “fase moderna” da trajetória 

de preservação brasileira, que se aproximaria mais de uma concepção integradora. 

Aliás, neste momento, a obra de Mário de Andrade seria evocada para guiar um elo 

entre duas frentes historicamente apartadas, forjando-se uma continuidade 

inexistente na história do IPHAN para legitimar as novas políticas. No entanto, 

apesar dos avanços na organização institucional, trazidos por essa reestruturação, 

as disputas por hegemonia e recursos passaram a acontecer internamente no órgão.  

Segundo Ribeiro (2007), “[...] no período em que Aloísio Magalhães assume a 

presidência do IPHAN (1979-1982) o interesse pelo patrimônio natural é renovado 

dentro do Instituto” (RIBEIRO, 2007, p. 104). Nesse momento, são tombadas 

algumas paisagens enquanto sítios naturais, recebendo atenção das políticas 

preservacionistas pela beleza cênica de sua natureza. 

Com o reconhecimento dos tecidos urbanos históricos como bens de valor 

patrimonial, veio à tona a necessidade de integração entre as políticas de 

preservação e as demais esferas do poder público, reguladoras do espaço urbano. 

Nesse cenário, as críticas apontam para a desconexão entre os tombamentos, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal, e os planos de desenvolvimento urbano e 

regional, como entraves para a resolução dos problemas referentes à preservação 

dos conjuntos edificados e sua inserção na dinâmica da cidade contemporânea.  

Com o fim do regime militar, em meados da década de 1980, a elaboração da nova 

Constituição Brasileira de 1988, mais ampla e plural, contribuiu para a atualização 

da noção de patrimônio cultural no Brasil, ao trazer para a cena política os bens 
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imateriais, inclusive através de legislação própria que atendesse suas 

especificidades, o Registro dos Bens Imateriais, o qual foi finalmente instituído no 

ano 2000. Nessa primeira década do novo milênio, o IPHAN empreendeu 

importantes projetos de inventário do patrimônio cultural brasileiro, incluindo o 

Barcos do Brasil, através do qual as técnicas tradicionais de construção das 

diferentes embarcações à vela do país, incluindo-se os botes bastardos de 

Camocim, foram registradas enquanto saberes e ofícios no rol de bens imateriais.  

Entretanto, a aplicabilidade das políticas públicas de salvaguarda do patrimônio 

brasileiro continuou aquém dos avanços conceituais alcançados no final do séc. XX.  

Apesar da inclusão do Registro nas políticas do IPHAN, a união das naturezas 

material e imaterial se deu apenas em âmbito institucional e não conceitual.   

Nesse sentido, Chuva (2011, p. 163) aponta algumas pistas a serem seguidas na 

direção de se alcançar a preservação da cultura em sua totalidade coesa. 

Primeiramente, a autora indica a necessidade de se colocar em destaque os 

sentidos e significados que os grupos atribuem aos bens, independentemente da 

natureza ou tipo de bem. Em segundo lugar, a importância de se identificar os 

sujeitos e grupos produtores de sentido e se explicitar quais estão sendo 

privilegiados, evitando-se processos de “gentrificação” e de perda dos sentidos 

relevantes para a sociedade detentora dos bens. E, finalmente, a autora aponta a 

apropriação da noção de paisagem cultural pelas instituições de preservação do 

patrimônio, como fator de grande relevância no processo de superação da dicotomia 

entre bens materiais e imateriais.  

 

2.3. A NOÇÃO DIALÓGICA DE PAISAGEM CULTURAL  

 

Foram necessários aproximadamente dois séculos de desenvolvimento de estudos 

em diversas áreas do saber, tais como Arquitetura, Urbanismo, Artes, História, 

Geografia, Psicologia e Antropologia, para que se delineassem concepções mais 

alargadas de patrimônio cultural e natural, material e imaterial, as quais foram sendo 

incorporadas e sintetizadas nos documentos de organizações nacionais e 

internacionais de salvaguarda. Ao longo desse processo, o conceito de paisagem foi 



69 
 

utilizado com diferentes conotações: no sentido de entorno natural dos monumentos; 

em relação ao valor dos aspectos morfológicos e estéticos dos sítios e conjuntos 

urbanos; referindo-se às análises psicológicas e perceptivas acerca da relação entre 

o observador e o ambiente.  

Apesar das mencionadas conquistas no campo teórico, as quais influenciaram 

também a formulação de novas diretrizes e instrumentos de preservação, na prática, 

predominam modelos de gestão do patrimônio atrelados apenas aos órgãos 

especializados, isolados ou ainda pouco integrados aos demais processos de 

construção e reconstrução das cidades. 

A fim de compreendermos os avanços pretendidos com a apropriação do conceito 

de paisagem cultural na direção de uma nova ampliação da noção de patrimônio e 

atualização das políticas preservacionistas, é necessário explorarmos primeiramente 

o desenvolvimento desse conceito na Geografia Cultural, para que possamos 

diferenciá-lo das acepções de paisagem anteriores e entender como ele foi 

reformulado em uma nova abordagem de cunho patrimonial.  

Procuramos então identificar as diferentes interpretações de paisagem na Geografia 

Cultural, observando os avanços da matéria a partir de seus teóricos mais 

relevantes – Carl Sauer, Vidal de La Blache, Dennis Cosgrove e Augustin Berque –, 

para finalmente, contextualizarmos o momento de apropriação do conceito pelos 

principais organismos nacionais e internacionais de preservação do patrimônio 

cultural, os quais agregaram outros sentidos e novas intenções na abordagem das 

paisagens culturais. 

A PAISAGEM NA GEOGRAFIA CULTURAL 

Como vimos, a paisagem é um conceito subjetivo, o qual assumiu significados e 

acepções de forma cumulativa ao longo da história da humanidade. Contudo, foi na 

Geografia que pioneiramente se utilizou a paisagem como um termo passível de ser 

analisado a partir de métodos científicos, entendido como a materialização da 

interação do homem com os elementos da natureza.  

Dois dos primeiros pensadores da paisagem, os intelectuais alemães Alexander Von 

Humboldt (1769-1859) e Carl Ritter (1779-1859), considerados fundadores do 

campo científico da Geografia Clássica no séc. XIX, passaram a estudar as 



70 
 

diferentes fisionomias de determinadas porções da Terra. No final desse mesmo 

século, Otto Schlüter (1872-1959) introduziu o termo “paisagem cultural”, como o 

território transformado pelo homem, diferindo-a da “paisagem natural” e procurando 

analisar os mecanismos de transformação dessa segunda naquela primeira. Seus 

trabalhos deram início à definição da Geografia Cultural como subcampo da 

Geografia Moderna, no qual a paisagem cultural assume papel central, uma vez que 

explora particularmente os produtos culturais da relação Homem/Natureza ou 

Homem/Território e suas variações temporais e espaciais.  

No início do séc. XX, os estudos geográficos sobre a paisagem cultural receberam o 

status de subcampo independente da Geografia, denominado Geografia Cultural.  

Ribeiro (2007) explica que dentro da Geografia se distingue uma variedade de 

abordagens sobre o conceito de paisagem cultural, fato que causa confusão em 

torno de suas múltiplas definições. No entanto, o autor afirma que “o conceito de 

paisagem possui uma riqueza de possibilidades que não pode deixar de ser 

explorada, ao preço de um empobrecimento do próprio conhecimento humano” 

(RIBEIRO, 2007, p. 31). O mesmo autor enfoca as principais correntes de 

pensamento, que se distinguem pelas bases epistemológicas sob as quais foram 

construídas, positivistas ou subjetivistas/marxistas: a Geografia Cultural Tradicional, 

a Geografia Humanista e a Nova Geografia Cultural.  

Os primeiros estudos no novo subcampo consideravam como objeto de análise 

apenas os aspectos físicos da paisagem, por entendê-los como os únicos 

mensuráveis, excluindo os fatos não materiais da atividade humana (RIBEIRO, 

2007, p. 20). De carácter positivista, a primeira e mais difundida corrente, o “Método 

Morfológico de Análise da Paisagem”, foi desenvolvida por Carl Sauer (1889-1975), 

geógrafo norte-americano, considerado o pai da Geografia Cultural. Sauer 

compreendia a paisagem como resultado formal das relações culturais humanas, 

que, agindo sobre o espaço e o tempo, transformam o meio natural. Pode-se 

considerar que a principal contribuição de seu método para os estudos da paisagem 

cultural consiste na possibilidade de se investigar, classificar e mensurar os 

elementos de composição da paisagem e suas relações. De acordo com Chiuratto 

(2015, p. 40), Sauer foi pioneiro ao incorporar o fator temporal em seus estudos 

morfológicos da paisagem, compreendendo tanto a influência dos fenômenos 
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naturais no desenvolvimento das sociedades e culturas, como a força 

transformadora do homem para modelar a paisagem ao longo dos anos.  

Na França, Paul Vidal de La Blache (1845-1918), assim como Sauer, colocava o 

problema da classificação das paisagens. Seu trabalho aborda de maneira objetiva a 

fisionomia dos lugares e a divisão do território em regiões, explicadas em razão dos 

diferentes gêneros de vida que vão se moldando ao longo do tempo, a partir das 

relações entre o homem e a natureza. A metodologia de Vidal de La Blache foi 

utilizada por autores brasileiros, na primeira metade do séc. XX, ao caracterizarem 

as diferentes paisagens nacionais. Aqui, mais uma vez, os aspectos formais são 

enfocados na análise das paisagens.  

Nos Estados Unidos, em finais da década de 1960, teve início um movimento de 

ruptura com o positivismo, de onde emergiu uma nova corrente, que refutava a 

Geografia Cultural de então, intitulada “Geografia Humanista”. Nesse movimento não 

houve uma abordagem única, porém entre seus adeptos é consenso que a 

paisagem: 

“[...] representa mais do que os remanescentes físicos da atividade humana 
sobre o solo, [...] é percebida como um documento a ser lido, resultante de 
um patamar moral, intelectual e estético alcançado pelo homem num dado 
momento do processo civilizatório”. (RIBEIRO, 2007, p. 24) 

Nota-se o caráter subjetivo com que as paisagens são analisadas na Geografia 

Humanista, dirigindo-se o foco para os homens e para o caráter simbólico dos 

lugares e suas individualidades, fugindo-se das generalizações da Geografia 

Cultural. 

Na década de 1980, o campo da Geografia Cultural passou por uma revisão 

conceitual, influenciada pelos estudos da Geografia Humanista, em que a “Nova 

Geografia Cultural” se contrapôs às ideias da então denominada “Geografia Cultural 

Tradicional”, passando a considerar na análise das paisagens os aspectos 

imateriais, ou seja, a carga simbólica atribuída à paisagem por diferentes 

observadores em diferentes tempos. Surgem novas teorias, admitindo a ideia 

comum de que cada grupo interpreta a paisagem de uma forma diferente segundo 

seus próprios conjuntos de símbolos.  

Dentro desse contexto, Denis Cosgrove (1948-2008) se tornou o principal 

representante de uma corrente de base teórica marxista, que estuda a simbologia 
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das paisagens a partir da relação entre a cultura e os meios de produção de uma 

sociedade. O autor enfatizou a importância de se estudar o relacionamento existente 

entre as duas ideias distintas de paisagem: a primeira, ligada à sensibilidade do 

observador diante da paisagem, e a segunda, ligada à noção de paisagem passível 

de análise empírica e analítica. 

Na década de 1990, o geógrafo francês Augustin Berque (1910-1995) ofereceu uma 

importante contribuição ao afirmar que “a paisagem não reside somente no objeto 

nem somente sobre o sujeito, mas na interação complexa entre os dois” (BERQUE 

apud RIBEIRO, 2007, p. 30), entendendo-se assim um esquema de dupla entrada, 

em que as estruturas formais contribuem para a formação da sociedade, ao mesmo 

tempo em que a sociedade grava na paisagem visual os símbolos de suas 

atividades.  

A partir das considerações dos teóricos da Nova Geografia Cultural, passa-se a 

entender que: 

“[...] a paisagem é sempre interpretada e reconhecida a partir de 
embasamentos culturais e atribuições simbólicas de seus observadores e, 
portanto, a delimitação de uma paisagem cultural deve levar em 
consideração os aspectos históricos além dos métodos puramente físicos”. 
(CHIURATTO, 2015, p. 41) 

Embora o trabalho dos geógrafos tenha contribuído com abordagens mais 

sociológicas, culturais e humanistas, como a ideia de paisagem cultural, a noção 

pictórica de paisagem embasava – e ainda hoje embasa – a atuação de diversas 

instituições responsáveis pela preservação do patrimônio cultural. Para Abalos 

(2004, p. 01), mesmo com as contribuições para o alargamento da noção de 

paisagem, muitas leituras contemporâneas ainda colocam o sujeito em uma posição 

de observador estático diante de um objeto, do qual não se sente parte, mas o qual 

possui, usa e explora. 

A institucionalização do conceito de paisagem cultural da Geografia como nova 

abordagem de preservação do patrimônio, aparece, no final do séc. XX, com o 

intuito de superar algumas questões em aberto, dentre elas essas interpretações 

reducionistas da paisagem.  

A ABORDAGEM DE PAISAGEM CULTURAL NO CAMPO DO PATRIMÔNIO 
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A publicação da Carta de Nara, em 1994, foi sintomática das transformações que 

aconteciam acerca da noção de patrimônio. Nesse contexto de expansão de valores, 

a UNESCO passou a discutir sobre o tratamento dialógico das dimensões do 

patrimônio, através da associação entre aspectos culturais e naturais, tangíveis e 

intangíveis, ainda que não houvesse uma categoria que abrangesse todos esses 

valores.  

Além dessas questões, as discussões em torno do desenvolvimento sustentável 

provocaram uma valorização das relações harmoniosas existentes entre os homens 

e o meio ambiente. Também de 1994, a Carta para as Cidades e Vilas Europeias 

rumo à Sustentabilidade ou Carta de Aalborg encara a sustentabilidade como um 

processo de planejamento criativo, em âmbito local, cujas decisões priorizam a 

manutenção e a conservação de usos tradicionais, da qualidade de vida e dos 

ecossistemas naturais. A interdependência regional e ambiental igualitária entre 

cidade e campo também é destacada como importante requisito aos processos 

sustentáveis. 

Foi nesta conjuntura que, em 1992, completando a Convenção da UNESCO para o 

Patrimônio Mundial de 1972, as Paisagens Culturais passaram a figurar como nova 

categoria na Lista do Patrimônio Mundial, consideradas como o produto das 

relações entre o homem e o meio ambiente, construído ao longo do tempo pelas 

diversas sociedades que incidiram sobre determinado território (RIBEIRO, 2007, p. 

41). O encontro preparatório para a revisão da Convenção contou com profissionais 

de campos epistemológicos diversos, tais como arqueólogos, historiadores, 

geógrafos, biólogos, arquitetos e planejadores urbanos. 

É interessante observar que, nos estudos da Geografia Cultural, toda paisagem 

resultante da interação humana com a natureza é considerada uma paisagem 

cultural; entretanto, para a UNESCO, enquanto instituição de preservação do 

patrimônio, o termo “cultural” se refere apenas às paisagens excepcionais, bastante 

homogêneas e ilustrativas da identidade dos grupos sociais que as modelaram.  

A partir de então, a UNESCO passaria a receber dossiês de inscrição de paisagens 

do mundo todo a serem analisados pelo ICOMOS. Nos dossiês deveria constar, 

além de documento com leitura e valoração da paisagem cultural em questão, um 

plano de gestão integrada, objetivando comprovar a viabilidade da manutenção de 
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seus valores. As propostas deveriam ser elaboradas por uma equipe multidisciplinar, 

em colaboração e em completo acordo com as comunidades locais. 

Os mencionados debates desse período iriam repercutir nas políticas do meio 

ambiente e de patrimônio na Europa. No ano de 1995, o Comitê de Ministros do 

COE adota a Recomendação R (95) 9, que versa sobre a conservação integrada 

das áreas de paisagem cultural europeias, indicando a inclusão desta abordagem 

nas políticas patrimoniais dos Estados-membros. Esta Recomendação se vale de 

“[...] uma noção alargada e integradora da relação entre a natureza e os grupos 

sociais, assim como entre o patrimônio material e o imaterial, considerando que tais 

relações são dinâmicas” (PEREIRA, 2018, p. 56). 

Como resultado da Recomendação R(95) 9, a Convenção Europeia da Paisagem 

(CEP), publicada em 2000, impulsionada pelo COE, instituiu políticas públicas no 

âmbito da União Europeia, objetivando o estabelecimento e a manutenção de uma 

identidade cultural tendo a paisagem como base. A Recomendação R(95) 9: 

“[...] estabeleceu a necessidade da implementação por parte dos Estados 
signatários de procedimentos de participação e integração das questões da 
paisagem às políticas sociais, econômicas, de planejamento urbano, de 
cultura, de meio ambiente, de agricultura, dentre outras que a impactem”. 
(PEREIRA, 2018, p. 57) 

De acordo com Figueiredo (2014), isso implica na criação de novas formas de 

gestão integrada, “nas quais o patrimônio seja tomado efetivamente como um dos 

elementos estruturadores do planejamento territorial” (FIGUEIREDO, 2014, p. 88). 

Observamos que essa abordagem apresenta pontos notadamente vinculados ao 

conceito de conservação integrada6. 

                                                           
6
 Silvio Zancheti (2003) elencou de forma resumida os princípios essenciais da conservação 

integrada, sistematizados na Declaração de Amsterdã, de 1975, a saber: “O patrimônio arquitetônico 
contribui para a tomada de consciência da comunhão entre história e destino; o patrimônio 
arquitetônico é composto de todos os edifícios e conjuntos urbanos que apresentem interesse 
histórico ou cultural. Nesse sentido, extrapola as edificações e conjuntos exemplares e monumentais 
para abarcar qualquer parte da cidade, inclusive a moderna; o patrimônio é uma riqueza social; 
portanto, sua manutenção deve ser uma responsabilidade coletiva; a conservação do patrimônio deve 
ser considerada como o objetivo principal da planificação urbana e territorial; as municipalidades são 
as principais instituições responsáveis pela conservação; portanto, devem trabalhar de forma 
cooperada; a recuperação de áreas urbanas degradadas deve ser realizada sem modificações 
substanciais da composição social dos residentes nas áreas reabilitadas; a conservação integrada 
deve ser calcada em medidas legislativas e administrativas eficazes; a conservação integrada deve 
ser apoiada por sistemas de fundos públicos que apoiem as iniciativas das administrações locais; a 
conservação do patrimônio construído deve ser assunto de programas de educação especialmente 
dos jovens; deve ser encorajada a participação de organizações privadas nas tarefas da conservação 
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Na primeira década do novo milênio, inicia-se uma revisão dos princípios de 

preservação do patrimônio, em escala urbana e regional, procurando conciliá-los às 

novas demandas da sociedade. Esse é um processo ainda em andamento, porém 

dois documentos vieram para sintetizar muitas das contribuições já feitas e atualizar 

as políticas: o Memorando de Viena (2005) e a Declaração de Quebec (2008). 

O Memorando de Viena foi o primeiro documento em 20 anos a atualizar as políticas 

de preservação em escala global; nasceu da preocupação com as rápidas 

mudanças ocorridas dentro, perto ou no perímetro das áreas históricas, que 

interferiam na integridade visual dessas áreas sem que houvesse ferramentas para 

lidar com essas transformações. O Memorando foi elaborado em uma Conferência 

Mundial da UNESCO, em que se propôs a noção de “paisagem urbana histórica”, a 

qual reinterpretaria os valores da cidade histórica e, portanto, requereria novas 

abordagens e novas ferramentas que tratassem todas as dimensões do patrimônio e 

que conseguissem lidar com as muitas pressões do desenvolvimento urbano.  

O instrumento de Paisagem Urbana Histórica foi criado para suprir a necessidade de 

se preservar paisagens urbanas de valor cultural frente às ameaças típicas do 

ambiente urbano em rápida e constante transformação, incorporando as ideias da 

Conservação Integrada e do conceito de “espírito do lugar” de Norberg-Schulz. 

Carneiro (2012, p. 299) relata que essa abordagem foi adotada por vários países 

europeus, tais como Espanha, Portugal e Inglaterra. Entretanto, segundo Chiuratto 

(2015, p. 53), esse conceito surge devido aos diversos conflitos de compreensão da 

categoria de Paisagem Cultural da UNESCO, que na prática ainda não absorvia 

contextos urbanos contemporâneos e complexos.  

A Declaração de Quebec, de 2008, também trouxe o conceito de “espírito do lugar”, 

enquanto conjunto de bens materiais (sítios, paisagens, edificações, objetos) e 

imateriais (memórias, depoimentos orais, documentos escritos, rituais, festivais, 

ofícios, técnicas, valores, odores), físicos e espirituais, que dão sentido, valor, 

emoção e mistério ao lugar, de tal modo que o espírito constrói o lugar e, ao mesmo 

tempo, o lugar constrói e estrutura o espírito (ICOMOS, 2008, p. 03). Essa 

abordagem de valoração dos sítios é baseada na interação e na construção mútua 

                                                                                                                                                                                     
integrada; dever ser encoraja a construção de novas obras arquitetônicas de alta qualidade, pois elas 
serão o patrimônio de hoje para o futuro” (ZANCHETI, 2003, p. 109). 
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entre elementos tangíveis e intangíveis, em que os aspectos intangíveis devem ser 

considerados na elaboração de políticas, de legislação urbana e de restauros.  

Bandarin e Oers (2012, p. 61) concebem que os temas tratados nesses encontros 

entre 1990 e os anos 2000 apontam para a formação embrionária de um novo 

paradigma de preservação do patrimônio: há uma tentativa de se desenvolver 

abordagens, instrumentos e ferramentas que possam valer para toda a diversidade 

de culturas e patrimônios mundiais. Nesse sentido, a abordagem de paisagem 

cultural se configurou como um campo fértil.  

No contexto brasileiro, como vimos, na década de 2000, o IPHAN empreendeu uma 

política nacional incutida de fazer o reconhecimento da diversidade do patrimônio 

brasileiro para todas as regiões do país, através de inventários temáticos. Em 2006, 

o arquiteto Dalmo Vieira Filho criou os projetos “Barcos do Brasil” e “Roteiros 

Nacionais de Imigração” de inventário e valorização das embarcações tradicionais 

brasileiras e das construções típicas dos antigos imigrantes europeus no Brasil, 

respectivamente. Quando Vieira Filho assumiu a direção do Departamento do 

Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM), tornou esses projetos os propulsores 

da nova política de paisagem cultural que se estabeleceria três anos depois. Essa 

política seria pautada na preservação dos:  

“[...] modos de vidas em direta interação com a natureza, conformando 
paisagens de interesse patrimonial em contextos que sofrem processos de 
desaparecimento por conta do avanço da sociedade urbana, focando 
grupos sociais empobrecidos ou desfavorecidos”. (PEREIRA, 2018, p. 88) 

Em 2009, quase duas décadas após a criação da categoria de Paisagem Cultural da 

UNESCO, o IPHAN instituiu um instrumento jurídico, a Chancela de Paisagem 

Cultural Brasileira, através da Portaria nº 127/2009, visando o reconhecimento e 

gestão compartilhada das paisagens que denotam valor de patrimônio nacional, 

entendidas como “[...] o produto das relações dos grupos sociais sobre a natureza 

em que estão inseridos” (PEREIRA, 2018, p. 79).  

O instrumento foi criado objetivando atender às demandas de novas referências 

culturais, as quais só poderiam ser preservadas se tomadas por seus valores 

materiais e imateriais, naturais e culturais de maneira associada. Ademais, o 

instrumento possibilitaria a atuação sobre o patrimônio cultural de grupos sociais em 

contextos de vulnerabilidade por meio de ações de valorização.  
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Nesse contexto, a equipe do IPHAN-CE, apoiada pelos técnicos do DEPAM, iniciou 

os estudos simultâneos com vistas ao registro dos botes bastardos e à chancela de 

paisagem cultural em Camocim, ainda em 2009, objetivando a valorização das 

tradições pesqueiras da comunidade ribeirinha associadas à paisagem natural da 

foz do Rio Coreaú, onde se desenvolvem.  

* * * 

Tanto o conceito, quanto a aplicação prática da abordagem de paisagem cultural foi 

inserida no campo do Patrimônio Cultural em contextos e com propostas diferentes. 

Por ser ainda uma abordagem nova, incita discussões ainda inconclusas, em que se 

apontam diversas apropriações do conceito. Entretanto, o que há em comum às 

iniciativas de todas as instituições e organismos é a intenção de empregá-la 

buscando responder às principais inquietações contemporâneas quanto à valoração 

e a gestão dos bens patrimoniais em suas dimensões material e imaterial, natural e 

cultural.  

Segundo Bandari e Oers (2012, p. 68-72) a revisão das abordagens de preservação 

devem incluir algumas questões-chave como centro das discussões atuais, entre 

elas: uma nova reflexão sobre os valores e significados do patrimônio; o 

entendimento da mutabilidade das paisagens e a interpretação dos limites de 

mudança aceitáveis; a revisão das contribuições das abordagens de 

desenvolvimento econômico sustentável na área do patrimônio; e a necessidade de 

se desenvolver novas ferramentas de identificação e preservação, principalmente 

envolvendo atividades participativas, para que se possam abranger tanto as 

manifestações excepcionais de cultura, como os lugares representativos do 

cotidiano das comunidades detentoras.  

Nas últimas três décadas, desde a criação da categoria de Paisagem Cultural pela 

UNESCO, uma grande quantidade de pesquisas procurou analisar a capacidade e o 

alcance das novas categorias e instrumentos em responder às demandas as quais 

se propuseram, refletindo sobre as possíveis reformulações necessárias. 

Destacamos a importância dessas análises para a escolha assertiva de uma 

abordagem que viabilize a valoração da paisagem cultural em Camocim, uma vez 

que aquela empregada pelo IPHAN, à época, não foi capaz de garantir o 

reconhecimento de seus valores de maneira integral.  



3 .  V A L O R A Ç Ã O  D E
P A I S A G E N S  C U L T U R A I S
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3. VALORAÇÃO DE PAISAGENS CULTURAIS 

 

A partir das reflexões anteriores sobre a conceituação de paisagem cultural para as 

políticas de Patrimônio Cultural, podemos discutir como as diferentes visões e 

práticas nesse campo determinaram as distintas formas de se abordar os bens 

culturais. Como o presente trabalho enfoca os processos de leitura e 

reconhecimento das paisagens culturais, a pesquisa recai sobre a atuação valorativa 

nas abordagens da UNESCO, do COE e do IPHAN.  

Damos início à análise das abordagens de valoração de cada instituição partindo de 

algumas questões principais: “o que é a paisagem cultural?”; “para que serve essa 

abordagem?”; “de que forma será implementada?”; e “em que escala será 

aplicada?”. As respostas a essas perguntas objetivam esclarecer, respectivamente, 

o conceito, os objetivos, os modelos e as escalas de atuação de cada abordagem.  

É importante frisar que, dentro de uma mesma instituição, é possível haver mais de 

um tipo de abordagem de paisagem cultural, uma vez que, na prática, não se aplica 

sempre o que está definido por norma ou lei, principalmente quando estas deixam 

lacunas para diferentes interpretações. Em vista disso, salientamos também 

aspectos da aplicação prática de cada abordagem, para que se compreenda como 

foram rebatidas em diferentes métodos de valoração. 

A comparação dessas abordagens e de suas possibilidades de aplicação prática 

oferece subsídios para a etapa seguinte de definição de caminhos alternativos à 

valoração da paisagem de Camocim, em que escolhemos a dupla abordagem 

valorativa do COE e construímos um método fundamentado na CEP, orientados, 

principalmente, pela metodologia do IAPH, uma vez que esse instituto desempenha 

um trabalho de referência mundial em reconhecimento de paisagens culturais. 
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3.1. A UNESCO 

 

Como vimos anteriormente, a UNESCO foi pioneira na criação de uma nova 

categoria para inscrição de Paisagens Culturais no Livro do Patrimônio Mundial, em 

1992, cujo objeto de valoração consiste na combinação dos aspectos materiais e 

imateriais do território. Mais de uma década após a definição dessa primeira 

abordagem, o Memorando de Viena, ocorrido em 2005, apresentou o instrumento de 

Paisagem Histórica Urbana, o qual trata exclusivamente de paisagens em contextos 

urbanos. 

A CATEGORIA DE PAISAGEM CULTURAL  

Sobre o conceito de paisagem cultural da UNESCO, nas Orientações para a 

Inscrição de Tipos Específicos de Bens na Lista do Patrimônio Mundial, do 

documento de Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Patrimônio 

Mundial, temos: 

“As paisagens culturais são bens culturais e representam as „obras 
conjugadas do homem e da natureza‟ [...]. Ilustram a evolução da sociedade 
e dos povoamentos ao longo dos tempos, sob a influência de 
constrangimentos físicos e/ou das vantagens oferecidas pelo seu ambiente 
natural e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, internas e 
externas”. (UNESCO, 2018, p. 69) 

Ainda sobre as Orientações, a UNESCO indica a valoração das técnicas tradicionais 

de utilização dos solos e das relações espirituais com a natureza na seleção das 

paisagens culturais, visto que a preservação desses elementos pode contribuir para 

a manutenção sustentável dos recursos da terra e dos valores naturais da paisagem.  

Apesar dos avanços teóricos da Geografia Humanista e da Nova Geografia Cultural 

no tocante à ampliação da noção de paisagem cultural, segundo Ribeiro (2007, p. 

112), uma das linhas geográficas que mais influencia a seleção de paisagens pela 

UNESCO provém da Geografia Cultural Tradicional ou “escola saueriana”. 

Figueiredo (2013, p. 89) relata que a UNESCO chega a citar o conceito clássico de 

Sauer sobre a paisagem em muitos de seus documentos. Além da própria definição 

de paisagem cultural da UNESCO ser bastante característica dos apontamentos de 

Sauer, também sua atuação tem apontado uma “[...] tendência de priorizar o estudo 
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de sociedades tradicionais em detrimento de estudos que priorizam as relações mais 

dinâmicas entre ambiente e interação social” (CHIURATTO, 2015, p. 43).  

Além disso, a UNESCO indica que as paisagens culturais:  

“[...] devem ser escolhidas com base no seu Valor Universal Excepcional e 
na sua representatividade em termos de região geocultural claramente 
definida e da sua capacidade de ilustrar os elementos essenciais e 
distintivos de tais regiões”. (UNESCO, 2018, p. 69) 

Assim como os outros tipos de bens do Livro do Patrimônio Mundial da UNESCO, as 

paisagens culturais devem atender dentre os critérios estabelecidos para a 

valoração – autenticidade, homogeneidade e/ou representatividade – um único que 

seja, para serem inscritas.  

Figueiredo (2013) indica que a retórica de seleção das paisagens na prática de 

diversas instituições responsáveis pela preservação do patrimônio, como a 

UNESCO, ainda é bastante embasada na noção pictórica de paisagem, inventada e 

consolidada a partir dos estudos da perspectiva na pintura renascentista e 

persistente até hoje como sinônimo de paisagem. Nesses casos, o que se pretende 

preservar são os aspectos formais, enquanto “[...] os demais elementos e seus 

conteúdos, inevitavelmente, transformam-se ou são manipulados ao longo do tempo, 

acompanhando a dinâmica social – e isto tem sido relativamente aceito, ou imposto, 

às políticas de preservação” (FIGUEIREDO, 2013, p. 85). 

O objetivo desta nova categoria de patrimônio é selecionar paisagens de valor 

excepcional, a fim de monitorar suas transformações e garantir a transmissão de 

seus valores para as futuras gerações. Sobre as críticas em relação à falta de 

comprometimento em salvaguardar outras dimensões das paisagens, priorizando 

seus atributos formais e estéticos, o caso da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro, 

por exemplo, é emblemático, pois o ICOMOS indicou a exclusão dos morros de 

favela do perímetro delimitado da paisagem após a revisão do Dossiê enviado pelo 

IPHAN. Outro ponto questionável é a exigência pela manutenção de características 

visuais, sobre ameaças de se retirar a paisagem da Lista, o que muitas vezes acaba 

prejudicando ou impedindo a evolução e transformação da paisagem para atender 

às demandas socioeconômicas e culturais (FIGUEIREDO, 2013, p. 108). 

Como vimos, a Convenção da UNESCO de 1972 havia diferenciado duas grandes 

categorias de bens: o Patrimônio Cultural e o Patrimônio Natural. A Categoria de 
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Patrimônio Misto foi criada posteriormente “[...] para aqueles [bens] que tinham sua 

inscrição justificada tanto por critérios naturais quanto culturais, mas sem que a 

integração entre ambos fosse necessariamente objeto de análise ou de valoração” 

(RIBEIRO, 2007, p. 38). Na intenção de incluir mencionada integração, a abordagem 

de paisagem cultural foi adicionada à Lista, como categoria de bem cultural.  

Além disso, as paisagens culturais podem ser classificadas em uma das três 

subcategorias: (I) “paisagens claramente definidas”, intencionalmente concebidas 

por razões estéticas, englobando jardins e parques; (II) “paisagens essencialmente 

evolutivas”, resultado de ações sociais cuja forma atual foi alcançada por associação 

e em resposta ao seu ambiente natural, as quais se subdividem em duas categorias, 

“paisagens relíquias” (ou fóssil), cujo processo evolutivo foi interrompido num dado 

momento do passado, e “paisagens vivas”, intimamente associadas ao modo de vida 

tradicional e na qual o processo evolutivo continua; e por último, (III) “paisagens 

culturais associativas”, cuja valoração se justifica pela força da associação dos 

fenômenos religiosos, artísticos ou culturais do elemento natural (Figuras 13 a 16). 

O documento de Orientações Técnicas da Convenção de 1992 explica que: 

“A existência de uma categoria de „paisagem cultural‟ [...] não exclui a 
possibilidade de continuar a inscrever bens de valor excecional com base 
tanto em critérios naturais como culturais. Em tais casos, o Valor Universal 
Excecional desses bens deve ser justificado nas duas categorias de 
critérios”. (UNESCO, 2018, p. 70) 
 

Figueiredo (2013, p. 116) avalia que a atuação da UNESCO suscita dúvidas e revela 

incoerências quanto às definições de “paisagem cultural”, “paisagem natural” e 

“paisagem mista”, reflexo de excessiva categorização dos bens e dos processos 

políticos inerentes à diplomacia internacional.  

Quanto à escala de atuação, a UNESCO não especifica quais devem ser utilizadas 

nas análises valorativas, sendo possível inscrever uma variedade de áreas, tanto de 

escala setorial, quanto urbana e territorial. Nesse sentido, a Convenção esclarece 

que:  

“[...] a dimensão de uma paisagem cultural para inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial é relativa à sua funcionalidade e inteligibilidade. Em 
qualquer caso, a amostra selecionada deve ser bastante substancial para 
representar a totalidade da paisagem cultural que ilustra. Não deve ser 
posta de parte a possibilidade de serem designadas longas áreas lineares 
representativas de redes culturalmente significativas de transportes e 
comunicações”. (UNESCO, 2018, p. 70) 
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EXEMPLOS DE PAISAGENS CULTURAIS INSCRITAS PELA UNESCO 

 

Figura 13 – Categoria I (Criada Intencionalmente) – Paisagem Cultural de Sintra, Portugal. 
 Fonte: https://sintranoticias.pt/2016/11/03/municipio-vai-ter-conselho-opiniao-da-paisagem-

cultural-sintra/. 

 

Figura 14 – Categoria II (Relíquia) – Paisagem Cultural da Rota do Incenso, Israel. 
Fonte: https://www.beinharimtours.com/news/unesco-site-incense-route-desert-cities-in-the-

negev/. 

 

Figura 15 – Categoria II (Contínua) – Paisagem Cultural de Cinque Terre, Itália. 
Fonte: https://www.departures.com/travel/flip-flops-banned-cinque-terre-italy. 

https://sintranoticias.pt/2016/11/03/municipio-vai-ter-conselho-opiniao-da-paisagem-cultural-sintra/
https://sintranoticias.pt/2016/11/03/municipio-vai-ter-conselho-opiniao-da-paisagem-cultural-sintra/
https://www.beinharimtours.com/news/unesco-site-incense-route-desert-cities-in-the-negev/
https://www.beinharimtours.com/news/unesco-site-incense-route-desert-cities-in-the-negev/
https://www.departures.com/travel/flip-flops-banned-cinque-terre-italy
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Figura 16 – Categoria III (Associativa) – Paisagem Cultural do Parque Nacional de Tongario, 
Nova Zelândia. 

Fonte: https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/central-north-
island/places/tongariro-national-park/about-tongariro-national-park/world-heritage-site/.  

 

Embora conste nas Orientações Técnicas que a expressão “paisagem cultural” 

abarca uma grande variedade de manifestações interativas entre o homem e o seu 

ambiente natural, na aplicação prática da abordagem, a inscrição de paisagens de 

contextos rurais tem predominado sobre as paisagens urbanas. De acordo com 

Fowler (2003 apud FIGUEIREDO, 2013, p. 93), até o ano de 2012 as paisagens 

rurais representavam 60% do total de paisagens inscritas, sobretudo aquelas 

associadas a práticas agrícolas tradicionais. Ainda que 23 das 30 paisagens tenham 

presença de vilas e povoados, as paisagens de cidades e metrópoles, com alto nível 

de complexidade e rápida transformação, não figuravam na Lista (Figuras 17 a 19). 

Com a inscrição da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro, em 2012, dá-se a primeira 

vez que “[...] um sítio não exclusivamente histórico ou natural, e completamente 

inserido em uma área urbana complexa é reconhecido pelo seu valor universal 

excepcional como paisagem cultural” (REGO; GROSS; EMERY, 2016, p. 01). 

Inspirada no Dossiê de Inscrição do Rio, a inscrição da Paisagem Cultural de 

Buenos Aires, maior cidade da Argentina, também foi selecionada, em 2015.  

No entanto, ainda são poucos os casos de paisagens urbanas complexas 

reconhecidas na categoria de Paisagem Cultural. Buscando indicar uma abordagem 

adequada e possível de ser aplicada a esses contextos, a UNESCO criou o 

instrumento de Paisagem Urbana Histórica, em 2005.  

 

  

https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/central-north-island/places/tongariro-national-park/about-tongariro-national-park/world-heritage-site/
https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/central-north-island/places/tongariro-national-park/about-tongariro-national-park/world-heritage-site/
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EXEMPLOS DE PAISAGENS CULTURAIS RURAIS OU DE PEQUENOS POVOADOS 
INSCRITAS PELA UNESCO 

 

Figura 17 – Paisagem Cultural Vinícola do Alto Douro, Portugal. 
 Fonte: http://www.calendarios.info/alto-douro-vinhateiro-patrimonio-mundial/.

 

Figura 18 – Paisagem Cultural das aldeias do Lago Fertö/ Neusiedlersee, Áustria e Hungria. 
Fonte: https://i.pinimg.com/originals/68/ad/dd/68addd012bd76052dbf96ebbb6cdce5f.jpg. 

 

Figura 19 – Paisagem Cultural de Hallstatt-Dachstein Salzkammergut, Áustria. 
Fonte: https://oquefazeremsuaviagem.com/austria/o-que-fazer-em-hallstatt-na-austria/. 

 

A PAISAGEM URBANA HISTÓRICA  

A partir de uma nova conceituação, o termo “cidade histórica” passou a ser 

entendido como um sistema de inter-relações mantidas entre as dimensões 

http://www.calendarios.info/alto-douro-vinhateiro-patrimonio-mundial/
https://i.pinimg.com/originals/68/ad/dd/68addd012bd76052dbf96ebbb6cdce5f.jpg
https://oquefazeremsuaviagem.com/austria/o-que-fazer-em-hallstatt-na-austria/
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histórica, social, cultural, econômica, ambiental e geomorfológica próprias dos 

lugares. A “paisagem urbana histórica" é um organismo de muitas camadas de 

significados e sentidos, cujas qualidades são resultado de dinâmicas de longo prazo, 

ainda correntes, em que as mudanças são consideradas como uma variável. 

Entende-se que há de se aceitar a vinda do novo, mas apenas se consegue fazer 

isso com responsabilidade quando se entende as dinâmicas do sistema, tanto as 

ocorridas no passado, quanto no presente.  

Diversos países, principalmente europeus, ratificaram o documento do Memorando 

de Viena, de 2005, utilizando a denominação “urbana histórica” em seus estudos de 

valoração de paisagens culturais, englobando desde cidades de porte menor até 

grandes metrópoles.  

No Brasil, o IPHAN não ratificou a proposta do novo conceito de paisagem urbana 

histórica, por considerar que (1) a categoria de Paisagem Cultural já engloba as 

paisagens urbanas e (2) o termo “cultural” já implica a inclusão de valores históricos. 

O IPHAN aconselha que, em vez de se criar mais uma categoria de bem, se realize 

uma revisão das orientações metodológicas em que se considerem as 

especificidades da dinâmica urbana na análise das paisagens (FIGUEIREDO, 2013, 

p. 111). 

De fato, as excessivas conceituação e categorização dos bens patrimoniais podem 

ocasionar confusões e incoerências nos processos valorativos. No entanto, apesar 

da resistência pertinente ao termo “histórico”, as contribuições da noção de 

paisagem urbana histórica são interessantes, uma vez que essa noção reflete uma 

mudança rumo ao desenvolvimento sustentável, assim como uma visão mais 

abrangente de patrimônio urbano. Pretende-se dessarte atualizar os parâmetros das 

políticas de preservação do patrimônio em acordo com as premissas 

contemporâneas de desenvolvimento sustentável e qualidade paisagística.  

As pesquisas de valoração da paisagem urbana histórica pretendem conhecer a 

fundo os contextos urbanos dotados de valores patrimoniais. A seleção e 

categorização de paisagens excepcionais não é o foco dessa abordagem, pois seu 

objetivo é, principalmente, produzir conhecimento interdisciplinar sobre todas as 

dimensões e camadas da paisagem urbana enquanto produto cultural.  
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Desde a década de 1990, a UNESCO já vinha aplicando o conceito de paisagem 

cultural como uma categoria de bem cultural, valorando sobretudo as paisagens 

rurais e áreas onde a influência humana era pequena. Entretanto, no Memorando de 

Viena, o conceito foi apropriado em forma de instrumento de auxílio no planejamento 

e gestão urbana pautado na cultura. Baseando-se nessa nova abordagem, 

construiu-se a justificativa de inscrição das paisagens do Rio de Janeiro e de 

Buenos Aires no Livro do Patrimônio Mundial, como Paisagens Culturais, uma vez 

que ainda não há uma categoria própria para as paisagens urbanas históricas 

(Figuras 20 e 21).  

EXEMPLOS DE PAISAGENS URBANAS HISTÓRICAS INCRITAS PELA UNESCO 

 

Figura 20 – Paisagem Cultural do Rio de Janeiro. 
 Fonte: https://rederiohoteis.com/a-cidade-do-rio-de-janeiro-continua-linda/. 

 

Figura 21 – Paisagem Cultural de Buenos Aires.  
Fonte: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/recorrido/puerto-madero. 

 

Para a aplicação da abordagem de paisagem urbana histórica como instrumento de 

leitura e valoração nos contextos urbanos, bastante mais complexos e 

multifacetados que os contextos rurais, requer-se a utilização de métodos de análise 

muito detalhados. Ademais, no Memorando de Viena não há menção direta quanto 

https://rederiohoteis.com/a-cidade-do-rio-de-janeiro-continua-linda/
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/recorrido/puerto-madero
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às escalas de trabalho mais apropriadas às pesquisas de valoração da paisagem 

urbana histórica, no entanto, entende-se que, ao abordar tanto as camadas mais 

antigas quanto as mais recentes do tecido das cidades, as escalas podem variar, de 

acordo com a menor ou maior abrangência do território urbanizado (Figuras 22 e 

23).  

 

 

Figuras 22 e 23 – De cima para baixo: Mapas indicando as áreas de proteção e amortecimento 
propostos para as paisagens culturais do Rio de Janeiro e de Buenos Aires, respectivamente.  

Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/1100 (Fig. 22) e 
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/paisaje/01_capitulo1.pdf (Fig. 23). 

 

3.2. O COE  

 

No âmbito das políticas ambientais e patrimoniais da União Europeia, a 

Recomendação R(95)9 foi elaborada com o intuito de redirecionar o planejamento 

http://whc.unesco.org/en/list/1100
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/paisaje/01_capitulo1.pdf
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urbano e territorial em função das qualidades paisagísticas das diferentes regiões 

existentes em cada Estado-membro. Conceitualmente, essa Recomendação 

diferencia “paisagem” de “área de paisagem cultural”. A primeira, muito abrangente, 

aporta: 

“[...] um triplo significado cultural, porquanto, é definida e caracterizada da 
maneira pela qual determinado território é percebido por um indivíduo ou 
por uma comunidade; dá testemunho ao passado e ao presente do 
relacionamento existente entre os indivíduos e seu meio ambiente; [e] ajuda 
a especificar culturas locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições”. 
(IPHAN, 2004, p. 331) 

Já as “áreas de paisagem cultural”, mais definidas, consistem em:  

“[...] partes específicas, topograficamente delimitadas da paisagem, 
formadas por várias combinações de agenciamentos naturais e humanos, 
que ilustram a evolução da sociedade humana, seu estabelecimento e seu 
caráter através do tempo e do espaço e quanto de valores reconhecidos 
têm adquirido social e culturalmente em diferentes níveis territoriais, graças 
à presença de remanescentes físicos que refletem o uso e as atividades 
desenvolvidas na terra no passado, experiências ou tradições particulares, 
ou representações em obras literárias ou artísticas, ou pelo fato de ali 
haverem ocorrido fatos históricos”. (IPHAN, 2004, p. 332) 

Sobre essa distinção, cabe ratificar que há uma diferenciação entre o qualitativo 

“cultural” na designação de paisagem cultural para a Geografia, o qual se refere à 

cultura como trabalho do homem; e para o campo do Patrimônio Cultural, que está 

associado à ideia de bem de valor patrimonial (RIBEIRO, 2007, p. 52).  

Dessa forma, o COE aponta duas abordagens diferentes e complementares: a 

concepção de paisagem como toda porção territorial “[...] tal como é apreendida 

pelas populações, cujo caráter resulta da ação e interação de fatores naturais e ou 

humanos” (COE, 2000, p. 2); e a área de paisagem cultural, porções específicas, 

cujos aspectos materiais e imateriais respondem a critérios de seleção de valores 

patrimoniais, tais como autenticidade, homogeneidade e/ou representatividade.  

Sobre a primeira abordagem, a CEP indica que os Estados-membros realizem um 

mapeamento de todo o território em termos paisagísticos, cujo objetivo não é 

desenhar uma lista de ativos de valor universal excepcional, mas o de introduzir 

regras de proteção, gerenciamento e planejamento para todas as paisagens, 

constituindo-se como um elemento fundamental no planejamento e na gestão do 

território. Na CEP destaca-se a etapa de caracterização e valoração das paisagens, 

“[...] tornando os critérios utilizados para a separação das paisagens em unidades 
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distintas uma questão essencial para a definição das políticas em relação a elas” 

(RIBEIRO, 2007, p. 55). O produto desta etapa é uma documentação de caráter 

descritivo e prospectivo que determina a tipologia das paisagens, identifica seus 

valores e seu estado de conservação e propõe os objetivos de qualidade que devem 

cumprir.  

Como abordagem complementar, o objetivo da demarcação de áreas de paisagem 

cultural é reconhecer e registrar as paisagens facilmente reconhecíveis, 

relacionadas à identidade cultural de grupos sociais e representativas da formação 

dos territórios, a fim de se criar mecanismos de proteção de seus atributos 

patrimoniais, aproximando-se da abordagem de paisagem cultural da UNESCO.  

Ambas as abordagens de valoração são tratadas como um instrumento relacionado 

ao planejamento urbano e territorial associado à preservação cultural. Segundo 

Ribeiro (2007, p. 56), não há um método único de descrição, leitura e 

reconhecimento das paisagens para todos os países europeus, porém há uma 

intensa preocupação com a análise desses métodos, uma vez que eles irão 

influenciar no discernimento do caráter específico das paisagens e das áreas de 

paisagem cultural. Ribeiro (2007, p. 59) explica ainda que esse trabalho delicado de 

qualificação não deve ser confundido com qualquer tipo de classificação. Dessa 

forma, o tipo de abordagem e a metodologia a ser utilizada variam de acordo com as 

equipes técnicas e com os fundamentos de paisagem mais tradicionais em cada 

país, entretanto o instrumento deve ser utilizado com a conivência e a participação 

dos agentes sociais detentores da paisagem. 

Segundo Ribeiro (2007, p. 52), a CEP se distingue da Convenção da UNESCO em 

diversos aspectos, entre eles, a abrangência da atuação, em que a primeira é 

mundial, enquanto a CEP possui influência regional. Além disso, nesta última, 

estabeleceu-se que as escala das abordagens de paisagens e de áreas de 

paisagem cultural fossem diferentes, visto que uma toma grandes porções territoriais 

com qualidades semelhantes, enquanto a outra se refere a paisagens em escala 

setorial ou urbana.  

A partir do ano 2000, os países membros da União Europeia estariam então 

comprometidos a criar uma política de planejamento territorial baseado no 

arcabouço teórico tanto da Convenção da UNESCO quanto da CEP. O Governo da 
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Espanha, por exemplo, adotou essa política, encaminhando ao Instituto Andaluz de 

Patrimônio Histórico (IAPH) a tarefa de desenvolver a abordagem e método de 

identificação e caraterização das paisagens e das áreas de paisagem cultural da 

região da Andaluzia, como veremos mais adiante (Figuras 24 e 25). 

EXEMPLOS DE PAISAGEM E ÁREA DE PAISAGEM CULTURAL DA ANDALUZIA 

 

Figura 24 – Paisagem – Serra Morena de Córdoba (mapa esquemático).  
Fonte: https://hdl.handle.net/11532/326365. 

 

Figura 25 – Área de Paisagem Cultural – Las Eremitas de Córdoba.  
Fonte: https://hdl.handle.net/11532/326365. 

 

 

 

https://hdl.handle.net/11532/326365
https://hdl.handle.net/11532/326365


92 
 

3.3. O IPHAN 

  

O IPHAN tem-se embasado nos documentos da Convenção da UNESCO e da CEP 

no delineamento de sua abordagem de paisagem cultural, o que é perceptível pelo 

caráter relacional e integrador que propõe atualmente aquela instituição, quando 

historicamente trabalhava as dimensões material e imaterial, natural e cultural do 

patrimônio de forma apartada (FIGUEIREDO, 2014, p. 225). A partir dessa 

perspectiva, ampliou-se a visão de patrimônio excedendo o limite do elemento, para 

abranger as inter-relações que os elementos mantêm entre si e a maneira como 

estas dinâmicas se materializam, formando as paisagens culturais. 

No Brasil, o arquiteto e técnico do IPHAN, Carlos Fernando Delphim, foi um dos 

primeiros pesquisadores a tratar sobre o tema da paisagem cultural no âmbito 

institucional. Sobre essa abordagem Delphim apontou:  

“A leitura da paisagem cultural é muito mais ampla do que se supõe. Este 
fascinante estudo não se limita à leitura do homem e de suas marcas sobre 
um mundo natural incessantemente sujeito às transformações que ele lhe 
imprime. Mais do que isto, exige as percepções das formas como a 
paisagem atua sobre suas atividades, uma relação mútua que influi, 
condiciona ou determina condições biológicas e de todas as manifestações 
da cultura. [...] Todas as paisagens, desde que transformadas pelo homem, 
tem significado cultural”. (DELPHIM, 2006, p. 01 apud PEREIRA, 2018, p. 
70) 

Essa primeira definição, proposta por Delphim, revela-se mais abrangente que o 

entendimento da UNESCO e mais aproximada da abordagem do COE, pois 

considera a importância do reconhecimento de valores culturais em todas as 

paisagens, não somente naquelas de “valor universal excepcional”. Nesse caso, as 

regiões de paisagens ordinárias, mas que adquiriram um sentido de pertencimento, 

relacionado ao cotidiano de comunidades e camadas mais populares da sociedade, 

também poderiam constar no rol de Paisagens Culturais Brasileiras.  

As contribuições de Delphim na conceituação ampla e diversa de paisagem cultural 

seriam transpostas em políticas públicas, antes mesmo da instituição da Chancela 

de Paisagem Cultural Brasileira, quando da elaboração da Carta de Bagé, em 2007. 

Essa Carta define como paisagem cultural: 

“[...] o meio natural ao qual o ser humano imprimiu as marcas de suas ações 
e formas de expressão, resultando em uma soma de todos os testemunhos 
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resultantes da interação do homem com a natureza e, reciprocamente, da 
natureza com homem, passíveis de leituras espaciais e temporais”. (IPHAN, 
2007, p. 02) 

Entretanto, observamos que, no momento da elaboração da minuta da portaria que 

instituiria a chancela, esse discurso sobre uma concepção de paisagem cultural 

alargada para toda e qualquer porção do território analisada a partir da perspectiva 

humana foi perdido em detrimento de uma noção mais restritiva. Dessa forma, o 

artigo 1º da Portaria nº 127/2009, define a Paisagem Cultural Brasileira como “[...] 

uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação 

do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas 

ou atribuíram valores” (BRASIL, 2009, p. 17). 

Sobre a diferença entre paisagem comum e paisagem cultural para o IPHAN, 

Weissheimer (2012, p. 04) afirma que é através do termo “peculiar” que se ressalta 

ou se particulariza um território dos demais. A autora justifica que essa distinção é 

necessária às práticas preservacionistas do campo do Patrimônio, pois a falta de 

critérios de valoração acarretaria a generalização de que toda paisagem é possível 

de ser chancelada, esvaziando-se o conceito e tornando o instrumento ineficaz, 

porém não chega a definir o que o termo “peculiar” pressupõe sobre esses bens.  

De todo modo, o objetivo das análises de valoração do IPHAN é selecionar as 

paisagens peculiares reconhecidas dentro do território brasileiro. De acordo com 

Weissheimer (2012), “[...] intencionou-se permitir a aplicação da chancela no maior 

número de contextos culturais possíveis. Sua caracterização e seu delineamento 

são dados pelo próprio processo de investigação e reconhecimento, não de 

antemão” (WEISSHEIMER, 2012, p. 03). Entretanto, nos inventários temáticos, que 

influenciaram diretamente a seleção dos contextos culturais abordados, não se 

chegou a realizar uma varredura completa do território, privilegiando-se certas 

regiões e certas tipologias de bens patrimoniais.  

Sobre a comparação com a abordagem da UNESCO, Weissheimer (2012, p. 03) 

afirma que o IPHAN adotou uma noção de paisagem cultural mais ampla, ao 

declarar que não se sugeria classificações ou categorizações antecipadas. No 

entanto, Figueiredo (2014, p. 226) afirma que, pela forma como o IPHAN tem 

atuado, a paisagem cultural tem sido encarada mais como uma categoria de 

patrimônio do que como uma concepção acima do material e do imaterial separados. 
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Hernández (2017, p. 06) explica que, no contexto brasileiro, verificam-se distorções 

na eficácia da abordagem e nos resultados, uma vez que as estruturas institucionais 

muitas vezes não comportam as mudanças de paradigmas trazidas pela nova 

abordagem. Além disso, a clara utilização de conceitos de excepcionalidade, 

exemplaridade e singularidade indicam que os processos seletivos e valorativos 

seguem ainda os velhos moldes preservacionistas (CHIURATTO, 2015, p. 79).  

Dentro do curto período de pesquisas sobre as paisagens culturais brasileiras no 

IPHAN, entre 2009 e 2014, Pereira (2018, p. 25-26) distingue dois eixos, em que se 

notam diferenças relevantes na aplicação dessa abordagem: (I) eixo das paisagens 

associadas aos inventários dos projetos Roteiros Nacionais de Imigração e Barcos 

do Brasil, a partir de recortes temáticos; e (II) eixo das paisagens associadas aos 

Inventários de Conhecimento do Vale do Ribeira de Iguape e da Foz do Rio São 

Francisco, de recortes territoriais.  

Sobre o primeiro eixo, Pereira (2018) menciona o fato de que esses estudos “[...] 

ainda apresentam uma supervalorização de objetos, sejam exemplares de 

edificações em arquitetura enxaimel ou de embarcações tradicionais, bens que de 

fato foram reconhecidos pela instituição via instrumento do tombamento” (PEREIRA, 

2018, p. 135), visto que muitas das embarcações foram tombadas e não registradas 

como patrimônio imaterial, a exemplo dos botes bastardos. Utilizou-se, como 

argumento para a valoração dos elementos dessas paisagens, adjetivos como 

“primeiro”, “único” e “original”, o que sugere a persistência de similaridades com o 

“caráter excepcional” do tombamento. Além disso, compreendemos que o 

direcionamento do processo de seleção dessas paisagens está estreitamente 

relacionado ao conceito de paisagem cultural adotado, baseado na preservação de 

recortes entendidos como peculiares, em detrimento de uma análise global do 

território, como sugeria inicialmente Carlos Fernando Delphim.  

Partindo dos inventários temáticos oriundos dos mencionados projetos do DEPAM, 

as paisagens indicadas para estudos com vistas à chancela, ademais da Paisagem 

Cultural de Camocim/CE, são: a Paisagem Cultural da Imigração em Testo Alto e 

Rio da Luz/SC; a Paisagem Cultural das canoas de calão, da venda do peixe e da 

construção naval de Valença/BA; a Paisagem Cultural da construção naval e da 
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forma de morar da Vila de Elesbão/AP e a Paisagem Cultural da jangada de dois 

mastros de Pitimbu/PB (Figuras 26 a 30).  

PAISAGENS CULTURAIS DO EIXO DE RECORTES TEMÁTICOS DO IPHAN 

 

Figura 26 – Paisagem Cultural da Imigração em Testo Alto e Rio da Luz/SC.  
Fonte: http://iphansc.blogspot.com/2011/05/bens-relacionados-imigracao-em-santa.html. 

  

Figura 27 – Paisagem Cultural das canoas de calão, venda do peixe e construção naval de 
Valença/BA.  

Fonte: http://projetoatepa.blogspot.com/p/o-territorio-pesqueiro-do-baixo-sul.html. 

 

Figura 28 – Paisagem Cultural da construção naval e forma de morar da Vila de Elesbão/AP.  
 Fonte: portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/anaispaisagemculturalweb_2.pdf.  

http://iphansc.blogspot.com/2011/05/bens-relacionados-imigracao-em-santa.html
http://projetoatepa.blogspot.com/p/o-territorio-pesqueiro-do-baixo-sul.html
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/anaispaisagemculturalweb_2.pdf
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Figura 29 – Paisagem Cultural da jangada de dois mastros de Pitimbu/PB. 
Fonte: https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/PB/598/pitimbu. 

 

Figura 30 – Paisagem Cultural do bote bastardo de Camocim/CE. 
Fonte: e http://rafaummus.blogspot.com/. 

 

É interessante citarmos a pesquisa da Superintendência do IPHAN na Paraíba 

(IPHAN-PB) sobre a Paisagem Cultural de Pitimbu, por esta mesma ter servido 

como base para as análises iniciadas pelo IPHAN-CE em Camocim, utilizando-se 

inclusive a mesma justificativa de valoração. Em Pitimbu, verificou-se a presença 

notável das jangadas de dois mastros, considerada como o produto da adaptação e 

otimização das atividades humanas, a pesca e a construção naval, às condições 

naturais próprias do lugar (PEREIRA, 2018, p.117). Valendo-se desse argumento, 

em 2010, o DEPAM contratou uma equipe de consultoria, com apoio do IPHAN-PB, 

para realizar pesquisas sobre a Paisagem Cultural de Pitimbu, relacionada à 

temática do patrimônio naval. 

No mesmo ano, a exemplo da abordagem empregada em Pitimbu, o IPHAN-CE 

elaborou o “Projeto Básico: Estudo sobre a paisagem cultural de Camocim/CE” 

(IPHAN, 2010b), visando a contratação de equipe de pesquisa para a análise da 

https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/PB/598/pitimbu
http://rafaummus.blogspot.com/
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Paisagem Cultural de Camocim. A partir da contemplação do Projeto Básico, tem-se 

que: 

“uma premissa do trabalho é que os ofícios de construção das embarcações 
tradicionais, bem como a atividade pesqueira da localidade, devidamente 
valorizados, serão os grandes diferenciais de Camocim, inclusive com a 
hipótese de levar a paisagem a ser reconhecida como patrimônio mundial”. 
(IPHAN, 2010b, p. 03) 

O documento indica que devem ser priorizadas as informações relativas à atividade 

pesqueira, tais como, a quantificação da pesca artesanal por tipo de pescado, a 

quantificação e identificação de tipologias de embarcações e a caracterização das 

condições socioeconômicas e das principais dificuldades encontradas na prática 

dessas atividades (IPHAN, 2010b, p. 10). Adiciona-se ainda a preservação das 

dunas, como questão central para a preservação paisagística em Camocim. À 

exceção do antigo Complexo Ferro-portuário, o núcleo urbano é considerado sem 

valor ao conjunto da paisagem, citando-se apenas o perfil do gabarito das 

edificações da orla. 

Percebe-se desse modo que a pesquisa do IPHAN-CE estaria bastante focada nas 

questões diretamente envolvidas com as embarcações já valoradas como patrimônio 

imaterial brasileiro, colocando-se em segundo plano a análise de outros aspectos 

relevantes na configuração da paisagem cultural, como por exemplo, o contexto 

paisagístico regional em que se insere e os significados culturais atribuídos aos 

elementos concretos da paisagem pela comunidade camocinense em sua vivência 

cotidiana.  

Identificadas não apenas no IPHAN-CE, mas em outros estudos do primeiro eixo de 

recortes temáticos, essas limitações são sintomáticas da dificuldade do IPHAN em 

lidar com perspectivas abrangentes e integradoras de patrimônio cultural, elegendo 

sempre um bem notável, material ou imaterial, natural ou cultural, como foco da 

valoração.  

No segundo eixo de estudos do IPHAN, identificado por Pereira (2018, p. 137), 

referente às paisagens culturais associadas aos recortes territoriais do Vale do 

Ribeira de Iguape/SP e da Foz do Rio São Francisco/AL/SE (Figuras 31 e 32), o 

caráter de peculiaridade ou singularidade persiste, porém nestes casos o critério foi 

empregado sobre as relações entre os diferentes aspectos materiais – barcos, 

edificações e eixos de circulação, acidentes geográficos, elementos naturais como 
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rios e vegetação etc. –, e os aspectos imateriais – os usos tradicionais, as 

festividades, as apropriações artísticas, os significados religiosos etc. Nestes casos, 

o valor foi atribuído não pela singularidade dos objetos materiais presentes no local, 

mas na peculiaridade das paisagens por sua representatividade da cultura local e 

dos processos de ocupação do território.  

PAISAGENS CULTURAIS DO EIXO DE RECORTES TERRITORIAIS DO IPHAN 

 

Figura 31 – Unidade de Paisagem da Paisagem Cultural do Vale do Ribeira de Iguape/SP. 
 Fonte: https://www.caronacultural.com.br/tour-category/vale-do-ribeira/. 

 

Figura 32 – Unidade de Paisagem da Paisagem Cultural da Foz do Rio São Francisco/AL. 
Fonte: https://www.caronacultural.com.br/tour-category/vale-do-ribeira/. 

 

No Dossiê de Paisagem Cultural do Vale do Ribeira do Iguape, do IPHAN-SP, o 

reconhecimento dessa paisagem se justifica pelo fato de que:  

“[...] os produtos de todos esses momentos do processo histórico, sejam os 
vestígios materiais ou as manifestações culturais, encontram-se presentes, 
ainda hoje, como testemunhos nesse território, permitindo a interpretação 
de que a natureza teria fornecido os recursos necessários à produção da 
vida e, assim, possibilitado a compreensão das escolhas e das técnicas 
utilizadas pelos grupos sociais para enfrentar os desafios colocados pela 
natureza, bem como para melhor aproveitar as situações favoráveis”. 
(PEREIRA, 2018, p. 153) 

https://www.caronacultural.com.br/tour-category/vale-do-ribeira/
https://www.caronacultural.com.br/tour-category/vale-do-ribeira/
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Portanto, estas relações comunidade-natureza explicam como se deu a produção 

dos objetos materiais e da vida imaterial. Sobre os valores peculiares a essa 

paisagem, Nascimento e Scifonni (2010) explicam que “[...] o que dá identificação a 

uma determinada paisagem pode não corresponder somente à unidade orgânica 

das formas, mas também ao significado de fazer parte daquele lugar” 

(NASCIMENTO; SCIFONNI, 2010, p. 32).  

Já nos estudos acerca da Paisagem Cultural da Foz do Rio São Francisco, 

coordenado pelas superintendências do IPHAN em Alagoas e Sergipe, a contratada 

concluiu que há uma profusão de valores culturais concentrados na paisagem, ainda 

que alguns dos bens não existam exclusivamente nessa região, já que representam 

traços gerais das culturas nordestina e brasileira.  

Mongelli (2010, p. 17) destacou o fato de não haver muitos bens materiais passíveis 

de tombamento, o que contrasta com a quantidade de tradições e laços afetivos e de 

pertencimento existentes na relação entre as comunidades ribeirinhas e o Rio São 

Francisco. Sobre essa paisagem, para além de sua monumentalidade e valores 

estético evidentes, entende-se que o “espírito do lugar” reside no poder simbólico do 

rio e na sua indissociabilidade com os modos de vida tradicionais locais. Além disso, 

essas comunidades detêm profundo saber acerca das dinâmicas do rio, 

estabelecendo uma relação sustentável de uso dos recursos naturais.    

Nas pesquisas de valoração de paisagens culturais, Weissheimer (2012, p. 04) 

explica que o passo mais importante é a definição do recorte territorial e de uma 

abordagem clara a ser aplicada sobre este território. Acerca dos primeiros estudos 

relacionados às embarcações tradicionais, os recortes indicados representavam 

áreas exatamente contiguas aos locais de espacialização das embarcações 

consideradas como peculiares às paisagens, o que indica a utilização de uma escala 

de trabalho setorial.   

Em Pitimbu/PB, o primeiro estudo entregue pela contratada considerou todos os 

aspectos da paisagem cultural e delimitou uma área de extensão territorial, que 

consistia em uma faixa extensa do litoral, incluindo bacias hidrográficas, zonas 

urbanas, acidentes geográficos, orla marítima, áreas de vegetação nativa etc. No 

processo de revisão da proposta pelo DEPAM, entretanto, foi delimitado um novo 
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recorte (Figuras 33 e 34), que enfocava apenas as áreas de concentração dos dois 

principais agrupamentos das jangadas de dois mastros, considerando-se que:  

“[...] tal delimitação de áreas a ser chancelada não pretende definir onde 
começa e onde termina uma paisagem, uma ocorrência cultural, mas sim 
delimitar, para efeitos práticos, qual é a porção territorial que melhor agrupa 
e representa os elementos formadores de uma paisagem cultural específica 
– neste caso, a paisagem particularizada a partir da existência, em 
atividade, das jangadas de dois mastros”. (WEISSHEIMER; VIEIRA FILHO, 
2011, p. 10) 

    

Figuras 33 e 34 – Da esquerda para a direita: primeira e segunda proposta de chancela da Paisagem 
Cultural da Jangada de dois mastros de Pitimbu/PB. 

Fonte: PEREIRA, 2018. 

A equipe do IPHAN-PB recorreu sobre essas considerações, por utilizar em seus 

estudos a “delimitação imaginária” dos moradores locais, entendendo-se que esses 

limites seriam mais reais que aqueles instituídos pelos poderes públicos. Sugeriu-se, 

inclusive, a denominação “Paisagem Cultural de Pitimbu”, em vez de “Paisagem 

Cultural da Jangada de Dois Mastros”, como havia sido denominado pelo DEPAM.  

O IPHAN-PB declarou ainda que:  

“A construção de uma narrativa de paisagem cultural centrada apenas em 
um pequeno aspecto dentro de um contexto espacial cultural mais amplo 
corre o sério risco de ser o reflexo de uma interpretação de técnicos que 
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atuam e se identificam pessoalmente com determinado assunto”. (COSTA 
ET AL., 2011, p. 09) 

Pereira (2018, p. 134) acredita que os conflitos entre a equipe técnica do IPHAN-PB 

e o DEPAM quanto à escala de atuação para chancela da paisagem cultural, que 

receberia ainda mais duas propostas de delimitação, tenha sido um dos motivos da 

paralisação do processo em Pitimbu. 

Em relação ao eixo de recortes temático, nesse segundo eixo indicado por Pereira 

(2018) as equipes do IPHAN-SP e dos IPHAN-AL e IPHAN-SE alcançaram 

dimensões maiores de território, abrangendo todos aqueles valores reconhecidos no 

território. A partir desse recorte geral, identificaram-se áreas específicas, em menor 

proporção, denominadas “unidades de paisagem” (Figura 35). 

 

Figura 35 – Setorização da Paisagem Cultural da Foz do Rio São Francisco/AL/SE. 
Fonte: https://issuu.com/canoadocs/docs/final_relatorio_tecnico_sf. 

No Dossiê da Paisagem Cultural do Vale do Ribeira de Iguape, o recorte foi 

delimitado baseando-se nos estudos do geógrafo Georges Bertrand (1935), o qual 

define algumas questões metodológicas a serem pensadas, a saber: a definição da 

escala a ser utilizada; o caráter fluido e contínuo dos fenômenos paisagísticos, o 

qual incita o uso de generalizações e buscas de processos dominantes e/ou 

hegemônicos e de suas rupturas; e a identificação do processo-chave que define 

uma dinâmica em comum, que dá a unidade orgânica da paisagem uma combinação 

https://issuu.com/canoadocs/docs/final_relatorio_tecnico_sf
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local e única de fatores (BERTRAND, 1972 apud NASCIMENTO; SCIFONNI, 2010, 

p. 33). 

Dessa forma, a equipe decidiu utilizar uma escala regional que abrangesse os 

territórios mais representativos da totalidade dos processos formadores da 

paisagem, resultando em um recorte capaz de ilustrar as relações históricas 

estabelecidas pelos grupos sociais na apropriação da natureza. A escolha do critério 

de representatividade para delimitar a área a ser chancelada pretendeu garantir a 

operacionabilidade da gestão do território, como também a funcionalidade, 

inteligibilidade e possibilidade de leitura articulada do todo. Neste sentido, utilizou-se 

o Rio Ribeira de Iguape e as conexões que se fazem a partir de seu eixo como o 

elemento central que dá unidade às dinâmicas dessa paisagem (Figura 36). 

 

Figura 36 – Proposta de Proteção da Paisagem Cultural do Vale do Ribeira de Iguape/SP. 
Fonte: NASCIMENTO; SCIFONNI, 2010. 

Acerca da composição das equipes de pesquisa no primeiro eixo de paisagens 

estudadas, havia uma exigência por parte do DEPAM por uma comunicação e 

colaboração entre arquitetos ou geógrafos, historiadores e arqueólogos. Por sua 

vez, no segundo eixo de estudos, houve uma preocupação maior do IPHAN quanto 

à necessidade de participação e diálogo entre profissionais de diversos campos 

científicos, incluindo sociólogos, antropólogos e biólogos, ainda que meramente 

como consultores.  
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Quanto ao nível de participação da comunidade nos processos de análise das 

paisagens do primeiro eixo, em geral, as equipes contratadas realizavam entrevistas 

com gestores e associações civis, utilizadas com fins de preenchimento das fichas 

de inventário do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão do IPHAN (SICG).  

Sobre os processos do segundo eixo, Pereira (2018, p. 176) observa que houve 

maior compromisso social, através dos estudos focados em grupos sociais 

desprivilegiados. Aliás, a efetiva participação das comunidades na valoração das 

paisagens se constitui como uma evolução em relação aos primeiros estudos.  

Na região do vale do Ribeira de Iguape, o IPHAN-SP realizou ações participativas 

com habitantes locais, objetivando definir um conjunto de critérios para delimitação 

da paisagem cultural. Dentre elas, destacamos:  

“a realização de um encontro de trabalho para discussão de um 
planejamento estratégico conjunto para a proteção do patrimônio, 
envolvendo as diversas esferas; oficinas de educação patrimonial 
objetivando a participação social na identificação dos patrimônios a serem 
protegidos [...] com respectiva produção de material a partir deste olhar 
local; organização e abertura de uma Casa do Patrimônio em Iguape pela 
Superintendência Regional do Iphan em São Paulo em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Iguape, como um espaço de diálogo constante com 
as comunidades e de fomento à pesquisa e à reflexão sobre a temática”. 
(NASCIMENTO; SCIFONI, 2010, p. 41) 

A equipe responsável pelos estudos na Foz do Rio São Francisco, considera a fase 

de entrevistas como uma das etapas mais relevantes do trabalho, pois representou a 

interlocução direta com as comunidades ribeirinhas e a possibilidade de entender 

suas percepções sobre a vida local e os vínculos afetivos de memória e 

pertencimento entre os indivíduos e a paisagem (MONGELLI, 2010, p. 13). 

Em 2019, o IPHAN divulgou em seu portal a abertura de um processo de Consulta 

Pública, objetivando a participação dos interessados na elaboração da nova minuta, 

através de comentários e sugestões. Além do documento da Minuta, o IPHAN 

disponibilizou o Relatório Técnico e um Quadro Comparativo entre a antiga Portaria 

nº 127/09 e a nova portaria proposta, indicando e comentando os pontos retirados, 

incluídos e mantidos no novo documento.  

Dentre as questões que nos interessa destacar nesta pesquisa, temos a mudança 

na conceituação de Paisagem Cultural Brasileira, em que se procurou enfatizar o 

valor do sistema de relações entre grupos sociais e a natureza e não mais o valor do 

território em si. Além disso, o debate sobre o termo “peculiar” na definição das 
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paisagens consideradas como culturais foi colocado no relatório técnico, devido às 

interpretações e críticas feitas nos diversos estudos produzidos desde a publicação 

da primeira portaria. Até o momento da abertura da Consulta Pública, o Grupo de 

Trabalho responsável havia concluído por manter o termo, devido à necessidade de 

se diferenciar, ressaltar e selecionar paisagens “patrimonizáveis”, ou seja, aquelas 

portadoras de relações próprias, particulares e especiais de um determinado lugar.    

Sobre os princípios e diretrizes para o reconhecimento das paisagens culturais, o 

Relatório Técnico traz uma atualização essencial ao desenvolvimento desta 

pesquisa, pois esclarece que: 

“Não basta realizar levantamento exaustivo das manifestações materiais e 
imateriais no território e trabalhar como se fosse um somatório de aspectos 
ou de atributos a cada recorte. [...] Perpassa, isso sim, verificar dinâmicas 
combinadas entre forças naturais e sociais, desvendar arranjos próprios, 
compreender referências culturais, as realidades da vida local, garantir 
processo participativo desde a identificação do bem, estimular o diálogo e, 
por meio de constante interpretação, inter-relacionar os aspectos e formular 
coletivamente a ideia da paisagem cultural, tendo em vista suas 
características estruturantes e os principais valores, importantes de serem 
salvaguardados às gerações futuras”. (IPHAN, 2019b, p. 05) 

Ainda no Relatório Técnico, foi reforçada a relevância da participação social e do 

diálogo entre o IPHAN e os diversos atores na construção da narrativa de 

reconhecimento da paisagem cultural a ser estabelecida pela chancela, ainda que o 

IPHAN esteja à frente das ações e iniciativas. De acordo com o Grupo de Trabalho 

“[...] tudo se constrói e se reconstrói em diálogo, é um produto coletivo. A narrativa 

final decorre da articulação, e o Iphan será provavelmente o ator que organiza, 

sistematiza e lhe dá forma” (sic) (IPHAN, 2019b, p. 07). 

Além disso, a questão da escala foi abordada de melhor maneira neste Relatório 

Técnico, considerando a existência de macro e microunidades e as redes de 

relações entre elas, as quais compõem o sistema global da paisagem cultural.   

 

3.4. DEFINIÇÃO DA ABORDAGEM DE VALORAÇÃO PARA CAMOCIM  

 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS ABORDAGENS – UNESCO, COE E IPHAN 
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Explorando as diversas abordagens de valoração da paisagem cultural da UNESCO, 

do COE e do IPHAN, podemos constatar que essas assumiram conceitos, objetivos, 

modelos e escalas de atuação de acordo com os diferentes contextos de sua 

institucionalização, inclusive temporais. Sintetizamos abaixo essas quatro 

características analisadas sobre cada abordagem, de maneira a facilitar a 

assimilação das principais semelhanças e distinções existentes entre elas (Quadro 

01). 

A mais recente abordagem proposta pelo IPHAN, produto de revisões e atualizações 

do instrumento de Chancela de Paisagem Cultural Brasileira, em 2019, não foi 

considerada nesta análise, tampouco resultou em aplicações práticas passíveis de 

avaliação, por ainda não haver sido instituída. Entretanto, a conceituação, os 

objetivos, os princípios e as diretrizes propostos para a nova portaria são 

considerados nesta pesquisa como pontos importantes na definição da abordagem e 

do método a serem aplicados na valoração da paisagem de Camocim. 

QUADRO 01 – CARACTERÍSTICAS DAS ABORDAGENS 

 ABORDAGEM CONCEITO OBJETIVO MODELO ESCALA 

U
N

E
S

C
O

 PAISAGEM 
CULTURAL 

EXCEPCIONALIDADE SELECIONAR CATEGORIA 
MÚLTIPLAS 
ESCALAS 

PAISAGEM 
URBANA 

HISTÓRICA 
QUALIDADE CONHECER INSTRUMENTO URBANA 

C
O

E
 

MAPEAMENTO 
PAISAGÍSTICO 

DO TERRITÓRIO 
QUALIDADE CONHECER INSTRUMENTO TERRITORIAL 

REGISTRO DE 
ÁREAS DE 
PAISAGEM 

SINGULARIDADE/ 
HOMOGENEIDADE/ 

REPRESENTATVIDADE 
SELECIONAR INSTRUMENTO 

SETORIAL/ 

URBANA 

IP
H

A
N

 RECORTES 
TEMÁTICOS 

PECULIARIDADE/ 

SINGULARIDADE 
SELECIONAR 

CATEGORIA/ 
INSTRUMENTO 

SETORIAL 

RECORTES 
TERRITORIAIS 

PECULIARIDADE/ 

REPRESENTATIVIDADE 
SELECIONAR 

CATEGORIA/ 
INSTRUMENTO 

MÚLTIPLAS 
ESCALAS 

 
Quadro 01 - Características das abordagens de valoração de paisagem cultural analisadas. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto aos conceitos de paisagem cultural, identificamos os principais predicados 

citados nas definições, tais como “excepcionalidade”, “qualidade”, “singularidade”, 

“homogeneidade”, “representatividade” e/ou “peculiaridade”, nos quais se 

fundamentam os processos de valoração. Os objetivos das abordagens são 

basicamente dois, selecionar as paisagens – excepcionais, singulares, homogêneas, 
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representativas ou peculiares – e/ou conhecer as qualidades paisagísticas das 

diferentes regiões do território. As abordagens também assumem dois modelos 

distintos de aplicação, como categoria de patrimônio cultural e/ou como instrumento 

de conhecimento e caracterização do território. Por fim, as escalas trabalhadas 

nessas instituições variam entre territorial, urbana, setorial ou todas essas múltiplas 

escalas. 

A partir das análises e do quadro exposto, observamos que a abordagem da 

Categoria de Paisagem Cultural da UNESCO, de fato, influenciou tanto o COE, 

quanto o IPHAN, ao visar uma seleção de paisagens baseada em critérios 

patrimoniais, abrangendo inclusive diversas escalas de trabalho.  

Entretanto, se por um lado o Registro de Áreas de Paisagem Cultural do COE se 

baseia na Convenção da UNESCO, ao apontar paisagens específicas de maior 

relevância cultural a serem analisadas em escalas mais detalhadas, por outro, a 

abordagem de Mapeamento das Paisagens objetiva a qualificação e demarcação de 

todo o território visando guiar o planejamento estratégico de desenvolvimento das 

regiões dos países europeus. Entendemos que ambas as abordagens são 

necessárias, mas que essa dupla aproximação integrada só é possível através da 

existência de uma política nacional de cunho paisagístico, cujo âmbito ultrapasse os 

órgãos de preservação do patrimônio, integrando-se às entidades responsáveis pela 

ordenação do território.  

Entendemos que podemos fazer uma analogia entre as abordagens de Mapeamento 

Paisagístico do Território do COE e da Paisagem Histórica Urbana da UNESCO, 

visto que ambas propõem a análise das qualidades paisagísticas como premissa 

para o desenvolvimento e gestão das paisagens. No entanto, ao passo que o COE 

atua sobre a escala territorial, a abordagem da UNESCO opera sobre o território da 

cidade, a fim de fundamentar o planejamento urbano sustentável. O uso do 

instrumento de Paisagem Histórica Urbana permite que se conheçam as múltiplas 

camadas de significado tanto das áreas de centros, conjuntos e sítios históricos, 

quanto dos tecidos mais contemporâneos e das áreas menos antropomorfizadas, os 

quais interagem na paisagem urbana, e por isso é comumente aplicado às áreas de 

paisagem cultural registradas em contextos urbanos.  
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Com relação ao IPHAN, o quadro comparativo reitera que apenas as porções do 

território consideradas peculiares são alvo das políticas preservacionistas. No 

entanto, entendemos que há duas maneiras distintas de se empregar esse 

predicado, a primeira relacionando-o à singularidade de bens materiais e/ou 

imateriais presentes no território, e a segunda, pautada na representatividade das 

relações cotidianas estabelecidas entre a sociedade e meio ambiente e seus 

rebatimentos no espaço concreto.  

Esses dois vieses embasaram os dois eixos de estudos valorativos de paisagens 

culturais do IPHAN, de recortes temáticos e de recortes territoriais, com diferentes 

métodos de leitura e caracterização, em que o processo da paisagem de Camocim 

figura no primeiro deles. Como em Camocim os estudos foram paralisados por 

acreditar-se que os botes bastardos existiam em outras localidades e, portanto, não 

eram embarcações peculiares àquela paisagem, constatamos que tal justificativa 

seria invalidada caso tivesse sido utilizada a abordagem do segundo eixo de estudos 

do IPHAN, em que os critérios de peculiaridade recaem sobre as associações entre 

as dimensões materiais e imateriais, naturais e culturais do território, representativas 

da cultural local.  

O exame do quadro evidencia ainda a influência da abordagem de valoração do 

COE sobre os estudos do segundo eixo do IPHAN, dado que esses também 

contemplam tanto as paisagens ordinárias, relacionadas ao cotidiano das 

comunidades envolvidas, quanto às paisagens de especial interesse patrimonial, em 

escalas territorial e setorial. Por outro lado, no primeiro eixo de recortes temáticos, 

apenas as áreas contíguas aos bens culturais excepcionais foram entendidas como 

paisagens de valor patrimonial.  

Além disso, na análise da aplicação prática, revelam-se detalhes importantes para a 

diferenciação dos resultados nos dois eixos. A maior contribuição dos estudos de 

recortes territoriais referentes às paisagens do Vale do Ribeira de Iguape e da Foz 

do Rio São Francisco é a construção de métodos valorativos pautados na 

participação popular, em que os próprios detentores do patrimônio definiam ou 

ajudavam a definir o que possuía valor na paisagem, através de oficinas de 

educação patrimonial. Essa abordagem é mais pertinente ao entendimento do papel 

contemporâneo das políticas de preservação do patrimônio como direito social 
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universal. No caso dos estudos sobre a paisagem de Camocim, realizou-se apenas 

o inventário e cadastro das embarcações, nos quais o contexto sociocultural dos 

pescadores e carpinteiros navais não foi investigado apropriadamente, tampouco a 

percepção da população em geral.  

A participação das comunidades locais no reconhecimento e seleção de valores 

culturais das paisagens a serem preservados, diferencia as abordagens do segundo 

eixo daquelas mais clássicas, empreendidas pela UNESCO, em que essa seleção 

de valores é realizada a priori sob a perspectiva dos técnicos, muitas vezes alheios 

às dinâmicas essenciais à configuração da paisagem, percebidas apenas a partir 

das experiências e vivências nos lugares e da assimilação de seu “genius loci”.  

As constantes transformações das paisagens no decorrer do tempo também se 

apresentam como uma questão relevante no tocante ao reconhecimento dos valores 

que se pretende preservar, uma vez que implica na deliberação sobre a inclusão de 

áreas de ocupação mais recentes ou heterogêneas. No caso emblemático da 

UNESCO de inscrição da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro, os contextos 

periféricos dos morros de favela foram excluídos do perímetro delimitado para a 

paisagem. No sentido contrário, as abordagens do COE e da Paisagem Urbana 

Histórica apontam avanços no sentido de assumir as mudanças como variáveis 

importantes, ao abordarem todas as camadas de significado da paisagem, buscando 

determinar o quanto de valores culturais foram atribuídos a elas. 

Nas três instituições, persistem ainda algumas discordâncias sobre a definição dos 

limites territoriais das paisagens, envolvendo questões conceituais, metodológicas e 

organizacionais. No âmbito do IPHAN, em específico, a extensão desmesurada das 

paisagens e a falta de uma visão integrada entre preservação do patrimônio e 

planejamento urbano e territorial acarretou problemas de viabilidade enfrentados nos 

estudos das paisagens do segundo eixo, em que o reconhecimento e a gestão de 

grandes porções territoriais demandariam ademais das ações do próprio órgão de 

preservação cultural nacional, a ação de outras políticas, em todas as esferas do 

poder público. Já o reconhecimento das unidades de paisagem cultural, em escala 

setorial e urbana, seria mais exequível, associado inclusive ao instrumento de 

tombamento, como ocorreu no Centro Histórico da Cidade de Iguape-SP, inserido na 

dinâmica mais abrangente da Paisagem Cultural do Vale do Ribeira de Iguape.  
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A DUPLA ABORDAGEM VALORATIVA DO COE  

Alcançando esta etapa da pesquisa, compreendemos que os primeiros estudos do 

IPHAN em Camocim e outras localidades ribeirinhas apresentavam algumas 

incoerências conceituais e entraves operacionais, confirmando a necessidade de 

revisão da abordagem utilizada. Ponderadas todas as considerações anteriores, 

elegemos uma abordagem que consideramos mais pertinente, para então 

desenvolvermos o método de valoração a ser aplicado nos próximos capítulos. 

Decidimos empregar uma abordagem, cujos objetivos fossem conhecer e, em 

segundo nível, selecionar paisagens, pois consideramos as duas perspectivas 

necessárias. Nesse sentido, acreditamos que a definição do COE seja mais 

adequada a se seguir, pois (I) abrange a escala regional e local; (II) não se detém 

apenas ao excepcional; (III) está vinculada e torna fundamental a relação entre 

gerenciamento da paisagem e planejamento e gestão do território; e (IV) incita a 

participação dos cidadãos nas decisões sobre as políticas das paisagens nas quais 

vivem.  

Podemos ainda fazer pontes com as possibilidades de desdobramento dos 

conceitos e métodos utilizados nos estudos do eixo de recortes territoriais do IPHAN 

para esta pesquisa, aproximando-nos mais da realidade brasileira. Além disso, 

encontramos nas novas disposições do Grupo de Trabalho da Paisagem Cultural 

Brasileira (IPHAN, 2019a), relevantes atualizações e contribuições ao avanço de 

questões, tais como a abertura para processos dialógicos de reconhecimento e 

caracterização dos bens, a interpretação de macro e microunidades de paisagem e 

o entendimento da necessidade de se identificar as relações formadoras dos 

sistemas complexos que são as paisagens, muito mais que o somatório de aspectos 

e bens em separado.  

Acreditamos que, se analisada a partir da dupla abordagem do COE, 

instrumentalizada por meio da CEP, a paisagem de Camocim poderia revelar 

valores e significados representativos da cultura regional do litoral noroeste 

cearense, excedendo a singularidade dos botes bastardos. É igualmente relevante a 

apreensão dos valores da porção da foz do Rio Coreaú, em específico para a 

comunidade local. Entendemos assim a importância de se trabalhar a paisagem de 



110 
 

Camocim, em escala territorial e setorial, em ambos os casos com a paisagem 

cultural como guia.  

Escolhida a abordagem, decidimos, então, determinar um modelo de aplicação a ser 

utilizado para a valoração e caracterização da paisagem de Camocim, baseando-

nos em alguns estudos fundamentados na CEP, a saber, o trabalho empreendido 

pelo IAPH, no Laboratório de Paisagem Cultural (LPC), recomendado pela UNESCO 

como referência mundial, inclusive com convênio estabelecido com o IPHAN para 

troca de conhecimento, e também os estudos do IPHAN nas Superintendências de 

São Paulo, Alagoas e Sergipe. 

O IAPH divide o trabalho de valoração das paisagens andaluzas em duas 

abordagens: primeiro, a Caracterização Patrimonial do Mapa da Andaluzia, de 

varredura e caracterização do território, subdividindo-o nas chamadas “demarcações 

paisagísticas”; e segundo, o Registro de Paisagens de Interesse Cultural da 

Andaluzia (R-PICA), de identificação e seleção de paisagens singulares, 

homogêneas e/ou representativas existentes em cada demarcação paisagística. 

A primeira abordagem do IAPH parte do princípio de que toda paisagem é cultural e 

que o primeiro passo para uma abordagem integral é o reconhecimento das 

diferentes paisagens da Andaluzia, a partir da caracterização de seus aspectos 

físicos, históricos, sociais, econômicos, políticos e simbólicos. Os valores culturais 

materiais e imateriais do território andaluz são os principais elementos indicadores 

das diferenças entre suas demarcações paisagísticas.  

Sobre a abordagem de Caracterização Patrimonial do Mapa de Paisagens da 

Andaluzia, o IAPH observa que seu objetivo holístico, extensivo e equilibrado para 

todo o território pode parecer um tanto contraditório com a disciplina do Patrimônio 

Cultural, necessariamente qualitativa, pontual e seletiva. No entanto, conclui que 

essa metodologia é pertinente, uma vez que permite avaliar a qualidade precisa e a 

dimensão política e territorial do patrimônio cultural em seu contexto paisagístico 

atual e em um futuro próximo.  

O segundo passo é analisar as porções onde os aspectos patrimoniais apresentem 

maior significância e concentração, as “paisagens de interesse cultural”. Sobre a 

acepção desse termo, o IAPH esclarece que: 
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“Para que uma paisagem seja de interesse cultural é necessário que exista 
certo grau de autenticidade, conservação e percepção social (visual ou 
simbólica). Os elementos patrimoniais podem ser percebidos quando 
entendido o tempo como processo histórico e as atividades humanas em 
seus aspectos socioeconômicos e ideológicos que se convertem em marcos 
da identidade das sociedades que habitaram e habitam o território, em um 
processo de apropriação e expressão de uma determinada imagem 
percebida socialmente”. (IAPH, 2012, p. 68, tradução nossa) 

Logo, o IAPH entende que esses espaços devam sintetizar, transmitir e serem 

reconhecidos pela sociedade, levando-se em conta, tanto conceitos tradicionais de 

valoração, tais como antiguidade e historicidade, quanto conceito pautados na 

percepção por parte das comunidades locais, como memória e afetividade (IAPH, 

2015, p. 68). Como resultado do desenvolvimento do R-PICA foram registradas 120 

paisagens, definidas também a partir dos aspectos históricos, socioeconômicos e 

perceptivos do território, e não tão somente das características físicas.  

Acerca do alcance e dos objetivos deste estudo, concluído e publicado em 2014, o 

IAPH esclarece que se pretende realizar uma primeira tentativa de classificação, 

identificação e descrição das paisagens, sem intenção de esgotar o conhecimento 

sobre elas ou elaborar um diagnóstico pormenorizado de cada uma.  

Dessa forma, a abordagem do IAPH parte da análise macro de todo o território para, 

em seguida, aprofundar-se nas particularidades das paisagens identificadas como 

de especial valor patrimonial. É importante ressaltarmos que essa visão difere da 

maneira que se tem tratado as políticas de paisagem no Brasil, em que os projetos 

de chancela são apontados de maneira isolada ou a partir de inventários com temas 

específicos, sem que realize um escaneamento prévio de todo o território nacional. 

 

3.5. O MÉTODO DESENVOLVIDO PARA A PAISAGEM DE CAMOCIM 

 

Sugerimos algumas adaptações do método do IAPH, considerando as contribuições 

dos trabalhos do IPHAN nos estudos da Paisagem Cultural da Foz do Rio São 

Francisco e do Vale do Ribeira de Iguape, assim como os apontamentos do 

Relatório Técnico e da Minuta proposta para a nova portaria do IPHAN, em 2019, 

para complementar o método andaluz. Além disso, as alterações feitas pretendem 
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viabilizar a aplicação do método em razão dos objetivos e das limitações 

operacionais dessa pesquisa.  

O MÉTODO DO IAPH  

Visando uma primeira apreensão do território, a equipe do IAPH se serviu da 

cartografia ambiental do Atlas da Andaluzia, elaborado pelo Departamento do Meio 

Ambiente, a qual subdividia o território em 81 “âmbitos” de paisagem, definidas a 

partir de variáveis físicas, socioculturais e de ordenamento territorial. No entanto, por 

considerar a definição em âmbitos muito embasada em aspectos geomorfológicos, o 

IAPH iniciou uma revisão do método de zoneamento cultural do território, criando o 

projeto “Caracterização Patrimonial do Mapa de Paisagens da Andaluzia”. 

Com a inserção dos critérios culturais não contemplados no zoneamento ambiental, 

os limites de alguns dos 81 âmbitos foram alterados e/ou agrupados, resultando na 

redução de subdivisões do território para 32 demarcações paisagísticas (Figura 37). 

Isso se deu em alguns casos em que os processos históricos e as atividades 

antrópicas tradicionais dos territórios não eram facilmente enquadrados a partir dos 

critérios físicos. Além do que, a perspectiva zenital de imagens de satélite revela 

muitas unidades distintas que, na perspectiva do observador, formam um todo 

indissolúvel. Na definição das demarcações também se considerou a percepção 

social, analisada através da imagem que esses territórios projetaram ao longo do 

tempo. 

A concentração de recursos patrimoniais provenientes dos processos históricos e 

atividades socioeconômicas também foi utilizada como um fator de diferenciação 

entre as demarcações paisagísticas. Algumas atividades, por exemplo, agrícola e 

pesqueira, se repetem por todo o território, porém sua intensidade, relevância ou 

transcendência sobre a configuração da paisagem pode ser captada pela densidade 

de bens patrimoniais existentes, materiais ou imateriais, associados a essas 

atividades.  
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Figura 37 – Demarcações Paisagísticas da Andaluzia.  
Fonte: IAPH, 2008. 

Após uma predeterminação das demarcações paisagísticas, elaborou-se para cada 

possível demarcação uma ficha gráfica e textual, como meio para se dispor de um 

melhor conhecimento sobre os valores culturais de cada paisagem. As fichas foram 

divididas em sete seções, as quais permitem identificar de forma homogênea cada 

demarcação pelas características que as diferenciam ou singularizam (Quadro 02).  

Na primeira seção, de Identificação e Localização, situa-se a demarcação 

paisagística no mapa da Andaluzia e se elabora um mapa síntese dos principais 

elementos de valor cultural que configuram o território, tais como redes, eixos, áreas, 

fronteiras etc. 

Na análise dos Traços Básicos do Território, descrevem-se o meio físico (relevo, 

vegetação, clima etc.) sobre o qual se desenvolvem as atividades antrópicas; o meio 

socioeconômico (população, setores produtivos principais) indicando crescimento, 

decadência ou estabilidade; e a articulação territorial, histórica e atual, em que se 

apresentam as transformações nos assentamentos urbanos e rurais e eixos de 

deslocamento no território ao longo do tempo, por meio de mapas esquemáticos, 

construindo-se uma linha progressiva da síntese de ocupação em cada período 

histórico e na configuração territorial atual.  
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QUADRO 02 – ESTRUTURA DA FICHA DE CONHECIMENTO 

 DAS DEMARCAÇÕES PAISAGÍSTICAS 

1) Identificação e Localização 

2) Traços Básicos do Território 

- Meio Físico 

- Meio Socioeconômico 

- Articulação Territorial Histórica e Atual 

3) Processos e Atividades Socioeconômicas Históricas 

4) Recursos Patrimoniais 

5) Imagem Projetada 

6) Paisagens de Interesse Cultural da Andaluzia 

7) Valorações e Recomendações  

 
Quadro 02 – Estrutura da ficha correspondente às demarcações paisagísticas.  

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com IAPH, 2008. 

A terceira seção consiste na identificação dos principais Processos (colonização, 

imigração, repovoamento etc.) e Atividades Socioeconômicas Históricas 

(agropecuária, serviços de manufatura, religiosa etc.), que configuraram cada 

demarcação, associados aos recursos patrimoniais documentados na atualidade. 

Em seguida, faz-se uma menção mais concreta sobre os Recursos Patrimoniais 

tangíveis e intangíveis presentes na paisagem, em sua estrutura territorial e nos 

sistemas de assentamento; nos vestígios construídos; e nos rituais, festividades, 

modos de fazer simbólicos e modos de se relacionar com o meio e explorar seus 

recursos. Por sua vez, a quinta seção, denominada Imagem Projetada, consiste no 

conjunto de valorações e percepções sobre a demarcação, conjunto este transmitido 

através de discursos escritos e representações artísticas. 

Na seção “Paisagens de Interesse Cultural da Andaluzia”, são indicadas as 

paisagens portadoras de uma combinação única de valores naturais e culturais, e 

reconhecidas por sua homogeneidade, representatividade e/ou singularidade, em 

que se considere recomendável implementar instrumentos de fomento e proteção 

(Figura 38).  
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Figura 38 – Mapa de Distribuição Regional das Paisagens de Interesse Cultural da Andaluzia. 
Fonte: IAPH, 2008. 

Finalmente, na sétima seção, realiza-se uma análise de problemas e potencialidades 

para se entender as tendências de transformações futuras, apontando-se 

Recomendações Básicas de planejamento territorial e urbanístico. 

Efetivada a pré-seleção das paisagens de notória relevância em cada demarcação 

paisagística, o IAPH iniciou um segundo trabalho, o Registro de Paisagens de 

Interesse Cultural da Andaluzia (R-PICA), cuja metodologia possibilita maior 

detalhamento nos processos de seleção, caracterização e valoração. O R-PICA 

pretende estabelecer de forma sintética os valores principais de cada paisagem, 

uma sucinta relação de impacto e ameaças e algumas recomendações básicas a 

serem consideradas na gestão da paisagem e no planejamento territorial.  

O método adotado no R-PICA definiu etapas e seções semelhantes às utilizadas 

para as demarcações paisagísticas, porém com algumas particularidades, dado os 

objetivos e a escala diferentes (Quadro 03). Ainda que exista uma pesquisa 

significativa sobre cada paisagem, documentada no website do IAPH, o produto final 

é publicado em forma de ficha-síntese, semelhante às fichas de inventário do SICG, 

utilizadas pelo IPHAN.  
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QUADRO 03 – ESTRUTURA DA FICHA DE CONHECIMENTO 
DAS PAISAGENS DE INTERESSE CULTURAL 

1) Seleção  

2) Identificação e Localização/Delimitação 

3) Classificação  

4) Caracterização  

- Traços 

- Chaves Espaciais 

- Chaves Históricas 

- Usos e Atividades  

- Referências, Visões e Passagens Literárias 

5) Análise dos Instrumentos de Proteção, Gestão e  

    Planejamento Vigentes  

6) Valoração, Diagnóstico e Recomendações 

 
Quadro 03 – Estrutura da ficha correspondente às Paisagens de Interesse Cultural.  

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com IAPH, 2008. 

As paisagens de interesse cultural, enquanto espaços representativos dos valores 

culturais identificados em cada demarcação paisagística, devem ser selecionadas 

logo após a definição desses valores. Essa nova seleção não sugere um grupo 

fechado, em que se desprezem as demais paisagens, apenas aplica filtros que 

assegurem a formação de um conjunto não arbitrário, equilibrado e representativo 

de paisagens. Para isso, a equipe do IAPH utilizou três critérios: a) certa 

homogeneidade em sua caracterização e comparação com outras paisagens a partir 

de uma escala territorial; b) representatividade como patrimônio cultural, em que 

seja possível identificar valores materiais e imateriais incorporados no território, 

através de percepções técnicas, mas também sociais; e c) qualidades perceptivo-

formais singulares, que possibilitem seu reconhecimento, uma vez mantidas 

condições de integridade, conservação, autenticidade e contemplação (IAPH, 2012, 

p. 68).  

Selecionadas as paisagens de interesse cultural, parte-se para a etapa seguinte de 

Identificação e Localização, em que é estabelecida uma denominação para cada 

paisagem e são destacadas suas correlações com o entorno, com as outras 

paisagens da região da Andaluzia e dentro do território da Espanha como um todo.  
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Na seção de Localização, objetiva-se destacar e representar a disposição espacial 

dos elementos relevantes que identificam e caracterizam essas paisagens. Porém a 

Delimitação neste momento se percebe como franjas de transição no território e não 

como áreas específicas para proteção legal. Essas áreas deverão ser pensadas 

apenas quando for preciso estabelecer instrumentos de proteção da paisagem. Além 

disso, os limites não devem ser assinalados a priori pela concepção dos técnicos e 

expertos, defendendo-se a utilização de processos sociais participativos para que 

seja considerada a percepção visual e identitária das populações (IAPH, 2012, p. 

68). 

Um recurso relevante na Caracterização das paisagens do R-PICA é sua 

classificação em diferentes esquemas espaciais, representados através de códigos 

gráficos, os quais procuram explicar de forma sintetizada as relações entre as 

paisagens de interesse cultural e seu entorno (Figura 39). As paisagens podem ser 

definidas através de uma ou mais classificações espaciais, porém sempre se 

apontando a principal delas (Figura 40). Essas simplificações auxiliam na leitura 

geral da espacialização das Paisagens de Interesse Cultural pelo território e: 

“[...] podem resultar de interesse na gestão futura de contextos 
paisagísticos, onde as delimitações espaciais empregadas na tutela do 
patrimônio não sejam plenamente compatíveis com os entornos, zonas, 
sítios, etc. empregados na atualidade”. (IAPH, 2012, p. 71, tradução nossa) 

Etapa relevante na descrição da paisagem, a Classificação consiste na identificação 

das principais atividades antrópicas que lhe configuram e dos sistemas de referência 

patrimonial a que estão atreladas: povoamentos; infraestruturas territoriais; 

segurança e defesa; produção e transformação; crença, artes e comunicação; ou 

agentes destacados. Essas seis classificações são subdivididas de acordo com suas 

especificações em tipos e subtipos, como por exemplo, povoados pré-históricos, 

cidades medievais, infraestruturas ferroviárias, áreas rurais de produção de 

vinhedos, rituais festivo-cerimoniais, entre outros. 

Após terem sido vinculadas a uma tipologia, as paisagens são descritas e 

caracterizadas em cinco aspectos: os Traços; as Chaves Espaciais; as Chaves 

Históricas; os Usos e as Atividades; e as Referências, Visões e Passagens 

Literárias. Na definição dos Traços, indicam-se as ideias ou atividades associativas 

que dão caráter à paisagem, utilizados como argumentos para sua seleção, 

relacionando-os aos recursos patrimoniais mais importantes.  
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Figura 39 – Códigos gráficos associados às características espaciais das paisagens. 
Fonte: IAPH, 2012. 

As Chaves Espaciais consistem nos atributos geomorfológicos determinantes, 

portanto, nesta seção são identificados os grandes elementos naturais (cursos 

d‟água, acidentes geográficos etc.), os elementos de conexão (eixos principais e 

secundários) e as características básicas de povoamento da região. 
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Figura 40 – Exemplo de aplicação de código gráfico de classificação espacial.  
Fonte: IAPH, 2012. 

O IAPH sugere uma maneira de se representar de forma sintetizada as chaves 

espaciais da paisagem, através de um esquema de planta e corte topográfico, em 

que se reconheçam aspectos espaciais e biológicos, identificando e descrevendo os 

elementos da biosfera e reconhecendo seu papel importante como base de 

sustentação das paisagens (Figura 41).  

Na seleção de cortes, existe uma clara intenção do que se quer representar e 

destacar, buscando-se uma porção que abranja os principais elementos que 

caracterizam a paisagem, para que se expresse melhor o lugar em estudo. Esses 

elementos podem ser de natureza abiótica – elementos geomorfológicos (serras, 

vales, rios, planícies etc.) ou elementos construídos lineares de articulação territorial 

(estradas, caminhos, áreas e elementos de interesse cultural e natural etc.) –; ou de 

natureza biótica, como as formações vegetais e os usos dados à terra (IAPH, 2012, 

p. 73). Esse esquema gráfico deve ser acompanhado por um texto explicativo, 

narrando também aspectos intangíveis, como aspectos sensoriais, simbólicos, 

visuais etc., que não podem ser interpretados por planta e corte. 

Na análise das Chaves Históricas, considera-se os processos, ações e 

acontecimentos mais relevantes, juntamente com os recursos patrimoniais a eles 

associados, objetivando transmitir o processo de delineamento das paisagens no 

decorrer do tempo até sua configuração atual. Da mesma forma, reconhecida a 

importância das atividades humanas como modeladores da paisagem, descrevem-
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se os Usos e Atividades Tradicionais existentes em cada Paisagem de Interesse 

Cultural e seus respectivos recursos patrimoniais relacionados. Por fim, deve-se 

revisar as passagens bibliográficas, literárias e publicitárias divulgadas sobre a 

paisagem, como também as obras artísticas de pintores e fotógrafos, além de 

atender-se às tradições orais, entre outras fontes.  

 

Figura 41 – Exemplo de corte diagrama da paisagem.  
Fonte: IAPH, 2012. 

Na quinta etapa, de Análise dos Instrumentos de Proteção, Gestão e Ordenamento 

vigentes, pretende-se obter a noção geral do tratamento que se tem dado às 

paisagens em termos de planejamento urbano e territorial, identificando-se as 

determinações que afetam a configuração das paisagens de interesse cultural. 

Quando a área correspondente à paisagem apresenta proteções especiais, deve-se 

enfatizar quais os elementos protegidos e que tipo de proteção foi estabelecida, por 

planos urbanísticos, por legislação vigente etc. Nesse etapa, o patrimônio territorial 

integra os bens culturais e naturais, superando a divisão tradicional entre os tipos de 

recurso patrimonial, relacionando todos eles em uma cartografia comum.   

Por fim, o IAPH esclarece que na última etapa, de Diagnóstico e Recomendações, 

estabelecem-se reflexões gerais sobre cada paisagem, porém que esta: 



121 
 

“[...] não pretende de modo algum substituir os estudos e trabalhos que, por 
exemplo, devam acometer a planejamento espacial e setorial dos espaços 
nos quais se localizam estas paisagens e que, em todo caso, requeiram 
uma profundidade e tratamento metodológico específicos”. (IAPH, 2012, p. 
75, tradução nossa)  

Esta análise mais aprofundada até mesmo foi aplicada sobre algumas paisagens de 

interesse cultural, como, por exemplo, na aglomeração urbana histórica de Sevilha, 

para a qual o IAPH adotou a noção de Paisagem Urbana Histórica da UNESCO, 

tratando de forma minuciosa todos os aspectos dessa paisagem.  

Sobre a documentação produzida, principalmente com relação à cartografia, há uma 

disparidade relevante entre Brasil e Espanha. Diferente da realidade brasileira em 

que os pesquisadores muitas vezes precisam produzir as bases de trabalho, na 

Espanha, o IAPH dispõe da Rede de Informação Ambiental da Andaluzia (REDIAM), 

uma rede pública de informações geográficas que facilita o acesso aos dados e a 

produção de mapas temáticos, disponibilizando inclusive imagens em 360° e vídeos 

com áudio registrados nas paisagens de interesse cultural. Há disparidades também 

no nível de participação popular nas pesquisas sobre a percepção da paisagem, 

visto que o IAPH possui ferramentas mais avançadas, as quais possibilitam a 

inclusão de três grupos: os especialistas, os locais e os visitantes.  

Em suas conclusões acerca do projeto do R-PICA, o IAPH considera o caráter 

inovador da abordagem de paisagem cultural como um desafio para o IAPH e outras 

instituições europeias, as quais enfrentam ainda a falta de um corpo consolidado, 

tanto do ponto de vista conceitual, quanto de gestão paisagística. A proposta do 

IAPH busca indicar uma forma possível de se entender, analisar e proteger as 

paisagens, enquanto recursos patrimoniais em si, e seu grande significado para as 

populações. 

DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO PARA A PAISAGEM DE CAMOCIM 

Procuramos realizar mudanças no modelo de trabalho do IAPH, as quais julgamos 

necessárias para a viabilidade e adequabilidade à realidade brasileira e às 

limitações da atual pesquisa sobre paisagem cultural em Camocim.  

Assim como no IAPH, decidimos realizar esta pesquisa em duas partes, a primeira 

equivalente ao estudo de Caracterização Patrimonial do Atlas da Andaluzia, e a 

segunda, à semelhança do R-PICA. No entanto, diferentemente da pesquisa na 
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Andaluzia, não tivemos a pretensão de realizar a varredura de todo o território 

cearense ou de registrar cada paisagem de interesse cultural identificada, o que iria 

muito além do alcance deste trabalho. Nossa contribuição consiste na 

sistematização e análise de dados e discussão de resultados sobre os valores da 

paisagem de Camocim e seu contexto paisagístico regional.  

Então, adaptamos o modelo do IAPH, adotando como base o modelo do IPHAN na 

Foz do Rio São Francisco e no Vale do Ribeira de Iguape, em que ao invés um 

zoneamento da região em “demarcações paisagísticas”, foram identificadas 

“paisagens culturais” em escala macro, representativas de toda a região. Como as 

“unidades de paisagem cultural” do IPHAN são equivalentes às paisagens de 

interesse cultural (PIC), resolvemos manter essa denominação do IAPH.  

Dessa forma, empreendemos a primeira parte da pesquisa com foco na região 

noroeste do Ceará, objetivando a caracterização do território em seus aspectos 

geoambientais, político-administrativos, de ordenação do território, históricos, 

socioeconômicos, culturais e perceptivos. A análise da conformação espacial desses 

aspectos, assim como o comparativo da distribuição e densidade dos recursos 

patrimoniais relacionados a eles, possibilitou a identificação e delimitação de 

paisagens culturalmente percebidas ou paisagens culturais.  

Seguimos os roteiros e etapas do IAPH, salvo algumas alterações no formato de 

apresentação e na sequência e no conteúdo das seções temáticas, explanando o 

que há de conhecimento relacionado a cada tema acerca do universo de estudo 

(Quadro 04).  

QUADRO 04 – ALTERAÇÕES NO MÉTODO DO IAPH – PAISAGENS CULTURAIS 

 A pesquisa não será apresentada em formato de ficha. 

 A Delimitação Territorial das paisagens culturais será apresentada após sua 

Caracterização e antes da Seleção das PICs. 

 A etapa de Valoração consistirá na apresentação dos valores culturais,  

materiais e imateriais, e naturais combinados.  

 A seção de Recomendações Básicas não será contemplada nesta pesquisa. 

 
Quadro 04 – Quadro de alterações sugeridas no método do IAPH de Caracterização Patrimonial do 

Atlas da Andaluzia.  
Fonte: elaborado pela autora. 
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Optamos por apresentar os estudos realizados não em formato de ficha, mas como 

uma sequência de explanação de dados e reflexões acerca das diversas dimensões 

da paisagem. Entendemos que a etapa de Identificação e Localização das 

paisagens culturais consista em sua denominação e indicação de seu 

posicionamento dentro do mapa do Ceará, não cabendo a esta primeira etapa uma 

delimitação bem definida (Quadro 05). 

QUADRO 05 – ETAPAS DO MÉTODO CONSTRUÍDO – 
PAISAGENS CULTURAIS 

MÉTODO DO IAPH MÉTODO CONSTRUÍDO 

1) Identificação e 
Localização 

1) Identificação e 
Localização 

2) Traços Básicos do 
Território 

2) Caracterização do 
Território 

3) Processos e Atividades 
Socioeconômicas Históricas 

3) Recursos Patrimoniais 

4) Recursos Patrimoniais 4) Visões e Percepções 

5) Imagem Projetada 
5) Valoração e Delimitação 
Territorial 

6) Paisagens de Interesse 
Cultural da Andaluzia 

6) Indicação de Paisagens 
de Interesse Cultural 

7) Valorações e 
Recomendações  

- 

 
Quadro 05 – Quadro de organização das novas etapas do método construído para a análise das 

paisagens culturais.  
Fonte: elaborado pela autora. 

Na etapa de Traços Básicos do Território, renomeada como “Características do 

Território”, incluímos a etapa de Processos e Atividades Socioeconômicas 

Históricas, relacionando-se às seções de Articulação do Território Histórica e Atual, 

para uma melhor compreensão desses aspectos. E esclarecemos que os Recursos 

Patrimoniais serão apresentados em separado na etapa seguinte.   

Além disso, acrescentamos uma etapa específica de síntese das dimensões material 

e imaterial, denominada Valoração, necessária para que se possa falar em seleção 

das paisagens de interesse cultural. É importante frisar a diferença entre a etapa 

sugerida nesta pesquisa e a etapa de valoração indicada pelo IAPH, a qual se trata 

de um diagnóstico da paisagem. Somente após a Caracterização e Valoração do 
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território, definimos a Delimitação Territorial desse recorte simbólico, semelhante à 

forma como o IPHAN trabalhou essa questão. 

Decidimos também por suprimir as Recomendações Básicas, uma vez que essa 

seção ultrapassa o alcance do objetivo geral desta pesquisa, a análise dos valores 

culturais da paisagem. No entanto, essas recomendações figuram no Capítulo 6, de 

considerações finais sobre os possíveis desdobramentos do presente estudo. 

Na segunda parte da pesquisa, apresentamos uma possível adaptação do método 

do R-PICA, a fim de efetuarmos a valoração da paisagem de Camocim, na foz do 

Rio Coreaú, como uma paisagem de interesse cultural, sugerindo alterações na 

sequência e no conteúdo das etapas indicadas pelo IAPH, bastante semelhantes 

àquelas feitas quanto à análise das paisagens culturais. (Quadro 06).  

QUADRO 06 – ALTERAÇÕES NO MÉTODO DO IAPH – PICs: 

 A pesquisa não será apresentada em formato de ficha-síntese. 

 A etapa de Valoração será apresentada após a Caracterização. 

 Será adicionada uma etapa de Leitura Fenomenológica da paisagem. 

 A Delimitação Territorial será apresentada após a etapa de Valoração. 

 As etapas de Análise dos Instrumentos e de Diagnóstico e  

Recomendações não serão contempladas. 

 
Quadro 06 – Quadro de alterações sugeridas no método do IAPH de Registro de Paisagem de 

Interesse Cultural da Andaluzia.  
Fonte: elaborado pela autora. 

Entretanto, algumas diferenças devem ser assinaladas. Quanto à primeira etapa de 

aplicação dos critérios de Seleção, pautados na homogeneidade, representatividade 

e/ou singularidade da paisagem, acreditamos que tal avaliação será mais bem 

compreendida se apresentada após a Caracterização da paisagem (Quadro 07). 

Decidimos ainda adicionar uma etapa de Leitura Fenomenológica da paisagem de 

Camocim, fundamentada na Teoria de Lugar, elencados nas obras de Norberg-

Schulz, com ênfase para Genius Loci (1980). Nesta etapa, descrevemos o lugar, a 
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paisagem de Camocim, como experimentação existencial, através da manutenção 

de uma “atitude fenomenológica” durante a vivência do espaço7.   

QUADRO 07 – ETAPAS DO MÉTODO CONSTRUÍDO – 
PAISAGENS DE INTERESSE CULTURAL 

MÉTODO DO IAPH MÉTODO CONSTRUÍDO 

1) Seleção 
1) Identificação e 
Localização 

2) Identificação e 
Localização/Delimitação 

2) Classificação Tipológica 

3) Classificação 
3) Caracterização do 
Território 

4) Caracterização 4) Recursos Patrimoniais 

5) Análise dos instrumentos 5) Visões e Percepções 

6) Valoração, Diagnóstico e 
Recomendações 

6) Leitura Fenomenológica 

- 
7) Valoração e Delimitação 
Territorial 

 
Quadro 07 – Quadro de organização das novas etapas do método construído para a análise das 

paisagens de interesse cultural.  
Fonte: elaborado pela autora. 

Dessa forma, durante as visitas de campo, adotamos uma atitude de apreensão ao 

observar o fenômeno da paisagem como ele é, produzindo um conhecimento 

empírico sobre o lugar no mundo, a partir das experiências vividas e de análises e 

reflexões críticas acerca dessas experiências. Além disso, é preciso entender a 

fenomenologia como uma perspectiva relacional do mundo, ou seja, as coisas só 

são percebidas através de sua relação com o que está ao seu redor (NORBERG-

SCHULZ, 1980). Para entendermos as relações complexas existentes em uma 

paisagem, é necessário conhecê-la a partir da vida cotidiana, estabelecendo um 

contato íntimo com o objeto. Ainda que a participação da comunidade local seja 

necessária e indispensável em análises de valoração do patrimônio cultural, na 

                                                           
7
 Conforme pesquisa realizada em Olinda, Pernambuco, por Michele dos Anjos de Santana e Joelmir 

Marques da Silva, no âmbito do programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os autores empregaram o método fenomenológico de 
Norberg-Schulz no trecho de maior densidade histórica do Bairro de Santa Tereza, em Olinda, 
pertencente ao Polígono de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, como Zona de Entorno, durante 
o ano de 2011.  
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realização da leitura fenomenológica, o lugar pode ser descrito através da vivência 

do pesquisador, na experimentação do espaço, uma vez que: 

“Para a Fenomenologia um fato pode ser compreendido por um indivíduo e 
lido como senso comum porque uma coisa se manifesta como ela é, em sua 
essência, e não como cada um percebe em sua mente”. (SOKOLOWSKI, 
2004 apud SANTANA, 2012, p. 41) 

Os procedimentos metodológicos e os recortes físico e temporal da pesquisa de 

campo serão apresentados no Capítulo 5, juntamente com seus resultados.  

Esclarecemos que esta pesquisa não objetiva o esgotamento das análises sobre 

paisagem cultural em Camocim, tampouco a realização de um estudo aprofundado 

em todas as áreas epistemológicas8 ou o preenchimento de fichas-síntese como 

resultado final da investigação. O intuito é apresentarmos reflexões inferidas a partir 

de análise e síntese dos dados coletados na bibliografia e na documentação 

existentes, em conjunto com observações obtidas em campo.  

A aplicação do método construído na análise do território cearense, sobretudo das 

regiões adjacentes à cidade de Camocim, possibilitou a identificação de duas 

paisagens culturais, para as quais criamos as denominações de Paisagem Cultural 

do Litoral Noroeste do Ceará (PC-LNC) e Paisagem Cultural do Ramal Ferroviário 

Camocim-Sobral (PC-RFC). Em seguida, designamos como Paisagem de Interesse 

Cultural de Camocim (PICC) a paisagem de escala local localizada no ponto de 

convergência entre aquelas duas paisagens culturais. Apresentamos a 

caracterização e valoração daquelas paisagens culturais no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 O IAPH menciona profissionais de diversos campos científicos, os quais devem interagir na análise 

da paisagem de forma interdisciplinar: geógrafo e geólogo (sobre o meio físico abiótico); biólogo e 
ecologista (sobre o meio físico biótico); historiador (sobre os processos históricos); historiador e 
etnólogo (sobre as atividades humanas); engenheiro e arquiteto (sobre a estrutura territorial); e 
psicólogo, sociólogo, antropólogo e historiador da arte (sobre a percepção humana). 



4 .  A  P A I S A G E M  C U L T U R A L  D O
 L I T O R A L  N O R O E S T E  D O  C E A R Á

E  A  P A I S A G E M  C U L T U R A L  D O
R A M A L  F E R R O V I Á R I O

 C A M O C I M - S O B R A L
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4. A PAISAGEM CULTURAL DO LITORAL NOROESTE DO CEARÁ E A 

PAISAGEM CULTURAL DO RAMAL FERROVIÁRIO CAMOCIM-SOBRAL  

 

4.1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

A chamada “Costa do Sol Poente” consiste em toda a faixa do litoral cearense a 

oeste do município de Fortaleza, capital do estado, e é caracterizada pela formação 

de campos de dunas, diferenciando-se da costa leste, onde predominam as falésias. 

A costa oeste abrange uma região sob a influência de Fortaleza, a norte, e uma 

região mais conectada ao município de Sobral, a noroeste. Essa distinção foi 

ratificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir da 

delimitação da Região Intermediária de Fortaleza e da Região Intermediária de 

Sobral (IBGE, 2017, p. 23).  

O recorte dessas Regiões Geográficas sinaliza a existência de fatores 

geoambientais, socioeconômicos, políticos e culturais que confluem para a formação 

e identificação de uma paisagem cultural comum à costa noroeste e, portanto, foi 

considerada na designação da Paisagem Cultural do Litoral Noroeste do Ceará (PC-

LNC). Neste primeiro momento, indicamos apenas a localização geral da área de 

incidência desses fatores, sem considerar os limites territoriais estabelecidos pelo 

IBGE (Mapa 01). 

Ainda sobre a região noroeste, o desenvolvimento de sua porção continental está 

relacionado, direta ou indiretamente, com a passagem dos rios Acaraú e Coreaú. 

Contudo, foi a construção do primeiro ramal ferroviário da EFS, no final do séc. XIX, 

e sua posterior desativação, que influenciou mais incisivamente a forma de 

ocupação desse território. A disposição de estruturas ferroviárias desativadas entre 

Camocim e Sobral contribui para a apreensão e caracterização da paisagem cultural 

em questão, denominada Paisagem Cultural do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral 

(PC-RFC). 
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Mapa 01 – Mapa de Localização da Paisagem Cultural do Litoral Noroeste do Ceará e da Paisagem 
Cultural do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral.  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 

MEIO NATURAL 

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) dispõe de uma 

série de relatórios e cartografias temáticas sobre o estado, dentre os quais, 

analisamos aqueles relativos ao meio ambiente – hipsometria, hidrografia e 

compartimentação geoambiental – a fim de apresentar noções sobre os aspectos 

naturais das paisagens culturais em questão. Ademais, baseamo-nos em pesquisas 

sobre a geomorfologia da região noroeste (Rodrigues e Lima, 2014) e sobre a Bacia 

do Coreaú (Torres, 2014) e do Acaraú (Mesquita et al, 2016).  

Com base nesses dados, percebemos a faixa litorânea noroeste como uma larga 

planície de baixas altitudes, com pelo menos 50 km de extensão. Em direção ao sul, 

erguem-se a Chapada da Ibiapaba, na divisa com o Estado do Piauí, e a Serra da 

Meruoca, como os elementos mais elevados que marcam o horizonte em muitos 



130 
 

pontos do território (Mapa 02). O relevo é variado: apresenta faixa de praia, dunas e 

planície pré-litorânea, no litoral; e planícies sertaneja e ribeirinha, morro, serra e 

chapada, adentrando o interior. 

 

Mapa 02 – Mapa de Hipsometria.  
Fonte: elaborado pela autora com base em mapa do IPECE. 

Os principais cursos d‟água da região noroeste são os rios Coreaú e Acaraú, sendo 

que a Bacia do Coreaú compreende a maior porção litorânea (Mapa 03). Na PC-

LNC, os recursos hídricos dessas bacias se manifestam em forma de lagoas 

freáticas interdunares e nos estuários dos principais rios – Rio Coreaú, em 

Camocim; Rio Acaraú, em Acaraú; – como também dos rios menores, Rio Timonha 

e Rio Ubatuba, em Chaval, todos configurados por um canal fluvial mais largo e ilhas 

fluviais. 

Os territórios entre Camocim e Sobral, dentro da PC-RFC, são banhados e drenados 

pelos rios Coreaú e Acaraú e suas bacias hidrográficas. Os riachos e os próprios 

cursos dos rios formam vales, cujas margens são basicamente planas ou ladeadas 

por pequenos morros. Nos territórios do interior, encontramos também grandes 

lagos e reservatórios de água superficiais, tal como o açude de Acaraú Mirim, em 

Massapê.  
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Identificamos quatro domínios naturais que conformam a PC-LNC: a faixa de praia, 

os campos de dunas, o complexo fluviomarinho (mangue) e os tabuleiros pré-

litorâneos (Mapa 04). 

 

Mapa 03 – Mapa de Hidrografia.  
Fonte: elaborado pela autora com base em mapa do IPECE. 

 

Mapa 04 – Mapa de Domínios Naturais.  
Fonte: elaborado pela autora com base em mapa do IPECE. 
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Os coqueirais, carnaubais e arbustos caracterizam a vegetação das paisagens de 

dunas e faixa de praia, que se desenvolvem ao longo de toda a costa. Esses 

ecossistemas costeiros entre os municípios de Camocim, Jijoca de Jericoacoara e 

Cruz se destacam na paisagem e, hoje, integram o Parque Nacional de 

Jericoacoara, uma área de proteção ambiental administrada pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). O ecossistema de mangue se 

manifesta somente nos estuários dos rios (Figuras 42 a 44). 

DOMÍNIOS NATURAIS DA PC-LNC 

 

Figura 42 – Faixa de Praia de Maceió, Camocim. 
Fonte:http://sabrilviagemeturismo.files.wordpress.com201610016.jpegquality=70&strip=info&w=897. 

 

Figura 43 – Lagoa e coqueiral na Praia da Barrinha de Baixo, em Acaraú. 
Fonte: http://www.oacarau.com/2017/07/visite-as-piscinas-naturais-formadas.html. 

 

Figura 44 – Mangue no Estuário dos rios Timonha e Ubatuba, em Chaval. 
Fonte: https://www.consolidesuamarca.com.br/registro-de-marcas-chaval-ce. 

http://sabrilviagemeturismo.files.wordpress.com201610016.jpegquality=70&strip=info&w=897/
http://www.oacarau.com/2017/07/visite-as-piscinas-naturais-formadas.html
https://www.consolidesuamarca.com.br/registro-de-marcas-chaval-ce
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Na PC-RFC, predominam três domínios naturais, a saber: os tabuleiros pré-

litorâneos, o sertão e a planície ribeirinha. A vegetação de tabuleiros domina a maior 

parte da planície pré-litorânea, inclusive com presença de carnaúbas (Copemicia 

cerifera). Além disso, há presença de cerrado, próximo ao município de Martinópole. 

No sertão, identificamos áreas de caatinga densa, em Martinópole, e de caatinga 

aberta, onde estão localizados os municípios de Uruoca, Senador Sá e Massapê.  

Situa-se a cidade de Sobral no sopé da serra da Meruoca, na planície ribeirinha do 

Rio Acaraú; ao passo que na porção que banha o município de Granja, o vale do Rio 

Coreaú possui superfícies pedregosas, e seus afluentes advindos do sul formam 

pequenas cachoeiras, de onde podemos visualizar a Chapada da Ibiapaba ao fundo 

da paisagem (Figuras 45 a 50). 

DOMÍNIOS NATURAIS DA PC-RFC 

 

      

Figuras 45 e 46 – Da esquerda para a direita: Vegetação de Tabuleiros Pré-litorâneos, no 
município de Camocim, e planície ribeirinha do Rio Coreaú, em Uruoca. 

Fontes: CAMOCIM, 2009 (Fig. 45) e http://oort.com.br/thinkquest/sites/01189/river02.htm (Fig. 
46). 

 

Figura 47 – Açude de Acaraú Mirim, em Massapê, com a Serra da Meruoca ao fundo. 
Fontes: https://mapio.net/pic/p-60124956/.  

http://oort.com.br/thinkquest/sites/01189/river02.htm
https://mapio.net/pic/p-60124956/
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Figura 48 – Planície ribeirinha do Rio Acaraú e vista da Serra da Meruoca, em Sobral. 
Fonte: https://mapio.net/pic/p-90340835/. 

     

Figuras 49 e 50 – Da esquerda para a direita: Mancha de cerrado, em Martinópole, e 
cachoeiras com vista da Chapada da Ibiapaba, no município de Granja. 

Fontes: TORRES; SOBRINHO, 2014 (Fig. 49) e https://twitter.com/joaonfotografia (Fig. 50). 

 

ARTICULAÇÃO TERRITORIAL HISTÓRICA 

Apresentamos informações sobre os contextos socioeconômicos e culturais dos 

diferentes períodos, baseando-nos em fontes bibliográficas, tais como Girão (1984), 

Prado Jr. (1994), Jucá Neto (2007), Lima Jr. (2014), Santos (2008), obras que tratam 

sobre a história e geografia territorial e urbana do Brasil e do Ceará.   

A história da ocupação da região noroeste do Ceará pode ser dividida em cinco 

momentos distintos: a ocupação indígena e a exploração estrangeira nos séc. XVI e 

XVII; a pecuária e o desenvolvimento das oficinas de charque e dos portos entre os 

séc. XVIII e XIX; o ciclo do algodão e a instalação da Estrada de Ferro de Sobral, 

entre o séc. XIX e início do séc. XX; e a estagnação econômica na segunda metade 

do séc. XX até o início do séc. XXI.  

A OCUPAÇÃO INDÍGENA E A EXPLORAÇÃO ESTRANGEIRA (SÉC. XVI E XVII) 

https://mapio.net/pic/p-90340835/
https://twitter.com/joaonfotografia
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A historiografia documenta a presença de índios Tapuias, da etnologia Tremembé, 

entre os territórios do atual Maranhão e do noroeste do Ceará, à época da chegada 

dos colonizadores no séc. XVI, representando uma exceção na linha litorânea 

brasileira, essencialmente dominada pelos povos Tupis (BORGES, 2010, p. 43). 

Recentes descobertas arqueológicas comprovam que os Tapuias Tremembés 

habitavam, mesmo no Período Pré-Colombiano, as praias e estuários de mangue do 

litoral noroeste (VIANA; SOARES E SOUZA, 2007, p. 199), como o Rio da Cruz, 

atual Rio Coreaú, e as dunas de Jericoacoara, onde se fundaria posteriormente uma 

aldeia indígena (Figura 51). Os índios Tapuias do Ceará costumavam se deslocar 

entre a foz do Rio da Cruz e a Serra Grande, atual Chapada de Ibiapaba, criando um 

caminho que seguia o eixo desse rio (Mapa 05). 

 

Figura 51 – Mapa da costa do Ceará - detalhe do Mapa de João Teixeira Albernaz, de 1629.  
Fonte: Domínio público, Biblioteca Nacional Digital. 

As viagens de exploração pelo litoral noroeste do Ceará, tanto portuguesas quanto 

estrangeiras, intensificaram-se no séc. XVII, com a escolha de locais estratégicos de 

parada durante as excursões com destino à Capitania do Maranhão. Durante as 

invasões francesas e holandesas, o caminho que fora aberto anteriormente pelos 

indígenas seria aproveitado como estrada para escoamento da matéria-prima 

contrabandeada da Serra Grande até o porto natural do Rio da Cruz, durante as 

invasões estrangeiras: 

“Embora desconhecido, presume-se que seu traçado seguisse os mesmos 
rumos da estrada Viçosa-Granja, reconstruída entre 1799 e 1802, e que de 
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Granja para o norte, serpenteasse entre os carnaubais que acompanham o 
curso do rio até Camocim, realizando assim o mais curto e seguro trajeto 
entre a serra e o litoral”. (STUDART FILHO, 1937, p. 27)  

 

Mapa 05 – Síntese da Articulação Territorial do noroeste cearense nos séc. XVI e XVII.  
Fonte: elaborado pela autora com base em Borges (2010) e Studart Filho (1937). 

A PECUÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE CHARQUE E DOS 

PORTOS (ENTRE SÉC. XVIII E XIX) 

O primeiro reconhecimento português do território cearense não resultou na sua 

devida ocupação, consolidada apenas na segunda metade do séc. XVIII, a partir da 

dispersão, aldeamento ou genocídio dos povos indígenas na Guerra dos Bárbaros e 

com o advento da pecuária como atividade relevante na lógica do mercado colonial.  

Após a retomada da ocupação da capitania pela Coroa Portuguesa, instalaram-se 

missões de padres jesuítas na Serra Grande, cujo acesso ainda se dava pelo eixo 

do antigo caminho dos Tremembés, o que resultaria na criação da Vila Viçosa Real 

da América, atual cidade de Viçosa do Ceará. Por sua vez, o aldeamento desses 

índios Tapuias no litoral ocorreu entre campos de dunas no atual município de 

Itarema, divisa com Acaraú a leste, onde foi fundada a Vila de Aracati-mirim ou Vila 

de Almofala.  

Exercendo o controle sobre o território, os primeiros colonos passaram a transportar 

o gado vivo, através das chamadas Estradas das Boiadas, entre as capitanias do 

Piauí e Ceará com destino a Pernambuco e Paraíba, para abastecer essa região 
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canavieira da Colônia. Ao longo desses caminhos e em seus pontos de cruzamento, 

desenvolveram-se os principais núcleos urbanos da capitania cearense no período, 

a saber, Icó, ao sul, e Sobral, ao norte (Figura 52).  

 

Figura 52 – As Estradas das Boiadas no séc. XVIII.  
Fonte: JUCÁ NETO, 2007.  

Posteriormente, objetivando o aumento da durabilidade da carne bovina para o 

transporte por longos percursos e, consequentemente, dos lucros com sua 

comercialização, os criadores de gado apropriaram-se de uma técnica indígena em 

que a carne crua era salgada e seca ao sol, a chamada “carne de charque”. As 

localidades do litoral possuíam condições climáticas perfeitas para a instalação das 

oficinas de charque – sol e vento abundantes, ademais da grande disponibilidade de 

sal marinho –, as quais foram responsáveis pelo desenvolvimento urbano de Granja, 

Acaraú e Camocim. Também, nos estuários dos rios, a extração de sal nas salinas 

constituía boa parte da matéria exportada (Figuras 53 e 54). 

Neste cenário de capitalização crescente advinda da charqueadas, a exemplo das 

povoações do interior, as povoações litorâneas localizadas nas enseadas dos 

principais rios cearenses, pontos estratégicos para produção e circulação da carne 

seca, chegaram a ser elevadas à categoria de vila, a saber, Aracati e Granja. 

Segundo Jucá Neto (2007), “[...] as vilas de brancos criadas até o declínio da 
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atividade criatória no Ceará na última década dos setecentos – Icó, Aracati, Sobral, 

Granja, Quixeramobim, além de Russas e Tauá no século XIX – estão todas 

localizadas no itinerário das boiadas” (JUCÁ NETO, 2007, p. 158), o que evidencia o 

interesse de Portugal pela atividade pecuarista.  

     

Figuras 53 e 54 – Da esquerda para a direita: criação de gado e varais de charque no Ceará.  
Fonte: https://stravaganzastravaganza.blogspot.com/2013/01/ceara-civilizacao-do-boi.html (Fig. 53) e 

http://www.monolitospost.com/jaimearantes/cultura-comercio-do-gado-e-a-ascensao-e-queda-das-
charqueadas-cearenses-no-seculo-xviii/ (Fig. 54).  

Então, os “portos dos sertões” da vertente norte, localizados nas fozes do Rio 

Acaraú e do Rio Camocim – como passara a ser denominado o Rio Coreaú, à época 

– alcançaram maior relevância como pontos de escoamento da produção pecuária 

advinda de Sobral, a segunda maior produção do Ceará. Em menor proporção, os 

produtos agrícolas da Serra da Ibiapaba eram também exportados pelo porto de 

Camocim, que à época ainda pertencia ao Termo de Granja (Mapa 06). 

 

Mapa 06 – Síntese da Articulação Territorial do noroeste cearense até meados do séc. XIX.  
Fonte: elaborado pela autora com base em JUCÁ NETO, 2007. 

https://stravaganzastravaganza.blogspot.com/2013/01/ceara-civilizacao-do-boi.html
http://www.monolitospost.com/jaimearantes/cultura-comercio-do-gado-e-a-ascensao-e-queda-das-charqueadas-cearenses-no-seculo-xviii/
http://www.monolitospost.com/jaimearantes/cultura-comercio-do-gado-e-a-ascensao-e-queda-das-charqueadas-cearenses-no-seculo-xviii/
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O CICLO DO ALGODÃO E A INSTALAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE SOBRAL 

(FINAL DO SÉC. XIX E INÍCIO DO SÉC. XX). 

Devido ao aumento da produção e das exportações de algodão produzido no Ceará 

para a Inglaterra, no século XIX, as principais cidades portuárias da província 

apresentaram significativo desenvolvimento. Neste contexto, grandes contingentes 

de imigrantes fugidos da seca no sertão são atraídos à Granja e, especialmente, à 

Camocim pela prosperidade de seu porto, resultando no crescimento demográfico 

local. Com a eficiência do porto de Camocim no escoamento de mercadorias, em 

1879, o Governo Imperial concedeu a Thomaz Dixon Lowden o privilégio de 

construir uma estrada de ferro interligando Camocim à região algodoeira da 

Chapada da Ibiapaba.  

Afinal, a rota sugerida foi alterada e o primeiro trecho da chamada Estrada de Ferro 

de Sobral (EFS) partiu de Camocim, passando por Granja, em direção à Sobral, a 

partir de 1881. Dessa forma, o porto de Camocim assumiu a função de principal 

entreposto comercial da região noroeste. Durante a década de 1890 continuaram os 

prolongamentos daquela ferrovia em direção às regiões dos sertões, até que 

finalmente, em 1904 é inaugurada a estação de Ipu, na região sertaneja. 

A implantação do transporte ferroviário do Ceará compreendeu duas rotas. O trecho 

da Estrada de Ferro de Baturité, conhecido como Linha Sul, foi iniciado na segunda 

metade do século XIX e finalizado em 1926, tendo como ponto inicial a Estação de 

Fortaleza e como ponto final a Estação de Crato. A Estrada de Ferro de Sobral, ou 

Linha Norte, foi construída entre 1879 e 1932. As duas linhas integravam a Rede de 

Viação Cearense (RVC). Em 1898, as estradas de ferro de Sobral e de Baturité se 

encontravam desarticuladas entre si – a primeira ligada ao porto de Camocim e a 

segunda ao porto de Mucuripe, em Fortaleza, ainda com pouco avanço na direção 

da região do Cariri (Figura 55).  

Com a construção da ferrovia, a região noroeste passou por significativo 

crescimento econômico, ocasionando o desenvolvimento urbano e cultural das 

localidades em que foram implantadas as estações ferroviárias (Mapa 07). 
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Figura 55 – Mapa das estradas de ferro de Baturité e Sobral em 1898.  
Fonte: http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1898redeCearense.shtml  

 

Mapa 07 – Síntese da Articulação Territorial do noroeste cearense até meados do séc. XX.  
Fonte: elaborado pela autora com base em arquivos da extinta RFFSA. 

Nesse período, Sobral e Granja, que já eram vilas desde o séc. XVIII, foram 

elevadas à cidade. Igualmente, verifica-se esse desenvolvimento na localidade de 

Camocim, pois, emancipa-se de Granja e recebe o título de vila no mesmo ano da 

inauguração de sua estação ferroviária, em 1879, e o título de cidade, apenas dez 

anos depois, em 1889. Outras localidades desenvolveram cenários comerciais e 

http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1898redeCearense.shtml
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políticos favoráveis a sua emancipação das respectivas sedes, com o 

desenvolvimento proporcionado pela ferrovia: Massapê de Santana do Acaraú; 

Senador Sá de Massapê; Uruoca e Martinópole de Granja (Figuras 56 a 66). 

ESTAÇÕES E CIDADES DESENVOLVIDAS COM A IMPLANTAÇÃO DA EFS 

 

Figura 56 – Estação Ferroviária de Camocim. 
 Fonte: http://dacadeirinhadearruar.blogspot.com/2013/11/camocim.html. 

 

Figura 57 – Oficinas de Locomotivas no pátio de manobras em Camocim. 
 Fonte: Acervo do IPHAN-CE. 

 
 

Figura 58 – Cidade de Camocim no início do séc. XX. 
 Fonte: http://camocimpotedehistorias.blogspot.com/.  

http://dacadeirinhadearruar.blogspot.com/2013/11/camocim.html
http://camocimpotedehistorias.blogspot.com/
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Figura 59 – Estação Ferroviária de Granja. 
 Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=435791&view=detalhes.  

 

Figura 60 – Ponte Metálica sobre o Rio Coreaú, em Granja. 
 Fonte: IPHAN, 2010c. 

 
 

Figura 61 – Cidade de Granja (data desconhecida). 
 Fonte: http://martinopole2ce.blogspot.com/. 

  
 

Figura 62 – Edifício da Prefeitura de Martinópole. 
 Fonte: http://martinopole2ce.blogspot.com/. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=435791&view=detalhes
http://martinopole2ce.blogspot.com/
http://martinopole2ce.blogspot.com/
http://martinopole2ce.blogspot.com/
http://martinopole2ce.blogspot.com/
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Figura 63 – Estação Ferroviária de Pitombeiras (hoje Senador Sá). 
Fonte: http://www.correiosenadorsaense.com/2016/08/senador-sa-mais-um-pouca-da-

historia.html. 

 
 

Figura 64 – Estação Ferroviária de Massapê.  
Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/massape.htm. 

 

Figura 65 – Estação Ferroviária de Sobral.  
Fonte: https://www.sobral24horas.com/2019/09/historia-da-estrada-de-ferro-de-sobral.html. 

 

Figura 66 – Praça do Teatro São João em Sobral. 
Fonte: https://www.sobral24horas.com/2014/02/sobral-antinga-praca-do-teatro-sao-

joao.html?m=1. 

 

http://www.correiosenadorsaense.com/2016/08/senador-sa-mais-um-pouca-da-historia.html
http://www.correiosenadorsaense.com/2016/08/senador-sa-mais-um-pouca-da-historia.html
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/massape.htm
https://www.sobral24horas.com/2019/09/historia-da-estrada-de-ferro-de-sobral.html
https://www.sobral24horas.com/2014/02/sobral-antinga-praca-do-teatro-sao-joao.html?m=1
https://www.sobral24horas.com/2014/02/sobral-antinga-praca-do-teatro-sao-joao.html?m=1
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A ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA (MEADOS DO SÉC. XX A INÍCIO DO SÉC. XXI).  

No início do séc. XX, como resultado das articulações políticas dos comerciantes de 

Fortaleza, o Governo Imperial planejou a interligação entre as duas linhas férreas do 

Ceará, construindo-se uma estrada de ferro desde Itapipoca até Sobral, em 1950. O 

trecho até Camocim se tornou apenas um ramal, o qual passou a constituir, 

juntamente com a ferrovia entre Sobral e Fortaleza, a linha Norte das ferrovias 

cearenses. Dessa maneira, o Porto do Mucuripe, na capital, passou a reter maior 

parte da produção do norte e do sul da província, despontando a concorrência com 

os portos de Aracati e de Camocim. Em 1977, o Ramal Ferroviário Camocim-Sobral 

foi desativado devido, entre outros fatores, à diminuição no volume de exportações 

do porto de Camocim em meados do séc. XX (Figura 67). 

 

Figura 67 – Mapa de 1985 apontando a suspensão do tráfego no trecho Camocim-Sobral.  
Fonte: http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1984rffsa01xFortaleza.shtml. 

A segunda metade do séc. XX foi marcada pela estagnação econômica e baixo 

crescimento populacional das cidades da região, exceto Sobral, consequência direta 

da desativação do RFC. Com o processo de substituição do sistema ferroviário pelo 

rodoviário, novas rodovias foram implantadas fazendo novos percursos e 

interligações, porém atendendo ainda às necessidades de acesso entre as mesmas 

http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/1984rffsa01xFortaleza.shtml
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cidades. A Rodovia CE-362, equivalente ao eixo da antiga ferrovia, continuou sendo 

a rota mais rápida entre Sobral e Granja, passando pelas cidades de Massapê, 

Senador Sá, Uruoca e Martinópole. No entanto, de Granja para Camocim o eixo foi 

deslocado e o acesso principal, feito através da BR-402 (Mapa 08).  

 

Mapa 08 – Síntese da Articulação Territorial do noroeste cearense no início do séc. XXI.  
Fonte: elaborado pela autora com base em arquivos da extinta RFFSA. 

ARTICULAÇÃO TERRITORIAL ATUAL 

Atualmente, a região correspondente a ambas as paisagens culturais, PC-LNC e 

PC-RFC, é configurada por grandes áreas com ambientes naturais relativamente 

preservados – dunas, mangue, sertão, serra, várzea etc. – e áreas menores 

correspondentes aos povoamentos humanos, constituídos pelos assentamentos 

rurais e pelas sedes e distritos dos municípios, dispostos geralmente nas 

proximidades dos maiores cursos d‟água. 

Os principais núcleos urbanos dessa região são Camocim, Acaraú e Sobral, sendo 

esta a cidade mais importante da região noroeste. A articulação entre esses núcleos 

realiza-se através das vias de transporte rodoviário, BR-402, BR-403 e CE-362; a 

comunicação entre esses municípios e a capital do estado, Fortaleza, é feita 

prioritariamente pela BR-222 e CE-085, enquanto a CE-311 os interliga com a 

Chapada da Ibiapaba. Por sua vez, os acessos às pequenas cidades e distritos do 
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litoral e da Serra da Meruoca são realizados por vias secundárias, devido ao fluxo 

menor entre esses destinos (Mapa 09).  

 

Mapa 09 – Síntese da Articulação Territorial Atual do noroeste cearense.  
Fonte: elaborado pela autora com base em mapas do IPECE. 

MEIO SOCIOECONÔMICO  

O trabalho do IBGE de definição das Regiões Geográficas do Estado do Ceará 

(IBGE, 2017) nos oferece indicativos para a delimitação dessas paisagens culturais, 

ao considerar em seus critérios de subdivisão os aspectos geoambientais, 

socioeconômicos, culturais e de articulação de fluxos entre os municípios. A partir do 

ano de 2017, o IBGE substituiu a antiga classificação em “mesorregiões” e 

“microrregiões”, pelas novas denominações, “regiões intermediárias” e “regiões 

imediatas”, mudando alguns limites na antiga subdivisão. A cidade de Camocim está 

inserida, atualmente, na Região Intermediária de Sobral, a qual engloba 44 

municípios da porção noroeste do Ceará. A antiga Microrregião do Litoral de Acaraú 

e Camocim foi desmembrada e, agora, constitui a Região Imediata de Acaraú e a 

Região Imediata de Camocim, enquanto as microrregiões de Ibiapaba e Ipu foram 

congregadas na Região Imediata de São Benedito-Ipu-Guaraciaba do Norte-Tianguá 

(Mapas 10 e 11). A Região Imediata de Camocim compreende as áreas de quatro 
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municípios – Camocim, Barroquinha, Chaval e Granja – tendo a Sede de Camocim 

como principal núcleo urbano da região. 

  

Mapas 10 e 11 – Da esquerda para a direita: Mesorregiões e Microrregiões do Ceará e Regiões 
Intermediárias e Regiões Imediatas do Ceará. 

Fonte: Elaborados pela autora a partir de mapas do IBGE de 1989 e 2017, respectivamente.  

O IPECE produziu relatórios e mapas temáticos acerca das características 

econômicas e sociais dos municípios do Ceará, tais como, valores do PIB, 

comparativos da estrutura setorial do valor adicionado ao PIB, distribuição e número 

de leitos de hospedagem turística, comparativos da produção pecuária, entre outros. 

Partindo da análise desse material, em relação à Região Intermediária de Sobral, 

verificamos os melhores indicadores em Sobral, quarta maior economia do Ceará, e 

seguida nos municípios litorâneos, que em geral apresentam crescimento 

socioeconômico mediano entre 2010 e 2015.  

As atividades do setor terciário são as principais responsáveis pelo PIB, seguido do 

secundário e do primário, respectivamente, exceto nos municípios da Chapada da 

Ibiapaba, em que os produtos agrícolas da região serrana são o destaque da 
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economia. O comércio e serviços em geral são a base crescente da economia da 

região, particularizando-se de acordo com sua produção ou aptidões. No município 

de Sobral está concentrada uma grande diversidade de serviços modernos, com 

destaque para a educação superior, atendendo aos demais municípios da região, 

como uma “cidade terciária” ou um “centro polarizador”. Reiteramos que esse 

fenômeno acontece em Sobral devido à “[...] pré-existência e a importância histórica 

das atividades terciárias, principalmente por a cidade ter sido sempre um centro 

comercial localizado no entroncamento de acesso a diversos municípios” (ASSIS, 

2005, p. 1279). No município de Jijoca de Jericoacoara e Camocim, nesse último em 

menor proporção, grande parte dos serviços é relacionada ao turismo de “sol e 

praia”, tais como hotelaria e gastronomia. 

Em Sobral, o setor industrial está baseado na indústria de calçados, mineração, 

embalagens, refrigerante e cimento, enquanto em Camocim, esse setor se baseia na 

indústria pesqueira. No setor agropecuário, destaca-se Sobral na criação de 

bovinos, Granja na criação de suínos; ademais, ambas as cidades têm certa 

relevância na criação de ovinos.  

Quanto aos indicativos sociais da região, consultamos os mapas temáticos do 

IPECE, assim como os censos e relatórios do IBGE, explanando seu perfil 

demográfico. A população absoluta dos municípios esteve estagnada entre 1970 e 

1990, período após a desativação do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral. O 

crescimento da população total e urbana se deu com maior intensidade ao longo da 

década de 1990, estabilizando-se na década seguinte. 

Nas Regiões Imediatas de Sobral e do litoral, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é médio e vem melhorando desde 2000. O município de Sobral destoa dos 

demais apresentando IDH alto, podendo comparar-se à Fortaleza; enquanto a região 

da Ibiapaba e o litoral extremo noroeste, na divisa com o Piauí, o índice é baixo. Da 

mesma maneira, a população de extrema pobreza é menor no litoral e próximo à 

Sobral, e em número maior no restante da região, chegando a 30% em Granja, 

Martinópole, Uruoca, e Barroquinha, em 2010. A renda per capita média total em 

Sobral está entre as maiores do estado, enquanto que a do litoral é baixa e a do 

restante da região é muito baixa, assim como a maior parte das regiões do Ceará. 
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Quanto aos parâmetros na área da saúde pública, entre 1991 e 2010, a esperança 

de vida ao nascer nas regiões litorâneas, que era muito baixa, cresceu 

drasticamente em relação ao restante do estado, equiparando-se à média estadual. 

Entre 2010 e 2017 a maioria dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

incrementada nas regiões imediatas de Camocim e Acaraú, em concordância com a 

média cearense. Porém grande parte a região, excetuando-se Sobral, continua mal 

atendida. O IDH na dimensão longevidade também vem melhorando com relação à 

média do Ceará, pois era péssimo em 1991 e, apesar de que figurasse entre os 

piores em 2000, apresentava-se igualado em 2010. 

A taxa de analfabetismo é alta na região, diminuindo menos que em todas as outras 

regiões desde 1991; porém, no litoral próximo à Acaraú e em Sobral, essas taxas 

são menores. Apesar disso, a taxa de escolarização do Ensino Infantil e do Ensino  

Fundamental segue a média das demais regiões, com taxas de 80% a 95%, e de 

31% a 60%, respectivamente. De 2010 para 2015 as taxas nas regiões litorâneas 

melhoraram bastante e em Sobral permanece boa. Já a taxa de escolarização 

líquida no Ensino Médio em 2010 tem de 70% a 100% em Sobral, enquanto em 

Camocim, Granja, Massapê e Acaraú têm de 60% a 70%. Para o restante da região 

as taxas estão entre 40% e 60%, as quais não são as piores do Estado do Ceará.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) estão muito concentradas em Sobral, ainda 

que tenham aumentado o número e a distribuição de IES no restante da região entre 

2000 e 2010. Em 2010, a população com mais de 25 anos com ensino superior 

completo em Sobral equivalia a 8,01% a 8,31%, enquanto no restante da região, 

equivalia a apenas 3,01% a 6,00%. Desde 2016, o município de Sobral possui campi 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade do Vale do Acaraú (UVA) e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); em Acaraú e 

Camocim foram instalados somente alguns cursos do IFCE. Existem ademais 

escolas profissionalizantes em Sobral, Granja, Camocim, Massapê, e Acaraú.  

A partir dos dados explanados, concluímos que o perfil socioeconômico da Região 

Intermediária de Sobral tem tendência ao crescimento, na mesma proporção da 

média do Estado ou razoavelmente mais baixa. Porém devido ao histórico de 

recessão econômica no final do séc. XX, seus índices ainda estão aquém das 

demais regiões, melhorando aos poucos nas Regiões Imediatas de Sobral, Acaraú e 
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Camocim, porções equivalentes às paisagens culturais tratadas nesta pesquisa, a 

PC-LNC e a PC-RFC, e apresentando maior estagnação na Região Imediata de São 

Benedito-Ipu-Guaraciaba do Norte-Tianguá. A atividade turística tem sido uma 

alavanca para as melhorias da economia do litoral noroeste e, por isso há uma 

intenção do Governo Estadual em associar o ecoturismo das regiões serranas da 

Ibiapaba aos roteiros da Costa do Sol Poente. 

 

4.3. RECURSOS PATRIMONIAIS 

 

Uma vez entendido o rebatimento dos diferentes processos históricos e atividades 

humanas na articulação territorial e no perfil socioeconômico da região, 

apresentamos, em seguida, a maneira como esse desenvolvimento infundiu na 

transformação e configuração das paisagens culturais em questão, PC-LNC e PC-

RFC, através da identificação dos recursos patrimoniais a elas associados. Para 

esse fim, além da bibliografia utilizada na etapa anterior, de estudos historiográficos, 

geográficos, etnográficos e arqueológicos, consultamos documentos e pesquisas 

produzidos no âmbito do IPHAN e da Secretaria de Cultural do Estado do Ceará 

(SECULT-CE), entre eles, listas de bens e estudos de tombamento e registro. 

PROCESSOS HISTÓRICOS 

A OCUPAÇÃO INDÍGENA E A EXPLORAÇÃO ESTRANGEIRA (SÉC. XVI E  XVII) 

Segundo os relatos do explorador Yves d‟Évreux, apontados entre 1613 e 1614, os 

índios Tremembés que ocuparam essa região “[...] eram exímios pescadores que 

iam algumas vezes à caça e que não faziam hortas; moravam sob choupanas e 

comumente dormiam nas areias, ao ar livre” (JORGE, 2000, p. 130 apud VIANA; 

SOARES E SOUZA, 2007, p.196). A descoberta de sítios arqueológicos de origem 

Tapuia Tremembé no território do município de Jijoca de Jericoacoara comprova a 

presença desses indígenas em ambos os períodos pré-colombiano e colombiano. A 

existência comprovada e preservada até nossos dias de vestígios materiais 

remanescentes da presença dos Tremembés nas dunas de Jericoacoara é relevante 
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para a formação do pensamento sobre a PC-LNC, como continuidade espaço-

temporal de diferentes vivências no território (Figuras 68 e 69). 

     

Figuras 68 e 69 – Da esquerda para a direita: Foto da paisagem da Praia da Malhada, com vista 
aérea da localização do Sítio Arqueológico do Serrote; e vestígios de vasilha cerâmica encontrados 

no mesmo sítio, no município de Jijoca de Jericoacoara. 
Fonte: VIANA; SOARES E SOUZA, 2007. 

De acordo com Vale (2005), “de meados do século XIX ao longo do século XX, os 

Tremembé foram tratados como „caboclos‟, „remanescentes‟ ou „descendentes‟ de 

índios” (VALE, 2005, on-line). Porém na década de 1970, com os movimentos de 

registro do folclore brasileiro do CNRC, a realização de uma dança específica 

desses povos, o “torém”, passou a torná-los socialmente notados como indígenas.  

Atualmente, a população reconhecida como indígena de etnia Tremembé, no Estado 

do Ceará, vive apenas nas porções litorâneas dos municípios de Itarema e 

Itapipoca, e em menor quantidade, na Terra Indígena Tremembé de Queimadas, no 

município de Acaraú. Entretanto, os Tremembés de Queimadas saíram da aldeia 

litorânea original, durante a grande seca de 1888, em direção às matas da planície 

do Rio Acaraú, em busca de alimento e melhores condições de vida no interior 

(LOPES, 2013, on-line). Diante disso, como a população indígena em Acaraú, 

diferente de Itarema, vive muito afastada do litoral desde o final do séc. XIX, 

consideramos que suas práticas sociais e culturais não configuram parte da PC-

LNC.  

A PECUÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE CHARQUE E DOS 

PORTOS (ENTRE SÉC. XVIII E XIX) 

Do período de desenvolvimento da pecuária no Ceará Colonial, entre os séc. XVIII e 

XIX, depreendemos que a instalação das fazendas e das primeiras vilas de brancos 
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da região noroeste, Sobral e Granja, e a conversão dos territórios do litoral em zonas 

portuárias, Acaraú e Camocim, foram as principais transformações ocorridas em 

nível territorial na apreensão física e simbólica dessas paisagens culturais. Os 

currais de bois, carneiros e suínos sustentam parte da economia da região ainda 

hoje e, apesar de desativado, a história do porto de Camocim permanece na 

memória coletiva e o retorno de seu funcionamento é um anseio constante da 

comunidade local.  

O tombamento do Sítio Histórico de Sobral pelo IPHAN, em 1999, considerou como 

patrimônio urbano da cidade o traçado de seu núcleo original de povoamento, 

inicialmente irregular e completado com a malha urbana xadrez das vilas coloniais.  

Esse tombamento contemplou tanto a escala arquitetônica monumental das igrejas 

barrocas, quanto alguns exemplares remanescentes das casas em estilo colonial, 

com telhado aparente e esquadrias com arco abatido (Figuras 70 a 73). Ademais, os 

bens de períodos posteriores também foram protegidos pelo tombamento, enquanto 

que a paisagem da Serra da Meruoca figurou como pano de fundo paisagístico-

ambiental; e os rituais católicos, as representações artísticas populares e a 

gastronomia foram citados como elementos importantes da configuração do 

patrimônio cultural imaterial de Sobral (DUARTE JR., 2013, p. 229).  

Em Acaraú e Granja, algumas poucas residências em estilo colonial resistem ao 

tempo, muitas delas em acentuado estado de degradação (Figura 74). Em Granja, 

são poucos os bens representativos de sua fundação que se conservam, tais como 

a Igreja Matriz e a Casa de Câmara e Cadeia; entretanto, ambas as edificações 

sofreram a perda de muitas de suas características originais em reformas e, até os 

dias atuais, não são reconhecidas nem protegidas por legislação (Figura 75).  

Pontuamos que o Sítio Histórico de Viçosa do Ceará também foi reconhecido pelo 

IPHAN, em 2003, contendo a primeira igreja barroca do Ceará. No entanto, seu 

desenvolvimento se reporta às missões jesuíticas e, mais tarde, ao ciclo do algodão, 

não à ocupação do sertão através das boiadas. De todo modo, como esses bens 

não constituem parte da PC-RFC, recomendamos que sejam considerados em um 

estudo sobre paisagem cultural na Chapada da Ibiapaba.  
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BENS EDIFICADOS RELACIONADOS AO PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PECUÁRIA ENTRE OS SÉC. XVIII E SÉC. XIX 

     

Figuras 70 e 71 – Da esquerda para a direita: Igreja Matriz de N. S. da Conceição e Igreja N. 
S. do Rosário, no Centro Histórico de Sobral.  

Fontes: http://sobraldeprima.blogspot.com/2013/03/igreja-da-se-fechara-suas-portas-para.html 
(Fig. 70) e https://www.flickr.com/photos/carlosolimpio/14808809155 (Fig. 71). 

 

     

Figuras 72 e 73 – Da esquerda para a direita: a Casa do antigo Capitão-Mor, no Centro 
Histórico de Sobral, e a Casa do Pe. Anto. Tomás, no centro de Acaraú.  

Fontes: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/casa-do-capitao-mor-
conta-um-pouco-da-formacao-de-sobral-1.1916572 (Fig. 72) e FREITAS ET AL, 2018 (Fig. 

73). 

 

    
 

Figuras 74 e 75 – Da esquerda para a direita: a Igreja Matriz de São José e antiga casa em 
estilo colonial, em Granja. 

Fontes: https://br.pinterest.com/pin/324540716875956961/?lp=true (Fig. 74) e 
https://www.ferias.tur.br/fotos/1362/granja-ce.html (Fig. 75). 

 

http://sobraldeprima.blogspot.com/2013/03/igreja-da-se-fechara-suas-portas-para.html
https://www.flickr.com/photos/carlosolimpio/14808809155
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/casa-do-capitao-mor-conta-um-pouco-da-formacao-de-sobral-1.1916572
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/casa-do-capitao-mor-conta-um-pouco-da-formacao-de-sobral-1.1916572
https://br.pinterest.com/pin/324540716875956961/?lp=true
https://www.ferias.tur.br/fotos/1362/granja-ce.html
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O CICLO DO ALGODÃO E A INSTALAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE SOBRAL 

(FINAL DO SÉC. XIX E INÍCIO DO SÉC. XX). 

O período entre o séc. XIX e início do séc. XX foi marcado pelas transformações do 

sistema e sociedade capitalista que exerceram influência no âmbito da produção da 

arquitetura, sobretudo pelas importações de novas tecnologias e produtos 

manufaturados da Europa. Por todo o território brasileiro, as ferrovias, além de 

surgirem como novo meio de comunicação e transporte, carregavam os sentidos de 

progresso e modernidade europeus. Portanto a sociedade e os núcleos urbanos da 

região noroeste cearense passaram a se desenvolver rapidamente, de acordo com 

os moldes progressistas vigentes: 

“A estrada de ferro de Sobral, a cada trecho construído – sob os olhares 
extasiados de uns e incrédulos de outros –, imprimia um novo ritmo às 
cidades cortadas por seus trilhos. As máquinas acenavam em direção a 
novos tempos e inscreviam profundamente as páginas seguintes das 
histórias de muitas vidas”. (IPHAN, 2010c, p. 285) 
 

A antiga rota ferroviária ainda está marcada no território tanto na forma de rodovias 

e ruas principais das cidades quanto nas vias menos ativas, muitas vezes 

pavimentadas em paralelepípedo ou piçarra, as quais perpassam as antigas 

estações de cada cidade, constituindo-se como um recurso patrimonial territorial da 

PC-RFC. O antigo pátio de manobras da EFS em Camocim também se apresenta 

como recurso associado ao desenvolvimento do tecido urbano dessa cidade a partir 

da instalação da ferrovia (Figuras 76 a 80). 

As estações de Camocim, Granja, Martinópole, Uruoca, Senador Sá, Massapê e 

Sobral, e a ponte metálica sobre o Rio Coreaú, em Granja, constituem o patrimônio 

ferroviário edificado da paisagem cultural em pauta (Figuras 81 a 88). A Estação de 

Sobral está inserida na poligonal tombada pelo IPHAN e a Estação de Camocim foi 

tombada pela SECULT-CE, em 2005. A Ponte de Granja e o Complexo Ferro-

portuário de Camocim estão em processo de tombamento e as demais estações 

foram inscritas na Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário do IPHAN. 
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Figuras 76 a 80 – Esquemas dos tecidos urbanos de Camocim, Martinópole, Uruoca, Senador Sá e 
Massapê, marcados pela passagem da ferrovia e pela presença das antigas estações ferroviárias e 

pátio de manobras (no caso de Camocim). 
Fonte: elaborada pela autora a partir de imagens do Google Earth. 
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BENS EDIFICADOS RELACIONADOS AO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO DO RFC DA 
ANTIGA ESTRADA DE FERRO DE SOBRAL NO SÉC. XIX 

    

Figuras 81 e 82 – Da esquerda para a direita: a antiga Estação Ferroviária Terminal de 
Camocim, em 2014, e a antiga Estação Ferroviária de Granja, em 2015. 

Fontes: Acervo da autora (Fig. 81) e 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Estação_ferroviária_de_Granja.jpg (Fig. 82). 

      

Figuras 83 e 84 – Da esquerda para a direita: a Ponte Metálica sobre o rio Coreaú em Granja, 
em 2009, e a antiga Estação Ferroviária de Martinópole, em 2012. 

Fontes: https://fotonatural.photoshelter.com/image/I0000VW6_llLLfEc (Fig. 83) e 
http://profmariohheitor.blogspot.com/2012/03/velha-nova-estacao-ferroviaria-ai-que.html (Fig. 

84). 

      

Figuras 85 e 86 – Da esquerda para a direita: a antiga Estação Ferroviária de Uruoca, em 
2010, e a antiga Estação Ferroviária de Senador Sá, em 2009.  

Fontes: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/fotos/uruoca0101.jpg (Fig. 85) e 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/senadorsa.htm (Fig. 86). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Estação_ferroviária_de_Granja.jpg
https://fotonatural.photoshelter.com/image/I0000VW6_llLLfEc
http://profmariohheitor.blogspot.com/2012/03/velha-nova-estacao-ferroviaria-ai-que.html
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/fotos/uruoca0101.jpg
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/senadorsa.htm
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Figuras 87 e 88 – Da esquerda para a direita: a antiga Estação Ferroviária de Massapê, em 
2009, e a antiga Estação Ferroviária de Sobral, em 2018.  

Fontes: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/senadorsa.htm (Fig. 87) e 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/senadorsa.htm (Fig. 88). 

 

Os casarios e equipamentos urbanos dessas cidades, de arquitetura neoclassicista, 

eclética, art nouveau ou art déco, advindos de seu crescimento socioeconômico a 

partir da chegada dos trilhos, também constituem bens edificados associados ao 

período de modernização urbana no noroeste cearense. Em Sobral, os principais 

equipamentos e o casario desse período constituem parte do sítio histórico tombado, 

juntamente com os edifícios coloniais, enquanto que nas demais cidades, esse bens 

continuam sem legislação própria para sua salvaguarda (Figuras 89 a 94). 

USOS E ATIVIDADES TRADICIONAIS 

PESCA ARTESANAL 

Sobre a cultura dos “povos do mar”, Callou (2010) comenta que: 

“[...] toda uma cultura desenvolvida na costa brasileira manteria muito dos 
seus vínculos mais autênticos da colonização, da influência indígena e 
africana, do que sofreria os processos de „invasão cultural‟ [...] porque as 
atividades de pesca, por não adquirirem significação histórica na economia 
brasileira, permaneceriam praticamente inalteradas em seus aspectos 
social, cultural e tecnológico, particularmente até o surgimento de 
intervenções públicas para o desenvolvimento do setor pesqueiro [...]”. 
(CALLOU, 2010, p. 45) 

No Ceará, de fato, resistem muitos núcleos de pescadores tradicionais ao longo da 

costa, não obstante as ameaças trazidas pela industrialização da pesca. No entanto, 

pouco se conhece sobre a origem desses núcleos e como se desenvolveram as 

diferentes técnicas de pesca e construção naval. Atualmente, os principais estudos 

imbuídos nessa tarefa são dirigidos pelo Projeto Barcos do Brasil do IPHAN. 

 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/senadorsa.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_sobral/senadorsa.htm
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BENS EDIFICADOS RELACIONADOS AO PERÍODO DE MODERNIZAÇÃO URBANA NO 
NOROESTE CEARENSE NO SÉC. XIX E SÉC.XX 

     

Figuras 89 e 90 – Residências em estilo eclético preservadas, no centro de Camocim. 
Fonte: Acervo da autora. 

    

Figuras 91 e 92 – Residências em estilo eclético preservadas, no centro de Granja. 
Fonte: http://dacadeirinhadearruar.blogspot.com/2015/08/granja.html (Fig. 91) e 

https://www.sobralemalerta.com/2012/06/granja-quer-tombamento-de-casaroes.html (Fig. 92). 

    

Figuras 93 e 94 – Da esquerda para a direita: Teatro São João, de 1880, e Antigo Grêmio 
Recreativo Sobralense, de 1926, no centro de Sobral. 

Fonte: http://blogdoeliomar.com.br/2012/09/19/sobral-comemora-132-anos-do-teatro-sao-joao/ 
(Fig. 93) e http://ambrosiosantos.blogspot.com/2017/02/passado-e-presente-se-unem-no-

sitio.html (Fig. 94). 

 

http://dacadeirinhadearruar.blogspot.com/2015/08/granja.html
https://www.sobralemalerta.com/2012/06/granja-quer-tombamento-de-casaroes.html
http://blogdoeliomar.com.br/2012/09/19/sobral-comemora-132-anos-do-teatro-sao-joao/
http://ambrosiosantos.blogspot.com/2017/02/passado-e-presente-se-unem-no-sitio.html
http://ambrosiosantos.blogspot.com/2017/02/passado-e-presente-se-unem-no-sitio.html
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A pesca artesanal no litoral oeste possui grande relevância no cenário estadual, com 

participação em 76,5% de toda a produção, entre 1995 e 2006, destacando-se o 

município de Camocim, com 23,3% (BRAGA, 2013, p. 314). Apesar disso, os 

pescadores tradicionais tendem a abandonar o ofício, devido às dificuldades e riscos 

que se apresentam, uma vez que a pesca predatória os obriga a percorrer distâncias 

cada vez maiores para encontrar o pescado, em barcos a vela (IPHAN, 2010a, p. 

21). 

A pesca artesanal se constitui como importante bem patrimonial de natureza 

imaterial e etnográfica da PC-LNC, ainda pouco valorizado. Investigações sobre 

essa atividade podem oferecer suporte tanto à manutenção da vida dos grupos 

sociais relacionados a ela quanto à preservação de seus atributos culturais (Figuras 

95 a 97). 

BENS ETNOGRÁFICOS RELACIONADOS À PESCA ARTESANAL 

      

Figuras 95 e 96 – Da esquerda para a direita: Pescador no Estuário do Rio Timonha, em 
Chaval, e Pescador na praia de Jericoacoara. 

Fontes: https://www.chavalzada.com/2011/11/chaval-60-anos-cordel.html#.XTyk1uhKhEY (Fig. 
95) e http://ss3.amazonaws.comcdn.chickenorpasta.com.brcontentuploads20150820150906O-

pescador-Jeri-Bruna-Arcangelo-de-Toledo-1024x683 (Fig. 96). 

  

Figura 97 – Pescadores em Camocim. 
Fonte: https://mapio.net/pic/p-17546419/. 

https://www.chavalzada.com/2011/11/chaval-60-anos-cordel.html#.XTyk1uhKhEY
http://ss3.amazonaws.comcdn.chickenorpasta.com.brcontentuploads20150820150906o-pescador-jeri-bruna-arcangelo-de-toledo-1024x683/
http://ss3.amazonaws.comcdn.chickenorpasta.com.brcontentuploads20150820150906o-pescador-jeri-bruna-arcangelo-de-toledo-1024x683/
https://mapio.net/pic/p-17546419/
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CONSTRUÇÃO NAVAL TRADICIONAL 

Através da análise de Braga (2013) sobre a distribuição quantitativa das diferentes 

tipologias de embarcações a vela na costa cearense, entendemos que o litoral 

noroeste que está situado entre os municípios de Barroquinha e Amontada é 

caracterizado pela concentração de canoas e existência de botes, em menor 

quantidade, enquanto que em suas porções norte e nordeste os paquetes têm maior 

incidência, seguido das jangadas, com exceção de Icapuí, na divisa do estado com o 

Rio Grande do Norte, onde os botes triângulos têm grande número (Figura 98).  

 

Figura 98 – Distribuição quantitativa das tipologias de embarcações à vela em 2006.  
Fonte: BRAGA, 2013. 

A principal diferença entre os botes e canoas está na estrutura do casco, que na 

canoa é “aberta” e não possui convés, enquanto que no bote apresenta um convés 

fechado com cabine baixa. A utilização das canoas é favorecida pela mudança de 

direcionamento da costa em relação ao Oceano Atlântico, como também pela 

existência de praias mais abrigadas, o que propicia a pesca de curral, em que a 

canoa é o tipo de embarcação mais apropriada (BRAGA, 2013, p. 329). Os botes 

demandam mares mais tranquilos e não podem ser rolados pela areia da praia, 
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portanto devem ser ancorados ao largo, tendo melhor aproveitamento nas barras e 

enseadas protegidas de rios.  

Para essas duas tipologias principais, existem variantes de acordo com o local. 

Dentro do território da PC-LNC, Braga (2013, p. 290-299) cita as canoas de currais 

de Bitupitá, no município de Barroquinha, as canoas de quilha ou de biana de 

Acaraú e Bitupitá e as canoas de quilha e os botes bastardos de Camocim (Figuras 

99 a 101). Braga (2013) destaca o bote bastardo, visto que esse “[...] realiza viagens 

mais longas com deslocamento até os estados vizinhos do Piauí e Maranhão, 

resultando na captura de espécies de maior valor comercial [...]” (BRAGA, 2013, p. 

330). E desde 2011, as técnicas envolvidas na construção dos botes bastardos, que 

diferem dos botes triângulos de Icapuí, são reconhecidas como patrimônio imaterial 

brasileiro pelo IPHAN. 

BENS ETNOGRÁFICOS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO NAVAL 

     

Figuras 99 e 100 – Da esquerda para a direita: Canoa de curral de Bitupitá, com vela de 
quatro punhos, e Canoa de quilha de Acaraú e Bitupitá. 

Fontes: http://folhadebitupita.blogspot.com/2011/12/bitupita-paraiso-inexplorado.html (Fig. 99) 
e BRAGA, 2013 (Fig. 100). 

   

Figura 101 – Canoa de quilha e bote bastardo de Camocim. 
Fonte: IPHAN, 2010a. 

http://folhadebitupita.blogspot.com/2011/12/bitupita-paraiso-inexplorado.html
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Elaboramos esquemas gráficos que indicam a localização e a intensidade de 

incidência dos recursos patrimoniais identificados anteriormente, enquanto bens que 

mais impactam na configuração visual de ambas as paisagens culturais (Mapas 12 a 

17). Os recursos relacionados às atividades de pesca artesanal e marcenaria naval 

tradicional se agregam nas embocaduras dos principais rios da região, enquanto que 

os bens materiais herdados dos diferentes períodos históricos de ocupação do 

território se concentram nas cidades de Sobral, Granja e Camocim, distribuindo-se 

em menor expressividade ao longo do eixo do antigo Ramal Ferroviário Camocim-

Sobral. 

Outras manifestações culturais, tais como celebrações religiosas, folguedos, 

artesanato e gastronomia, constituem recursos patrimoniais imateriais, os quais 

podem não ser imediatamente percebidos na apreensão visual dessas paisagens, 

porém estão intrinsecamente associados à identidade sociocultural da região. 

Ademais de bibliografia acerca dos aspectos culturais dessas paisagens, 

consultamos listas de registros e reconhecimento dos mestres da cultura, grupos e 

coletividades homologados pela SECULT-CE, entre os anos de 2004 e 2019. 

CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS 

Em Sobral e Granja, cidades fundadas no período de colonização, atualmente são 

realizadas celebrações católicas tradicionais portuguesas trazidas para o sertão 

cearense, as quais foram absorvendo influências da cultura local ao longo do tempo. 

Durante a Procissão do Bom Jesus dos Passos, um dos principais cultos da Semana 

Santa em Sobral, figurantes encapuzados conduzem o andor pelas ruas e praças do 

centro histórico, no entorno das igrejas barrocas da Catedral da Sé e de N. S. do 

Rosário, acompanhados da população que profere cantos e carrega velas, 

transformando a cidade em uma extensão do espaço religioso dos templos à 

semelhança dos rituais medievais (Figuras 102 e 103). Segundo Duarte Jr. (2013):  

“[...] as preces, contrição e recolhimento dos atuais seguidores da fé católica 
ainda guardam muita semelhança com o comportamento religioso dos 
primeiros devotos sobralenses, dizendo muito da relevância do catolicismo 
na construção do arcabouço sociocultural da cidade e do município”. 
(DUARTE JR., 2013, p. 229) 
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Mapas 12 a 17 – Mapas esquemáticos indicando a intensidade de diferentes recursos patrimoniais 
nas paisagens culturais PC-LNC e PC-RFC, respectivamente, da esquerda para a direita, de cima 

para baixo: Bens Materiais do Período Pré-Colombiano (até séc. XVI), Bens Materiais do Período da 
Pecuária (séc. XVIII), Bens Materiais da Estrada de Ferro de Sobral (séc. XIX), Bens Materiais do 
Período de Urbanização (séc. XX), Volume de Produção da Pesca Artesanal e Bens Imateriais da 

Construção Naval Tradicional. 
Fontes: elaborados pela autora. 
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Figuras 102 e 103 – A Procissão do Bom Jesus dos Passos, em Sobral.  
Fontes: https://www.diocesedesobral.com/novo/procissao-de-passos/ (Fig. 102) e 

https://sobralonline.com.br/tradicional-procissao-de-passos-reune/ (Fig. 103). 

Em Granja, em 19 de março, o dia de São José é celebrado com a realização da 

tradicional cavalgada, em que centenas de cavaleiros e amazonas de todo o 

município e de municípios vizinhos se concentram para percorrer as ruas da cidade 

em devoção ao santo padroeiro de Granja e do Ceará (Figura 104). Há mais de um 

século, acontece este que é um dos maiores festejos a céu aberto da região, o qual 

inclui em seu itinerário, espaços históricos da cidade, tais como “[...] o Cemitério São 

João, casarões do início do século XIX, a antiga Estação Ferroviária, além da 

Câmara Municipal e do Mercado Público, onde os participantes são saudados por 

quem acompanha de perto a cavalgada” (DIA, 2018, on-line.).  

Realizada anualmente durante a Semana Santa, a tradicional encenação teatral da 

Paixão de Cristo da cidade de Granja está entre as maiores festividades ao ar livre 

da região Norte do estado. A peça é realizada por centenas de atores de grupos 

teatrais locais, os quais se apresentam no entorno da Casa do Alto, sede do Ponto 

de Cultura da cidade (Figura 105). Em 2019, esse espetáculo foi incluído no 

calendário oficial de eventos do Estado do Ceará, por se tratar de evento de amplo 

alcance social e de relevância para o turismo, atraindo públicos de toda a região; e 

de fomento à cultura, à história e à tradição religiosa (PAIXAO, 2019, on-line). 

Nos municípios litorâneos de Chaval e Camocim acontecem procissões marítimas 

em homenagem a N. S. de Lourdes e a São Pedro, respectivamente. Ambos os 

festejos possuem um percurso em terra firme e outro, ao longo das fozes dos rios 

Timonha e Coreaú, por onde os santos são conduzidos em embarcações (Figuras 

106 e 107). 

https://www.diocesedesobral.com/novo/procissao-de-passos/
https://sobralonline.com.br/tradicional-procissao-de-passos-reune/
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Figuras 104 e 105 – Da esquerda para a direita: a Cavalgada da Procissão dos Cavaleiros de São 
José, e a encenação da Paixão de Cristo, ambos em Granja.  

Fontes: http://folha-granjense.blogspot.com/2016/03/cavaleiros-participam-de-procissao-em.html (Fig. 
104) e http://portaldecamocim.com.br/outros/regional/granja-apresentou-ontem-19-tradicional-

espetaculo-da-paixao-de-cristo/ (Fig. 105). 

     

Figuras 106 e 107 – Da esquerda para a direita: a Procissão Marítima de N. S. de Lourdes, em 
Chaval, e a Procissão Marítima de São Pedro, em Camocim.  

Fontes: https://www.chavalzada.com/2017/11/confira-as-imagens-da-abertura-dos.html (Fig. 106) e 
http://www.camocimonline.com/2015/06/em-camocim-manobra-de-bote-durante.html (Fig. 107). 

FOLGUEDOS POPULARES 

Os folguedos são festas populares do folclore brasileiro, os quais envolvem música, 

dança e teatro, formados pela mescla e adaptação de aspectos culturais dos povos 

indígenas, africanos e portugueses. No Nordeste, os folguedos do bumba-meu-boi 

remontam o período da criação de gado do séc. XVIII, retratando histórias do boi e o 

cotidiano da vida sertaneja. O Cariri, como é denominada parte da região sul do 

Ceará, possui maior tradição de folguedos, não obstante alguns mestres e grupos 

persistem no noroeste do estado.  

Dentre os folguedos que acontecem durante as festas juninas em Sobral, o 

chamado Boi Ideal se destaca, levando seu fundador, Francisco Pedrosa de Souza, 

já falecido, a receber o título de Mestre da Cultura Tradicional Popular Cearense 

pela SECULT-CE, em 2004 (DUARTE JR., 2013, p. 232) (Figuras 108 e 109). Assim 

http://folha-granjense.blogspot.com/2016/03/cavaleiros-participam-de-procissao-em.html
http://portaldecamocim.com.br/outros/regional/granja-apresentou-ontem-19-tradicional-espetaculo-da-paixao-de-cristo/
http://portaldecamocim.com.br/outros/regional/granja-apresentou-ontem-19-tradicional-espetaculo-da-paixao-de-cristo/
https://www.chavalzada.com/2017/11/confira-as-imagens-da-abertura-dos.html
http://www.camocimonline.com/2015/06/em-camocim-manobra-de-bote-durante.html
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como Sobral, Granja mantém a tradição cultural dos folguedos do boi, tendo sido 

diplomado pela SECULT-CE, em 2006, o Mestre da Cultura João Evangelista dos 

Santos (João Mocó), também já falecido.  

Outro tipo de folguedo realizado em Sobral são os reisados, em que é reinterpretada 

a saga bíblica dos reis magos à Jerusalém, após o nascimento do menino Jesus 

(Reisado do Congo) e sua volta ao Oriente (Reisado de Couro ou de Careta). O 

Mestre João Paulo Vieira que realiza o Reisado de Caretas na cidade de Meruoca, 

sobre a Serra da Meruoca, recebeu o título de Mestre da Cultural em 2018.  

   

Figuras 108 e 109 – Encontro de Bois e Reisados em Sobral.  
Fontes: http://blogs.diariodonordeste.com.br/zonanorte/sobral_/ultimos-dias-de-apresentacoes-de-

bois-e-reisados-animam-sobral/6355 (Fig. 108) e https://domexpedito.blogspot.com/2019/01/encontro-
de-bois-e-reisados-marca.html (Fig. 109). 

Em Granja, após trinta anos sem apresentações públicas, o tradicional folguedo da 

Marujada de Catarineta, ameaçado de esquecimento no imaginário popular, vem 

sendo resgatado e apresentado para um público de diferentes gerações, desde 2019 

(Figuras 110 e 111). “A  Nau Catarineta é uma dança dramática, um auto 

popular,  como é conhecido no Nordeste brasileiro, inspirado nas viagens marítimas 

portuguesas” (FREIRE; ALBUQUERQUE, 2007, p. 01), o qual é definido como 

“marujada” no Ceará. Essa expressão popular também ocorria em Camocim, 

praticada principalmente pelos trabalhadores do antigo porto, porém não foi 

preservada ou retomada pela população local (SANTOS, 2009, p. 122). 

O folguedo do Coco de Praia consiste em uma dança, com música e poesia oral, 

praticada por grupos de pescadores, marujos e estivadores em muitos locais do 

litoral cearense e nordestino. Porém no contexto da PC-LNC, essa prática resiste 

apenas em Camocim, tendo sido resgatada em 2018 (SANTOS, 2018, on-line). 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/zonanorte/sobral_/ultimos-dias-de-apresentacoes-de-bois-e-reisados-animam-sobral/6355
http://blogs.diariodonordeste.com.br/zonanorte/sobral_/ultimos-dias-de-apresentacoes-de-bois-e-reisados-animam-sobral/6355
https://domexpedito.blogspot.com/2019/01/encontro-de-bois-e-reisados-marca.html
https://domexpedito.blogspot.com/2019/01/encontro-de-bois-e-reisados-marca.html
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Figuras 110 e 111 – Da esquerda para a direita: Fotografia antiga de apresentação da Marujada 
Granjense e atores do grupo que resgata o folguedo, atualmente, em Granja.  

Fonte: http://santaterezinhaceara.blogspot.com/2012/01/cultura-granja-ce.html. 

ARTESANATO TRADICIONAL 

A maior parte dos mestres artesãos reconhecidos pela SECULT-CE se concentra no 

Cariri, enquanto a região das paisagens culturais em questão possui poucas 

atividades artesanais reconhecidas como bem patrimonial. Apesar da baixa 

significância do artesanato da região noroeste no contexto estadual, alguns produtos 

artesanais, principalmente dos territórios litorâneos, são bastante representativos da 

cultura local e possuem relevância socioeconômica, ligada ao turismo. 

A partir de análise situacional do artesanato da região litorânea, desenvolvida pela 

Equipe Artesanato Solidário (ARTESOL), sabemos que os artesãos das cidades 

litorâneas de Bitupitá, Camocim, Jericoacoara, Cruz e Acaraú produzem artigos de 

decoração e acessórios de vestuário utilizando escamas de peixe, conchas e búzios 

como matéria-prima (IABS;AECID;MTUR-BRASIL, 2010, p. 27). Também, é dado 

que o artesanato feito da quenga e da palha do coco é encontrado em Cruz e 

Camocim, enquanto as peças de renda e de crochê em algodão e lã são mais 

presentes em Jericoacoara e Cruz (Figura 112). 

Nesses municípios o artesanato de cestarias e traçados apresenta identidade local a 

partir da matéria prima mesma: traçados e cestarias feitos com a carnaúba 

caracterizam o perfil do artesanato da zona litorânea; na Serra da Meruoca, no 

interior da região, chapéus e cestos são confeccionados com a folha da bananeira, 

espécie abundante em regiões serranas (Figura 113). 

http://santaterezinhaceara.blogspot.com/2012/01/cultura-granja-ce.html
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Por se tratar de um município com atividade industrial bastante desenvolvida, Sobral 

não apresenta artesanato tradicional próprio. No entanto, devido a sua atuação 

como polo comercial, os diversos produtos artesanais advindos de toda a região 

noroeste são vendidos em Sobral e exportados para outras regiões (SENNA, 2010, 

on-line).  

     

Figuras 112 e 113 – Da esquerda para a direita: Artesanato em crochê na Vila de Jericoacoara, e 
artesã confeccionando chapéu de palha de bananeira em Meruoca.  

Fontes: https://roteirosincriveis.com.br/destinos/america-do-sul/brasil/nordeste/11-razoes-para-
conhecer-a-rota-das-emocoes/ (Fig. 112) e https://www.meruoca.ce.gov.br/informa.php?id=694 (Fig. 

113). 

GASTRONOMIA TRADICIONAL 

Os pratos típicos da cozinha de determinada região são capazes de traduzir a 

relação entre a sociedade e o meio ambiente, expressam “[...] a partir de 

ingredientes, sabores próprios do local, de técnicas de produção, preparo e serviço 

que transmitem valores e tradições de um determinado contexto cultural” 

(FERNANDES; CORIOLANO; SILVA, 2016, p. 07). Apesar da carência de pesquisas 

sobre a cartografia alimentar do Ceará, podemos apontar que, geralmente, nas 

regiões litorâneas, a gastronomia foi bastante influenciada pelos costumes indígenas 

de pesca e cozimentos de peixes e mariscos.  

Na PC-LNC, região que conta com mais da metade da produção de pescado do 

Ceará, uma grande variedade de espécies de peixes é preparada, eles são fritos ou 

cozinhados – a “peixada”, um tipo de ensopado (Figura 114). Ademais, o camarão, 

advindo das muitas fazendas de criação, distribuídas pela faixa litorânea, compõe 

vários pratos regionais, feitos fritos ou ao molho. Em localidades próximas às 

enseadas dos rios, o caranguejo cozido é uma iguaria muito apreciada.  

https://roteirosincriveis.com.br/destinos/america-do-sul/brasil/nordeste/11-razoes-para-conhecer-a-rota-das-emocoes/
https://roteirosincriveis.com.br/destinos/america-do-sul/brasil/nordeste/11-razoes-para-conhecer-a-rota-das-emocoes/
https://www.meruoca.ce.gov.br/informa.php?id=694
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No interior do sertão cearense, que configura parte da PC-RFC, a gastronomia está 

arraigada à culinária do colonizador português e à criação e consumo da carne 

bovina, suína e caprina. Encontramos pratos típicos advindos da cultura portuguesa, 

tais como a buchada, a panelada e o sarrabulho, como também a carne de sol ou 

carne de charque, a qual surgiu da adaptação das técnicas indígenas de 

conservação da carne às necessidades dos boiadeiros durante a ocupação 

sertaneja do séc. XVIII (COSTA; MAPURUNGA, 2019, p. 182). Respectivamente às 

heranças da gastronomia lusitana na região, em 2018, a doceira sobralense Rita de 

Cássia da Cunha recebeu o título de Mestra da Cultura por saber cozinhar o 

tradicional pastel doce de massa, “fartes”, primeiro quitute português a chegar ao 

Brasil, no séc. XVI (DUARTE JR., 2013, p. 232) (Figura 115). 

    

Figuras 114 e 115 – Da esquerda para a direita: Tradicional moqueca de peixe ao molho de camarão, 
em Jericoacoara, e os “fartes” da mestra da cultura Rita de Cássia de Sobral.  

Fontes: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303297-d3660433-i231767249-
Serafim-Jericoacoara_Jijoca_de_Jericoacoara_State_of_Ceara.html (Fig. 114) e 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/o-sabor-da-memoria-a-receita-do-
fartes-produzido-pela-mestra-da-cultura-rita-de-cassia-1.2027540 (Fig. 115). 

 

4.4. VISÕES E PERCEPÇÕES 

 

Descrevemos, nesta seção, as imagens projetadas referentes às paisagens culturais 

em pauta, apontando seus principais valores socialmente percebidos, levantados 

através de citações em fontes literárias, iconográficas e audiovisuais.  

Em publicidades sobre o turismo de “sol e praia”, a região equivalente à PC-LNC 

compõe o último trecho da “Costa do Sol Poente”, na direção do Piauí. Ademais, 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303297-d3660433-i231767249-Serafim-Jericoacoara_Jijoca_de_Jericoacoara_State_of_Ceara.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303297-d3660433-i231767249-Serafim-Jericoacoara_Jijoca_de_Jericoacoara_State_of_Ceara.html
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/o-sabor-da-memoria-a-receita-do-fartes-produzido-pela-mestra-da-cultura-rita-de-cassia-1.2027540
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/o-sabor-da-memoria-a-receita-do-fartes-produzido-pela-mestra-da-cultura-rita-de-cassia-1.2027540
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essa região aparece inserida no “Roteiro das Emoções”, o qual inclui também o 

Delta do Parnaíba, no Piauí, e os Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Essa porção 

do litoral cearense possui praias e lagoas paradisíacas, de natureza encantadora e 

isoladas de centros urbanos movimentados, com destaque para a Praia de 

Jericoacoara, apontada mundialmente entre as mais belas e mais visitadas praias do 

planeta pelos mais diversos meios de comunicação – o guia de viagem da editora 

Lonely Planet, o jornal The Guardian, o site TripAdvisor, entre outros (Figura 116). 

Em 2014, o jornal Washington Post elegeu Jericoacoara como a 4ª melhor praia do 

mundo: 

“As dunas de areia dourada de Jericoacoara, Brasil, valem a viagem, mas o 
real motivo pelo qual a maioria dos turistas visita [a praia] é para mergulhar 
nas águas mornas da Lagoa do Paraíso, uma lagoa impossivelmente clara, 
cheia de redes públicas. Você pode imaginar um lugar melhor para uma 
soneca da tarde?”. (THE, 2017, on-line, tradução nossa) 

Consequentemente, hoje a Vila de Jericoacoara já não mantém a paisagem original 

de lugarejo pesqueiro, sendo cada vez mais transformada pelo turismo predatório. 

Em seu livro de fotografias “Ceará: um litoral único”, o fotógrafo Alex Uchôa 

(UCHÔA, 2014, p. 133) denomina o litoral oeste cearense como a “Costa das 

Dunas”, caracterizada por paisagens de campos ensolarados de areias finas e 

dunas móveis (Figura 117). Uchôa se refere à faixa de praia entre Acaraú e Jijoca de 

Jericoacoara como a “Costa Negra”, devido à existência de um tipo de solo escuro 

próximo ao mar, propício ao cultivo de camarões. O fotógrafo também descreve as 

vilas remotas de pescadores da região do extremo litoral oeste, que apesar da 

influência do turismo ecológico – de trilhas, passeios a barco etc. –, esportivo – de 

campeonatos de windsurf, kitesurf etc. – e de “sol e praia”, ainda mantém um 

panorama íntimo e corriqueiro. Sobre a Praia do Preá, no município de Cruz, que 

atrai velejadores e surfistas, graças aos fortes ventos, Uchôa descreve:  

“O cotidiano [...] continua permeado pela pacatez interiorana, com dias que 
passam lentamente, enquanto as marisqueiras catam sururus, as rendeiras 
fazem sua arte e os pescadores trazem o almoço ainda vivo do mar. Para 
quebrar a quietude da vila, de vez em quando acontecem regatas de 
canoas e festas religiosas, como a do padroeiro São José”. (UCHÔA, 2014, 
p. 170) 
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Figuras 116 e 117 – Da esquerda para a direita: Lagoa do Paraíso, em Jijoca de Jericoacoara e 
campo de dunas móveis em Acaraú. 

Fontes: https://www.reddit.com/r/pics/comments/bda71s/jericoacoara_cear%C3%A1_brasil/ (Fig. 116) 
e https://pbase.com/alexuchoa/acarau (Fig. 117). 

Pintores e ilustradores retrataram as paisagens dessa região do litoral do Ceará, 

representando tanto suas belezas naturais, quanto suas raízes culturais. Entre 1930 

e 1950, quando se procurava definir o “homem nacional” brasileiro, Raimundo Cela 

(1890-1954), célebre artista plástico natural de Camocim, foi um dos pioneiros a 

representar os “trabalhadores litorâneos” em suas telas, pescadores e rendeiras, 

enquanto elementos imprescindíveis à composição da paisagem costeira 

(BARBOSA, 2010, p. 109) (Figura 118). Na atualidade, destacamos a visão artística 

e técnica do arquiteto e artista Nearco Araújo (ARAÚJO; DUARTE JR., 2014), o qual 

captou as manifestações materiais da cultura dos homens do mar no engenho de 

suas embarcações, através de exímias ilustrações e croquis detalhados dos botes e 

canoas típicos do litoral noroeste do Ceará (Figura 119). 

    

Figuras 118 e 119 – Da esquerda para a direita: Pescadores de Camocim em tela sem título de 
Raimundo Cela, de 1944, e bote bastardo em ilustração de Nearco Araújo, de 2008. 

Fontes: http://www.faap.br/exposicoes/raimundo-cela/es/obras-maestras.asp (Fig. 118) e ARAÚJO; 
DUARTE JR., 2014 (Fig. 119). 

As percepções acerca da PC-RFC estão relacionadas à história do noroeste do 

estado, uma vez que a instalação do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral provocou 

https://www.reddit.com/r/pics/comments/bda71s/jericoacoara_cear%C3%A1_brasil/
https://pbase.com/alexuchoa/acarau
http://www.faap.br/exposicoes/raimundo-cela/es/obras-maestras.asp
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sua ocupação e seu desenvolvimento acelerado no passado. Memórias dos tempos 

áureos da ferrovia foram exprimidas em poemas, contos e romances históricos por 

poetas e autores regionais – José Maria Trévia, Francisco Antônio de Menezes (Pe. 

Tula), Pe. Luís Ximenes, Raimundo Sotero, entre outros –, os quais vivenciaram 

esse período e compartilham do sentimento saudosista dos moradores das cidades 

que receberam as estações ferroviárias. Através de seus escritos íntimos e 

despretensiosos, esses literatos ajudam a remontar a imagem mental das paisagens 

ferroviárias de cidades como Camocim e Granja, tal qual o camocinense Inácio 

Santos, em seu poema “O Velho Trem”, de 2002: 

“O Velho Trem 

 

Lá vem, lá vem o trem! Está quase chegando 

A molecada o ouvido no trilho encostando 

Outro aponta tênue fumaça q‟ele vê sozinho 

De repente o velho trem desponta lá no Salgadinho. 

 

Resfolegado cansado entra na Estação 

Tremenda balbúrdia, gritos, aplausos, que confusão 

Os freios ringem gemendo, soltando vapores 

Ouvem-se cochichos, risos e choros de velhos amores. 

 

A máquina manobra voltando para o seu lugar 

Pois sabe que amanhã bem cedinho terá que voltar 

Levando em seu bojo corações partidos em ais. 

 

O velho trem cumpriu a sua triste sina 

Mas como tudo que começa um dia termina 

Um dia partiu para sempre não voltou nunca mais”.  

(SANTOS, 2008, p. 161 apud SANTOS, 2017, p. 118) 

 

As obras do artista camocinense Eduardo Souza retratam as paisagens e cenas da 

ferrovia em funcionamento, quando do apogeu da Estrada de Ferro de Sobral 
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(Figura 120). Algumas dessas telas foram expostas em Sobral e Camocim, entre 

2014 e 2017, em eventos específicos de exaltação da engenharia, da arquitetura e 

dos modos de vida daqueles que tiveram o trem em seu cotidiano. Ademais, o 

granjense Wellington Moraes encontra na história e no patrimônio cultural do 

município de Granja a inspiração para seus trabalhos (Figura 121).  

    

Figuras 120 e 121 – Da esquerda para a direita: Trem e Oficinas de Camocim em tela de Eduardo 
Souza, de 2013, e Ponte Metálica de Granja em tela de Wellington Moraes, de 2018. 

Fontes: https://www.facebook.com/pontodoartesanato.eduarts (Fig. 120) e  
https://www.facebook.com/criandominhaestampa/?tn-str=k*F (Fig. 121). 

Apresentando um tema diverso do trem e da ferrovia, o renomado artista plástico 

granjense Tarcísio Félix de Oliveira retrata cenas da vida cotidiana em suas obras 

hiper-realistas, abordando, em muitas delas, temas que remetem às suas origens, 

tais como a infância no sertão e o trabalho dos vaqueiros (Figuras 122 e 123).  

    

Figuras 122 e 123 – Telas de Tarcísio Félix, intituladas, da esquerda para a direita: Crianças com 
Porco, de 1999, e Senhora Sentada, de 2008. 

Fonte:https://www.catalogodasartes.com.br/cotacao/obrasdearte/artista/Tarcisio%2520F%25C3%25A
9lix%2520de%2520Oliveira/ordem/avaliacao_mais_recente/pagina/1/. 

https://www.facebook.com/pontodoartesanato.eduarts
https://www.facebook.com/criandominhaestampa/?tn-str=k*F
https://www.catalogodasartes.com.br/cotacao/obrasdearte/artista/Tarcisio%2520F%25C3%25A9lix%2520de%2520Oliveira/ordem/avaliacao_mais_recente/pagina/1/
https://www.catalogodasartes.com.br/cotacao/obrasdearte/artista/Tarcisio%2520F%25C3%25A9lix%2520de%2520Oliveira/ordem/avaliacao_mais_recente/pagina/1/
https://www.youtube.com/watch?v=pwLioD5AbH8
https://www.youtube.com/watch?v=pwLioD5AbH8
https://www.youtube.com/watch?v=pwLioD5AbH8
https://www.youtube.com/watch?v=pwLioD5AbH8
https://www.youtube.com/watch?v=pwLioD5AbH8
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A cidade de Sobral transcende essa imagem de cidade ferroviária, pois já vinha se 

destacando, desde o séc. XVIII, como a principal vila do norte da capitania. A 

“Princesa do Norte”, como a cidade é apelidada, ainda hoje, transmite uma ideia de 

centro progressista, civilizado e próspero. Na maioria das mídias estaduais, o 

monumental Arco de N. S. de Fátima figura como ícone da notoriedade de Sobral, 

comparado timidamente ao Arco do Triunfo de Paris; as muitas igrejas barrocas 

simbolizam sua religiosidade e a magnitude de seu passado (Figura 124).  

 

Figura 124 – Arco de N. S. de Fátima de 1953, em Sobral. 
Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/poesias-do-social/634581. 

 

4.5. VALORAÇÃO E DELIMITAÇÃO TERRITORIAL  

 

Concluídos os estudos de caracterização das porções do território em questão – o 

meio físico, a articulação territorial histórica e atual; o meio socioeconômico, os 

recursos patrimoniais e as visões e percepções – reunimos elementos que dão 

suporte à interpretação das inter-relações e dinâmicas existentes entre seus 

aspectos materiais e imateriais, naturais e culturais. Dessa maneira, formulamos as 

justificativas de valoração dessas paisagens culturais enquanto sistemas de vida 

humana arraigados e próprios dessas regiões. Em seguida, sugerimos a delimitação 

territorial da PC-LNC e da PC-RFC, enquanto áreas mais representativas dos 

elementos formadores das paisagens dessa região, ainda que não compreendam 

todo o seu território. 

https://www.recantodasletras.com.br/poesias-do-social/634581
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VALORAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO LITORAL 

NOROESTE DO CEARÁ (PC-LNC) 

Pertencente à faixa litorânea da “Costa do Sol Poente”, onde predominam as dunas 

e “lençóis” de lagoas, a PC-LNC possui um especial valor ecológico e estético, visto 

que é a área de maior concentração desses ecossistemas preservados. A beleza 

cênica das praias, dos manguezais nas enseadas de rios e, principalmente, dos 

campos de dunas de areia e lagoas de água salobra, convertendo-os em atrativos 

relevantes, determinou a vocação turística privilegiada dessa região em relação a 

outras regiões da costa cearense, o que tem garantido seu desenvolvimento 

econômico desde a década de 1980. Apesar do constante crescimento das últimas 

décadas, a região litorânea é historicamente dependente do polo econômico e 

cultural de Sobral e, portanto, permaneceu esquecida e empobrecida durante 

séculos, sofrendo ainda hoje os efeitos da concentração de renda na cidade de 

Sobral. 

Essa paisagem cultural se destaca inclusivamente pela concentração de canoas e 

botes, em relação aos demais portos dessas embarcações tradicionais no litoral do 

Ceará. A construção de canoas de quilha, com suas diferentes tipologias, e dos 

botes, encontrados apenas em Acaraú e Camocim, depende de técnicas 

específicas, passadas por gerações, cujo valor cultural reside no “saber fazer” dos 

carpinteiros navais. A utilização dessas canoas e/ou botes é muito característica das 

localidades praianas e ribeirinhas da região, compondo junto ao trabalho dos 

pescadores uma dinâmica típica dessa paisagem cultural. O reconhecimento por 

parte do IPHAN da singularidade de algumas dessas tipologias de barcos concorre 

para a valoração desses bens da cultura local inclusive em contexto nacional.  

Historicamente ocupada pelos índios Tremembés, durante o Período Pré-

Colombiano e Colombiano, a paisagem cultural em questão possui vestígios de valor 

arqueológico, encontrados nas areias do Sítio do Serrote, próximo à Vila de 

Jericoacoara. Outras investigações entre Jijoca de Jericoacoara e Camocim podem 

revelar a existência de mais fósseis de cerâmicas e fogueiras, próprios dos índios 

Tremembés, habitantes das dunas e conhecedores dos manguezais desse litoral. 

No mapa de delimitação territorial da PC-LNC, incluímos as áreas onde ocorrem os 

fenômenos citados: os portos de canoas e/ou botes em Chaval, Bitupitá, Camocim, 
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Vila de Jericoacoara, Cruz e Acaraú; o sítio arqueológico de Jericoacoara; a faixa de 

praia e os campos de dunas desde Acaraú até Bitupitá; toda a extensão do território 

permeado por lagoas; e os manguezais nas enseadas dos rios Timonha, Coreaú e 

Acaraú (Mapa 18).  

 

Mapa 18 – Delimitação Territorial da PC-LNC. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

VALORAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL DO RAMAL 

FERROVIARIO CAMOCIM-SOBRAL (PC-RFC) 

O reconhecimento da PC-RFC está relacionado à herança histórica deixada pelo 

funcionamento do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral, primeiro trecho da Estrada de 

Ferro de Sobral (EFS). O eixo da antiga ferrovia, atualmente sem os trilhos, possui 

valor cultural enquanto itinerário histórico. Ao longo de seu percurso, cruzava-se a 

região noroeste do Ceará, através de serra, sertão e litoral, perpassando as antigas 

estações entre as duas principais paradas: a Estação Ferroviária Terminal de 

Camocim, por onde se realizava o acesso às outras províncias brasileiras e à 

Europa, através do Porto de Camocim; e Estação Ferroviária de Sobral, desde onde 

se poderia partir para o sertão central cearense, na continuação da EFS em direção 
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ao sul, ou seguir até a capital Fortaleza, realizando-se a baldeação pelo Ramal de 

Itapipoca, a leste.  

Elemento natural mais sobressalente nas paisagens percorridas pelo trem ao longo 

do antigo ramal ferroviário, a Serra da Meruoca assinala a direção sul e a 

proximidade com a cidade de Sobral. Logo, constitui-se de um marco visual de valor 

simbólico na memória daqueles que percorreram o itinerário de trem e, atualmente, 

fazem-no pela rodovia construída sobre o antigo eixo dos trilhos.  

As cidades surgidas a partir da instalação de uma estação ferroviária – Camocim, 

Martinópole, Uruoca, Senador Sá e Massapê – até hoje apresentam essas 

edificações em seus centros, onde permanecem preservados alguns edifícios da 

mesma época, de feições neoclássicas ou ecléticas. Esses centros são ainda hoje 

divididos por uma larga via, no eixo da antiga ferrovia, ou como em Camocim, são 

margeados por uma grande gleba, onde funcionava o antigo pátio de manobras e, 

portanto, tiveram seu tecido urbano marcado pela passagem do trem. Essas cidades 

de pequeno porte tiveram seu apogeu econômico e cultural devido à circulação de 

pessoas e mercadorias que a estrada de ferro proporcionou, logo, muitos de seus 

bens patrimoniais mais significativos decorrem desse período. Mas nas cidades de 

Sobral e Granja, de origem colonial, onde já estavam consolidados os centros 

históricos, marcados por suas igrejas barrocas e casas de câmara e cadeia, as 

estações ferroviárias constituem novos centros históricos adjacentes, para onde se 

estende a área urbana ocupada. 

A construção do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral deixou muito mais que marcas 

materiais, de fato acarretou muitas transformações de natureza imaterial, pois 

através da velocidade alcançada pelo trem essas cidades puderam abrir seu 

cotidiano para o restante do mundo, recebendo e enviando novas ideias, novas 

tecnologias, notícias, mercadorias e pessoas de lugares distintos. Os moradores 

mais antigos da região carregam na memória as lembranças da movimentação de 

passageiros e vendedores ambulantes nas estações, dos sons característicos das 

locomotivas quando se aproximavam; das novidades trazidas nos vagões, fossem 

mercadorias ou pessoas queridas; da engenharia das gares e oficinas que 

fascinavam os observadores curiosos no cotidiano dessas cidades; entre outras. 
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Além disso, as viagens eram empreendidas por gente de classes variadas e se 

tornaram eventos importantes na vida das pessoas que partiam.  

Com a desativação do Ramal Camocim-Sobral, a prosperidade da região foi 

interrompida e, exceto por Sobral que continuou interligada à Fortaleza por ferrovia, 

as cidades contidas nessa paisagem cultural permanecem estagnadas ou com 

crescimento muito inferior e submetido à indústria, ao comércio e aos serviços 

sobralenses. A nostalgia da época da ferrovia, um sentimento comum aos habitantes 

de cidades como Granja e Camocim, expressa também uma esperança de retorno 

do trem e, junto a ele, o desenvolvimento socioeconômico e a efervescência cultural 

do noroeste cearense. 

Incluímos no Mapa de Delimitação Territorial da PC-RFC a combinação dos fatores 

identificados como definidores dessa paisagem cultural: o eixo da antiga ferrovia, as 

antigas estações e demais estruturas ferroviárias, as cidades pré-existentes ou 

surgidas no período de instalação da ferrovia e a Serra da Meruoca (Mapa 19).  

Para a delimitação de ambas as paisagens culturais, PC-LNC e PC-RFC, 

consideramos faixas de entorno de 5 a 10 km ao redor ou ao longo dos elementos 

de valor cultural assinalados, objetivando alcançar uma apreensão mais abrangente 

desses pontos no território. Esclarecemos que o recorte indicado está sujeito a 

alterações, quando realizados estudos pormenorizados de cada área 

especificamente. No entanto, o intuito do presente trabalho se restringe a traçar uma 

primeira ideia de configuração territorial para essas paisagens culturais que seja 

ilustrativa e representativa das qualidades e do caráter do conjunto maior do 

território.  

Em suma, julgamos ser pertinente tratarmos esses recortes territoriais como 

paisagens culturais a serem preservadas de acordo com políticas públicas de 

planejamento regional em comum, as quais integrem o desenvolvimento 

socioeconômico à valorização dos bens patrimoniais reveladores de sua essência e 

suas particularidades. 
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Mapa 19 – Delimitação Territorial da PC-RFC. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.6. SELEÇÃO DE PAISAGENS DE INTERESSE CULTURAL 

 

Considerando os principais traços característicos das paisagens culturais em pauta, 

selecionamos algumas possíveis paisagens de interesse cultural (PIC), por sua 

singularidade, homogeneidade e/ou representatividade, a saber: as PICs de 

Camocim, de Acaraú, de Bitupitá e de Jericoacoara, para a PC-LNC; e as PICs de 

Sobral, de Granja e, novamente, de Camocim, para a PC-RFC (Mapa 20). 
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Acreditamos que ainda outras PICs possam ser indicadas em ambas as paisagens 

culturais, a partir de análises mais detalhadas da região. 

 

Mapa 20 – Seleção das paisagens de interesse cultural (PICs) da PC-LNC e da PC-RFC. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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5. A PAISAGEM DE INTERESSE CULTURAL DE CAMOCIM 

 

5.1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

O nome “Camocim”, utilizado para denominar o Rio Coreaú entre os séculos XVIII e 

XIX, está historicamente associado à ocupação fixada às margens de sua 

desembocadura para o mar, tornando-se alusivo da paisagem que se configurou 

nesse espaço. Portanto, sugerimos a denominação Paisagem de Interesse Cultural 

de Camocim (PICC) para nos referirmos às inter-relações dinâmicas entre aspectos 

materiais e imateriais, naturais e culturais herdados das sucessivas ocupações deste 

estuário por diferentes sociedades. A PICC está localizada em uma porção do 

território que compreende o oceano, o Rio Coreaú, sua margem urbanizada, a leste, 

e sua margem natural parcialmente preservada, a oeste (Mapa 21). 

 

Mapa 21 – Mapa de Localização da Paisagem de Interesse Cultural de Camocim. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Analisamos as relações espaciais da PICC em seu contexto territorial, considerando 

os esquemas gráficos de classificação desenvolvidos pelo IAPH. Acreditamos que a 

PICC pode ser classificada tanto como uma “Paisagem Linear por Inter-relação”, 

uma vez que compõe um itinerário cultural junto às outras paisagens ferroviárias da 

região, quanto como uma “Paisagem de Área por Difusão”, constituída pelo espaço 

da foz do Rio Coreaú, enquanto área dotada de especificidades, como veremos 

mais adiante, sendo esta última a classificação predominante (Figura 125).  

 

 

Figura 125 – Códigos gráficos para representar Paisagens Lineares e de Área (detalhe).  
Fonte: IAPH, 2012 (modificado pela autora). 

Elaboramos um mapa aplicando os esquemas apontados, de modo a representar de 

forma sintética as relações espaciais da PICC com seu entorno territorial (Mapa 22). 

 

5.2. CLASSIFICAÇÃO 

 

A proposta de classificação do trabalho do IAPH foi concebida com um objetivo 

universal, no que diz respeito a sua estrutura geral, de modo que pode ser aplicada 

a qualquer paisagem de caráter patrimonial merecedora de proteção segundo as 

tipologias de Paisagem Cultural da UNESCO ou da Convenção Europeia da 

Paisagem, ainda que alguns tipos e subtipos possam ser matizados em função do 

contexto de aplicação.  
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Na lista de classificações sugerida pelo IAPH consta a categoria “assentamentos” e 

o tipo “dominante urbana”, na qual se encaixaria a PICC. No entanto, a 

determinação do subtipo dependerá dos contextos históricos e socioeconômicos dos 

países ou regiões analisadas, não cabendo neste trabalho empregar as mesmas 

classificações da Andaluzia ao território do Ceará.  

 

Mapa 22 – Mapa de Relações com o entorno. 
Fonte: elaborado pela autora. 

Entendemos que a PICC esteja majoritariamente relacionada ao subtipo de “Cidade 

portuária do séc. XIX”, o qual se refere às cidades litorâneas desenvolvidas durante 

a primeira modernização urbana no Brasil, impulsionada pela importação de 

tecnologias de transporte, energia e comunicação advinda dos países europeus 

industrializados. No contexto nordestino, mais especificamente cearense, essas 

cidades receberam melhorias urbanas devido às vantagens de sua localização 

estratégica no litoral e da capacidade natural de seus portos para suprir a demanda 

de exportações de matéria-prima para a Europa, principalmente o algodão.  

Dessa maneira, no final do séc. XIX e início do séc. XX, em cidades como Fortaleza, 

Parnaíba e Camocim, foram implementadas linhas férreas associadas aos portos 

existentes, interligando-os às zonas produtoras de sertões e serras. A partir da 

chegada da ferrovia, esses núcleos urbanos passaram a receber modernos 

complexos ferroviários, novos tipos de maquinários e edifícios portuários, ademais 
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de alçar o desenvolvimento de seus centros comerciais. Também nos espaços 

urbanos, as residências e demais edificações civis foram construídas ou reformadas, 

adaptando-se às condições modernas de funcionalidade, salubridade e estética do 

séc. XX. 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Nesta etapa, apontamos os traços geográficos básicos, os grandes elementos 

naturais e as características de povoamento da PICC.  

MEIO NATURAL 

Esta análise está fundamentada em estudos geomorfológicos e ambientais sobre o 

estuário do Rio Coreaú e sua evolução ao longo do tempo, em autores como 

Camelo (2013), Colares (2015), Farrapeira (2013) e Vieira Torres e Sobrinho (2014). 

Ademais, consultamos relatórios de algumas instituições, entre elas a Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH, 2009) e a Fundação Cearense de Apoio 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) (PINHEIRO ET AL, 2002).   

A PICC está inserida em um território composto por três domínios naturais ou 

unidades geoambientais – a planície litorânea, a planície fluviomarinha e os 

tabuleiros pré-litorâneos. A integração entre esses domínios determina o relevo da 

região (Mapa 23).  

Na planície litorânea, além da faixa de praia, formam-se campos de dunas fixas e 

móveis, a leste, na chamada “Ilha do Amor” ou “Ilha da Testa Branca”, sobre os 

quais o controle eólico é perceptível pela mobilidade do relevo e pela falta de massa 

vegetal fixa. Ao longo dos séculos, o movimento das dunas ocasionou o 

assoreamento na desembocadura do rio e o encobrimento de porções da planície 

fluviomarinha (mangue), gerando formas de afogamento da foz. Por sua vez a 

planície de tabuleiros pré-litorâneos, a qual pode variar de zero a cinco quilômetros 

de distância em relação ao oceano, consiste na maior parte do território urbanizado 

da cidade, formando uma pequena área de falésias no ponto onde encontra com a 

planície litorânea (Figuras 126 a 128). 
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Mapa 23 – Mapa de Domínios Naturais ou Unidades Geoambientais. 
Fonte: elaborado pela autora a partir do PDP de Camocim (CAMOCIM, 2009). 

Encontramos os três tipos diferentes de formações rochosas – ígneas, metamórficas 

e sedimentares –, com maior abundância das formações sedimentares nas três 

unidades geoambientais. Os tabuleiros pré-litorâneos, predominantes no território, 

constituem-se por formações arenosas e argilosas, enquanto os sedimentos 

litorâneos, que compõem as dunas e faixa de praia, são formados por arenitos 

fluviomarinhos e sedimentos eólicos. As aluviões são areias escuras de cores 

variadas e argilas com material em decomposição formadas às margens do Rio 

Coreaú, o que propicia o desenvolvimento do ecossistema de mangue.  

Quanto aos tipos de solo, de uma forma geral, o conjunto de solos analisados em 

nível municipal é considerado pobre em função da pouca presença de nutrientes 

agrícolas. Em Camocim, dominam os tipos de solos podzólicos vermelhos e 

amarelos distróficos, que tem baixo poder nutricional; os tipos arenosos, situados 

mais próximos ao litoral, e os solos de mangues, associados principalmente aos 

sedimentos fluviomarinhos do Rio Coreaú.  
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DOMIÍNIOS NATURAIS OU UNIDADES GEOAMBIENTAIS DA PICC 

 

Figura 126 – Faixa de praia e dunas ao fundo (planície litorânea) na Ilha do Amor.  
Fonte: Acervo da autora. 

    

Figuras 127 e 128 – Da esquerda para a direita: Mangue na foz do Rio Coreaú (planície 
fluviomarinha) e vegetação no antigo pátio de manobras da ferrovia (tabuleiro pré-litorâneo). 

Fontes: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g676123-d2405886-
i283649438-Observation_of_Seahorses_in_the_Coreau_River-Camocim_State_of_Ceara.html 

(Fig. 127) e https://mapio.net/pic/p-17546419/ (Fig. 128). 

 

Com clima Tropical Quente Semiárido, as temperaturas no local variam entre a 

mínima de 22ºC e a máxima de 33ºC. O índice pluviométrico médio anual é de 

1.032,3mm, com período chuvoso de janeiro a abril e deficiência hídrica no verão. A 

direção dominante dos ventos varia entre Sudeste e Nordeste, concentrando-se os 

ventos mais fortes no período de julho a janeiro. Portanto, as ótimas condições de 

insolação e ventilação durante o ano todo propiciam ambientes perfeitos para a 

prática do turismo de lazer, como também de esportes náuticos, por exemplo, o 

windsurf (Figura 129). 

http://ynternalta.blogspot.com/2014/07/em-camocim-ce-recuperacao-da-orla-da.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g676123-d2405886-i283649438-Observation_of_Seahorses_in_the_Coreau_River-Camocim_State_of_Ceara.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g676123-d2405886-i283649438-Observation_of_Seahorses_in_the_Coreau_River-Camocim_State_of_Ceara.html
https://mapio.net/pic/p-17546419/
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Figura 129 – Prática de windsurf na foz do Rio Coreaú. 

Fonte: Acervo da autora. 

O território da PICC está inserido na Bacia Hidrográfica do Coreaú, tendo como 

principal drenagem o Rio Coreaú, como também lagoas costeiras, na sua margem 

direita, e pequenas áreas alagáveis, na sua margem esquerda. A foz desse rio é do 

tipo estuário, apresentando ramificações e ilhas fluviais de mangue a sul e sudeste.  

Devido ao assoreamento da foz do rio, atualmente o nível da água permite apenas a 

navegabilidade de embarcações pequenas e médias, tais como balsas, lanchas, 

canoas e botes. Os recursos hídricos tendem a sofrer negativamente com a ação 

antrópica e é comum a retirada da vegetação ciliar e a ocupação agrícola, havendo 

necessidade de monitoramento da qualidade dessas águas.  

Os tipos de flora e fauna encontrados em Camocim são classificados em quatro 

diferentes ambientes naturais: a vegetação pioneira de dunas, a mata de tabuleiro, a 

mata ciliar e o manguezal. As poucas espécies vegetais encontradas nas dunas são 

tolerantes a salinidade do solo e conseguem fixar-se formando uma trama de 

numerosas raízes. A fauna dunar é pouco diversificada, representada por algumas 

espécies de pássaros, répteis, crustáceos e insetos, enquanto a mata de tabuleiro 

apresenta uma vegetação densa, composta principalmente por arbustos e 

trepadeiras lenhosas, servindo como refúgio e fonte de alimentos para uma fauna 

muito diversificada. A mata ciliar ocupa as áreas inundáveis, localizadas nas 

margens dos rios e lagos, onde as condições favorecem o desenvolvimento de sua 

espécie vegetal mais representativa, a carnaúba (Copemicia cerifera). Finalmente, o 

manguezal abrange as áreas aluviais do Rio Coreaú que sofrem periodicamente 

influência das marés, acompanhando a margem direita de seu curso principal e suas 

ramificações. A vegetação do mangue é bastante peculiar por apresentar raízes 

aéreas que garantem sua sustentação em solo pantanoso. Devido a sua condição 

http://ynternalta.blogspot.com/2014/07/em-camocim-ce-recuperacao-da-orla-da.html


189 
 

de desenvolvimento entre água doce e água salgada, a fauna do manguezal é muito 

diversificada, abrigando inúmeras espécies, de importância tanto ecológica quanto 

econômica, entre crustáceos, moluscos, aves, mamíferos e outros pequenos 

animais. 

Pode-se considerar que nenhum dos sistemas naturais acima foi decisivamente 

descaracterizado e todos se mantém aptos a continuar sua existência, garantindo a 

sobrevida das gerações futuras. No entanto, para que se mantenha essa condição, é 

necessário manejar adequadamente os ecossistemas, evitando o adensamento da 

população e a degradação da vegetação nas proximidades dos cursos d‟água.  

Apesar de protegido pela legislação estadual e federal, como Área de Preservação 

Permanente (APP), o manguezal em Camocim foi constantemente desmatado para 

a ocupação de salinas, provocando perdas biológicas e econômicas, relativa à 

diminuição da produção pesqueira. Outra condição destacada é o processo de 

assoreamento do rio que, mesmo sendo provocado por condições naturais, tem sido 

acelerado por ações antrópicas, como, por exemplo, o desmatamento para produção 

agrícola nas várzeas. 

ARTICULAÇÃO TERRITORIAL HISTÓRICA 

A fim de discorrermos sobre os acontecimentos e processos de ocupação e 

transformação do espaço da foz do Rio Coreaú, recorremos à produção acadêmica 

dos historiadores camocinenses Carlos Augusto dos Santos (SANTOS, 2009, 2014 

e 2017) e Régia Maria Xavier (XAVIER, 2015), como fontes bibliográficas relevantes 

para aprofundamento dessas questões. Conferimos ainda relatórios do IBGE acerca 

da história e da geografia do Ceará, onde encontramos plantas e fotos antigas da 

cidade. 

Como o território da PICC está incluído na região noroeste do Ceará, podemos 

definir os mesmos períodos históricos da análise anterior: a ocupação indígena e a 

exploração estrangeira nos séc. VXI e XVII; a pecuária e o desenvolvimento das 

oficinas de charque e dos portos entre os séc. XVIII e séc. XIX; o ciclo do algodão e 

a instalação da Estrada de Ferro de Sobral, entre o séc. XIX e início do séc. XX; e a 

estagnação econômica na segunda metade do séc. XX até o início do séc. XXI. 

A OCUPAÇÃO INDÍGENA E A EXPLORAÇÃO ESTRANGEIRA (SÉC. XVI E XVII). 
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A formação da paisagem de Camocim possui uma história de intercâmbio e conflitos 

entre povos. Anteriormente à chegada dos europeus, esse território fora habitado 

por tribos indígenas de distintas etnias, especialmente os Tremembés, chamados 

pelos primeiros exploradores de “Tremembés de Guerra”, por sua rivalidade com 

outras tribos simpáticas a eles.  

Até o séc. XVIII, o litoral dos territórios pertencentes aos atuais estados do Piauí, do 

Ceará e do Rio Grande do Norte permaneceram relativamente inóspitos, servindo 

apenas como bases militares portuguesas durante os combates aos invasores 

estrangeiros ao norte. Segundo Santos (2008, p. 28), os primeiros relatos sobre a 

região da foz do Rio Coreaú, chamado à época de Rio da Cruz, provêm de seu 

aproveitamento como ponto estratégico para descanso e abastecimento de água 

dos navios portugueses advindos de Pernambuco em direção ao Maranhão, 

objetivando a expulsão dos invasores franceses, entre 1594 e 1614. 

Durante os primeiros séculos da colonização, as terras do Ceará ficaram à mercê 

dos corsários estrangeiros, principalmente franceses e holandeses, os quais 

comercializavam ervas e outras riquezas naturais da flora da Serra da Ibiapaba com 

os índios nativos. A produção da serra era traficada escoando-se a matéria-prima 

pelo Rio Coreaú até sua embocadura no mar, cujos canais permitiam a navegação 

em marés altas, facilitando as operações de carregamentos de navios. Além disso, 

durante o governo do holandês Maurício de Nassau no Brasil (1637-1644), os 

exploradores foram atraídos à barra do mencionado rio, devido a notícias de 

existência de salinas rentáveis próximas à costa, passando-se a extrair e exportar o 

sal de Camocim para a Capitania de Pernambuco. 

Na mesma época, por volta de 1641, os holandeses chegaram a construir 

fortificações rudimentares nos pontos mais expressivos do litoral cearense, incluindo 

a Praia de Jericoacoara e a zona portuária de Camocim, com a função de apoiar e 

proteger as comunicações por terra do Ceará com o Maranhão. Historiadores 

acreditam que o forte de Camocim tenha sido levantado, em 1659, na margem 

esquerda da desembocadura do Rio Coreaú, atual Praia das Barreiras (Mapa 24).  

No entanto, em 1687, nada mais restava da estrutura do forte, uma vez que o 

extrativismo da fauna e da flora, como única atividade econômica da região, não 
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possibilitou a acumulação de capital local, tampouco o desenvolvimento de núcleos 

urbanos significativos (IPHAN, 2010a, p. 07). 

 

Mapa 24 – Síntese da articulação territorial entre os séculos XVI e XVII. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
A PECUÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE CHARQUE E DO 

PORTO (ENTRE OS SÉC. XVIII E SÉC. XIX). 

Em finais do século XVIII, com o advento da pecuária extensiva e das charqueadas 

no Ceará, alguns membros da família Gabriel, oriunda de Tutóia, no Maranhão, 

interessados em navegação e nos lucros da exportação do gado, decidiram instalar-

se na desembocadura do Rio Coreaú, chamado à época de Rio Camocim. Esses 

primeiros colonos se aliaram aos índios Tremembés, a fim de conhecer a barra do 

rio, iniciando um momento de prosperidade do porto de Camocim, acessível a 

qualquer navio da época, os quais chegavam principalmente do Maranhão e Piauí 

em direção à Pernambuco. A partir de 1792, outras famílias maranhenses migraram 

para Camocim, implementando-se a agricultura e a pecuária local em consequência 

do aumento populacional (IPHAN, 2010a, p. 05). 
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Não se conseguia produzir a carne de charque em qualquer povoação, pois era 

necessário que a localidade dispusesse de algumas condições para a instalação de 

indústrias de beneficiamento do gado abatido: abundante oferta e possibilidade de 

extração de sal marinho, existência de uma enseada natural com capacidade para 

embarcação das mercadorias e cabotagem das barcas, e baixa umidade do ar. 

Camocim, assim como outros dos chamados “portos do sertão”, possuía condições 

naturais e estratégicas perfeitas à produção e comercialização do charque por via 

marítima. Segundo Girão (1994), nessas localidades, “[...] em toscas oficinas, 

passou a ser fabricado um tipo de carne seca, não prensada, moderadamente 

salgada e desidratada ao sol e ao vento, por tempo necessário à sua conservação” 

(GIRÃO, 1994, p. 65).  

A povoação de Camocim, à época pertencente ao Termo de Granja, mantinha-se 

como apoio portuário dessa vila, desenvolvendo-se timidamente ao redor do porto, 

onde pequenas oficinas de charque e feitorias ocupavam a margem esquerda da foz 

do Rio Coreaú. Em 1868, foi criado o distrito policial e, dessa forma, Camocim se 

consolidou como núcleo urbano (IPHAN, 2010a, p. 05) (Mapa 25).  

O CICLO DO ALGODÃO E A INSTALAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE SOBRAL 

(FINAL DO SÉC. XIX E INÍCIO DO SÉC. XX). 

Até finais do séc. XIX, o povoado de Camocim permaneceu como apoio portuário da 

Vila de Granja, uma vez que o volume de exportações de seu porto não era 

comparável ao de Aracati e de Acaraú, os quais se localizavam mais próximos aos 

grandes centros produtores de Icó e Sobral, respectivamente. No entanto, as 

condições favoráveis de navegabilidade e a eficiência do porto de Camocim, 

possibilitando a importação e exportação de produtos agrícolas, principalmente o 

algodão, e de outras mercadorias, que até então eram realizadas pelo porto de 

Acaraú, fez surgir a ideia de conectar por via férrea a cidade de Camocim à Sobral.  

Apesar das avaliações de engenheiros da época sobre as potencialidades de 

aprofundamento da barra do Rio Acaraú, o apelo às razões técnicas não foi 

suficiente para influenciar a decisão final do Governo Imperial, baseada também em 

questões políticas, resultando na escolha de Camocim como ponto de partida da 

nova Estrada de Ferro de Sobral (SANTOS, 2008, p. 114).  
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Deste modo, em 15 de janeiro do ano de 1881, foi inaugurado o primeiro trecho da 

Estrada de Ferro de Sobral, partindo do Porto de Camocim em direção ao sul. O 

complexo arquitetônico, construído a sul do ancoradouro do porto, reunia Estação 

Terminal Ferroviária, um edifício para abrigar a balança de vagões, residências para 

o Engenheiro Chefe e outros funcionários da ferrovia, alguns galpões para o 

entreposto e um extenso pátio de manobras com as Oficinas de Locomotivas, sendo 

todo o conjunto cercado ora por muretas vazadas, ora por muros cegos.  

 

Mapa 25 – Síntese da articulação territorial entre os séculos XVIII e XIX.  
O desenho viário dessas quadras ocupadas será apresentado em figuras, mais à frente. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em planta de Camocim de 1878, acervo do IPHAN-CE. 

A ferrovia e o porto impulsionaram o desenvolvimento econômico e cultural local, 

aquecendo o comércio e atraindo populações de muitas regiões do Ceará (IPHAN, 

2010a, p. 06). Camocim foi elevada à categoria de vila em 1879, um ano após o 

início da construção da estação, o que demonstra que a instalação do complexo 

ferro-portuário concorreu diretamente para que a povoação se tornasse vila.  

Neste período, as primeiras cartografias do território da Vila de Camocim foram 

elaboradas. Com o desenvolvimento urbano decorrente do aumento da população e 
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o incremento do comércio, documentou-se o crescimento urbano de Camocim 

poucos anos depois da chegada dos trilhos (Figura 130). 

 

Figura 130 – Desenho de comparação das plantas de Camocim antes (1878) e depois da construção 
da Estrada de Ferro de Sobral (1880).  

Fonte: acervo do IPHAN-CE. 

Pelas plantas antigas, verificamos que as primeiras glebas ocupadas, ainda em 

meados do séc. XIX, possuíam um desenho retangular e eram dispostas em pares 

paralelamente ao curso do Rio Coreaú, criando-se uma rua principal com uma 

pequena praça acoplada, a Praça do Quadro. Notamos ainda que havia certo 

distanciamento entre essa praça cívica do povoado e a zona portuária. Este traçado 

era comum às primeiras vilas coloniais instaladas no período das boiadas, como por 

exemplo, Aracati e Icó.  

Com a chegada da ferrovia, já no final do séc. XIX, iniciou-se uma transição para o 

traçado urbano em glebas quadrangulares, mais regulares que aquelas primeiras 

(Mapa 26). Estabeleceu-se o local de implantação da Estação Ferroviária, logo ao 

lado do Cais do Porto, e demarcou-se uma gleba trapezoidal, equivalente à área de 

duas glebas quadrangulares, para instalação do pátio de manobras da Estrada de 

Ferro de Sobral (Figura 131).  Definiu-se um local para a Igreja Matriz, uma vez que 

a Vila de Camocim passara a possuir freguesia própria, independente da freguesia 
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de Granja. Outros equipamentos urbanos surgiram nesta época, como, por exemplo, 

o Mercado Público, próximo à Praça da Igreja Matriz. 

 

Mapa 26 – Síntese da articulação territorial no final do séc. XIX. 
O desenho viário dessas quadras ocupadas será apresentado em figuras, mais à frente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 131 – Desenho da planta do antigo Complexo Ferro-portuário de Camocim.  
Fonte: acervo do IPHAN-CE. 
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Com a entrada de investimentos e capital, tendo a ferrovia e o porto como principais 

impulsores do desenvolvimento econômico e social, a vila passou por um intenso 

fluxo de mudanças e melhorias urbanas, sendo elevada à categoria de cidade em 

1889 (Figura 132).  

 

Figura 132 – Desenho da planta de Camocim (data desconhecida). 
Fonte: acervo do IPHAN-CE. 

A maior efervescência cultural de Camocim aconteceu entre as décadas de 1910 e 

1930, quando a movimentação de moradores e visitantes na cidade foi intensa e a 

sociedade bastante ativa. Nessa época, formaram-se as associações de intelectuais 

e os jornais locais, organizavam-se eventos políticos, festividades populares, saraus, 

entre outras atividades da vida pública. Na década de 1930, a cidade havia se 

expandido devido ao rápido crescimento demográfico, quando foi publicada a 

primeira planta oficial da cidade, identificando-se 29 ruas e 6 praças (Figura 133). 

 Na década de 1950, tem-se, nos registros da Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros do IBGE, uma descrição da cidade com quarenta logradouros públicos, 

três praças bem cuidadas e mais de 2100 edifícios, sendo 1600 residenciais. Dentre 

os edifícios da época, destacamos a Estação Ferroviária, as Oficinas de 

Locomotivas, o conjunto de casas dos funcionários da ferrovia, o Paço Municipal, a 

sede do Sport Clube, a Agência de Correios e Telégrafos, o Posto de Saúde, a 

antiga Empresa Algodoeira, a Praça Pinto Martins e a casa onde nasceu o aviador, a 

Associação Comercial e a Companhia de Força e Luz (Mapa 27).  
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Figura 133 – Primeira Planta Oficial da Cidade de Camocim, de 1930. 
Fonte: acervo do IPHAN-CE. 

 

Mapa 27 – Síntese da articulação territorial até meados do séc. XX. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Porto de Camocim foi desativado para grandes embarcações, no final da década 

de 1950, devido ao assoreamento do acesso à enseada, o que impossibilitou a 

entrada de navios de maior calado. A partir disso, com a competição com o Porto do 

Mucuripe, em Fortaleza, e o crescente uso de rodovias para o abastecimento e 

escoamento da produção, iniciou-se um processo de recessão do desenvolvimento 

local, que culminou na desativação do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral, então 

pertencente à Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), em 1977, e no progressivo 

abandono das estruturas do complexo ferro-portuário.  

A ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA NA SEGUNDA METADE DO SÉC. XX. 

A sociedade camocinense sofreu com o declínio das principais atividades 

econômicas da cidade, com a desativação do binômio porto-ferrovia, iniciando um 

período de estagnação socioeconômica que perdura até hoje. Apesar disso, o setor 

da indústria pesqueira se desenvolveu e cresceu em importância, a partir da década 

de 1980, com o incremento da pesca da lagosta. Foram instaladas 14 empresas de 

beneficiamento de pescado, distribuídas na margem esquerda do rio, a sul do antigo 

complexo ferro-portuário, atraindo novos migrantes à cidade em busca de 

oportunidades de trabalho. Para acomodar o novo contingente migratório, 

promoveu-se a construção de Conjuntos Habitacionais na periferia, como Nova 

Olinda e, posteriormente, Fundo Mole I e II, com recursos do Ministério do Interior.  

Nas duas últimas décadas, com a crise pesqueira que assola o Ceará, muitas 

indústrias foram desativadas e a pesca artesanal continuou se desenvolvendo 

precariamente. Contra a estagnação dessa atividade, a gestão municipal reformou o 

antigo galpão do cais do porto para acomodar o novo Terminal Público Pesqueiro 

em 2010. Por outro lado, objetivando aproveitar o potencial das praias de Camocim 

e sua proximidade com a Praia de Jericoacoara e o Delta do Parnaíba/PI, os 

governos do Estado e da União passaram a impulsionar o turismo de lazer, sol e 

praia, impulsionado como novo eixo econômico do município. Apesar das melhorias 

na infraestrutura voltada ao turismo, principalmente na Sede, Camocim não compete 

com as atrações vizinhas em número de visitantes.  

O centro de Camocim permanece praticamente com o mesmo traçado desde 1930. 

Além disso, a permanência do Aeroporto de Camocim, construído em 1969, nas 

imediações do centro da cidade, indica que a malha urbana pouco se expandiu. Até 
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a década de 1990, a cidade crescera principalmente para oeste, onde se encontram 

o aeroporto e alguns bairros residenciais. Logo depois, a cidade começou a crescer 

no sentido sul, com menor intensidade, onde está o Bairro Olinda (Mapa 28). 

 

Mapa 28 – Síntese da articulação territorial em finais do séc. XX. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

ARTICULAÇÃO TERRITORIAL ATUAL 

Nesta seção, consideramos as análises urbanas presentes no Tomo I de Leitura 

Técnica da Realidade Municipal do Plano de Desenvolvimento Participativo de 

Camocim (CAMOCIM, 2009), como também dos estudos do geógrafo Lenilton de 

Assis (ASSIS, 2012) sobre a configuração atual da orla urbana de Camocim frente 

aos desafios trazidos pelo mercado imobiliário a serviço do turismo.  

Atualmente, o maior crescimento urbano de Camocim se dá na direção norte, na 

Praia das Barreiras, com novos loteamentos de condomínios residenciais 

aguardando fase de urbanização (Mapa 29). 

A estrutura viária intra-urbana de Camocim é constituída por malha regular em 

quase todo o núcleo urbano. A hierarquização visual e funcional das vias é 

percebida pelo tipo da pavimentação utilizado, em que somente os principais eixos 
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de acesso à cidade e alguns trechos do centro possuem pavimentação asfáltica. As 

demais vias ganham pavimentação em pedra tosca, conforme adentram o núcleo 

urbano, e as vias da periferia possuem pavimentação em leito natural ou piçarra. 

 

Mapa 29 – Síntese da articulação territorial a partir de 1990 até a atualidade. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os principais eixos viários de Camocim são: a Rua Três de Outubro, a Rua João 

Tomé e a Av. Beira Mar (Mapa 30). Também conhecida como Rua Antônio Zeferino 

Veras, a Rua Três de Outubro, é uma ramificação da CE-085 e corta a cidade de 

norte a sul, margeando a zona urbana consolidada a leste. Essa via faz a integração 

da Sede com os distritos e municípios vizinhos, servindo como rota de entrada e 

saída da cidade, de forma a dar acesso a quase todos os bairros e ao aeroporto 

(Figura 134). Por sua vez, a Rua João Tomé se inicia em frente à antiga Estação 

Ferroviária e atravessa o centro de leste a oeste, até encontrar o cruzamento com a 

Rua Três de Outubro (Figura 135). Por fim, a Av. Beira Mar acompanha toda a orla 

urbana a norte da antiga Estação Ferroviária, interligando o núcleo central da cidade 

à praia, no distrito de Maceió (Figura 136).  
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Quando os trilhos da antiga ferrovia foram retirados, o eixo de passagem do trem foi 

liberado e mantido como leito carroçável para veículos. No entanto, com a 

substituição do acesso principal da cidade, essa larga via permanece pavimentada 

em piçarra, funcionando apenas como corredor entre o Bairro dos Coqueiros, onde 

se encontra o antigo complexo ferro-portuário, e o centro da cidade (Figura 137). 

 

Mapa 30 – Mapa dos principais eixos viários da Paisagem de Interesse Cultural de Camocim. 
Fonte: elaborado pela autora. 

No centro de Camocim, o desenho urbano tem características do tecido original, 

planejado no final do séc. XIX, com predominância do traçado em xadrez ortogonal e 

ruas com caixa de 11m a 14m de largura. Os lotes geralmente têm fachadas com 

largura entre cinco e seis metros e são edificados a partir da linha de testada, sem 

recuos nas laterais. Os recuos de fundo são bem generosos, criando-se quintais 

com vegetação visível desde o logradouro. Nos loteamentos mais recentes da zona 

norte da cidade, o sistema viário segue o traçado ortogonal, entretanto, não há 

solução de continuidade com o desenho do centro (Mapa 31). 
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PRINCIPAIS EIXOS VIÁRIOS DE CAMOCIM 

    

Figuras 134 e 135 – R. Três de Outubro/ Antônio Zerefino Veras e R. João Tomé.  
Fontes: Google Street View (Fig. 134) e acervo da autora (Fig. 135). 

    

Figuras 136 e 137 – Av. Beira Mar e Rua Sem Nome no eixo da antiga ferrovia. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Mapa 31 – Tecido urbano da cidade de Camocim. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de planta do PDP de Camocim (CAMOCIM, 2009). 
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Partindo das semelhanças quanto ao tipo de residência e a predominância desse 

uso em relação a outros, no Tomo I de Leitura Técnica da Realidade Municipal do 

PDP de Camocim (CAMOCIM, 2009, p. 128-131), define-se três áreas distintas na 

Sede: 1) centro e litoral, 2) zona leste e sul e 3) zona norte (Figuras 138 a 141). As 

casas do centro são geminadas, construídas no limite do lote com a via e possuem 

grandes recuos de fundo. O denominado litoral fica na faixa de orla, contígua ao 

centro, onde as residências podem possuir maior recuo frontal e se dispõem de 

frente para o nascente, entre os hotéis, pousadas e restaurantes.  

TIPOLOGIAS RESIDENCIAIS DE CAMOCIM 

    

Figuras 138 e 139 – Da esquerda para a direita: tipologias do Centro e do Litoral.  
Fontes: Acervo da autora (Fig. 138) e Google Street View (Fig. 139). 

   

Figuras 140 e 141 – Da esquerda para a direita: tipologias da Zona Leste e Sul (Bairro 
Coqueiros) e tipologias da Zona norte. 

Fontes: Acervo da autora (Fig. 140) e http://www.camocimportaldenoticias.com/2018/03/ilha-
praia-hotel-com-pacotes-especiais_9.html (Fig. 141). 

 

A oeste do centro, na direção de maior crescimento efetivo da cidade, estão os 

bairros mais carentes, com casas populares, vias em terra batida e ainda 

desprovidas de infraestrutura de esgotamento sanitário e água potável. Aponta-se 

um crescimento de menor intensidade para a zona sul, onde está o Bairro dos 

Coqueiros e Olinda. O Bairro dos Coqueiros, a sul do centro, abrange o antigo 

complexo ferro-portuário e uma área habitacional de risco e marginalização na faixa 

http://www.camocimportaldenoticias.com/2018/03/ilha-praia-hotel-com-pacotes-especiais_9.html
http://www.camocimportaldenoticias.com/2018/03/ilha-praia-hotel-com-pacotes-especiais_9.html
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de primeira categoria do Rio Coreaú. A seu turno, no extremo sul da zona 

urbanizada, Olinda é um bairro formado por residências populares construídas 

através de programas habitacionais, também de um conjunto de habitações 

subnormais, construídas às margens da lagoa do Thyerres. 

Aponta-se um crescimento na direção da zona norte, onde estão as áreas 

residenciais de veraneio da classe alta, ainda esparsas, e alguns empreendimentos 

hoteleiros recentes. Acerca do desenvolvimento imobiliário da zona norte atrelado ao 

turismo, indicamos a análise aprofundada de Assis (2012) sobre os impactos 

daquele na paisagem da orla de Camocim.   

* * * 

O método do IAPH sugeria a elaboração de uma secção da porção territorial mais 

representativa das relações espaciais entre aspectos bióticos e abióticos existentes, 

como recurso adicional na caracterização do território. Entretanto, como a Paisagem 

de Interesse Cultural de Camocim (PICC) possui perfil bastante plano, sem altitudes 

que pudessem ser destacadas, optamos por não empregar esse procedimento. A 

etapa de Caracterização do Território será complementada mais adiante, com a 

leitura fenomenológica do lugar, realizada através de observação simples em campo 

e baseada na teoria de lugar de Norberg-Schulz (1980). 

 

5.4. RECURSOS PATRIMONIAIS 

 

PROCESSOS HISTÓRICOS 

Apresentamos, nesta etapa, os recursos patrimoniais associados aos processos 

históricos que configuraram a PICC, a partir da consulta de documentos e pesquisas 

produzidos no âmbito do IPHAN e da SECULT-CE, tais como listas de bens 

protegidos e estudos para tombamento ou registro.  

A OCUPAÇÃO INDÍGENA E A EXPLORAÇÃO ESTRANGEIRA (SÉC. XVI E XVII) 

Do período de ocupação desse território pelos índios Tremembés, herdaram-se os 

conhecimentos indígenas acerca do estuário e da pesca no Rio Coreaú, 



205 
 

posteriormente transmitidos aos primeiros colonos de Camocim. A toponímia mesma 

da região se constitui como um patrimônio cultural, conhecendo-se através da 

historiografia a origem indígena de palavras utilizadas para denominar localidades 

até os dias atuais. Segundo Silveira Bueno e Gonçalves Dias, o topônimo camocim, 

cambucy, camucym ou camotim vem do tupi-guarani e significa "buraco ou pote para 

enterrar defunto", uma possível alusão aos rituais funerários da tribo Tremembé 

(ARAGÃO, 1994, p. 144). Essa associação passou a ser reconhecida pela 

população local no séc. XX, quando o símbolo do pote cerâmico foi apropriado para 

representar a cidade em seu brasão, em publicidades e no mobiliário urbano (Figura 

142). 

  

Figura 142 – Antiga Praça do Pote, na orla de Camocim. 
Fonte: Acervo pessoal de Vando Arcanjo. 

Apesar de perdidas as referências físicas do período de invasão e posse estrangeira 

da barra do Rio da Coreaú, foi a partir da ocupação holandesa que esse estuário 

passou a funcionar como porto e como área de extração salina. Essas mudanças de 

função e de significado dado ao território permanecem atualmente no imaginário e 

na configuração espacial da PICC.  

A PECUÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE CHARQUE E DO 

PORTO (ENTRE OS SÉC. XVIII E XIX). 

As principais marcas deste período na PICC são percebidas através da 

contemplação de plantas antigas da cidade, em que se constata que o local de 

ancoradouro do antigo porto mantém-se no desenho urbano atual, assim como a 

disposição das primeiras glebas ao longo da orla do rio e, da primeira praça da 
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cidade, a antiga Praça do Quadro; depois, denominada de Pç. do Coreto e, 

atualmente, Pç. 7 de Setembro (Figuras 143 e 144).    

 

Figura 143 – Praça do Quadro, também denominada Pç. do Coreto ou Pç. 7 de Setembro. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

Figura 144 – Comparativo entre a planta de Camocim em 1878 e a imagem de satélite atual. 
Fonte: elaborado pela autora com base na planta de 1878 do acervo do IPHAN-CE. 

O CICLO DO ALGODÃO E A INSTALAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE SOBRAL 

(FINAL DO SÉC. XIX E INÍCIO DO SÉC. XX). 
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O Inventário de Bens Culturais Imóveis de Camocim, documento do acervo do 

IPHAN-CE, consiste no mapeamento da situação das edificações de interesse 

cultural da cidade (Mapa 32). Os imóveis indicados no inventário pertencem ao 

grupo de bens advindos da instalação da ferrovia e da primeira modernização 

urbana de Camocim. Atualmente, os edifícios históricos mais bem preservados 

desse período estão concentrados no núcleo central, principalmente ao longo das 

ruas Gal. Tibúrcio, R. Esplanada do Porto, R. João Tomé, R. Eng. Privat, R. 24 de 

Maio, R. João Maria Veras (antiga R. Sen. Jaguaribe), R. Santos Dummont e R. 

Zeferino Veras. Esses bens se constituem de residências particulares, 

predominantemente, com algumas exceções, tais como os edifícios do Complexo 

Ferro-portuário e o antigo Mercado Público. Parte significativa do patrimônio material 

da cidade, como o antigo Sport Clube e os galpões e oficinas do Complexo Ferro-

portuário, encontra-se em ruínas ou foram demolidos (Figuras 145 a 154).  

 

Mapa 32 – Situação dos bens imóveis de interesse cultural no centro de Camocim. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de planta do acervo do IPHAN-CE. 

Além disso, os imensos terrenos do antigo pátio de manobras da ferrovia constituem 

um importante testemunho da lógica de funcionamento e ordenamento espacial da 

indústria ferroviária do séc. XIX, onde ainda existem ruínas de antigas estruturas, 
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como, por exemplo, as caixas d‟água. A antiga Estação Ferroviária de Camocim é o 

único edifício do complexo tombado pelo Estado do Ceará, enquanto que o 

tombamento do antigo Complexo Ferro-portuário se encontra em processo de 

aprovação pelo IPHAN, desde 2007 (Figura 155). 

BENS EDIFICATÓRIOS RELACIONADOS AO PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA 
E DA MODERNIZAÇÃO URBANA DE CAMOCIM 

    

Figuras 145 e 146 – Da esquerda para a direita: Gare da antiga Estação Ferroviária de 
Camocim e casas dos antigos funcionários da ferrovia. 

Fonte: Acervo da autora. 

    

Figuras 147 e 148 – Da esquerda para a direita: Residência preservada no Centro e antiga 
Companhia de Força e Luz no entorno do Complexo Ferro-portuário.  

Fonte: Acervo da autora. 

    

Figuras 149 e 150 – Da esquerda para a direita: Ruínas do antigo Sport Club de Camocim e 
antiga empresa de algodão no entorno do Complexo Ferro-portuário. 

Fonte: Acervo da autora. 



209 
 

    

Figuras 151 e 152 – Da esquerda para a direita: Antiga vila dos operários da ferrovia no 
entorno do Complexo Ferro-portuário e antigo Mercado Público de Camocim. 

Fonte: Acervo da autora. 

    

Figuras 153 e 154 – Da esquerda para a direita: Igreja Matriz e Sede dos Correios em 
Camocim. 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Figura 155 – Perímetro de Tombamento do antigo Complexo Ferro-portuário de Camocim. 
Fonte: Acervo do IPHAN-CE. 
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USOS E ATIVIDADES TRADICIONAIS 

Identificamos, nesta seção, os usos do solo e as atividades socioeconômicas que 

moldaram e configuram a PICC, e cujas manifestações no espaço são recursos 

patrimoniais associados, a saber: a pesca artesanal, a construção naval tradicional, 

as celebrações religiosas, os folguedos e outras festividades populares, o artesanato 

e a gastronomia tradicionais.  

Foram consultadas as listas de mestres da cultura da SECULT-CE e fontes 

documentais informais produzidas por entidades relevantes da comunidade de 

Camocim, como, por exemplo, o blog gerenciado pelo historiador Carlos Augusto 

Pereira dos Santos, intitulado “Camocim, pote de histórias”.  

PESCA ARTESANAL 

Utilizamos como fonte bibliográfica relevante para aprofundamento das questões 

referentes à pesca artesanal a tese de Miguel Braga (BRAGA, 2013) sobre 

embarcações a vela do litoral do Ceará e seus aspectos pesqueiros. Recorremos 

também às informações coletadas pela contratada do IPHAN no documento de 

Localização e Cadastro das embarcações, dos estaleiros e das comunidades de 

pescadores ao longo de toda área portuária de Camocim (IPHAN, 2010a).  

A tradição pesqueira neste estuário provém do conhecimento dos povos indígenas 

da região em contato com as adaptações e melhorias técnicas trazidas pelos 

colonizadores a partir do séc. XVIII, quando do surgimento do vilarejo que deu 

origem à cidade de Camocim. Ainda hoje, a atividade se configura como principal 

fonte de renda de muitas famílias pertencentes à comunidade pesqueira 

camocinense e impulsiona a economia local e regional. Segundo Braga (2013), o 

município de Camocim possui a maior média de produção artesanal de pescado do 

Estado do Ceará, totalizando 2.333,1 t, entre 1995 e 2006 (BRAGA, 2013, p. 326).   

A pesca artesanal é praticada em alto mar, como também por todo o espaço da foz 

do Rio Coreaú. Podemos observar o trabalho dos pescadores tanto no leito do rio, 

por onde navegam próximos à desembocadura para o mar e entre as ilhas fluviais, 

quanto às margens do rio, onde atracam seus barcos na areia, amarrando-os por 

cabos ao muro de contenção da orla (Figuras 156 e 157). Os principais portos se 
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localizam na praia fluvial da cidade, que hoje se resume a uma estreita faixa de 

areia, devido à urbanização e construção do calçadão da Av. Beira Mar. 

   

Figuras 156 e 157 – Pescadores em canoa no leito do Rio Coreaú e em sua margem esquerda. 
Fonte: https://202b.net/projetos/botes-bastardos/ (Fig. 156) e http://rafaummus.blogspot.com/ (Fig. 

157). 

Além do aterro da faixa de praia para construção da via costeira, no início dos anos 

2000, foram implantados na orla dois equipamentos urbanos, o Centro de 

Artesanato e o Museu do Pescador. Esta intervenção pretendeu atender e incentivar 

o turismo, porém prejudicou muito a relação dos pescadores com o rio, uma vez que 

os barcos não podem ser puxados para a terra quando não estão em atividade, 

devido à inexistência de rampas de acesso à calçada desde a margem do rio. 

Ademais, os pescadores perderam os espaços para acondicionamento de material 

próximo aos barcos, as “caiçaras”, e para a construção e manutenção das 

embarcações (IPHAN, 2010a, p. 12).  

O deslocamento da tripulação para o oceano ou ao longo do eixo do rio é executado 

em canoas de quilha (ou de biana) ou nos botes bastardos, sendo que “os botes 

representam 23% da frota e contribuem com 51% da produção, e as canoas que 

representam 76% da frota e contribuem com 49%, dados que atestam sem dúvida a 

maior capacidade produtiva dos botes” (BRAGA, 2013, p. 326). 

A captura dos peixes é organizada de maneiras diferentes, a depender do tipo de 

embarcação, do local de pesca, das ferramentas utilizadas, da duração de tempo 

que se fica na água, do tipo de peixe que se deseja e também da preferência do 

grupo de pescadores. A pesca no bote bastardo é realizada por uma tripulação de 5 

a 6 homens, em viagens de 10 dias de duração, rumo a oeste e norte, até próximo 

ao território do Maranhão. Os pescadores utilizam linha e anzol e conseguem 

capturar em média 500 kg de pescado, cuja variedade ultrapassa 23 espécies, entre 

https://202b.net/projetos/botes-bastardos/
http://rafaummus.blogspot.com/
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elas a Guarajuba (Caranx crysos), o Dourado (Coryphaena hippurus), o Pargo 

(Lutjanus purpureus), a Cavala-branca (Scomber japonicus), a Cavala-Preta 

(Scomberomorus cavala), e o Atum (Thunnus sp) (IPHAN, 2010a, p 19). Na volta, o 

pescado é vendido para os “atravessadores”, pessoas que revendem os peixes para 

as peixarias; no dia seguinte, os pescadores partem, novamente ao mar.  

No caso da pesca em canoas de quilha, por ser um barco de menor porte, é 

realizada em águas mais próximas ao continente, até 20 milhas mar adentro, com 

tripulação menor, de 2 ou 3 homens, que parte todos os dias pela madrugada e 

retornam às 9h da manhã. A captura é realizada na maioria das vezes com uso de 

redes, com as quais se consegue pescar a lagosta, o camarão, a arraia e mariscos, 

como também peixes, tais como a Pescada (Cynoscion lejarchus), o Bonito 

(Euthynnus alletteratus), o Bagre (Genidens genidens), a Sardinha (Sardinella 

brasiliensis), e a Cavala (Scomberomorus cavala). Numa média de 100kg de 

pescado por dia, a produção diária é vendida diretamente pelos pescadores a céu 

aberto no passeio da Av. Beira Mar (IPHAN, 2010a, p. 20).  

Há muitos relatos sobre como a pesca predatória tem dificultado a captura da 

lagosta, que precisa ser vendida a preços muito baixos. Os pescadores dos botes 

bastardos também enfrentam dificuldades no ofício, visto que o valor arrecadado 

com o produto da pescaria nem sempre cobre o investimento nas longas viagens 

empreendidas, o que leva muitos deles a preferirem navegar em canoas. Apesar de 

sua relevância cultural para a configuração da PICC e de envolver boa parte da 

população camocinense, o futuro da atividade pesqueira artesanal está ameaçado, 

pois em geral é considerado um trabalho árduo e mal remunerado. Na verdade, 

segundo entrevistas realizadas pela contratada do IPHAN, “[...] a maioria [das 

pessoas] prefere que seus filhos estudem e procuram afastar qualquer participação 

das crianças” (IPHAN, 2010a, p. 19). 

CONSTRUÇÃO NAVAL TRADICIONAL  

Acerca do patrimônio naval de Camocim, ademais da tese de Miguel Braga (2013), 

consultamos o livro de ilustrações de Nearco Araújo e Romeu Duarte Jr. sobre 

embarcações tradicionais cearenses (ARAÚJO; DUARTE JR., 2014) e informativos 

elaborados para o Projeto Barco do Brasil, publicados no site do IPHAN.  
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Existem, atualmente, cinco tipologias diferentes de embarcações em uso em 

Camocim: o “Bote Bastardo”, a “Canoa de Camocim”, a “Bateeira”, o “Barco a Motor” 

e a “Jangada”. Dentre esses, as canoas são as mais numerosas, pois como vimos, 

são embarcações típicas do litoral noroeste do Ceará. As canoas de Camocim, que 

medem entre 6 e 10m de comprimento, são dotadas de quilha e movidas a vela. Os 

botes bastardos têm a segunda maior frota e são barcos maiores, de 8m a 15m, 

também movidos a vela (Figuras 158 e 159). 

    

Figuras 158 e 159 – Da esquerda para a direita: Canoa de quilha e bote bastardo em Camocim. 
Fontes: Acervo da autora. 

As técnicas de marcenaria naval tradicional empregadas na construção das canoas 

de quilha e, em especial, dos botes bastardos constituem significativo patrimônio 

cultural imaterial de Camocim. A denominação “bote” significa pequeno barco 

equipado com velas triangulares, conhecida como velas “latinas”. Braga (2013, p. 

105) explica que os botes bastardos são idênticos aos botes triângulos de Icapuí nos 

aspectos construtivos da estrutura do casco; no entanto, diferem quanto à vela, pois 

os bastardos possuem mastro fixo, verga e vela latina “bastarda”, enquanto os 

triângulos possuem mastro removível, sem verga e com vela latina triangular (Figura 

160).  

Os botes encontrados em Camocim são tidos por estudiosos como os últimos 

remanescentes do mundo a usar esse sistema construtivo, herdado das caravelas 

portuguesas utilizadas nas grandes navegações dos séc. XV e XVI (MESQUITA, 

2009 apud BRAGA, 2013, p. 109) (Figura 161). Segundo Dalmo Vieira Filho: 

“os botes de Camocim são, ao que se saiba, as últimas embarcações do 
ocidente a preservarem as técnicas de uso e manufatura de mastros, 
vergas e velas bastardas na escala das caravelas portuguesas do período 
do Descobrimento - preservando assim, as técnicas de confecção e uso de 
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um dos equipamentos mais importantes da história da navegação mundial”. 
(IPHAN, 2011, p. 16) 

     

Figuras 160 e 161 – Da esquerda para a direita: Bote bastardo navegando na foz do Rio Coreaú e 
modelo naval de caravela portuguesa no Museu da Marinha, em Lisboa, Portugal. 

Fontes: http://saveirodabahia.blogspot.com/2008/02/bote-do-cear-e-bateira.html (Fig. 160) e 
http://www.museuvirtualdalusofonia.com/glossario/caravela/ (Fig. 161) (ambas modificadas pela 

autora). 

O feitio artesanal dos botes bastardos não é uma técnica desenvolvida 

em instituições de ensino formal, e sim um saber empírico transmitido de geração 

em geração pela oralidade e por “ver e fazer” (Figuras 162 e 163). Alguns 

carpinteiros de Camocim e de Acaraú relatam que os botes foram trazidos por 

carpinteiros de Aracati, há cerca de 50 anos e, atualmente, são pouco procurados 

(BRAGA, 2013, p.72 e 79). Apesar disso, é no porto urbano de Camocim que se 

encontra a maior frota dessa tipologia no Ceará.  

Sabemos que, por sua relevância cultural, os botes bastardos foram indicados pelo 

IPHAN como patrimônio naval brasileiro, intendendo-se promover sua proteção legal 

através do Registro e da Chancela de Paisagem Cultural. Ainda assim, diante da 

paralização dos projetos e ações em Camocim, a confecção e o uso dessas 

embarcações está decaindo. Atualmente poucos botes são construídos, apenas 

consertados ou reparados, e os pescadores têm preferência pela canoa, devido ao 

seu menor custo de produção e manutenção (BRAGA, 2013, p. 30).  

http://saveirodabahia.blogspot.com/2008/02/bote-do-cear-e-bateira.html
http://www.museuvirtualdalusofonia.com/glossario/caravela/
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Figuras 162 e 163 – Mestre carpinteiro construindo um bote bastardo. 
Fonte: https://202b.net/projetos/botes-bastardos/. 

Segundo a contratada do IPHAN, os carpinteiros entrevistados em Camocim 

declararam que os botes bastardos existentes na cidade, atualmente, foram 

construídos em Bitupitá, Aracati, Guriú e Jijoca de Jericoacoara (IPHAN, 2010a, p. 

25). Por outro lado, as canoas de quilha são produzidas por carpinteiros locais, em 

estaleiros na Sede e na Praia da Tatajuba. Na Sede, os estaleiros foram retirados da 

orla urbanizada e passaram a ocupar terrenos baldios a quase 1km de distância, 

dentro da cidade, o que dificulta a locomoção dos barcos quando prontos até a água 

(Figuras 164 e 165). 

     

Figuras 164 e 165 – Construção de canoa de quilha no estaleiro do carpinteiro naval “Seu Lucindo” 
na cidade de Camocim. 
Fonte: IPHAN, 2010a. 

Existem pequenas variações entre os tipos de canoa construídos na região, a 

depender da localidade. As canoas de quilha de Camocim, de acordo com os 

carpinteiros locais, são as mais compridas e estreitas e, consequentemente, as mais 

velozes. O carpinteiro aposentado Manuel Pedro de Araújo acredita que a grande 

demanda dos pescadores pela canoa de Camocim se deva “[...] à qualidade da 

https://202b.net/projetos/botes-bastardos/
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construção e do desenho dessa embarcação, o que ressalta sua evolução 

tecnológica entre diversas gerações de artesãos navais” (BRAGA, 2013, p. 308). 

As madeiras utilizadas pelos carpinteiros na construção dos cascos e outros 

componentes dos botes e canoas são originárias do Pará e possuem grande 

diversidade. Depois de prontos, os cascos são pintado em cores fortes, como 

vermelho, verde e azul. As velas dos bastardos são em maioria brancas e são feitas 

como um “patchwork” de retalhos; no entanto, as velas das canoas são normalmente 

feitas em tecidos coloridos, em cores fortes e chamativas (IPHAN, 2010a, p. 23-24). 

A distribuição das embarcações ao longo da porção norte da orla urbana é 

organizada em três trechos (Mapa 33): o Porto de Canoas, desde a Pç. do Museu do 

Pescador até a Pç. do Ódus, onde predominam canoas; o Porto das Balsas, espaço 

entre as canoas, reservado para a travessia de veículos, em que o acesso às balsas 

é feito por uma rampa à margem do rio; e o Porto dos Botes, em frente à Pç. d 

Ódus, onde predominam os botes bastardos (Figuras 166 a 168). 

 

Mapa 33 – Situação dos portos de embarcações a vela da cidade de Camocim. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de documento do IPHAN-CE (IPHAN, 2010a). 
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Na porção da orla a sul do Terminal Pesqueiro, encontramos o trecho conhecido 

como Porto dos Coqueiros, onde atracam botes bastardos, canoas, bateeiras e 

barcos industriais. Nesse ponto, coexistem as ruínas do antigo Complexo Ferro-

portuário, alguns trapiches de indústrias pesqueiras desativadas e embarcações 

abandonadas, configurando-se uma das áreas de porto mais precárias (Figura 169). 

PORTOS DA ORLA URBANA DE CAMOCIM 

   

Figuras 166 e 167 – Da esquerda para a direita: Porto de Canoas e Porto das Balsas. 
 Fonte: Acervo da autora. 

   

Figuras 168 e 169 - Da esquerda para a direita: Porto dos Botes e Porto dos Coqueiros. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

A seguir, apresentamos um mapa indicando a localização dos recursos patrimoniais 

identificados anteriormente, enquanto bens que mais impactam na configuração 

visual da PICC (Mapa 34). Os recursos relacionados às atividades de pesca 

artesanal e marcenaria naval tradicional se agregam próximo ao antigo cais do porto 

e à desembocadura do Rio Coreaú, enquanto que os bens materiais herdados do 

período de apogeu socioeconômico e cultural da cidade, entre o final do séc. XIX e o 

início do séc. XX, concentram-se na antiga zona industrial ferro-portuária e nas 

quadras do núcleo central. A poligonal de entorno do Complexo Ferro-portuário 

delimitada pelo IPHAN inclui também as quadras adjacentes ao terreno do antigo 
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pátio de manobras da ferrovia e a paisagem do rio e da ilha fluvial defronte a essa 

porção da orla. 

 

Mapa 34 – Mapeamento dos recursos patrimoniais da PICC. 
Fonte: elaborado pela autora. 

Outras manifestações culturais, tais como celebrações religiosas, folguedos, 

artesanato e gastronomia constituem recursos patrimoniais imateriais, os quais não 

são imediatamente percebidos na apreensão visual da PICC, porém estão 

intrinsecamente associados à identidade sociocultural local. 

CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS 

A religiosidade e suas manifestações sociais em Camocim estão bastante 

relacionadas às tradições das atividades náutica e pesqueira. As principais 

celebrações católicas na cidade são: a Festa e as novenas de Bom Jesus dos 

Navegantes, padroeiro de Camocim, em janeiro; a Procissão Marítima de São 

Pedro, padroeiro dos pescadores, em junho; e a Festa de São Francisco, em 

outubro (Figuras 170 e 171). 

Essas celebrações tradicionais acontecem em diferentes ambientes da cidade, os 

quais passam a portar significados relacionados à religiosidade dos camocinenses. 

O espaço da Praça da Igreja Matriz, por exemplo, é invadido por uma multidão por 
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ocasião das novenas de janeiro, assim como as ruas adjacentes do centro. Durante 

a Procissão Marítima de São Pedro, o leito do Rio Coreaú é ocupado por uma 

considerável frota de botes, canoas e outras diversas embarcações, as quais partem 

do Porto dos Coqueiros e seguem na direção norte, a caminho da Igreja de São 

Pedro, próxima à Praça do Museu do Pescador.  

   

Figuras 170 e 171 – Da esquerda para a direita: Novena de Bom Jesus dos Navegantes e Procissão 
Marítima de São Pedro, em Camocim. 

 Fontes: http://revistacamocim.com201611encerrada-festa-do-padroeiro-de-camocim.html. (Fig. 170) 
e http://swww.marinha.mil.brcom3dnnode3381 (Fig. 171). 

EVENTOS E FESTIVIDADES POPULARES 

Em Camocim, ocorrem também festividades pagãs que fazem parte da vida da 

comunidade pesqueira camocinense, tais como a Festa da Lagosta, em julho e a 

Regata de Canoas, em setembro (Figura 172). Nos últimos anos, a tradicional 

Regata de Canoas foi incrementada pela realização do concurso de pinturas de 

velas, as quais se transformaram em verdadeiras telas, onde os artistas plásticos 

locais divulgam seu trabalho para o grande público que presencia a regata desde a 

orla.  

Além disso, outros eventos e festas são realizados anualmente em Camocim, com 

algum destaque na região, tais como o Carnaval da Av. Beira Mar, em fevereiro; o 

Festival de Violeiros, em abril; o Quadrilhão de Camocim, desfile dos grupos que 

dançam quadrilha pelas principais ruas da cidade, em junho; o Festival de Música, 

em julho; o Aniversário de Camocim e a Festa do Município, em setembro; a Regata 

Ecológica de Tatajuba e a Festa do Caju, em novembro (Figuras 173 a 175). 

Lamentavelmente, muitos eventos estão deixando de acontecer por falta de 

financiamento das gestões municipais, eventos considerados os mais importantes 

de Camocim no passado, tais como o Festival de Música, a Festa da Lagosta, a 

Festa de São Sebastião e o Encontro de Cultura; enquanto que o Carnaval é cada 

http://revistacamocim.com201611encerrada-festa-do-padroeiro-de-camocim.html/
http://swww.marinha.mil.brcom3dnnode3381/
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vez mais priorizado, contratam-se até mesmo artistas reconhecidos nacionalmente 

para esse evento, por se tratar de uma festa que atrai muitos turistas para a cidade. 

EVENTOS E FESTIVIDADES POPULARES DE CAMOCIM 

 

Figura 172 – Regata de Canoas em Camocim. 
 Fonte: http://portaldecamocim.com.brcamocimxviii-festa-regata-de-canoas-do-guriu-confira-

programacao. 

 

Figura 173 – Carnaval em Camocim. 
 Fonte: http://www.camocimportaldenoticias.com201801fim-do-mela-mela-no-carnaval-de-

camocim.html. 

   

Figuras 174 e 175 – Da esquerda para a direita: Festival de Violeiros e Quadrilhão. 
 Fonte: http://camocimdopovo.blogspot.com201104xxiii-festival-de-violeiros-e-adiado-em.html. 
(Fig. 174) e http://scamocim.ce.gov.br20190701quadrilhao-aquece-camocim-para-o-festival-

de-quadrilhas-2019 (Fig. 175). 

 

 

http://portaldecamocim.com.brcamocimxviii-festa-regata-de-canoas-do-guriu-confira-programacao/
http://portaldecamocim.com.brcamocimxviii-festa-regata-de-canoas-do-guriu-confira-programacao/
http://www.camocimportaldenoticias.com201801fim-do-mela-mela-no-carnaval-de-camocim.html/
http://www.camocimportaldenoticias.com201801fim-do-mela-mela-no-carnaval-de-camocim.html/
http://camocimdopovo.blogspot.com201104xxiii-festival-de-violeiros-e-adiado-em.html/
http://scamocim.ce.gov.br20190701quadrilhao-aquece-camocim-para-o-festival-de-quadrilhas-2019/
http://scamocim.ce.gov.br20190701quadrilhao-aquece-camocim-para-o-festival-de-quadrilhas-2019/
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FOLGUEDOS POPULARES 

O COCO DE PRAIA 

De acordo com o historiador Carlos Augusto dos Santos, o chamado “Coco de Praia” 

de Camocim foi um folguedo cantado e dançado por trabalhadores camocinenses, 

principalmente pegadores de caranguejo, salineiros, portuários e estivadores. Nas 

décadas de 1970 e 1980, quando o Serviço Social da Indústria (SESI) atuava mais 

fortemente em Camocim, o Grupo Folclórico do Coco recebia atenção e se 

apresentava em suas dependências e outros locais públicos. Com o fechamento do 

SESI, boa parte do exercício das potencialidades culturais de Camocim foi 

interrompida (SANTOS, 2009, p. 123). 

Ainda segundo Santos (SANTOS, 2018, on-line), o folguedo do Coco de Praia, 

praticado também em outros territórios litorâneos do Ceará, foi retomado em 2018 e 

resiste em Camocim, como parte relevante de sua memória social e patrimônio 

cultural, fomentado por ações da sociedade civil, pincipalmente artistas e artesãos 

interessados na preservação da cultural local (Figuras 176 e 177). Através da 

iniciativa do artista plástico Eduardo Souza e da realização da Academia 

Camocinense de Ciências, Artes e Letras (ACCAL), o grupo vem recuperando esta 

tradição sob o comando do Mestre Luís Jovino, realizando apresentações em 

Camocim e cidades vizinhas, como também na sede Serviço Social do Comércio 

(SESC) Povos do Mar, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.  

   

Figuras 176 e 177 – Folguedo do Coco de Praia, em 1987, e reunião do novo grupo, em 2018.  
Fonte: http://camocimpotedehistorias.blogspot.com/2018/07/o-coco-de-praia-de-camocim.html. 

ARTESANATO TRADICIONAL 

Em 2018, a gestão municipal inaugurou o Centro de Artesanato e Turismo de 

Camocim (CAT), localizado na Av. Beira Mar. A produção artesanal em Camocim é 

http://camocimpotedehistorias.blogspot.com/2018/07/o-coco-de-praia-de-camocim.html
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simples, utilizando-se de conchas, escamas de peixe e quengas de coco para a 

confecção de móbiles e peças de decoração e utilitárias (Figuras 178 e 179). 

Ademais, o trançado feito da fibra de “tucum” é utilizado na confecção das famosas 

redes encontradas na Lagoa do Paraíso, no município de Jericoacoara.  

   

Figuras 178 e 179 – Da esquerda para a direita: Peças expostas na praia e no Centro de Artesanato 
e Turismo de Camocim (CAT). 

Fonte: https://www.viagenspossiveis.com.br/passeio-ate-tatajuba-duna-do-funil-e-lagoa-da-torta-de-
off-road-com-a-4por4-adventure/tatajuba-4por4-24/ (Fig. 178) e 

https://camocim.ce.gov.br/2018/12/03/prefeitura-inaugura-centro-de-artesanato-e-turismo-e-amplia-
espaco-para-divulgacao-da-arte-e-cultura/ (Fig. 179). 

Comercializa-se também produtos em crochê, ponto de cruz, tecelagem, bonecos de 

pano, bordados, trabalhos em madeira e miniaturas de telas de artistas plásticos 

locais. Não há peças feitas em barro ou que retratem o pote cerâmico indígena, 

símbolo da cidade. Os exemplares de barro encontrados à venda são produzidos em 

outras regiões próximas (IPHAN, 2010a, p. 15).  

GASTRONOMIA TRADICIONAL 

Assim como em toda a região litorânea do noroeste cearense, em Camocim a 

gastronomia tradicional possui heranças dos costumes indígenas e tem como base 

peixes de água salgada e frutos do mar (IPHAN, 2010a, p. 15). As receitas típicas 

são preparadas de forma simples, variando entre pratos cozidos, tais como a 

“peixada”, a “moqueca de arraia”, a “caranguejada” e a lagosta; e pratos fritos, com 

destaque para o camarão, ademais de uma diversidade de peixes que são servidos 

inteiros, geralmente acompanhados de “baião de dois” e de farofa de mandioca 

(Figuras 180 e 181). 

Largamente consumidos pelos visitantes, esses pratos da gastronomia tradicional 

são encontrados em restaurantes ao longo da orla urbana e em barracas turísticas 

localizadas do outro lado do Rio Coreaú, em meio às dunas da Ilha do Amor.  

https://www.viagenspossiveis.com.br/passeio-ate-tatajuba-duna-do-funil-e-lagoa-da-torta-de-off-road-com-a-4por4-adventure/tatajuba-4por4-24/
https://www.viagenspossiveis.com.br/passeio-ate-tatajuba-duna-do-funil-e-lagoa-da-torta-de-off-road-com-a-4por4-adventure/tatajuba-4por4-24/
https://camocim.ce.gov.br/2018/12/03/prefeitura-inaugura-centro-de-artesanato-e-turismo-e-amplia-espaco-para-divulgacao-da-arte-e-cultura/
https://camocim.ce.gov.br/2018/12/03/prefeitura-inaugura-centro-de-artesanato-e-turismo-e-amplia-espaco-para-divulgacao-da-arte-e-cultura/
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Figuras 180 e 181 – Da esquerda para a direita: Moqueca de arraia e caranguejos cozidos, ambos 
servidos em barraca na Ilha do Amor. 

Fontes: Acervo da autora (Fig. 180) e http://turismocamocim.blogspot.com/p/onde-comer.html (Fig. 
181). 

 

5.5. VISÕES E PERCEPÇÕES  

 

Para entendermos as diferentes visões e percepções sobre a PICC, recorremos a 

algumas fontes literárias, iconográficas e audiovisuais referentes a essa paisagem, 

tais como campanhas publicitárias em agências de turismo, romances, poemas, 

telas, ilustrações e documentários.  

PUBLICIDADE 

Como vimos anteriormente, as principais campanhas publicitárias referentes à 

Paisagem Cultural do Litoral Noroeste do Ceará (PC-LNC), em que a PICC está 

inserida, são voltadas quase que exclusivamente para a promoção do turismo de 

“praia e sol”, devido à grande oferta de espaços de lazer e contemplação, incluindo 

praias e lagoas paradisíacas. Além do que, as atrações turísticas do litoral 

camocinense estão inseridas no Roteiro das Emoções, entre o Ceará e o Maranhão, 

o que particulariza esse litoral de dunas como grande polo turístico brasileiro e 

mundial. 

No entanto, a maior parte desses atrativos turísticos está fora da abrangência da 

PICC, uma vez que se encontram nas praias ou em campos de dunas móveis, 

afastados de núcleos urbanos mais movimentados, como, por exemplo, a Lagoa da 

Tatajuba e a Praia de Maceió. No território onde se localiza a PICC, a principal 

http://turismocamocim.blogspot.com/p/onde-comer.html
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atração existente são as ilhas de manguezal do Rio Coreaú, por entre as quais os 

turistas passeiam a barco, a procura de contato com a fauna e flora característica 

desse ecossistema, principalmente os cavalos-marinhos (Figura 182). A llha do 

Amor, apesar da beleza cênica de suas dunas e lagoas intermitentes, não se 

destaca entre os lugares apresentados aos turistas estrangeiros, sendo mais 

procurada como espaço de lazer pelos moradores de Camocim (Figura 183).  

   

Figuras 182 e 183 – Da esquerda para a direita: cavalo-marinho colhido no mangue de Camocim e 
concentração de moradores e turistas nas lagoas da Ilha do Amor. 

Fontes: https://www.viajandocomsy.com.br/passeios-em-jericoacoara/ (Fig. 182) e 
http://portaldecamocim.com.br/camocim/lagoas-da-ilha-do-amor-voltam-a-reunir-turistas-em-camocim-

acumulo-de-lixo-cresce-no-local/ (Fig. 183). 

LITERATURA 

No campo das letras, os autores locais comumente criam romances históricos, 

ambientados na Camocim do início do séc. XX, descrevendo o contexto cultural da 

cidade portuária e ferroviária da época. O escritor Carlos Cardeal de Araújo, por 

exemplo, conta em um de seus romances como se davam as relações entre 

marinheiros, estivadores, entre outros trabalhadores do porto de Camocim e as 

mulheres do prostíbulo mais antigo da cidade, o qual deu origem ao título do livro, “O 

Terra e Mar”, lançado em 1988. Além do espaço do próprio “cabaré”, o autor retrata 

diversas ambientações históricas da cidade, algumas não mais existentes, como o 

edifício do antigo Farol do Trapiá, onde atualmente está assentado o farol moderno.  

Outro tipo de obra literária comum aos camocinenses são os romances 

autobiográficos, onde a infância e a adolescência dos autores são reportadas, 

apresentando-se uma imagem bastante pessoal e intimista de Camocim de décadas 

atrás, em que os temas da ferrovia e do porto continuam presentes. Em 

“Adolescência na Selva”, de 1967, o escritor Souza Lima rememora a vida de seu 

https://www.viajandocomsy.com.br/passeios-em-jericoacoara/
http://portaldecamocim.com.br/camocim/lagoas-da-ilha-do-amor-voltam-a-reunir-turistas-em-camocim-acumulo-de-lixo-cresce-no-local/
http://portaldecamocim.com.br/camocim/lagoas-da-ilha-do-amor-voltam-a-reunir-turistas-em-camocim-acumulo-de-lixo-cresce-no-local/


225 
 

pai como funcionário da Estrada de Ferro de Sobral e o cotidiano da família, 

moradora da vila operária da antiga Rua do Egito, hoje R. 24 de Maio, a qual 

margeia o pátio de manobras e por onde as crianças observavam, diariamente, os 

trabalhadores das Oficinas de Locomotivas e a chegada do trem.  

No gênero da poesia, novamente aparecem os temas da Camocim histórica, 

destacando-se as memórias dos tempos áureos do funcionamento da antiga ferrovia 

e os infortúnios de sua desativação precoce. Os poetas locais traduzem de maneira 

simples em seus poemas o orgulho e a nostalgia intrínseca na oratória e na memória 

coletiva dos moradores mais antigos da cidade, como fez José Maria Trévia em seu 

poema “Maria-Fumaça”, de 1977: 

Maria-Fumaça 

 

“Maria-Fumaça,  

Fungando com raça, 

Fazendo pirraça 

No seu vai-e-vem; 

Maria-Fumaça, 

Soltando com graça 

A preta fumaça 

Nas costas do trem. 

 

Maria-Fumaça, 

Nasci te olhando 

O Peso arrastando, 

Do férreo vagão; 

Cresci te ouvindo 

O apito zunindo 

No antigo portão; 

Das tuas partidas, 

Saudosas batidas 

De teu sino, então, 

Às vezes escuto 
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Na calma do luto 

Da velha estação. 

 

Maria-Fumaça, 

Por mais que se faça 

Nem tudo que passa 

Reflete seu fim; 

Maria-Fumaça 

Por mais que se faça 

Nem tudo que passa 

Reflete seu fim; 

Maria-Fumaça, 

Tu és minha herança, 

Sublime lembrança 

Do meu Camocim”. 

(TRÉVIA, 2007, orelha apud SANTOS, 2017, p. 119) 

 

ICONOGRAFIA  

O pintor Raimundo Cela, grande representante das artes plásticas do início do séc. 

XX, no Brasil e no mundo, nasceu e cresceu em Camocim, para onde retornou 

depois de completado sua formação artística no Rio de Janeiro e em Paris, onde 

produziu suas primeiras telas retratando paisagens litorâneas do Ceará (Figura 184). 

Como vimos anteriormente, Cela possuía interesse em retratar o cotidiano laboral 

dos pescadores do litoral em seus trabalhos. Em Camocim, ademais das paisagens 

e figuras humanas na orla e no porto, o artista também retratou o trabalho dos 

operários da ferrovia nas Oficinas de Locomotivas, próximas à Companhia de Força 

e Luz da cidade, onde trabalhou como engenheiro (Figura 185). 

O legado da produção artística de Raimundo Cela em Camocim influenciaria muitas 

gerações de pintores na cidade. Atualmente, existe uma cena de artistas de 

relevante produção local, cujas obras retratam, principalmente, a paisagem natural 

litorânea, sem prescindir a contemplação dos temas da história local.  
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Figuras 184 e 185 – Telas de Raimundo Cela denominadas, da esquerda para a direita: Praia em 
Camocim, de 1932, e Oficina, de 1933. 

Fonte: BARBOSA, 2010 (Fig. 184) e https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,retrospectiva-de-
raimundo-cela-na-faap-projeta-o-pintor-dos-deserdados,10000056781 (Fig. 185). 

Destacamos a produção do artista plástico e artesão Eduardo Souza, importante 

membro da Associação dos Artesãos e Artistas de Camocim (AAAC) e 

personalidade atuante na promoção da cultura local. As telas de Eduardo Souza 

possuem valor enquanto representação da visão comunitária sobre a paisagem, 

uma vez que retratam as antigas paisagens ferroviárias, cujos panoramas são 

inspirados em fotos antigas, em suas memórias e, por vezes, em sua imaginação 

(Figuras 186 e 187).  

   

Figuras 186 e 187 – Telas de Eduardo Souza, representando, da esquerda para a direita: o trem 
ainda em funcionamento, partindo da antiga Estação, e as atuais ruínas das Oficinas.  

Fonte: https://www.facebook.com/pontodoartesanato.eduarts. 

Devido a considerável produção local, alguns eventos são realizados no intuito de 

promover as artes plásticas em Camocim, com a participação de artistas e visitantes, 

tais como o Salão das Artes, em que ocorre um concurso de pintura de velas, e as 

exposições Telas e Trilhos e 40 Anos do Último Trem (Figuras 188 a 190). 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,retrospectiva-de-raimundo-cela-na-faap-projeta-o-pintor-dos-deserdados,10000056781
https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,retrospectiva-de-raimundo-cela-na-faap-projeta-o-pintor-dos-deserdados,10000056781
https://www.facebook.com/pontodoartesanato.eduarts
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Figuras 188 e 189 – Da esquerda para a direita: telas expostas no XXVIII Salão de Artes, em 2016, e 
na I Exposição Telas e Trilhos, em 2018.  

Fonte: http://www.revistacamocim.com/2016/10/prefeitura-inicia-hoje-o-xxviii-salao.html (Fig. 188) e 
http://g1.globo.com/ceara/bom-dia-ce/videos/t/edicoes/v/exposicao-relembra-historia-da-ultima-

viagem-de-trem-de-carga-de-camocim-ate-sobral/6450932/ (Fig. 189). 

 

 

Figura 190 – Velas pintadas por artistas plásticos de Camocim para o Salão das Artes de 2019, 
expostas na Av. Beira Mar, em frente à antiga Estação Ferroviária. 

Fonte: http://www.camocimonline.com/2019/09/inscricoes-para-o-salao-de-artes-de.html 

Entre as ilustrações do arquiteto e artista Nearco Araújo, anteriormente 

mencionadas, figuram inúmeras vezes as embarcações a vela tradicionais de 

Camocim, as canoas de quilha e, especialmente, os botes bastardos (Figuras 191 e 

192). Ambas as tipologias são representadas, primeiramente, em esboços de 

desenhos técnicos, em um esforço de apreensão e reprodução de engenharia 

“espontânea” desses artefatos. Uma vez entendida a constituição material desses 

barcos, Nearco dispõe de liberdade para compor de maneira lúdica suas aquarelas, 

pintura e pastéis, as quais expressam suas interpretações dos mesmos: 

“As embarcações, para além da abordagem experimental do início, já têm 
autonomia, já viajam sozinhas aos nossos olhos. Mesmo assim, a visão do 
arquiteto nunca abandona o seu alvo: ao lado da bela canoa de Camocim, 
que só falta navegar, os pormenores de um cabide e um bico de proa. A 
realidade do ofício que torna possível e inteligível fantasia. E pensar que 
tudo isso começou com um gesto de mão traçando um mastro encurvado 
pelo vento vadio do litoral...”. (ARAÚJO; DUARTE JR., 2014, p. 44) 

http://www.revistacamocim.com/2016/10/prefeitura-inicia-hoje-o-xxviii-salao.html
http://g1.globo.com/ceara/bom-dia-ce/videos/t/edicoes/v/exposicao-relembra-historia-da-ultima-viagem-de-trem-de-carga-de-camocim-ate-sobral/6450932/
http://g1.globo.com/ceara/bom-dia-ce/videos/t/edicoes/v/exposicao-relembra-historia-da-ultima-viagem-de-trem-de-carga-de-camocim-ate-sobral/6450932/
http://www.camocimonline.com/2019/09/inscricoes-para-o-salao-de-artes-de.html
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Figuras 191 e 192 – Ilustrações da canoa de Camocim, de Nearco Araújo. 
Fonte: ARAÚJO; DUARTE JR., 2014. 

AUDIOVISUAL 

Os botes de Camocim adquiriram bastante visibilidade após a abordagem 

patrimonial iniciada pelo IPHAN, em 2008. O documentário do diretor Pedro Cela, 

intitulado “Botes Bastardos”, lançado em 2016 pela produtora 202B Filmes, 

apresenta uma visão humanizada do processo de construção desses barcos, 

demonstrada através de entrevista livre com o mestre carpinteiro Chico Elias 

(Figuras 193 e 194).  

    

Figuras 193 e 194 – Fotografias do carpinteiro Chico Elias construindo bote durante gravação do 
documentário “Botes Bastardos”. 

Fonte: https://202b.net/projetos/botes-bastardos/. 

Sobre os objetivos do documentário, Pedro Cela explica: 

“O documentário „Botes Bastardos‟ não pretende ser um manual de 
construção dos botes Bastardos de Camocim. É uma busca sensível pelas 
histórias que os botes contam. Uma busca por conhecer quem é o 
carpinteiro Chico Elias, artesão dessas resistentes embarcações à vela, que 
trabalha apenas com as instruções transmitidas ao longo do tempo, 
passadas de geração a geração. É um olhar lançado a essa prática quase 
extinta”. (BOTES, 2016, on-line) 

https://202b.net/projetos/botes-bastardos/
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PERCEPÇÃO COMUNITÁRIA 

Para complementar a seção de visões e percepções da PICC, consultamos 

documentos que pudessem oferecer indícios de formas de valoração da cultura 

camocinense por parte dos próprios detentores dessa paisagem. Através do exame 

do Tomo II de Leitura Comunitária da Realidade Municipal, do Plano de 

Desenvolvimento Participativo de Camocim (CAMOCIM, 2009), encontramos dados 

coletados durante a realização da Oficina de Capacitação na Sede, acerca da 

percepção dos elementos culturais da cidade.  

Esta oficina, realizada em 2008, contou com 17 participantes, dos quais um terço era 

composto por jovens. Ao responderem questões livres acerca do patrimônio histórico 

e arquitetônico de Camocim, os entrevistados citaram o que denominaram “sítio 

ferroviário da Estrada de Ferro de Sobral” e alguns dos edifícios mais emblemáticos 

do centro, tais como: a Biblioteca Pinto Martins, onde viveu esse ilustre aviador 

camocinense, e as ruínas do antigo Sport Club de Camocim. Sobre as lendas e 

mitos da localidade, foi mencionada uma lenda sobre a Ilha do Amor, a qual conta 

que um capitão holandês raptou uma índia no séc. XVII e a levou para morar nessa 

ilha. Outra lenda relacionada, conta que um homem ao beber do caldo do peixe 

Coró, ficou preso para sempre na Ilha do Amor, junto a tal índia. Ao serem 

questionados sobre a origem e o significado do nome de Camocim, os participantes 

citaram uma relação com a palavra árabe “kansim”, que aportuguesada tornou-se 

“cansim”, que significa ventos fortes. Portanto, as teorias que associam o nome da 

cidade ao topônimo tupi-guarani “camotim”, referente aos potes funerários dos índios 

Tremembés, não foram reconhecidas durante essa oficina.  

Outra atividade do trabalho de leitura comunitária, a elaboração de cartografia social 

abordando diferentes temas – Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Social, 

Organização Popular e Lazer, Economia e Ambiente Natural – revelou algumas 

representações comuns à maioria dos mapas produzidos. Por exemplo, o centro 

histórico e comercial de Camocim é sempre destacado do restante do tecido urbano, 

concentrando maior número de equipamentos, instituições, monumentos, veículos 

automóveis etc. Notamos também o delineamento da Av. Beira Mar ou do próprio 

Rio Coreaú em todos os mapas, por vezes sinalizado com imagens de embarcações 

(Figuras 195 e 196).   
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Figuras 195 e 196 – Mapas elaborados na Oficina de Capacitação na Sede, de cima para baixo: 
Mapa de Infraestrutura Urbana e Mapa de Desenvolvimento Social. 

Fonte: PDP de Camocim (CAMOCIM, 2009). 

Outra fonte relevante para a presente pesquisa é o artigo de Nascimento e Oliveira 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2017) acerca da capacidade de atratividade turística do 

patrimônio naval de Camocim como paisagem cultural, buscando entender o efeito 

das iniciativas do IPHAN nas diferentes visões e percepções sobre essa paisagem. 

Através de entrevistas semiestruturadas, o estudo revelou que apesar de haver 

interesse dos turistas em conhecer e vivenciar experiências em contato com as 

tradições pesqueiras e as embarcações características de Camocim, essa 

localidade, tão rica em aspectos culturais, não costuma aparecer nos roteiros 

oferecidos pelas empresas de turismo. Quanto aos relatos dos moradores e 

pescadores que utilizam os portos urbanos de Camocim em seu cotidiano, os 

autores identificaram que o reconhecimento da relevância de suas atividades está 

atrelado à subsistência de suas famílias e ao desenvolvimento econômico local, pois 

acreditam no potencial “papel do turismo na melhoria das condições de vida, já que 
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além da interação dos visitantes com a comunidade, pode haver também a 

comercialização do pescado” (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2017, p. 633).  

Em artigo que trata da valoração e valorização do patrimônio ferroviário mediante o 

incremento das políticas em prol do turismo em Camocim, as autoras Santos, 

Ferreira e Silva (2017) relatam a falta de informação e de sensibilidade da maioria 

dos moradores entrevistados para com essas heranças culturais da cidade. Apesar 

disso, alguns deles se mostraram interessados no reuso do espaço da antiga 

Estação Ferroviária para fins voltados ao turismo e à visitação da própria população 

camocinense, o que propiciaria curiosidade, conhecimento e estima pela história 

local (SANTOS; FERREIRA; SILVA, 2017, p. 125).  

 

5.6. LEITURA FENOMENOLÓGICA  

 

Na realização da pesquisa de campo, efetuamos a leitura fenomenológica do 

território da PICC. Para isso, estabelecemos um recorte físico e temporal, o qual 

compreende a foz do Rio Coreaú e suas margens, assim como alguns trechos de 

maior densidade histórica da cidade, visitados em novembro de 2019. O recorte 

espacial definido pretende englobar espaços que assumiram a feição de lugar por 

coerência teórico-metodológica. Então, elegemos como setores do território para a 

visitação em campo o Rio, a Ilha do Amor, a Orla Antiga, a Orla Norte, a Praia das 

Barreiras, a Praia do Farol, a Orla Sul, o Coqueiros e o Centro, considerando a 

necessidade de vivenciarmos esses locais importantes na configuração da paisagem 

camocinense (Mapa 35). Ademais, tivemos em conta a relevância da extensão 

temporal de ocupação de algumas dessas áreas, as quais adquiriram múltiplos 

significados ao longo da história das gerações passadas e no cotidiano dos 

moradores atuais.  
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Organizamos as visitas traçando os principais percursos e vistas panorâmicas dentro 

do recorte eleito, a partir dos quais nos foi possível observar e documentar dados 

sobre os elementos concretos do lugar. Os 13 Percursos escolhidos incluem o eixo 

do Rio Coreaú, as orlas Antiga, Norte e Sul, e alguns trechos das principais ruas do 

Centro. Ao longo desses trajetos, três Vistas Panorâmicas foram consideradas mais 

significativas para a experiência e a apropriação do lugar: as vistas do topo das 

dunas móveis, na Ilha do Amor, do antigo Cais do Porto, na Orla Antiga, e das 

falésias, na Praia das Barreiras. Além disso, a observação do lugar foi feita em 

horários distintos, de acordo com o modus faciendi fenomenológico, procurando 

esclarecer de que maneira os elementos do lugar influenciam na vida cotidiana do 

habitante. 

Os procedimentos metodológicos utilizados seguiram a seguinte sequência: (1) 

Captação; (2) Categorização de Dados; (3) Compilação de Dados; e (4) Revelação 

do Espírito do Lugar. O primeiro procedimento, realizado em campo, consistiu na 

observação e experimentação do lugar, a fim de captar dados sobre seus elementos 

concretos. Utilizamos para a documentação fichas de visita, onde foram registradas 

impressões, percepções e características do lugar, assim como fatos ocorridos, falas 

ouvidas, entre outros, ademais de fotografias e desenhos de observação. Assim, 

durante o procedimento de captação, fotografamos e desenhamos o universo 

empírico de estudo para retratar os fenômenos da vida cotidiana e as 

particularidades do lugar, com o propósito de oferecer ao leitor quadros visuais, o 

mais completo possível. 

Em seguida, fizemos a Categorização dos Dados, separando os elementos 

observados de acordo com sua natureza, em Imagem, Espaço e Caráter, que 

consistem nas Categorias Ambientais da teoria de lugar de Norberg-Schulz 

(NORBERG-SCHULZ, 1980). Essas categorias são apenas recursos didáticos 

aplicados pelo autor para melhor identificar e elucidar os aspectos do lugar, portanto, 

são abstrações, pois o fenômeno do lugar é uma totalidade complexa.  

Na Compilação de Dados, terceiro procedimento metodológico, organizamos o 

material de cada categoria ambiental e os apresentamos por meio de textos e 

imagens, oferecendo uma leitura organizada dessa paisagem. Foram descritas as 

diferenças qualitativas do lugar, em sua configuração geral (Categoria Imagem), em 

parâmetros como acima-abaixo, horizontal-vertical, dentro-fora (Categoria Espaço), 
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bem como nos aspectos geométricos e estéticos, ademais dos usos, apropriações e 

ressignificações do lugar pela comunidade moradora (Categoria Caráter). 

Por fim, na Revelação do Espírito do Lugar, o último procedimento, fizemos um 

esforço de síntese das três dimensões analisadas anteriormente, em uma espécie 

de conclusão sobre a totalidade do lugar, apresentando seu genius loci, seu 

“espírito”, ou seja, aquilo que o faz único, que o identifica ante outros lugares no 

mundo. 

APRESENTAÇÃO DAS QUALIDADES AMBIENTAIS DA PICC 

Apresentamos, a seguir, as qualidades ambientais dos setores do território que 

compõem a Paisagem de Interesse Cultural de Camocim (PICC), através da 

compilação dos dados obtidos acerca de seus elementos concretos, tanto os 

naturais quanto os culturais. Esses dados foram divididos para fins metodológicos 

nas categorias ambientais que conformam a estrutura de um lugar: Imagem, Espaço 

e Caráter.  

IMAGEM 

Sabemos que Camocim é uma cidade implantada às margens da foz do Rio Coreaú, 

no litoral noroeste do Ceará. Para além de sua situação geográfica, essa localização 

no território é expressa no lugar concreto. O Rio Coreaú, que percorre muitos 

quilômetros desde a Serra da Ibiapaba, passando por diversas localidades, tem o 

oceano como seu ponto final, seu destino. A PICC sinaliza esse encontro de águas, 

essa transição entre o rio e o mar. 

Em sua foz, a passagem do rio marca o eixo norte-sul. Desde as ilhas de mangue, 

ao sul, suas águas correm em direção ao mar, alcançando seu objetivo ou, 

literalmente, seu norte. Na margem direita do rio, a leste, o sol nascente se revela 

por trás das dunas e do manguezal. Enquanto essa margem permanece com sua 

natureza praticamente intocada, a margem esquerda assenta a cidade de Camocim, 

coroada pelo coqueiral remanescente e pelo pôr-do-sol a oeste (Figura 197).  
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Figura 197 – Esquema espacial da foz do Rio Coreaú. 
Fonte: elaborado pela autora. 

Como vimos, inicialmente, a cidade se desenvolveu em torno do porto e da estação 

ferroviária, instalados sobre uma saliência na margem esquerda. A partir desse 

epicentro, reconhecemos três setores distintos no entorno: o Centro e a Orla Antiga, 

setores com caraterísticas urbanas do final do séc. XIX ainda evidentes, porém em 

constante transformação; e o Coqueiros, onde as grandes glebas e estruturas 

industriais e ferroviárias da mesma época foram abandonadas (Figuras 198 e 199).  

A orla urbana de Camocim se expandiu, distanciando-se do núcleo original e 

acompanhando paralelamente o eixo do rio. Na Orla Norte, onde antes existia uma 

vila de pescadores, encontramos o calçadão e o casario mais recente, conservando 

apenas o antigo uso das margens como porto de embarcações a vela (Figura 200). 

A Orla Sul, que delimita o setor Coqueiros, foi ocupada por indústrias pesqueiras, 

estaleiros e casebres construídos diretamente sobre suas margens (Figura 201). 

Atualmente, a cidade cresce ao norte, na Praia das Barreiras, onde grandes hotéis e 

pousadas contemporâneos foram instalados. Desde esse ponto em diante, vemos 

algumas poucas dunas fixas e o antigo Farol do Trapiá, na Praia do Farol, onde 

finalmente a planície litorânea encontra o mar (Figura 202).  
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IMAGENS AÉREAS CAPTADAS POR DRONE EM CAMOCIM  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8JaYkG72nnI.  

 

  Figura 198 – Antigos Cais do Porto e Estação Ferroviária, e o Coqueiros ao fundo. 

 

Figura 199 – Orla Antiga com Píer Turístico e Ilha do Amor ao fundo. 

 

Figura 200 – Orla Norte. 

https://www.youtube.com/watch?v=8JaYkG72nnI
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Figura 201 – Orla Sul com ilhas de mangue ao fundo. 

 

Figura 202 – Praia das Barreiras e Praia do Farol e o mar ao fundo. 

 

ESPAÇO 

O setor Rio   

Iniciamos o Percurso 1 de barco a partir do Píer Turístico, localizado na Orla Antiga, 

e seguimos em direção ao norte (Figura 203). Distanciando-nos do ponto de partida, 

observamos melhor a orla da cidade, a oeste, iluminada pelo sol da manhã. 

Camocim possui edifícios baixos, de aspecto horizontal, com poucos elementos 

mais verticais, entre eles o Terminal Pesqueiro e suas caixas d‟água, a antiga 

Estação Ferroviária, as torres das igrejas - Igreja Matriz e Igreja de São Pedro -, e o 

Farol do Trapiá. Além disso, os limites mais elevados do horizonte estão marcados 

por massas de vegetação, árvores frondosas ou coqueirais, que arrematam a 

paisagem urbana (Figura 204). 
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Figura 203 – Esquema espacial da movimentação de barcos no Rio Coreaú e suas margens. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 204 – Croqui da margem esquerda do Rio Coreaú. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Navegando sobre as águas do Rio Coreaú, podemos observar a extensão horizontal 

de suas margens planas, de pouca altura. O céu parece um imenso domo que 

encobre e domina o ambiente. Em sua foz, o rio ganha largura considerável, sendo o 

segundo elemento mais abrangente do lugar. A nossa frente, uma linha fina e 

longínqua se forma no encontro do azul celeste com o verde mar (Figura 205). 
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Olhando para trás, o extenso manguezal define o horizonte, e a leste, encontramos 

a silhueta ondulada das dunas móveis. 

Acompanhando a margem urbanizada, reconhecemos quatro setores com diferentes 

tratamentos para o limite entre a cidade e o rio: a Orla Antiga, a Orla Norte, a Praia 

das Barreiras e a Praia do Farol. A Orla Antiga compreende o trecho que se inicia no 

Terminal Pesqueiro, antigo Cais do Porto, e termina na Praça do Ódus. Nessa faixa 

da orla, protegida por uma mureta antiga, vemos o aterro de contenção, um tanto 

alto, sobre o qual se assenta o tecido histórico da cidade e o trecho mais urbanizado 

da Av. Beira Mar (Figura 206). No calçadão e nas praças, algumas árvores 

frondosas encobrem parte da vista para os edifícios, incluindo a fachada da antiga 

Estação, da qual só aparece a cornija. Por sua vez, o edifício do Terminal Pesqueiro, 

situado em uma ponta proeminente da orla, é visto desde muitos ângulos. Mesmo 

com a disposição aleatória de alguns equipamentos urbanos pelo calçadão, notamos 

que existe uma organização visual na Orla Antiga. 

Seguindo rumo ao norte, a partir da Praça do Ódus até a Praça do Museu do 

Pescador, passamos a ver a margem natural do rio, com inúmeras embarcações a 

vela no Porto dos Botes e Porto das Canoas, respectivamente, o que caracteriza o 

setor Orla Norte (Figuras 207 e 208). Logo após essa faixa de areia, um platô baixo 

e desprotegido embasa o calçadão e o casario, por trás do qual emerge o coqueiral. 

Nesse trecho, a profusão de barcos na margem provoca certa confusão visual, uma 

vez que não podemos distinguir claramente o limite entre o rio e a cidade.  

Após a Praça do Museu do Pescador, percebemos que o relevo natural da orla 

começa a se elevar. Esse local foi escolhido para fundar a Igreja de Nossa Senhora 

de Lurdes, emoldurada pelo coqueiral, que aparece mais concentrado. Mais ao 

norte, na Praia das Barreiras, a ascensão do relevo culmina em altas falésias, as 

quais se destacam da margem como um paredão (Figura 209). No alto das falésias, 

vemos apenas um hotel de luxo, pois a partir desse trecho a urbanização se torna 

rarefeita. 
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 1 

Fonte: Acervo da autora. 

    

    Figura 205 – Vista ao norte desde o rio.                  Figura 206 – Orla Antiga (Píer).  

    

   Figura 207 – Porto dos Botes (Orla Norte).        Figura 208 – Porto das Canoas (Orla Norte). 

 

Figura 209 – Praia das Barreiras e, em seguida, Praia do Farol. 
 

  

Ao chegarmos o mais próximo possível do final da orla, dentro dos limites de nossa 

embarcação, avistamos as dunas fixas da Praia do Farol, sobre as quais foram 

construídas algumas barracas e outro hotel. Finalmente, o Farol do Trapiá reside no 
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extremo norte da margem esquerda do rio, isolado de qualquer construção ou 

massa vegetal, como um último marco vertical, antes de vermos apenas o limite do 

mar no horizonte. 

Iniciamos o Percurso 2, fazendo a curva em direção a leste, onde é possível 

enxergarmos a extensão do litoral de praia e dunas, a caminho da Praia de 

Jericoacoara. Seguimos rio adentro, por sua margem direita, acompanhando o setor 

Ilha do Amor, onde verificamos, primeiramente, uma única e pequena barraca 

turística na praia, ladeada por vegetação rasteira e arbustiva (Figura 210).  

 

Figura 210 – Croqui da margem direita do Rio Coreaú. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Em seguida, encontramos o campo de dunas fixas, com ondulações ligeiramente 

íngremes que possibilitam o crescimento de vegetação arbustiva, como também de 

árvores de maior porte, principalmente, carnaúbas (Figura 211).  As dunas móveis 

que aparecem mais ao sul, são mais altas e não possuem cobertura vegetal, pois 

estão em constante processo de transformação pela ação eólica, movendo-se 

rapidamente por cima do mangue (Figura 212). No início da transição entre o campo 

de dunas da Ilha do Amor e o setor Manguezal, notamos ainda a presença de uma 

barraca turística soterrada pela duna e, próximo a ela, uma nova barraca construída 

na margem do rio.  

Após esse trecho, vemos as ilhas fluviais do Manguezal logo a nossa frente e a Orla 

Antiga, à distância, do lado oeste. Porém, ao “entrarmos” no trajeto entre a margem 

do rio e uma ilha fluvial estreita, encontramo-nos totalmente imersos no manguezal. 

Navegando sobre o rio, temos apenas o céu acima e a massa vegetal densa do 

mangue por todos os lados (Figura 213).  
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 2 

Fonte: Acervo da autora. 

    

                Figura 211 – Dunas fixas.                            Figura 212 – Dunas móveis.  

 

Figura 213 – Manguezal.                               

 

Contornando essa ilha estreita, damos início ao Percurso 3. Avançando novamente 

em direção ao mar, voltamos a encontrar a orla urbana a oeste, porém em sua 

porção sul, antes escondida por estar recuada em relação ao terreno proeminente 

do Terminal Pesqueiro. O primeiro trecho que avistamos do setor Orla Sul se chama 

Pantanal, uma pequena faixa de areia que interrompe o mangue, ocupada por 

alguns casebres e poucas indústrias pesqueiras desativadas. Nesse local, algumas 

embarcações industriais estão abandonadas em antigos trapiches, enquanto outras 

embarcações tradicionais são ancoradas às margens do rio (Figura 214). 
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 3 

Fonte: Acervo da autora. 

  

    

                 Figura 214 – O Pantanal                     Figura 215 – O Porto dos Coqueiros 

 

Figura 216 – O Porto dos Coqueiros, com a antiga Estação e Terminal Pesqueiro atrás. 

 

Figura 217 – Terminal Pesqueiro, antiga Estação Ferroviária e torre da Igreja Matriz. 
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Logo em seguida, passamos pelo Porto dos Coqueiros, onde se vê um amontoado 

de embarcações de diversos tipos (Figura 215). Somente um olhar mais atento, 

permite notar as pequenas casas atrás do porto, construídas sobre a margem 

imediata do rio. Visto deste ângulo, o local tem um aspecto de desordem visual. 

Tanto no Pantanal, quanto no Porto dos Coqueiros, observamos uma massa de 

vegetação por trás do casario, entre árvores frondosas e coqueirais. 

Após o Porto dos Coqueiros, avistamos a fachada sul do Terminal Pesqueiro e, ao 

longe, a torre da Igreja Matriz e a coberta da antiga Estação (Figura 216). À medida 

que nos aproximamos do Terminal Pesqueiro, seu trapiche alto se torna bastante 

evidente, assim como as grandes embarcações industriais ancoradas.  

Avançando mais ao norte, nos deparamos com o início da Orla Antiga, onde 

podemos observar mais de perto o edifício da antiga Estação Ferroviária, sem quase 

nenhuma obstrução da vista. Tanto o Terminal Pesqueiro quanto a antiga Estação 

estão assentados sobre um aterro bastante acima do nível do rio (Figura 217).  

O setor Ilha do Amor 

A balsa turística que leva os passageiros da cidade até a Ilha do Amor atraca na 

margem direita do rio, próximo às dunas. Percorrendo o campo de dunas, 

caminhamos sobre terrenos com leves ondulações, como também por relevos mais 

íngremes. Entre as dunas maiores, temos um campo de visão limitado, o que não 

nos permite enxergar o que há mais a frente, por detrás da duna. Somente após 

subirmos a duna e alcançarmos seu topo, a paisagem se revela.   

De cima da duna mais alta, temos a Vista Panorâmica 1, ponto desde onde 

podemos visualizar o território em 360º (Figuras 218 a 220). Percebemos que a 

cidade se expande pouco em direção a oeste, pois o tecido urbano é logo 

prosseguido pela vegetação, que arremata a vista. Observamos também a 

continuação do campo de dunas, a leste, até Jericoacoara, pontuado por muitas 

carnaúbas. Ademais, com as lagoas de água doce preenchendo os níveis mais 

baixos do terreno arenoso, vemos espelhos d‟água no campo de dunas, chamados 

pelos habitantes locais de Lençóis Camocinenses, em alusão aos Lençóis 

Maranhenses. Mais ao sul, o manguezal se estende ao horizonte; e ao norte, 

finalmente, contemplamos a superfície do mar desde o alto, não mais como uma fina 

linha do horizonte.  
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VISTA PANORÂMICA 1 

Fonte: Acervo da autora. 

  

 

Figura 218 – Vista de cima das dunas a sudoeste. 

 

Figura 219 – Vista de cima das dunas a noroeste. 

 

Figura 220 – Vista de cima das dunas a nordeste.  
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O setor Orla Antiga  

A Orla Antiga é praticamente plana, com curvas bem abertas e suaves, quase 

imperceptíveis quando a percorremos. Ao longo do caminho, o calçadão sofre 

alargamentos, formando praças; e em alguns trechos, estreitamentos, quando a 

faixa de trânsito domina o espaço da Av. Beira Mar. Nos trechos de calçada mais 

larga, pode haver canteiros com árvores frondosas e coqueiros, que marcam o eixo 

da rua e oferecem um refúgio do sol forte (Figura 221). 

 

Figura 221 – Esquema espacial da Orla Antiga e Orla Norte. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Começamos o Percurso 4 caminhando desde o píer em direção ao sul. Ao longo da 

orla antiga, temos uma vista constante para o rio e para o “o outro lado”, como dizem 

em Camocim, distante e quase inacessível. Em um final da tarde, esse cenário de 

dunas e mangues, iluminado pelo sol poente, seduz o olhar dos que passeiam pelo 

calçadão.  
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Enquanto na maré baixa, percebemos a transição brusca entre o aterro da orla e o 

rio abaixo, na maré alta, mal podemos distinguir esse desnível, uma vez que a água 

quase alcança o calçadão. Apesar da proximidade com o rio, a antiga mureta que 

limita o piso da orla, mesmo sendo baixa e vazada, cria certa sensação de proteção 

ao caminharmos por ela (Figura 222). 

Existem algumas interrupções da mureta, por onde se estendem patamares com 

escadarias de acesso ao rio. Essas aberturas são marcadas por dois pilaretes, que 

formam uma espécie de “portal” entre o espaço protegido e o espaço aberto ao rio. 

O Píer Turístico da orla, apesar de ser um elemento novo, foi instalado em uma das 

aberturas já existentes na mureta (Figura 223). Dessa forma, ao subirmos no píer, 

temos a sensação de estarmos em uma continuação da orla da cidade, porém com 

uma perspectiva diferente, desde o rio (Figura 224).  

Passamos pela Praça do Amor, configurada pela expansão do calçadão, onde 

observamos o casario, a oeste, composto em geral por casas baixas, com um ou 

dois pavimentos (Figura 225). Muitas dessas casas datam do início do séc. XX e 

possuem portas e janelas estreitas e ritmadas. Em meio as edificações mais antigas, 

encontram-se muitas casas contemporâneas, geralmente com aberturas mais 

largas, quebrando o ritmo das esquadrias antigas, e com alturas maiores, que 

modificam a linha média das cumeeiras.  

Seguindo no sentido sul, vemos adiante as duas maiores edificações da orla antiga, 

o Terminal Pesqueiro e a antiga Estação Ferroviária. Desde esse ponto, podemos 

identificar apenas a cornija da antiga Estação, pois as árvores e quiosques do 

calçadão bloqueiam a vista para esse edifício; no entanto, o Terminal Pesqueiro é 

avistado à distância, por estar sobre um aterro proeminente e não ter elementos 

elevados a sua frente (Figura 226).  

Quando alcançamos o ponto inicial da Orla Antiga, o espaço do calçadão se 

expande em duas pequenas praças em frente à antiga Estação. Por trás das árvores 

e do coreto, enxergamos parte do antigo edifício, ainda que sua fachada só possa 

ser plenamente contemplada desde as laterais (Figura 227). 
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 4 

Fonte: Acervo da autora. 

     

    

  Figura 222 – Mureta e vista do “outro lado”.                   Figura 223 – Píer Turístico.  

    

  Figura 224 – Vista desde o Píer para a orla.            Figura 225 – Praça do Amor e casario. 

   

    Figura 226 – Antiga Estação bloqueada.         Figura 227 – Antiga Estação desde a praça. 
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  Figura 228 – Vista do calçadão para o mar.      Figura 229 – Deflexão no final da Orla Antiga. 

 

Apesar de pequenas, essas praças estão conjugadas e de frente para o rio, o que 

passa uma impressão de amplidão. Mantendo certa distância das edificações do 

entorno, elas não configuram um ambiente enclausurado por muros. A única 

exceção é o muro do terreno da Marinha do Brasil, que aparece antes do começo da 

mureta da orla e cria um bloqueio da vista da praça para o rio. 

Volvendo-nos ao norte, temos uma vista da foz do rio e observamos no horizonte 

distante, apenas uma linha de mar (Figura 228). Passamos novamente pela Praça 

do Amor e pelo Píer Turístico, onde os restaurantes começam a distribuir mesas e 

cadeiras, obstruindo a passagem de quem caminha pelo calçadão. Mais à frente, a 

calçada sofre uma deflexão, acompanhada pela mureta, a qual se encerra, 

marcando o final do primeiro trecho urbanizado da orla da cidade (Figura 229). 

O setor Orla Norte 

No começo da Orla Norte, inicia-se o Percurso 5, onde o espaço da Av. Beira Mar se 

expande, formando a Praça do Ódus, uma área ampla e visualmente livre, sem 

árvores, nem abrigos cobertos (Figura 230). No entanto, essa sensação de liberdade 

é quebrada pela fragmentação do piso, que comporta quatro faixas de trânsito.  

A ampliação do espaço também é percebida, em maior escala, na paisagem natural, 

uma vez que o manguezal e as dunas altas, limites visuais muito mais “fortes”, ficam 

para trás e passamos a ver apenas as dunas fixas mais baixas, a praia e o mar. 
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 5 

Fonte: Acervo da autora. 

 

   

              Figura 230 – Praça do Ódus.                          Figura 231 – Porto dos Botes. 
 

    

    Figura 232 – Pç. do Museu do Pescador.                 Figura 233 – Porto das Canoas. 
 

    

     Figura 234 – Igreja de N. S. de Lurdes.        Figura 235 – Calçadão com falésias ao norte. 

 

Ademais, o contato visual com o rio se torna mais direto na Orla norte. Sem a antiga 

mureta, podemos ver a margem natural de areia que faz uma transição gradual e 

tênue entre a calçada e o rio. Porém, como ainda há um pequeno desnível entre o 

piso aterrado e a margem, o acesso é facilitado por meio de alguns degraus. Neste 
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trecho, passamos a observar uma sequência de altos mastros e cascos dos botes 

bastardos, atracados por toda a margem de areia no Porto dos Botes (Figura 231). 

Logo após a Praça do Ódus, seguindo pela calçada estreita da Av. Beira Mar, 

alcançamos a Praça do Museu do Pescador, último espaço derivado do alargamento 

da avenida (Figura 232). Neste trecho, encontramos o Porto das Canoas, onde as 

canoas de quilha, embarcações menores que os botes, porém mais numerosas, são 

ancoradas através de muitas cordas esticadas sobre a margem de areia, limitando o 

acesso direto ao rio (Figura 233). O Museu do Pescador é um espaço coberto 

destinado ao armazenamento de velas e outros equipamentos. No entanto, a praça 

e o museu são apartados da margem do rio por duas faixas de trânsito, o que 

quebra a integração dos espaços de uso dos pescadores nesse trecho.   

O casario da Orla Norte também possui perfil horizontal, porém com características 

mais heterogêneas que o da Orla Antiga. No entorno da Praça do Ódus, vemos 

muitas casas de dois e até três pavimentos, enquanto que na Praça do Museu do 

Pescador, as casas são menores e mais simples, na maioria térreas. No final dessa 

praça, existem terrenos baldios e alguns hotéis e pousadas, por trás dos quais, 

vemos o coqueiral.   

O setor Praia das Barreiras  

Finalizando o Percurso 5, ainda em direção ao norte, avistamos a pequena Igreja de 

Nossa Senhora de Lurdes, construída sobre um desnível no relevo natural na Praia 

das Barreiras (Figura 234). Mais à frente, em uma curva proeminente da orla, 

encontramos o “paredão” formado pelas falésias, o qual impede a visualização do 

restante da orla (Figura 235). 

Na vista Panorâmica 2 (Figuras 236 a 238), localizada próximo à falésia, se 

olharmos para o norte, vemos a linha do horizonte quase por completo, limitada 

apenas pelo perfil da grande falésia e pelas dunas baixas da outra margem, que aos 

poucos se nivelam com o mar. Seguindo de volta, na direção sul, praticamente à 

noite, avistamos toda a orla da cidade, com suas luzes acessas, sinalizando seus 

limites e curvas e, ao final, no último ponto visível, o Terminal Pesqueiro.  

O setor Orla Sul 
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O ponto de transição entre a Orla Antiga e a Orla Sul é marcado pelo edifício do 

Terminal Pesqueiro. Ao adentrarmos seu terreno, temos a Vista Panorâmica 3 

(Figuras 239 a 241), desde onde podemos observar toda a foz do rio, uma vez que 

seu trapiche fica no ponto mais central e mais proeminente da margem esquerda. 

VISTA PANORÂMICA 2 

Fonte: Acervo da autora. 

  

 

Figura 236 – Vista da Praia das Barreiras a norte. 

 

Figura 237 – Vista da Praia das Barreiras a leste. 

 

Figura 238 – Vista da Praia das Barreiras a sul. 
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VISTA PANORÂMICA 3 

Fonte: Acervo da autora. 

  

 

Figura 239 – Vista de cima do trapiche a norte. 

 

Figura 240 – Vista de cima do trapiche a leste. 

 

Figura 241 – Vista de cima do trapiche a sul. 
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No espaço entre o Terminal e a antiga Estação Ferroviária, inicia-se o Percurso 6 

pela Rua Esplanada do Porto, que segue paralela ao rio em direção ao sul, até o 

final do Porto dos Coqueiros (Figura 242).  

 

Figura 242 – Esquema espacial da Orla Sul e do Coqueiros. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

No começo da rua, o espaço é muito desordenado, pois existe um canteiro irregular 

no centro, dividindo os eixos vindos do Terminal Pesqueiro e da antiga Estação, que 

confluem nesse ponto (Figura 243). Mais à frente, esse espaço se organiza na forma 

de uma rua, um único eixo limitado por antigos galpões portuários de ambos os 

lados (Figura 244). Em geral, são todos edifícios altos, com grandes aberturas, que 

concebem uma imagem de escala industrial, pouco convidativa para as atividades 

humanas.  

Ao final desse primeiro trecho, a perspectiva da rua se expande em uma área 

bastante ampla visualmente, quase sem árvores. A oeste, avistamos o rio e o Porto 

dos Coqueiros, em sua margem natural cercada, onde algumas embarcações 

industriais são guardadas ou abandonadas (Figura 245). Olhando a leste, 

encontramos o grande terreno do antigo pátio de manobras da ferrovia, com 

vestígios do muro que o envolvia e a ruína do antigo Almoxarifado (Figura 246).  
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 6 

Fonte: Acervo da autora. 

 

   

  Figura 243 – Início da R. Esplanada do Porto.         Figura 244 – Galpões do antigo porto. 
 

   

        Figura 245 – Margem natural do rio.            Figura 246 – Ruína do antigo Almoxarifado. 
 

   

           Figura 247 – Casas na R. Esplanada do Porto.                 Figura 248 – Afastamentos. 
 

 

Mais à frente, quando adentramos uma área de ocupações irregulares, o caminho se 

torna mais estreito, curvilíneo e espontâneo. Nesse trecho, a rua aparece 

novamente limitada por edifícios de ambos os lados, mas com outra escala, ladeada 

por pequenas casas (Figura 247). Entre algumas dessas casas, existem 
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afastamentos laterais, por vezes minúsculos, que abrem visuais para o rio e para o 

manguezal (Figura 248). Nesse local não há acesso direto à margem, pois todo o 

espaço está ocupado pelas casas e seus quintais; o acesso ao rio é possível 

somente através desses pequenos afastamentos. 

Finalmente, a rua é interrompida pelo terreno do antigo Hidroporto de Camocim, da 

extinta companhia aérea Panair do Brasil S.A., em que algumas edificações e 

estruturas estão abandonadas, em meio às árvores frondosas. Neste ponto, 

encontramos novamente a margem do rio, a leste, onde vemos um trapiche tosco e 

canoas atracadas na margem. A oeste, uma rua estreita nos conduz até o eixo da 

antiga estrada de ferro. 

O setor Coqueiros 

O setor Coqueiros está contíguo à Orla Sul e ao setor Centro. Sua principal 

característica é a existência das estruturas monumentais do antigo Complexo Ferro-

portuário de Camocim – a extensa gleba do pátio de manobras, as ruínas de 

grandes edifícios ferroviários, os armazéns da Rua Gal. Tibúrcio e, é claro, a antiga 

Estação Ferroviária – convivendo com edificações de escala mais humana – as 

antigas casas dos funcionários da ferrovia, a antiga vila de operários e os casebres e 

barracos, que ocuparam partes da grande gleba abandonada.  

Iniciamos o Percurso 7 caminhando pelo eixo da antiga ferrovia, hoje uma via de 

leito natural bastante larga, limitada por uma praça e algumas casas (Figura 249). 

Após essas casas, a via sofre uma deflexão, onde antes o trem fazia a curva, e 

depois segue retilínea, atravessando o terreno do antigo pátio de manobras.  

Podemos ver, desde longe, o edifício mais imponente do lugar, a antiga Estação 

Ferroviária, como um norte a ser seguido, literalmente (Figura 250). Nesta 

perspectiva, a vista está totalmente livre e o edifício ganha destaque, diferentemente 

do que acontece na Orla Antiga. Não há construções no entorno, apenas a cerca do 

terreno coberta pela vegetação – todo o terreno se vê invadido pela vegetação alta 

da mata de tabuleiros. Não obstante, no centro do mesmo, nos locais onde a 

vegetação é menos densa, notamos alguns casebres e uma área alagável.  
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 7 

Fonte: Acervo da autora. 

 

   

    Figura 249 – Casas emoldurando o antigo eixo.       Figura 250 – Antiga Estação ao fundo. 

   

      Figura 251 – Ruínas no antigo eixo.                 Figura 252 – Ruínas das Oficinas.  

 

Figura 253 – Antiga casa do diretor da ferrovia, Estação e Almoxarifado. 

    

       Figura 254 – Muro bloqueando o acesso à Gare.           Figura 255 – Fachada da Gare. 
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Seguindo a norte, a vegetação de grande porte cessa e nos deparamos com as 

ruínas das Oficinas de Locomotivas e suas caixas d‟água, a oeste, e a do 

Almoxarifado, a leste. Ao caminharmos por entre essas grandes estruturas, 

percebemos a monumentalidade do lugar. Mais à frente, encontramos a antiga casa 

do diretor da ferrovia, que apesar de possuir uma altura considerável para uma 

residência térrea, parece ínfima diante dos edifícios destinados ao trem. Essa é uma 

das poucas casas antigas de Camocim com afastamentos do terreno e vista de 

todas as fachadas (Figuras 251 a 253).  

Aproximando-nos do edifício da Estação, atentamos para um muro erguido atrás da 

Gare, o qual nos impede de visualizar sua fachada sul por completo (Figura 254). 

Também, esse muro impossibilita o acesso direto, por exemplo, de quem venha 

seguindo o caminho da antiga estrada de ferro, perdendo-se assim a ideia original 

do destino desse eixo.  

Desviamos do muro a leste, entrando na R. Eng. Privat, a qual tem início na antiga 

casa do diretor da ferrovia e segue a norte, margeando o terreno da antiga Estação, 

por onde entramos através de uma abertura na mureta que o limita. Nesse ponto, a 

pequena distância entre o muro e a Estação impossibilita a visualização da fachada 

de seu pavimento superior, dando-nos, somente, a oportunidade de visualizar a 

fachada da Gare. Observamos que não é possível acessar o interior da Gare, devido 

à existência de um tapume que bloqueia a entrada do edifício (Figura 255). 

O antigo Complexo Ferro-portuário se desenvolveu também no entorno do pátio de 

manobras, ao longo da R. Gal. Tibúrcio, onde se inicia o Percurso 8, partindo da 

antiga casa do diretor da ferrovia e seguindo em direção ao oeste (Figuras 256 e 

257). As outras três casas dos antigos funcionários da ferrovia são idênticas entre si 

e estão protegidas da rua por uma mureta. Essas casas possuem bons 

afastamentos do terreno e uma estrutura alpendrada nas laterais, o que cria áreas 

particulares externas e sombreadas (Figura 258). Essa configuração em que as 

casas mantêm contato com a rua, mesmo que distanciadas dela, é uma exceção no 

casario histórico de Camocim. Na calçada norte, vemos os antigos armazéns do 

porto, assobradados ou com fachada alta e imponente. Esses edifícios ainda 

preservam suas aberturas e esquadrias originais, seguindo ritmos semelhantes 

(Figura 259).  
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 8 

Fonte: Acervo da autora. 

   

   Figura 256 – Antiga casa do diretor da ferrovia.       Figura 257 – Vista da R. Gal. Tibúrcio.  

   

   Figura 258 – Antigas casas dos funcionários.       Figura 259 - Antigos armazéns do porto.  
 

   

Figura 260 – Muro do antigo pátio de manobras.     Figura 261 – Antiga usina de energia.  
 

 

A R. Gal. Tibúrcio não tem árvores de grande porte plantadas nas calçadas, porém a 

vegetação dos quintais das casas se sobressai e emoldura a vista. Após essas 

casas, o antigo muro do pátio de manobras reaparece, barrando a vista direta para o 

terreno. No entanto, esse muro é baixo o suficiente para que, desde a outra calçada, 

possamos ver as antigas caixas d‟água e, em segundo plano, o perfil da ruína das 
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Oficinas, arrematada pela massa de vegetação (Figura 260). Alcançando o 

cruzamento desta rua com a R. 24 de Maio, deparamo-nos com a imponente ruína 

da antiga Companhia de Força e Luz de Camocim, a norte (Figura 261). 

Entrando a sul na R. 24 de Maio, inicia-se o Percurso 9, na antiga vila de operários 

da ferrovia, a qual também compunha o Complexo Ferro-portuário. Um dos 

principais traços dessa rua é que ela margeia o antigo pátio de manobras, tendo o 

muro como um limite visual a leste (Figura 262). Apesar da grande extensão, a 

rigidez do muro é suavizada por sua volumetria ritmada e a monotonia da rua é 

diminuída pelas imagens que se tem das antigas caixas d‟água e das Oficinas. 

IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 9 

Fonte: Acervo da autora. 

    

      Figura 262 – Antiga vila operária e muro.           Figura 263 – Muro com deflexão à frente.  
 

 

Figura 264 – Antiga vila operária com vegetação do pátio de manobras cercado. 
 

 

Ainda no primeiro quarteirão, essa rua sofre uma deflexão para acompanhar o limite 

do antigo terreno da ferrovia. Dessa forma, vemos um horizonte configurado pelo 

muro e pela massa vegetal que surge por trás dele (Figura 263). Um pouco depois 
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da deflexão, o muro é substituído por uma cerca, abrindo assim o campo de visão da 

rua para a extensa área verde (Figura 264).  

Em boa parte, o casario da antiga vila ferroviária ainda preserva características de 

sua volumetria original, tais como o piso acima do nível da rua e o telhado alto, com 

platibanda na fachada. No entanto, muitas casas tiveram sua estrutura 

descaracterizada e algumas até receberam um segundo pavimento, o que quebrou o 

ritmo e a harmonia do conjunto.  

O setor Centro 

A região onde se desenvolveu o setor Centro, no núcleo inicial da cidade, está 

contígua à Orla Antiga. Praticamente planas, suas ruas são traçadas em tecido 

regular e ortogonal e seguem os eixos norte-sul e leste-oeste. Devido a essa 

conformação do tecido urbano, nas regiões mais próximas à orla, mantemos um 

constante contato visual com a foz do rio.  

Temos contato visual com o rio a partir das ruas de eixo leste-oeste, que funcionam 

como verdadeiros corredores urbanos retilíneos que culminam no encontro com o 

rio, e a partir das ruas de eixo norte-sul, paralelas à orla, como uma vista do rio que 

se mostra enquadrada ao cruzarmos as ruas leste-oeste.  (Figura 265).   

 

Figura 265 – Esquema espacial do Centro. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A maioria das ruas do Centro possui boa largura e calçadas confortáveis, porém não 

têm sombreamento suficiente, uma vez que as antigas árvores frondosas foram 

removidas ou substituídas por árvores de pequeno porte. Em algumas ruas, 

considerável número de seus edifícios históricos preservam suas características 

originais. Em geral, são edifícios térreos ou assobradados, sem recuos frontal e 

lateral, com esquadrias estreitas e ritmadas e com telhados altos e platibandas 

niveladas, formando um mural constante.  

Um bom exemplo de área preservada do Centro é a Praça do Quadro (Pç. 7 de 

Setembro), primeira praça de Camocim, conformada próximo à Orla Antiga, em torno 

da qual fizemos o Percurso 10. Essa praça ainda conserva o coreto, construído em 

1923, e o casario histórico que mantêm seus traços originais, em sua grande parte, 

porém, suas antigas árvores frondosas foram derrubadas (Figura 266).  

IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 10 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Figura 266 – Coreto na Pç. do Quadro com casario ao fundo. 
 

    

      Figura 267 – Casario e vista para a orla.                 Figura 268 – Vista para a orla. 
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Essa é a única praça do Centro a manter uma conexão visual com a foz do rio, 

permitindo que se observe a mureta, o Píer Turístico, o rio e até as dunas, mais ao 

longe (Figuras 267 e 268). 

Quanto mais próximos estão das principais ruas comerciais, mais os edifícios 

históricos sofrem processo de descaracterização ou são substituídos por outros 

contemporâneos, com volumetrias destoantes. Nesse sentido, um exemplo de rua 

preservada, no entanto em rápida transformação, é a R. Eng. Privat, o primeiro 

“boulevard” camocinense. No início do Percurso 11, a rua possui muitos bens 

preservados (Figuras 269 e 270), ao passo que, aproximando-nos do cruzamento 

com a Av. João Tomé, na metade do percurso, encontramos novos edifícios ou tão 

somente nos deparamos com as fachadas dos antigos (Figuras 271 e 272).  

IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 11 

Fonte: Acervo da autora. 

 

    

 Figura 269 – Início do percurso (à esquerda).      Figura 270 – Início do percurso (à direita). 

     

Figura 271 – Metade do percurso (à esquerda).  Figura 272 – Metade do percurso (à direita). 
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Figura 273 – Final do percurso (à esquerda).      Figura 274 – Final do percurso (à direita). 

 

No final do percurso, voltamos a encontrar um contexto mais conservado, onde 

existem armazéns abandonados que mantêm a estética do antigo centro comercial 

da cidade. Mais à frente, margeando o terreno da antiga Estação, o ponto de 

deflexão da rua é marcado pela mudança de direção da mureta que limita os pátios 

laterais da Gare, como também pelas figueiras centenárias plantadas nesses pátios, 

culminando na antiga casa do diretor da ferrovia (Figuras 273 e 274).  

Afastando-nos da orla, notamos que as principais vias do Centro sofrem adaptações 

no entorno das praças da Igreja Matriz (Pç. Severiano Morel) e do Mercado Público 

(Pç. Pinto Martins), para adaptar o centro cívico e comercial da cidade aos novos 

padrões urbanos. Dessa forma, a R. Santos Dummont, a R. 24 de Maio e a Av. João 

Tomé, as quais integram a sequência do Percurso 12, foram alargadas e duplicadas 

nos trechos em que margeiam a Praça da Matriz, para comportar o aumento do 

tráfego de veículos (Figura 275).  

A Praça da Matriz cumpre a função de organizar o centro cívico da cidade, entre os 

grandes edifícios da Igreja Matriz, ao sul, e da Prefeitura Municipal, ao norte. Seu 

espaço é dividido por duas vias com um largo canteiro central, onde estão 

localizados o Cruzeiro da Matriz e o Obelisco da Prefeitura. 
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Figura 275 – Esquema espacial da Praça da Matriz. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

O edifício da Igreja Matriz é apartado da praça, pela passagem da Av. João Tomé, 

mais larga e movimentada (Figura 276). Apesar dessa segregação física, a unidade 

visual do conjunto foi mantida (Figura 277). Dessa forma, a centralidade criada pela 

divisão da praça ao meio configura um eixo monumental institucional (Figura 278). A 

escala humana é recuperada ao adentrarmos as laterais da praça, que por serem 

bastante arborizadas, criam uma espécie de espaço fechado em si mesmo, um 

refúgio tanto da insolação, quanto do movimento de carros das ruas do entorno 

(Figura 279). 

Dentre essas ruas, os edifícios históricos da R. 24 de Maio, que antes configuravam 

um conjunto harmônico e padronizado para a praça, tiveram suas fachadas 

encobertas por placas e toldos coloridos ou foram substituídos por novos edifícios 

contemporâneos de maior escala, criando uma confusão visual de volumes 

desorganizados (Figuras 280 e 281). As outras ruas desse percurso, R. José de 

Alencar e R. Santos Dummont, preservam ainda alguns edifícios históricos e 

grandes árvores de sombra (Figuras 282 e 283). 
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 12 

Fonte: Acervo da autora. 

     

          Figura 276 – Av. João Tomé.                            Figura 277 – Igreja Matriz. 

    

        Figura 278 – Prefeitura Municipal.                  Figura 279 – Cruzeiro e praça arborizada. 

    

 Figura 280 – Canteiro central da R. 24 de Maio.        Figura 281 – Lojas na R. 24 de Maio. 
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          Figura 282 – R. José de Alencar.                       Figura 283 – R. Santos Dummont.    

 

A R. 24 de Maio continua duplicada no sentido norte, até alcançar a Praça do 

Mercado, que passou a se chamar Pç. Pinto Martins, em homenagem ao aviador 

camocinense (Figura 284). Nesse ponto, onde iniciamos o Percurso 13, vemos uma 

escultura de avião, que pareceria decolar por entre as árvores, não fossem os 

muitos barracos armados atrás do monumento (Figura 285). Caminhando mais à 

frente, mal podemos enxergar o edifício do antigo Mercado Público, o qual foi 

praticamente cercado por barracos e árvores, ao ponto de passar despercebido pelo 

observador distraído (Figura 286).  

 

Figura 284 – Esquema espacial da Praça do Mercado. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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IMAGENS SEQUENCIAIS – PERCURSO 13 

Fonte: Acervo da autora. 

    

 Figura 285 – Monumento da Pç. do Mercado.       Figura 286 – Árvores a noroeste da praça. 

    

    Figura 287 – Antigo e Novo Mercado.        Figura 288 – Mercadinho e Novo Mercado atrás. 

    

Figura 289 – Mercadinho na R. J. Maria Veras.     Figura 290 – Barracas a sudeste da praça. 

 

Continuando o percurso na direção leste, pela R. da Independência, finalmente 

temos uma vista desobstruída para o antigo Mercado Público. No entanto, a obra de 

construção do Novo Mercado Público de Camocim, na frente da antiga edificação, 
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sugere que sua alta estrutura metálica encobrirá também esta fachada (Figura 287). 

Virando na direção sul, a praça é margeada pela R. J. Maria Veras, outra via 

duplicada para comportar o trânsito do novo centro comercial, que vem perdendo a 

escala humana, devido às substituições de antigos edifícios comerciais por lojas 

contemporâneas, algumas delas com dimensões bastante desproporcionais àquelas 

pré-existentes.  

No espaço da praça, encontramos um pequeno mercado, conhecido como 

Mercadinho, construído na frente do antigo Mercado Público (Figura 288). Esse 

edifício segue a tipologia de mercados simétricos e alpendrados, criando uma 

calçada ampla e coberta na R. J. Maria Veras, por onde se pode caminhar livre da 

insolação (Figura 289). O mesmo ocorria do outro lado do Mercadinho, porém com a 

construção da primeira parte do Novo Mercado Público, muito próximo a seu 

alpendre, esse efeito de rua coberta foi perdido. Essa estrutura exagerada ocupa o 

estreito espaço entre o Mercadinho e o antigo Mercado Público e, avistada desde a 

rua, causa a impressão de “ter surgido do nada” e “pousado” entre esses dois 

edifícios históricos.  

Continuando pela R. J. Maria Veras em direção ao sul, vemos uma proliferação de 

boxes, barracas e quiosques distribuídos aparentemente sem nenhuma ordem pelo 

espaço da praça, criando um aspecto de feira permanente (Figura 290). De fato, a 

Praça do Mercado é caracterizada pela ocupação dos espaços públicos com 

barracos e quiosques por todos os lados. 

CARÁTER 

O setor Rio 

Em um dia ensolarado de céu limpo, vemos o nascer do sol por trás da Ilha do 

Amor, deixando as dunas e mangues escurecidos na sombra, destacando apenas 

seu perfil ondulado (Figura 291). À tarde, o sol poente ilumina essa paisagem 

natural, destacando suas cores e seus contornos (Figura 292). Por outro lado, em 

um dia de céu parcialmente nublado, as grandes nuvens formadas filtram a luz solar 

que incide sobre a da foz do Rio Coreaú, criando diversas nuances de cores.  

Na água do rio esse efeito é bastante notável. O sol incidindo diretamente sobre as 

ondas, cria reflexos muito claros, quase brancos. Porém, quando o sol está 
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momentaneamente encoberto por nuvens, a água adquire uma cor verde, que se 

intercala entre tons mais claros e mais escuros.  

     

Figuras 291 e 292 – Da esquerda para a direita: Nascer do sol por trás do manguezal e dunas 
iluminadas no final de tarde. 

Fonte: Acervo da autora. 

Desde o rio, vemos uma grande extensão de mangue de cor verde escura que, em 

certo ponto, está encoberta pelas dunas móveis. Essas dunas de areia amarela 

clara contrastam com o mangue e com a água escura do rio e reluzem ao alcançar o 

céu. Devido às suas ondulações, essas dunas possuem beleza escultural e 

assumem diferentes nuances dependendo de como a luz solar incide sobre elas. 

Entre coqueiros e carnaúbas dispersos pelo areal, os únicos sinais da presença 

humana na margem direita do rio são as barracas de palha. Portanto, este é um 

panorama propício à contemplação de belezas naturais quase intocadas.  

Mirando a margem esquerda, vemos os edifícios do Terminal Pesqueiro e da antiga 

Estação Ferroviária, e pondo um olhar mais atento, reparamos nos vestígios do 

trapiche de madeira do antigo porto, próximo ao muro do aterro. Esse é um quadro 

nostálgico para aqueles que viveram a época de apogeu do porto e da ferrovia em 

Camocim, porém, hoje, sem a animação de pessoas chegando e partindo (Figuras 

293 a 295). Embasando a Orla Antiga, avistamos o aterro de pedra, e acima dele, a 

antiga mureta, pintada às vezes em cores harmônicas com a paisagem urbana, mas 

outras vezes, em cores fortes e contrastantes. Além das cores da mureta, nesse 

trecho, vemos muito verde das árvores do calçadão e das praças, entre castanholas 

e coqueiros. 

Quando observamos a Orla Norte desde o rio, identificamos as muitas cores das 

embarcações aportadas na margem natural e do casario heterogêneo, em diferentes 

tamanhos e ritmos. Não há vegetação na beira do rio, apenas os coqueirais 
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adornando o horizonte por detrás das casas. Uma grande profusão de embarcações 

sai para a pesca, entre botes e canoas, com suas imensas velas brancas.  

Com a maré enchendo, o mar começa a invadir o rio, mudando sua correnteza na 

direção sul e aumentando o movimento das ondas, agora mais agitadas. Alguns 

barcos à vela deslizam rapidamente sobre as águas, levados pelo vento que sopra 

forte, aumentando assim a sensação de dinamicidade do lugar.  

 

   

Figuras 293, 294 e 295 – De cima para baixo, da esquerda para a direita: fotos do edifício da Estação 
Ferroviária visto desde o rio atualmente, em 1935 e sem data. 

Fontes: Acervo da autora (Fig. 293) e acervo do IPHAN-CE (Fig. 294 e 295).  

Nesse percurso, o rio e suas margens estão cheios de vida humana. Desde o rio 

observamos o labor dos pescadores, a habilidade com que conduzem seus botes e 

canoas a vela, os esforços que empregam para vencer as ondas do mar que 

invadem a foz do rio (Figuras 296 e 297). Durante temporadas de férias, o rio recebe 

muitos surfistas e, junto aos barcos, multiplicam-se as velas de kitesurf. Ademais, as 

balsas atravessam o rio transladando turistas em veículos 4x4 da cidade até a Ilha 

do Amor. 
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Figuras 296 e 297 – Da esquerda para a direita: Barcos a vela navegando pelo rio em frente à Orla 
Norte. 

Fonte: Acervo da autora. 
 

No final da orla mais urbanizada, na Praia das Barreiras, avistamos imediatamente a 

cor alaranjada do solo das falésias e a cor verde dos coqueirais com mais 

intensidade (Figura 298). Também, vemos as dunas da Praia do Farol, de areia 

amarela clara e, ao final, o Farol do Trapiá, como uma estrutura esguia e branca, 

que brilha ao longe, isolada na praia. Ao norte, podemos ver as agitadas ondas do 

mar no horizonte, como uma fina linha branca e trêmula, dividindo as águas verdes 

do rio e o azul do céu (Figura 299).  

    

Figuras 298 e 299 – Da esquerda para a direita: falésias com coqueiral e linha do horizonte. 
Fonte: Acervo da autora. 

Percorrendo o rio por entre suas ilhas fluviais, observamos a vegetação do mangue 

que, dependendo da luz incidente, assumem diferentes nuances de verde intenso e 

verde brilhante em suas folhagens. Da densa massa de vegetação, podemos 

distinguir apenas as árvores que estão imediatamente às margens, cujas raízes 

nuas e emaranhadas embasam suas copas cheias (Figura 300). Nenhum sinal de 
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vida humana, apenas os sons e odores suaves da natureza são percebidos. O ritmo 

da vida animal pode ser observado no voo das garças brancas e dos caças-azuis, 

que pousam em seguida sobre as margens estreitas de areia do mangue. 

Navegando próximo à margem da Orla Sul, vemos algumas canoas, usadas por 

pescadores de caranguejo do Pantanal (Figura 301). Mas no Porto dos Coqueiros, 

convivem diversos tipos de embarcações: industriais ou tradicionais; de aço ou de 

madeira; em funcionamento ou abandonadas; em construção ou em conserto. 

Ambos os trechos da Orla Sul têm um caráter de precariedade e abandono, onde 

vemos casebres e estaleiros construídos em tijolo aparente ou madeira.  

   

Figuras 300 e 301 – Da esquerda para a direita: Ilha de mangue e canoas no Pantanal. 
Fonte: Acervo da autora. 

Nesse percurso, ouvimos nosso acompanhante, camocinense, explicar que essa 

perspectiva do Porto dos Coqueiros foi retratada pelo pintor camocinense Raimundo 

Cela, quando não havia ainda nenhuma habitação, apenas com o Complexo Ferro-

portuário e o coqueiral (Figuras 302 e 303).  

    

Figuras 302 e 303 – Da esquerda para a direita: Tela de Raimundo Cela intitulada Porto de Camocim, 
de 1939, e fotografia em ângulo semelhante, porém desde o Rio Coreaú. 

Fontes: BARBOSA, 2010 (Fig. 302) e acervo da autora (Fig. 303). 
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Essa mesma descrição foi corroborada em relatos de outros moradores de Camocim 

ao recordarem o tempo em que se deslocavam até a “praia” dos Coqueiros, como 

era conhecida essa margem desabitada na periferia da cidade, para assistirem a 

partida das canoas durante as regatas e procissões marítimas. Atualmente, o local 

se tornou o lar de marisqueiros e pescadores, podendo-se observar a vida cotidiana 

dessas famílias em seus quintais à beira do rio. 

Aproximando-nos do Terminal Pesqueiro, o ambiente adquire um aspecto industrial, 

dadas as grandes dimensões dos edifícios e o uso de materiais como ferro, aço e a 

cerâmica verde escuro que reveste as caixas d‟água. Apesar de as atividades 

haverem diminuído atualmente, ainda vemos certo movimento de trabalhadores no 

trapiche do Terminal, atracando barcos, desembarcando pescados e se preparando 

para a próxima partida para o mar. 

O setor Ilha do Amor 

Do topo das dunas, a oeste, além da fina linha da cidade e do manguezal, temos 

uma vista imensamente azul, em que o rio reflete as cores do céu. A leste, o cenário 

é dominado pela areia clara, por todos os lados (Figura 304). Sua superfície 

ondulada é pontuada por poucas carnaúbas e, na quadra invernosa, vemos surgir as 

águas cristalinas das lagoas dunares. No restante do ano, o espaço é bastante 

árido, sendo difícil permanecer por muito tempo sob o sol forte. 

 

Figura 304 – Campo de dunas e vegetação na Ilha do Amor. 
Fontes: Acervo da autora. 

Em horários de maior insolação, esses campos de dunas permanecem praticamente 

inóspitos, os poucos que se aventuram a caminhar por esse ambiente desértico são 

turistas em busca de sossego e lazer próximo às lagoas. Quando nos direcionamos 
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ao leste, o vento forte carregando a areia de longe é o único ruído que se pode 

ouvir, provocando uma sensação de isolamento do mundo.  

O setor Orla Antiga 

Caminhando ao longo da Orla Antiga, observamos as cristas brancas das pequenas 

ondas que se formam no rio durante a maré cheia, trazendo a dinamicidade do mar 

para mais próximo de nós. Quando as ondas alcançam com mais força as pedras do 

aterro de contenção, podemos sentir os respingos de água no rosto.  

A mureta da Orla Antiga faz parte da história de Camocim, conformando e 

adornando as margens do rio desde os anos 1950 (Figura 305). Com detalhes 

vazados em formato de semicírculos e pilaretes mais altos, marcados por luminárias 

em seu topo, a mureta está pintada em cores terrosas, harmonizando com a 

paisagem natural e com o piso da orla (Figura 306). O novo Píer Turístico, com 

estrutura metálica e detalhes em madeira, tem formas delgadas e leves, mas está 

evidenciado nesse ambiente, devido à cor branca de suas superfícies. Ao anoitecer, 

o ritmo das pequenas lanternas da mureta, que brilham no céu escurecido, sinaliza o 

caminho ao longo do calçadão. As luminárias do píer quebram esse ritmo e nos 

guiam a adentrar o breu do rio. Além disso, do outro lado, ainda podemos enxergar a 

areia clara das dunas, destacadas entre o rio e o mangue escuros. 

    

Figuras 305 e 306 – Da esquerda para a direita: mureta da Orla Antiga antes e atualmente. 
Fonte: Acervo pessoal de Fernando Cela (Fig. 305) e acervo da autora (Fig. 306). 

Ao longo da Orla Antiga, percebemos que existe um cuidado paisagístico nos 

espaços públicos, com a mureta, com o Píer Turístico, como também com a 

presença da vegetação de arbustos e árvores de sombra. Ainda mais, o piso do 

calçadão da Av. Beira Mar, pavimentado em pedra cariri, de cor amarela, 

semelhante a da areia das dunas, é arrematado por um detalhe no meio fio, que 
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remete à cultura pesqueira local: uma faixa em pedra portuguesa branca e preta, 

com o desenho de um peixe, que se repete seguindo um ritmo até o final da orla 

(Figura 307).  

Em algumas partes dessa orla, a faixa de asfalto domina o espaço da avenida e a 

quantidade de árvores diminui, aumentando assim a sensação de desconforto 

térmico devido à forte insolação. No entanto, para amenizar o calor, contamos com 

muita ventilação. O vento forte se sente na pele e se percebe através da visão. As 

dunas estão sempre em transformação pela ação eólica e, nos finais da tarde, é 

possível vermos uma “nuvem” de areia sobre elas. Essas tempestades de areia 

atingem as ruas da orla e invadem as casas dos moradores, os quais comentam que 

na cidade “nada fica no lugar”, devido ao vento. Além disso, o som do movimento 

das ondas e das folhagens das árvores e o “uivo” produzido pelo vento ao 

atravessar os edifícios “testemunham” sua presença constante no lugar. 

     

Figuras 307, 308 e 309 – Da esquerda para a direita: piso da orla decorado com peixes, homem 
pescando no patamar e outro caminhando pelo calçadão. 

Fonte: Acervo da autora. 

Junto ao paisagismo, o movimento de pessoas, dada as atividades turísticas e a 

proximidade com o Centro, confere uma boa vida pública e social à Orla Antiga. Nos 

finais de tarde, com o pôr-do-sol, o clima se torna mais ameno e os moradores 

começam a sair de suas casas. Na Praça do Amor, jovens e idosos descansam nos 

bancos e caminham pelo calçadão. Percebemos grupos de turistas admirando a 

vista e pessoas pescando com linhas e anzol, escoradas na mureta ou sobre os 

patamares de pedra que dão acesso ao rio (Figuras 308 e 309). Nesse horário, o 



278 
 

movimento de carros começa a aumentar, chegando a incomodar, pois é muito 

próxima essa área de lazer da orla.  

Desde a praça da antiga Estação Ferroviária, avistamos o monumento com o nome 

da cidade destacando ao fundo o cenário natural da Ilha do Amor, situada do outro 

lado do rio, mas “dá as costas” para a antiga Estação, apesar do apelo estético da 

arquitetura neoclássica desse imponente edifício histórico (Figuras 310 e 311).  

    

Figuras 310 e 311 – Da esquerda para a direita: Monumento “de frente” para a llha do Amor e “de 
costas” para a antiga Estação Ferroviária. 

Fonte: Acervo da autora. 

Essa praça é bem sombreada, porém pouco frequentada por moradores e turistas. 

Nessa tarde de visita, avistamos apenas alguns homens sentados nos degraus da 

Estação, provavelmente trabalhadores do Terminal Pesqueiro descansando, e 

algumas moças conversando, sentadas nos bancos da pequena praça lateral 

(Figura 312). 

 

Figura 312 – Homens sentados nos degraus da antiga Estação Ferroviária. 
Fonte: Acervo da autora. 
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O casario histórico remanescente da Orla Antiga possui, em geral, fachadas em 

estilo eclético, ornamentadas e pintadas em tons pastéis, com portas e janelas de 

madeira em venezianas (Figura 313). Esse tipo de esquadria permite a entrada de 

muita ventilação no interior das casas, produzindo um ruído constante. Alguns 

desses edifícios estão apenas com a fachada preservada e o terreno vazio, 

mantendo as esquadrias sempre fechadas para a rua. Outros foram transformados 

em lojas de artesanato ou restaurantes. Ainda que existam alguns edifícios 

históricos preservados, o aspecto do casario é bastante heterogêneo, devido a sua 

substituição gradativa por novas edificações maiores e mais vistosas, com fachadas 

em cores fortes e grandes esquadrias de alumínio e vidro. Além de residências, 

esses edifícios abrigam pousadas, restaurantes e pequenos comércios.  

 

Figura 313 – Edifícios históricos da Orla Antiga ocupados por restaurantes. 
Fonte: Acervo da autora. 

O setor Orla Norte 

A grande quantidade de botes bastardos e canoas de quilha, de tamanhos e cores 

diversas, enfileirados lado a lado, cria uma ambiência viva e diversa na Orla Norte. A 

profusão de cordas ancorando os barcos e ocupando a margem de areia deixa claro 

que esse território pertence aos pescadores.  

No horário de fim de tarde, os pescadores já voltaram de suas empreitadas pelo mar 

e tomam o calçadão, atracando seus barcos, vendendo peixe recém-pescado, 

fazendo pequenos reparos nas embarcações e conversando com colegas sobre o 

labor (Figuras 314 a 316). Nos diálogos presenciados, os principais temas 
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abordados pelos pescadores são a produção da pesca, os defeitos ou qualidades 

dos barcos e seus consertos, a narrativa das marés enfrentadas, entre outras 

“conversas de pescador”.  

     

Figuras 314, 315 e 316 – Da esquerda para a direita: Pescadores consertando embarcação, 
vendendo peixe e conversando na orla. 

Fonte: Acervo da autora. 

O piso na Orla Norte, revestido por uma pedra mais escura e texturizada que a 

pedra cariri da Orla Antiga, assemelha-se à areia da margem do rio, úmida e cheia 

de cascalho. A continuidade do detalhe em pedra portuguesa com os desenhos de 

peixes no piso da Orla Norte mantém a identidade da orla da cidade, fazendo ainda 

mais sentido nesse trecho, onde passamos a ver os pescadores e sentir o cheiro do 

pescado. 

Mesmo com toda a vivacidade, o espaço da calçada da orla nesse local sofreu uma 

diminuição, resultante do alargamento da via asfaltada, o que obriga os pescadores 

a se amontoar e a atravessar a avenida para guardar as velas e materiais de 

reparos dos barcos no canteiro central (Figura 317). Ademais, praticamente não 

existem árvores de sombra, sendo bastante desagradável permanecer na calçada 

em horários de muita insolação. 

Por estarmos mais próximos do mar, o vento fica mais forte nesse trecho, trazendo 

muita areia das dunas, que se acumula no meio fio da avenida. Apesar de 

escutarmos o som do vento e das ondas deslizando suavemente pela margem de 

areia, o ruído dos carros que passam com velocidade é muito presente (Figura 318).  
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Figuras 317 e 318 – Da esquerda para a direita: material dos pescadores no canteiro central e areia 
acumulada no meio fio da Av. Beira Mar. 

Fonte: Acervo da autora. 

As casas mais simples da Praça do Ódus mantêm o estilo de fachada e telhado do 

início do séc. XX, enquanto as outras estão reformadas ou construídas em estilo 

mais contemporâneo, recebendo um segundo ou terceiro pavimento. Na Praça do 

Museu do Pescador, o casario possui um aspecto de abandono, ao passo que os 

hotéis mais isolados exibem fachadas contemporâneas, com esquadrias e guarda-

corpos de vidro.  

O setor Praia das Barreiras 

Alcançando as falésias, vemos o sol se esconder por trás dos coqueirais e iluminar 

as areias alaranjadas da Praia das Barreiras (Figuras 319 e 320). Uma praça 

semicircular assentada sobre as falésias serve de mirante para o panorama da foz 

do rio. Nesse ponto, quase não avistamos mais embarcações atracadas e 

percebemos que a areia é dominada por um cascalho escuro, com odor de maresia 

bastante forte. 

Entre as poucas construções existentes, destacam-se a Igreja Nossa Senhora de 

Lourdes e o Hotel Boa Vista, que possuem desenho contemporâneo e são 

revestidos em placas cerâmicas amarronzadas, que harmonizam com as cores da 

paisagem natural.  

No fim da tarde, a maioria das pessoas que passa pelo local está passeando ou 

fazendo cooper, aproveitando a bela vista e o clima mais ameno. Em grande parte 

do tempo, esse trecho da orla tem uma atmosfera de contemplação e tranquilidade, 

aproveitada pelos turistas que se hospedam nas imediações.  
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Figuras 319 e 320 – Da esquerda para a direita: Coqueiral e falésias no pôr do sol. 
Fonte: Acervo da autora. 

No entanto, as calçadas são estreitas e as pedras portuguesas apresentam muitos 

locais deteriorados, o que obriga os pedestres a dividir o espaço da pista asfaltada 

com os carros que transitam em alta velocidade entre a cidade e a praia ao norte. 

Além disso, o vento é tão forte que é preciso fazer certo esforço de resistência ao 

caminhar e o ruído do vento e dos veículos torna difícil mesmo uma conversação 

próxima. 

O setor Orla Sul 

No início da Orla Sul, caminhando pela R. Esplanada do Porto, notamos que a rua é 

um local desconfortável para se caminhar, pois o piso de paralelepípedo é bem 

irregular e não possui calçadas, nem árvores de sombra. O aumento da passagem 

de veículos, principalmente de carga, cria certa poluição sonora, o que agrava o 

incômodo dos pedestres.  

No entanto, o local é movimentado durante o dia e há considerável fluxo de pessoas, 

principalmente de homens que trabalham nas atividades do Terminal Pesqueiro. 

Aproveitando a sombra projetada pelos altos e antigos galpões, pescadores, donos 

de oficinas e pequenos comerciantes se encontram, trabalham, conversam e 

descansam. Esse tipo de ambiente, ainda hoje, remete ao que foi o antigo porto de 

Camocim. 

Alguns barracos de madeira, casebres e árvores de pequeno porte ocupam o 

espaço da rua, encobrindo parte do edifício da antiga Estação Ferroviária, que no 

passado deixava ver todas as suas fachadas (Figuras 321 e 322).  
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Figuras 321 e 322 – Da esquerda para a direita: Estação Ferroviária antes e atualmente.  
Fontes: CAPELO FILHO; SARMIENTO (2010) (Fig. 321) e acervo da autora (Fig. 322). 

Do outro lado da via, o antigo Cais do Porto é um edifício alto, branco e imponente, 

construído na década de 1950 em estilo art déco, que passou por uma reforma 

recente a fim de adaptá-lo ao uso atual de Terminal Pesqueiro (Figuras 323 e 324). 

Nessa intervenção, foram adicionadas marquises de metal e construídas duas altas 

estruturas de concreto anexas, revestidas em cerâmica verde escura, que 

descaracterizaram o edifício.  

    

Figuras 323 e 324 – Da esquerda para a direita: antigo cais do porto antes e atualmente.  
Fontes: Acervo de Fernando Cela (Fig. 323) e acervo da autora (Fig. 324). 

Logo após o Terminal, vemos os antigos galpões do porto, também em estilo art 

déco, convivendo com outros mais contemporâneos, entretanto, em geral todos têm 

uma aparência de desgaste. Ao final desse trecho, um fragmento do muro do antigo 

pátio de manobras, feito em tijolos de adobe, marca o início da orla menos 

urbanizada, de caráter ermo e selvagem, onde não encontramos mais o movimento 

de trabalhadores. 

Na margem do rio, à esquerda, vemos embarcações enferrujadas e quebradas e o 

manguezal ao fundo. À direita, temos o terreno do antigo pátio de manobras, com 

suas grandes ruínas em tijolos de adobe, tomadas pela vegetação nativa. Nessa 
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área, a faixa carroçável recebe piso de paralelepípedo, enquanto que a margem do 

rio e o antigo terreno da ferrovia mantêm o piso natural. Apesar da brisa agradável 

advinda do rio, a ausência de árvores de sombra pelo caminho torna o ambiente 

muito quente, principalmente, quando o sol está a pino.   

Na margem do rio ocupada pela comunidade dos Coqueiros, a via estreita é ladeada 

de pequenas casas, por entre as quais podemos registrar a atividade dos 

pescadores e de reparos nas canoas ancoradas, utilizadas por eles para a pesca no 

manguezal, de onde estão mais próximos (Figuras 325 e 326). 

Quanto mais avançamos por essa rua, mais se intensifica a vida urbana. Vemos 

pessoas passarem a pé ou em bicicletas. As calçadas se tornam um pouco mais 

largas, com algumas árvores de pequeno porte. As pessoas estendem suas roupas 

em varais na rua. Podemos ouvir música vinda de dentro das casas. Alguns homens 

se sentam sob o alpendre de um bar com ares de balneário e conversam ou 

descansam tranquilamente em pleno curso do dia.  

    

Figuras 325 e 326 – Da esquerda para a direita: varal entre casas e pescadores no Coqueiros. 
Fonte: Acervo da autora. 

O aspecto dos casebres, que parecem refúgios de tão baixos, e o contato estreito 

entre a vida particular dos moradores e o espaço público, acabam por conferir uma 

atmosfera intimista ao lugar. Esse trecho da Orla Sul é conhecido por outros 

camocinense como um lugar perigoso e “fora de Camocim”. Porém, percebemos que 

existe um senso de comunidade, em que todos se conhecem, e que para eles o 

lugar não representa nenhum perigo. Enfim, percebemos que essa comunidade usa 

o espaço da margem do rio como espaço de moradia, de trabalho e de lazer. Apesar 

da precariedade, o local é onde aquelas pessoas se sentem “em casa”. 
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Ao final da rua, no terreno da extinta Panair, onde pousavam hidroaviões no Rio 

Coreaú, até meados do séc. XX, podemos observar as ruínas das estruturas do 

antigo Hidroporto de Camocim (Figura 327 e 328). 

    

Figuras 327 e 328 – Da esquerda para a direita: terreno e antigas estruturas da extinta Panair. 
Fonte: Acervo da autora. 

O setor Coqueiros 

Ao longo do eixo da antiga ferrovia, pavimentado em piçarra, notamos pouco fluxo 

de veículos, mesmo durante o dia. Entretanto, apesar da forte insolação, algumas 

pessoas caminham a pé ou passam de bicicleta. O silêncio e a tranquilidade nos 

permite observar a natureza, a vegetação nativa crescida por entre as ruínas e 

muitas andorinhas sobrevoando o lugar.  

Ao encontrarmos a ruína das Oficinas, ao longe, passamos ao lado de um fragmento 

da imensa parede de adobe, isolado, próximo à via (Figura 329).  

     

Figuras 329, 330 e 331 – Da esquerda para a direita: ruínas das Oficinas e do Almoxarifado e antiga 
casa do diretor da ferrovia. 
Fonte: Acervo da autora. 
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Mais à frente, ao nos aproximarmos da ruína do Almoxarifado, verificamos sua 

magnitude e estado de degradação avançado (Figura 330). A monumentalidade 

dessas ruínas nos remete a um lugar de passado notável, mas que parece estar 

esquecido atualmente. Diferentemente desses edifícios, a antiga casa do diretor da 

ferrovia, em estilo neoclássico, permanece ocupada, bem cuidada e com o jardim e 

quintal repleto de vegetação, pois abriga a ACCAL (Figura 331).   

Desviando o muro de tijolo cerâmico construído atrás da antiga Estação, acessamos 

seu terreno pela mureta ornamentada do pátio lateral e vemos a fachada da Gare, 

com lambrequins de madeira arrematando o telhado e outros elementos originais 

também de madeira (Figuras 332 e 333). Apesar de suas belas proporções e 

tratamento estético, a vista dos fundos do edifício da Estação se encontra muito 

mais deteriorada que a fachada frontal. 

    

Figuras 332 e 333 – Da esquerda para a direita: mureta e calçada laterais e lambrequins da Gare da 
antiga Estação Ferroviária. 
Fonte: Acervo da autora. 

Entrando na Rua Gal. Tibúrcio, notamos que o paralelepípedo, seu material original, 

foi substituído recentemente por piso asfáltico. Ao olhar para os edifícios dos antigos 

armazéns, entendemos o porquê desse cuidado: um deles foi restaurado e outro, 

substituído por um novo edifício. Infelizmente, nessas intervenções não percebemos 

a intenção de manter seus traços originais, mas a de camuflá-los com pastiches 

históricos ou transformá-los completamente (Figuras 334 e 335).  
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Figuras 334 e 335 – Da esquerda para a direita: edifício original em 2013 e pastiche em 2019. 
Fonte: Acervo da autora. 

Os demais armazéns são assobradados ou térreos, mas com fachada alta e 

imponente. Ainda que mantenham suas características preservadas, a maioria está 

em estado precário. Na antiga Empresa de Algodão, o primeiro pavimento ruiu, 

restando sua fachada (Figura 336). O edifício ainda funciona como uma espécie de 

depósito ou oficina, mas ao entrarmos, percebemos que a estrutura apresenta sérios 

problemas, com risco de causar danos aos usuários.  

A vida neste trecho da rua é pacata, pois não há comércios nem serviços que 

intensifiquem o movimento de pessoas. Ainda assim, a calçada dos antigos 

armazéns é larga, o que demonstra que o fluxo de pedestres já foi intenso. Nos 

locais onde o piso de concreto da calçada está quebrado, podemos ver que, 

originalmente, o pavimento era feito em blocos de adobe. 

Do outro lado da rua, vemos as outras três antigas casas dos funcionários da 

ferrovia, que foram construídas em estilo neoclássico, assim como a casa do diretor 

e a própria Estação. Apesar de deterioradas, as casas são bem decoradas, com 

telhado aparente e jardins muito arborizados, conferindo um caráter bucólico à rua, 

em contraste com os altos armazéns (Figura 337). O clima nesta rua é agradável, 

graças à forte ventilação que vem do rio e passa pela vegetação existente nos 

quintais das casas e no terreno do antigo pátio de manobras, logo atrás. Podemos 

ouvir o canto dos pássaros e o som do vento balançando a copa das árvores, uma 

vez que o movimento de pessoas e carros é baixo. 
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Figuras 336 e 337 – Da esquerda para a direita: antiga Empresa de Algodão e antigas casas dos 
funcionários da ferrovia. 
Fonte: Acervo da autora. 

Na calçada, percebemos que há uma continuidade da mureta ornamentada da 

antiga Estação e do piso em pedra tosca, evidenciando que as casas faziam parte 

do mesmo conjunto de edifícios. Além disso, a partir da metade do quarteirão, o 

antigo muro de tijolos de adobe reaparece, demonstrando mais uma vez a conexão 

e a unidade do antigo complexo ferroviário (Figura 338).  

 

Figura 338 – Muro do antigo pátio de manobras com ruínas das Oficinas e caixas d‟água atrás. 
Fonte: Acervo da autora. 

Na esquina com a Rua 24 de Maio, vemos o novo edifício de características 

contemporâneas contrastando com o edifício da antiga Companhia de Força e Luz 

de Camocim, que apesar de estar em ruínas, possui fachadas decoradas e 

imponentes (Figuras 339 e 340). Este edifício é bastante marcante para a cidade, 

primeiramente, como um sinônimo de progresso, e em segundo lugar, como símbolo 

de efervescência cultural da época, pois pertencia à família Cela, onde trabalhou o 

famoso pintor Raimundo Cela. 
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Figuras 339 e 340 – Da esquerda para a direita: Contraste entre novos e antigos edifícios e detalhe 
da fachada da antiga usina de eletricidade de Camocim. 

Fonte: Acervo da autora. 

Ao longo da Rua 24 de Maio, percebemos o ritmo das reentrâncias do muro do 

antigo pátio de manobras, que continua por dois quarteirões à frente. Em 

determinados pontos, encontramos portões de acesso ao terreno do pátio, porém 

todos trancados. Por entre as brechas dos portões quebrados, podemos ver que 

existem pessoas ocupando o terreno para moradia e agricultura de subsistência 

(Figura 341). No entorno do terreno, algumas das casas da antiga vila de operários 

da ferrovia ainda preservam características originais das fachadas, tais como o ritmo 

das aberturas, com uma porta e duas janelas, e a decoração das aberturas e 

cornijas, marcadas por molduras e frisos.  

    

Figuras 341 e 342 – Da esquerda para a direita: Portão do muro do antigo pátio de manobras da 
ferrovia e moradora sentada à calçada da R. 24 de Maio. 

Fonte: Acervo da autora. 
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Cedo da manhã, a sombra projetada na calçada pelo antigo muro e pelas árvores é 

aproveitada por moradores da vila, que se sentam em alguns bancos existentes 

(Figura 342). Entre os moradores mais antigos, muito são filhos de ex-ferroviários e 

possuem memórias da época do trem e uma ligação afetiva com o lugar, ainda hoje. 

Em contraste com o pouco movimento de pedestres, a rua nesse horário tem um 

fluxo considerável de motocicletas e carros, indo e voltando do centro comercial, 

criando uma ambiência muito agitada para uma área tão residencial e familiar. 

Após a deflexão dessa rua ao sul, as casas da vila estão mais deterioradas, porém 

preservam melhor suas características originais. Acreditamos que isso se deva ao 

fato de as famílias que moram mais distante do centro terem menor poder aquisitivo 

para reformar suas casas. Na metade do quarteirão, com a substituição do antigo 

muro por uma cerca, a vista se abre para a mata de tabuleiros, enchendo nossos 

olhos de verde, além de proporcionar um clima mais ventilado.  

O setor Centro 

Ao caminharmos pelas ruas do Centro, de eixo leste-oeste, sentimos a brisa forte 

advinda do rio. Este vento se intensifica quanto mais nos aproximamos do Setor 

Coqueiros, devido aos grandes vazios urbanos existentes.  

Em sua maioria, as ruas do Centro são residenciais, com intensificação dos usos 

comerciais nas adjacências do centro cívico e comercial, isto é, no entorno das 

praças da Matriz e do Mercado. Nas regiões do Centro afastadas desse “núcleo”, o 

casario histórico está mais preservado e é composto, em geral, por casas com 

fachadas em estilo eclético, de ornamentação singela, marcando as aberturas e as 

platibandas (Figura 343). As ruas residenciais ainda mantêm a pavimentação em 

paralelepípedo, porém suas calçadas foram recobertas por finas placas de concreto. 

Em alguns casos, encontramos antigas árvores de grande porte, especialmente, a 

mongubeira, cujas raízes quebram as calçadas de cimento e deixam à vista o piso 

original de lajotas de adobe (Figura 344). 

Por preservarem em maior parte o uso residencial, essas ruas não possuem grande 

tráfego de veículos ou de pedestres, logo possuem uma atmosfera pacata e 

tranquila. É mesmo possível experimentar uma sensação nostálgica ao 

caminharmos por entre o casario mais preservado em alguns trechos.  
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Figuras 343 e 344 – Da esquerda para a direita: Casario preservado em rua de paralelepípedo e 
antigas árvores preservadas. 

Fonte: Acervo da autora. 

Contudo, nas imediações do centro cívico e comercial, as principais vias recebem 

muito tráfego de veículos e pedestres. Consequentemente, essas ruas foram 

asfaltadas e tiveram suas calçadas recobertas com placas de concreto, sendo mais 

conservadas e menos arborizadas que as do entorno residencial (Figura 345). 

Devido a essas características, em determinados horários de maior insolação, é 

bastante desconfortável caminhar por essas ruas.  

No centro cívico, as poucas casas preservadas apresentam aspecto mais 

rebuscado, tanto pelo alargamento dos lotes, e consequente aumento do número de 

aberturas e esquadrias, quanto pelo tratamento ornamental das fachadas, mais rico 

em detalhes. Algumas delas ainda preservam o ano de construção inscrito em 

detalhe na platibanda (Figura 346). Grande parte dessas casas foi transformada em 

instituições públicas ou comerciais e de serviços.  

    

Figuras 345 e 346 – Da esquerda para a direita: miscelânea de estilos arquitetônicos em rua 
asfaltada e fachada preservada de casa construída em 1922. 

Fonte: Acervo da autora. 
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Os principais edifícios históricos que marcam o núcleo cívico, a Igreja Matriz e a 

Prefeitura Municipal, estão bem preservados em suas características originais. A 

igreja possui características ecléticas, com uma única torre longilínea e pontiaguda 

marcando seu perfil. Historicamente ornadas em cores de tons pastéis; atualmente, 

as fachadas da igreja recebem um tom forte de laranja, inusitado para uma 

instituição religiosa (Figuras 347 e 348). O edifício da Prefeitura é mais horizontal e 

bastante robusto, com dois pavimentos e fachadas simétricas, desenhadas em estilo 

art déco dos anos 1950. 

     

Figuras 347 e 348 – Da esquerda para a direita: Tela de Raimundo Cela, intitulada “Igreja com 
figuras”, de 1924, e foto atual da Igreja Matriz, pintada em cor alaranjada. 

Fontes: https://www.galeriaalphaville.com.br/leiloes/163/lote/1 (Fig. 347) e acervo da autora. 

Além desses, o entorno congrega outros edifícios institucionais históricos bem 

preservados, tais como a Capitania dos Portos, a Escola João da Silva Ramos e o 

Instituto São José. Porém as edificações comerciais recentes são construídas em 

grande diversidade de formas e materiais em desarmonia com o pré-existente. 

A disparidade entre o novo e o pré-existente nessa área se torna muito evidente ao 

vermos o edifício modernista da Caixa Econômica construído em frente às ruínas do 

antigo Sport Club de Camocim, um dos símbolos da Belle Époque e da 

efervescência cultural da cidade no início do séc. XX (Figuras 349 e 350). Esse 

edifício foi destruído por um incêndio, ainda no período do auge de seu 

funcionamento, mas nunca foi recuperado, restando como uma das ruínas mais 

significativas e emblemáticas para os camocinenses.  

https://www.galeriaalphaville.com.br/leiloes/163/lote/1
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Figuras 349 e 350 – Da esquerda para a direita: ruína do antigo Sport Club de Camocim e o edifício 

da Caixa Econômica Federal. 

Fonte: Acervo da autora. 

Em meio ao tráfego do entorno, a praça cívica figura como um oásis. As árvores 

antigas de grande porte, sob as quais caminhamos, entre canteiros de flores e 

alguns bancos de madeira, dão um caráter de bosque ao lugar. Por ser muito 

agradável e bonita, a praça é bem frequentada, recebendo pessoas de todas as 

idades, desde os moradores mais idosos, que conversam sentados nos bancos, até 

adultos e crianças da escola mais próxima (Figuras 351 e 352). 

    

Figuras 351 e 352 – Da esquerda para a direita: idosos sentados em banco e adultos e crianças 

reunidas na Praça da Matriz. 

Fonte: Acervo da autora. 

Por seu turno, na região da Praça do Mercado e seu entorno, o uso comercial 

predomina sobre o institucional. Nessa praça, também convivem edifícios de estética 

contrastante: o antigo Mercado Público e o Mercadinho, de alvenarias largas, com 

platibandas decoradas e alpendres de telha colonial; o novo Mercado Público, de 

estrutura e cobertura metálicas, com dois pavimentos; e ainda as barracas e 
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quiosques de alvenaria e madeira (Figura 353). Nessas barracas, distribuídas na 

porção leste da praça, é vendida uma variedade de produtos, entre souvenires, 

roupas, lanches etc., o que mantém a movimentação de pessoas no local. 

Nas imediações dessa praça, resistem alguns armazéns e lojas do início do séc. XX, 

em grande parte desocupados. Em geral, possuem fachadas com várias portas, 

dispostas em ritmo, e poucos elementos decorativos, apenas frisos nas cornijas e 

molduras nas aberturas. Ademais, alguns desses edifícios são assobradados, como  

a farmácia Santa Branca, por exemplo (Figura 354). Entretanto, a maioria dos 

edifícios históricos do centro comercial sofreram modificações na fachada e na 

estrutura ou foram destruídos e substituídos por construções contemporâneas, com 

características incompatíveis com o entorno. 

    

Figuras 353 e 354 – Da direita para a esquerda: contraste entre as arquiteturas do antigo e do novo 

Mercado Público, e fachadas de edifícios históricos encobertas por toldos e placas. 

Fonte: Acervo da autora. 

Além da poluição visual na praça e em seu entorno, provocada pela miscelânea de 

edifícios em estilos muito discrepantes, a circulação de muitos pedestres, 

motocicletas e carros nessa área, somada às propagandas disseminadas pelas lojas 

em volume muito alto, acarretam uma forte poluição sonora. Apesar disso, na porção 

oeste da praça, as grandes árvores remanescentes propiciam uma área de refúgio 

sombreado, onde os comerciantes descansam no intervalo de seu labor.  

ESPÍRITO DO LUGAR 

A foz do rio Coreaú é uma porta natural do continente para o oceano, em que a 

perspectiva se estende para o infinito mar. O rio conduz suas águas em direção ao 

norte, na maré baixa, e recebe as ondas do mar na direção oposta, durante a maré 

alta. Esses movimentos expressam ambos os caminhos, norte e sul, de entrada e de 
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saída dos navios e trens, através dos quais a cidade de Camocim se expandia para 

o mundo, no período em que possuía um complexo ferro-portuário ativo.  

Ainda que suas portas marítimas estejam encerradas para as atividades portuárias, 

Camocim permanece aberta e conectada ao rio e à natureza rica e exuberante de 

sua foz. Em um lance de vista, encontramos o mangue, as dunas, as falésias, a 

praia e o mar, além do próprio rio. Com tal diversidade de elementos reunidos em 

um mesmo lugar, é quase impossível não parar e admirar esse cenário. Portanto, a 

orla da cidade, virada de frente para a foz do rio, possui uma veia contemplativa.   

Além disso, o porto e a ferrovia deixaram marcas na cidade, tanto em seu espaço 

físico, quanto na memória de seus moradores. Alguns dos mais antigos apontam 

saudosos para o edifício da antiga Estação Ferroviária e lamentam, até hoje, a perda 

do ramal que trouxera vida e prosperidade à cidade. Mesmo degradados ou em 

ruínas, os edifícios do antigo Complexo Ferro-portuário continuam a mexer com o 

imaginário dos camocinenses, graças à sua imponência e resistência ao tempo.  

Muitos outros edifícios remanescentes desse período, entre antigas casas 

comerciais, clubes, cinemas, mercado, igreja e residências, são como “pistas” que 

ajudam a remontar e contar a história da cidade. Ao percorrermos as ruas da Orla 

Antiga, do Centro e do Coqueiros, deparamo-nos constantemente com essas 

“pistas”, verdadeiros objetos de identificação dos camocinenses com a cidade à qual 

pertencem.   

Atualmente, com a perda do papel tão marcante de entreposto comercial, a cidade 

assumiu sua primeira e mais essencial vocação, a pesca. Seja no mangue, no rio ou 

mar adentro, vemos os pescadores retirarem da natureza o produto que sustenta a 

economia da cidade. Sem um período histórico propriamente definido, presume-se 

que a pesca em Camocim seja uma atividade tão antiga quanto a própria ocupação 

da foz do Rio Coreaú. Tanto a pesca artesanal quanto a construção e reparo das 

embarcações tradicionais a vela são ofícios que fazem parte do cotidiano da cidade. 

Assim, os inúmeros botes bastardos e canoas de quilha marcam o lugar, seja com 

suas velas içadas pelo rio e em alto mar ou com seus cascos ancorados ao longo de 

da orla. A presença dos pescadores e suas embarcações, tão próximos à cidade, 

proporciona um contato direto com os moradores, criando-se um sentido de 

pertencimento a esse ambiente pesqueiro.  
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Semelhante ao movimento de atracagem e partida dos barcos, também muitos 

camocinenses relatam que têm partido para regiões mais prósperas, em busca de 

melhores oportunidades, porém sem deixar de visitar, sempre que possível, a cidade 

onde lançaram sua âncora existencial. Esse apego ao lugar é muito compreensível, 

uma vez que seus elementos concretos proporcionam tanto um sentido de 

orientação, quanto de identificação. 

Um exemplo disso são os eixos percorridos pelo sol (leste-oeste) e pelo rio (norte-

sul), os quais determina a vivência na orla, tornando muito evidentes essas quatro 

direções. O próprio tecido do centro da cidade expressa essa orientação, facilitando 

ainda mais a localização do observador ao caminhar por suas ruas ortogonais. 

Observemos, a horizontalidade da paisagem urbana é realçada por alguns marcos 

verticais simbólicos, especialmente, pela torre da Igreja Matriz, notada desde muitos 

pontos da cidade, como um sinal de proximidade com o centro cívico.   

Porém, para além de uma fácil orientação, os elementos que fazem com que os 

moradores se identifiquem com o lugar e se sintam “em casa” – a brisa do mar 

refrescando a cidade, trazendo consigo a areia das dunas da outra margem do rio; o 

movimento de pescadores na orla, vendendo peixe, consertando seus barcos ou 

guardando suas velas; os edifícios do antigo Cais do Porto e da Estação Ferroviária, 

assim como a antiga mureta, os quais particularizam a paisagem da orla antiga; o 

cenário nostálgico do extenso terreno da antiga ferrovia, com suas grandes ruínas 

ao longe; as pacatas ruas do Centro, cujo casario antigo ainda preservado inspira as 

memórias mais íntimas dos moradores; e as praças do Centro, em sua porção cívica 

e comercial, onde se concentram os edifícios históricos mais relevantes para a vida 

urbana de Camocim – são o que torna a experiência em Camocim tão significativa.  

Partindo dessas considerações, acreditamos que o território da foz do Rio Coreaú 

configure um lugar, cujo genius loci é expresso em seus elementos concretos, 

deixando de ser apenas um espaço abstrato, para assumir um significado para o 

mundo, o que concorre para sua apreensão como uma paisagem de interesse 

cultural. 
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5.7. VALORAÇÃO E DELIMITAÇÃO TERRITORIAL 

 

Nesta última etapa do método, aplicamos os critérios de valoração de bens 

patrimoniais – singularidade, homogeneidade ou representatividade – à paisagem de 

Camocim, atendendo ao principal objetivo desta pesquisa de verificar seus valores 

como paisagem de interesse cultural. Para tanto, examinamos as dinâmicas 

combinadas entre aspectos naturais e culturais, compreendemos as realidades da 

vida local e as referências de cultura da comunidade, inter-relacionando esses 

elementos e formulando a ideia da Paisagem de Interesse Cultural de Camocim 

(PICC). 

SINGULARIDADE  

Muitos argumentos quanto à singularidade de alguns dos bens patrimoniais 

integrantes desta paisagem foram apresentados nos estudos e documentos 

empreendidos pelo IPHAN, os quais se mostraram relevantes para a atual pesquisa. 

No entanto, a existência desses bens per se não justificaria a chancela da paisagem 

cultural. Portanto, cabe a esta pesquisa estender a aplicação desse critério ao 

sistema complexo de aspetos que configura a paisagem de Camocim, ao mesmo 

tempo em que reiteramos alguns apontamentos do IPHAN coerentes com essa 

abordagem.  

As considerações de Amyr Klink, que aponta a orla de Camocim como o maior porto 

urbano de embarcações tradicionais a vela do Brasil, quiçá do ocidente, e a 

existência neste porto da maior concentração de botes bastardos do litoral cearense 

e brasileiro, os quais integram o rol de bens do patrimônio naval do Brasil, de fato 

são qualidades que particularizam essa paisagem. O reconhecimento preliminar do 

IPHAN atentou a comunidade científica e artística, como também a própria 

sociedade cearense e camocinense, para a relevância desse patrimônio nacional, 

multiplicando-se assim as manifestações das diferentes visões sobre esses 

artefatos.  

No contexto regional da Paisagem Cultural do Litoral Noroeste do Ceará (PC-LNC) e 

circunvizinhanças, Camocim é a única cidade portuária formada no séc. XIX a ter 

seu núcleo original instalado próximo e voltado para a desembocadura de um rio no 
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oceano. Ao compararmos a outras paisagens portuárias desenvolvidas no mesmo 

período, tais como em Fortaleza e Parnaíba/PI, identificamos que a implantação do 

centro histórico em margens ribeirinhas tão contíguas ao mar é um traço 

característico da configuração territorial da PICC.  

O complexo de edifícios históricos ferroviários e portuários de Camocim consiste no 

único sítio de maiores proporções dentro da Paisagem Cultural do Ramal Ferroviário 

Camocim-Sobral (PC-RFC), existindo outro semelhante apenas em Fortaleza. Tal 

notoriedade acarretou a realização do estudo de tombamento desse complexo pelo 

IPHAN, no qual foi ressaltada a necessidade de se incluir esses bens nos estudos 

de paisagem cultural em Camocim. Diferentemente do caso de Fortaleza, o antigo 

Complexo Ferro-portuário de Camocim se particulariza pela relação visual imediata 

entre suas estruturas – estação, galpões, armazéns, oficinas, caixas d‟água e 

residências de funcionários – e as margens da foz do Rio Coreaú, destacando-se e 

tornando-se um marco contemplado desde muitos pontos do rio e da cidade.   

Ademais, através da observação direta do lugar, consideramos que a PICC possui 

qualidades perceptivo-formais singulares, com uma configuração espacial facilmente 

identificável pela combinação de elementos concretos – o leito do rio, as ilhas de 

mangue, as dunas, as falésias, os coqueirais e, no núcleo urbano, o antigo cais do 

porto, os imponentes edifícios ferroviários, o casario histórico do centro, os portos de 

barcos a vela e a atividade dos pescadores ao longo da orla urbana – a qual 

evidencia um apurado sentido de lugar e uma potencial atratividade turística. 

REPRESENTATIVIDADE 

A adoção da medida de singularidade ou peculiaridade no exame da PICC revela 

valores imprescindíveis para seu reconhecimento como bem patrimonial. Não 

obstante, a utilização unicamente desse critério poderia excluir elementos 

característicos dessa sociedade ou simbólicos para a população local.  

Aplicando parâmetros de representatividade nesta análise, identificamos valores 

atribuídos à combinação de elementos materiais e imateriais, naturais e feitos pelo 

homem, na paisagem de Camocim, bastante expressivos da cultura regional tanto 

da PC-LNC, quanto da PC-RFC, uma vez que se encontra em um ponto de 

confluência entre as duas.  
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Os elementos relacionados às atividades de pesca artesanal e marcenaria naval – 

modos de vida, saberes, festividades, celebrações religiosas, artesanato e 

gastronomia – interagem no território da foz do Rio Coreaú, de maneira que traduz 

os principais aspectos da cultura do litoral noroeste do Ceará em um único lugar.  

A pesca em canoas, em especial, é bastante significativa por ser uma tipologia de 

embarcação própria dessa porção do litoral, encontrando-se em grande 

concentração no local. Além disso, não há indícios do princípio da construção e uso 

das canoas de quilha em Camocim, o que pressupõe uma origem imemorial. Por 

sua vez, as técnicas de construção do bote bastardo, como vimos, foram trazidas 

por carpinteiros de Aracati, a partir dos anos 1970 e 1980. Independente de sua 

proveniência, esses botes se harmonizaram tão bem com as condições ambientais e 

socioeconômicas locais, que se multiplicaram, inserindo-se no cotidiano dos 

pescadores e compondo, junto às canoas, o cenário da orla de Camocim há 

décadas.  

As celebrações e festividades que acontecem em Camocim – procissões marítimas, 

regatas de canoas, folguedo do coco de praia, entre outras – fazem parte de 

tradições populares, ainda mantidas em algumas localidades da região. Da mesma 

maneira, o artesanato e a gastronomia típicos produzidos na cidade, contribuem 

para sua identificação com os costumes simples da sociedade praiana do noroeste 

cearense.  

O ambiente natural onde essa cultura se desenvolveu, a foz do Rio Coreaú, reúne 

os ecossistemas de faixa de praia, dunas, manguezal e tabuleiros pré-litorâneos, 

cuja composição harmônica reflete as diferentes paisagens existentes ao longo da 

PC-LNC e vem servindo de inspiração para os artistas locais, desde Raimundo Cela 

até os contemporâneos. Ademais de sua relevância ecológica e econômica, alguns 

desses elementos adquiriram também uma carga simbólica para os camocinenses, 

como, por exemplo, a Ilha da Testa Branca, a qual passou a ser chamada de Ilha do 

Amor devido à lenda do navegador holandês que se apaixonou por uma índia nativa 

de Camocim. A própria foz, onde o rio encontra o oceano, possui um grande 

significado, uma vez que propiciou o desenvolvimento dessa sociedade desde os 

primórdios da ocupação desse território como importante porto da região até o atual 

momento, em que a pesca assegura o sustento de muitas famílias.  
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Assim como o porto, a construção do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral, em um 

segundo momento, contribuiu como um fator fundamental para a prosperidade de 

Camocim, como também de parte da região norte do Ceará, servida pela antiga 

ferrovia. A presença de heranças culturais desse período adquire maior 

representatividade na cidade de Camocim, tanto pela concentração significativa de 

bens imóveis nos antigos porto e pátio de manobras, em estados diversos de 

conservação, como pela preservação da memória coletiva, através da oralidade, da 

promoção de eventos comemorativos e da produção literária e iconográfica.   

Ademais das atividades portuária e ferroviária, os processos de melhoramento e 

crescimento urbanos decorrentes do apogeu socioeconômico e cultural, entre finais 

do séc. XIX e meados do séc. XX, deixaram vestígios materiais no centro histórico e 

na orla antiga da cidade – o tecido urbano ortogonal regular, os edifícios térreos e 

sobrados em estilo eclético e neoclássico, os equipamentos urbanos, tais como: a 

Igreja Matriz, a Prefeitura Municipal e o antigo Mercado Público, e o paisagismo e 

mobiliário das praças da Matriz, do Mercado e do Coreto. Esses testemunhos 

expressam as transformações e modernizações ocorridas nas cidades ferroviárias 

da PC-RFC, como também retratam a história local de Camocim, desde os 

acontecimentos extraordinários até os hábitos dos moradores à época. Através das 

vivências de diferentes gerações, esses espaços históricos passaram por constantes 

ressignificações e assumiram uma dimensão cultural de lugar para a comunidade, 

pelo qual ela criou um sentimento de pertencimento e identificação.  

Além disso, o patrimônio cultural desse período aparece de forma mais sutil nos 

modos de vida e nas manifestações artísticas da sociedade camocinense. A cidade 

de Camocim já consistiu em um polo de efervescência cultural regional, por onde as 

novas tecnologias, ideias progressistas e vanguardas de arte da Europa e Estados 

Unidos “desembarcavam” antes mesmo de alcançarem a cidade de Sobral. Em 

virtude disso, a cidade se tornou base de um dos embriões da militância comunista 

no Estado e um berço de muitas personalidades ilustres para o Ceará e para mundo, 

como, por exemplo, o aviador Pinto Martins, o poeta simbolista Lima Barreto e o 

pintor e escultor Raimundo Cela. Apesar da decadência das últimas décadas, a 

comunidade de Camocim ainda possui uma organização sólida de sindicatos e 

associações de trabalhadores, assim como muitos artistas plásticos, músicos e 

escritores ativos, fomentadores da cultura erudita e popular na cidade.  
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HOMOGENEIDADE 

Consideramos que a PICC atende aos critérios de singularidade e 

representatividade, de acordo com os argumentos apresentados anteriormente. Por 

outro lado, acreditamos que não cabe aplicar o critério de homogeneidade a uma 

paisagem composta por tantos elementos diferentes combinados de maneira 

desuniforme, como a paisagem em questão.    

DELIMITAÇÃO TERRITORIAL 

Nesta última etapa, esboçamos a delimitação da Paisagem de Interesse Cultural de 

Camocim (PICC), considerando que o caráter fluido da paisagem incita o 

reconhecimento de processos dominantes e/ou hegemônicos e de suas rupturas, 

assim como a identificação da “unidade orgânica” da paisagem, através dos 

processos que representam uma dinâmica em comum.  

Portanto, procuramos envolver os principais traços definidores da paisagem – o 

curso do Rio Coreaú, as dunas, a faixa de praia, as ilhas fluviais de mangue, as 

falésias, toda a orla urbana, os portos de embarcações a vela, o casario do centro 

histórico, o eixo da antiga ferrovia e o antigo Complexo Ferro-portuário – assim 

como sua zona de entorno, considerando todos os aspectos que caracterizam o 

patrimônio cultural dessa paisagem em suas diversas dimensões: social, econômica, 

política, ambiental, cultural e territorial (Mapa 36).    

No recorte estabelecido não abordamos todas as camadas de significado do 

território de Camocim, uma vez que não dispomos de elementos para analisar o 

quanto de valores culturais foram atribuídos a elas. Ademais, as mesmas estão 

incluídas nas poligonais de delimitação das paisagens culturais PC-LNC e PC-RFC, 

integrando, portanto, os mesmos valores e referências culturais. De todo modo, mais 

uma vez, esclarecemos que o recorte indicado está sujeito a alterações, quando 

realizados estudos pormenorizados acerca dessa porção do território.  
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Mapa 36 – Delimitação Territorial da Paisagem de Interesse Cultural de Camocim. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao dissertar sobre a paisagem como fato cultural, Ulpiano Meneses (MENESES, 

2002) coloca uma questão fundamental: “o acesso à paisagem é necessário?”. O 

autor em seguida responde que, para a sociedade contemporânea, “decididamente 

sim”: 

“A paisagem é indispensável para um equilíbrio de vida [...]. A paisagem 
responde aos imperativos da territorialidade e da pertença, isto é, às 
necessidades de inserirmos nossa trajetória biográfica não apenas num eixo 
temporal, mas também espacial. [...] Esta necessidade é cultural, isto é, ela 
atende a requisitos de produção e reprodução material de vida, mas tal 
resposta a necessidades vem impregnada de sentidos, de valores, de 
expectativas. A paisagem [...] é indispensável para a vida consciente, para a 
qualificação de nossa interação existencial com o mundo objetivo”. 
(MENESES, 2002, p. 59) 

Em seus argumentos, o autor versa acerca da paisagem como um produto da 

percepção humana sobre os dados concretos da natureza, o qual porta valores de 

identidade e pertencimento para os indivíduos e as sociedades atuais. Portanto, 

essa paisagem cultural, não como objeto, mas enquanto processo de produção e 

reprodução, dotado de carga simbólica, pode se constituir como um recurso 

patrimonial a ser preservado. É nesse sentido que buscamos compreender, nesta 

pesquisa, o fenômeno paisagístico em Camocim, como um bem cultural, digno de 

reconhecimento e salvaguarda.  

A descontinuidade das políticas do IPHAN visando à chancela da Paisagem Cultural 

de Camocim frustrou as expectativas na comunidade local, principalmente entre os 

pescadores e construtores de barcos, os quais esperavam ter suas atividades 

diretamente beneficiadas com os recursos advindos do governo federal. Pereira 

(2018) ressalta a gravidade da paralisação geral dos processos de chancela 

iniciados, por lidarem com “grupos desprestigiados em seu patrimônio, 

desvalorizados historicamente como sujeitos e invisibilizados na memória nacional 

oficial, com os quais se pretendia promover a valorização social por meio de ações 

de identificação e proteção” (PEREIRA, 2018, p. 190).   

No entanto, não devemos tomar essas iniciativas pioneiras de forma anacrônica ou 

apontar as equipes do IPHAN como “culpadas”, pois sabemos que a falta de 

recursos materiais, financeiros e técnicos é um problema historicamente crônico do 
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órgão federal de patrimônio brasileiro. À época, o IPHAN não possuía um aporte 

teórico-metodológico e operacional para lidar com os desafios que a nova 

abordagem de paisagem cultural exigia, pautando-se então apenas na possível 

peculiaridade dos botes bastardos à localidade de Camocim e excluindo aspectos 

patrimoniais não excepcionais da paisagem.  

Diante do cenário de desesperança, como também de crescente alienação dos 

camocinenses e desaparecimento de seus referenciais culturais, propomo-nos a 

pensar essa paisagem sob uma perspectiva mais abrangente e integradora de 

paisagem cultural, considerando tanto o contexto paisagístico regional em que se 

insere quanto os significados atribuídos aos elementos concretos da paisagem pela 

comunidade em sua vivência cotidiana. 

Essa análise holística e em dupla escala, macro e micro, introduzida pela 

Convenção Europeia da Paisagem (CEP) e utilizada pelo IPHAN em alguns casos, 

como vimos, apresentou-se como uma maneira de incluir paisagens mais singelas, 

como a de Camocim, na valoração de paisagens culturais, e está sendo incorporada 

pelo IPHAN na atual revisão da chancela. Aplicando, então, abordagem e método 

construídos com base na CEP, obtivemos respostas aos questionamentos quanto 

aos valores patrimoniais da paisagem de Camocim, que nos possibilitaram 

interpretar e designar duas “paisagens culturais” em seu contexto mais amplo, e 

uma “paisagem de interesse cultural” referente ao seu contexto local.  

A partir da qualificação e valoração das paisagens culturalmente apreendidas da 

região noroeste cearense, reconhecemos a Paisagem Cultural do Litoral Noroeste 

do Ceará (PC-LNC) e a Paisagem Cultural do Ramal Ferroviário Camocim-Sobral 

(PC-RFC). Em síntese, compreendemos que a PC-LNC conforma a cultura dos 

“povos do mar” que ocupam essa costa de dunas, fixando-se nas enseadas dos rios 

e ali formando vilas de pescadores, ainda pouco urbanizadas, que geralmente 

preservam os ofícios, saberes, celebrações e modos de vida tradicionais da região. 

Entre os elementos mais representativos, temos: as dunas e lagoas do Parque 

Nacional de Jericoacoara; a atividade de pesca artesanal; a construção tradicional 

das canoas de Bitupitá, Acaraú e Camocim; o Sítio Arqueológico do Serrote; as 

celebrações de Bom Jesus dos Navegantes; as Regatas de Canoas; os folguedos 

do Coco de Praia; e o artesanato e a gastronomia elaborados a partir de matérias-

primas locais, principalmente advindas das praias e do mar.  
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Por outro viés, não relacionamos a PC-RFC a uma região de domínios naturais 

homogêneos, mas sim a um contexto histórico de ocupação e desenvolvimento em 

comum, uma vez que abrange tanto sociedades litorâneas, quanto ribeirinhas, 

serranas e sertanejas, porém todas elas definidas, transformadas e/ou 

caracterizadas pela implantação do antigo Ramal Ferroviário Camocim-Sobral, entre 

os séc. XIX e XX. Os bens mais expressivos dessa paisagem cultural são: o antigo 

eixo da estrada de ferro; as antigas estações e outras estruturas ferroviárias; os 

centros históricos das cidades surgidas com a implantação da ferrovia, Camocim, 

Martinópole, Uruoca, Senador Sá e Massapê, e das cidades coloniais pré-existentes 

que se modernizaram a mesma época, Granja e Sobral; a Serra da Meruoca; e a 

“nostalgia dos apitos” como Santos (2017) denominou as manifestações de 

comemoração e rememoração da passagem do trem na região.  

No território da foz do Rio Coreaú, local de confluência da PC-LNC e da PC-RFC, 

identificamos a Paisagem de Interesse Cultural de Camocim (PICC), como uma 

expressão espacial local imediatamente perceptível dos valores contidos nessas 

duas paisagens culturais, dotada de características que a qualificam como um lugar 

excepcional e representativo. A PICC denota sentimentos de identidade e 

pertencimento associados à história da ocupação desse território, através das 

marcas adquiridas ao longo do tempo, as quais contam sobre a vida daquela 

comunidade e de seus antepassados, de suas glórias e infortúnios, dos momentos 

que se recordam com saudade e daqueles que ainda sentem com pesar.  

Consideramos, então, que as inter-relações mais significativas entre os aspectos 

materiais e imateriais, naturais e culturais da PICC são reveladas: no 

aproveitamento do rio para pesca e navegação como meio de subsistência, através 

do uso de canoas de quilha e botes bastardos; na configuração da orla urbana 

conjugada com as atividades realizadas às margens do rio; na dimensão simbólica 

atribuída a elementos naturais, em especial às dunas da Ilha do Amor; na vivência e 

familiarização com espaços e objetos de significância memorial no núcleo central e 

no antigo Complexo Ferro-portuário; na associação das celebrações de Bom Jesus 

dos Navegantes e São Pedro e das festividades tradicionais aos ambientes naturais 

e urbanos onde ocorrem; e, enfim, nos discursos e nas manifestações artísticas que 

refletem os significados atribuídos pela sociedade a esse território, no passado e no 

momento presente. 
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Concluímos que a relação entre o “macro” e “micro” precisa ser considerada para 

que se possa pensar em maneiras diferentes de se reconhecer e preservar as 

expressões culturais regionais e locais. Não basta apreender as paisagens culturais 

de forma sistêmica, mas também como sistemas que contém outros sistemas em si, 

com suas próprias complexidades. Se avaliada apenas como uma paisagem cultural 

peculiar e excepcional, certamente seria questionável a chancela da paisagem de 

Camocim, equiparada a outras mais singulares, como, por exemplo, as paisagens 

do Rio de Janeiro ou dos Lençóis Maranhenses. No entanto, vista sob o prisma da 

representatividade regional, essa paisagem expressa de maneira significativa os 

costumes e as heranças culturais da sociedade litorânea do noroeste do Ceará e, 

conjuntamente, da sociedade que se formou a partir da rápida ocupação e 

modernização dos territórios atravessados pelo antigo ramal ferroviário da EFS.  

Além disso, entendida como um “lugar no mundo”, as relações que se estabelecem 

na foz do Rio Coreaú são próprias dessa paisagem e manifestam seu espírito, seu 

genius loci. O modo como os recursos da natureza são aproveitados, como os 

artefatos e técnicas são apropriados, como os locais do cotidiano são associados a 

memórias e símbolos, são valores que precisam ser preservados para garantir a 

continuidade da existência dessa paisagem de interesse cultural. A maneira de 

habitar e de pertencer a um determinado lugar per se configura uma expressão 

cultural, e, portanto, deve-se pensar em mecanismos capazes de salvaguardar 

essas relações, para além dos seus produtos materiais mais emblemáticos. 

Portanto, acreditamos que, a partir dessa dupla abordagem, seja possível incluir os 

contextos mais ordinários e empobrecidos do território brasileiro, aplicando de forma 

mais democrática as políticas patrimoniais e reconhecendo a diversidade cultural do 

país em uma conjuntura mais abrangente. Essa questão envolve não só o direito à 

preservação da cultura, mas também dos meios de vida e da dignidade, uma vez 

que envolve atividades socioeconômicas tradicionais que garantem a sobrevivência 

das comunidades detentoras. 

Esse resultado foi possível a partir do alcance dos objetivos específicos 

estabelecidos. Primeiramente, compreendemos o aporte teórico da abordagem 

patrimonial do conceito de paisagem cultural, sabendo que procura ser integradora 

das diferentes noções de patrimônio – natural e cultural, material e imaterial, 
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excepcional e singelo/cotidiano – e das muitas acepções de paisagem – pictórica, 

morfológica, ecológica, imagética/ambiental e cultural. Em seguida, analisando como 

esse conceito tem sido trabalhado pelas diferentes instituições de patrimônio, 

entendemos porque a abordagem adotada pelo IPHAN não fora capaz de abranger 

a paisagem de Camocim, o que demonstrou que os critérios utilizados precisavam 

ser revisados. Para este fim, adotamos e adaptamos as abordagens e métodos do 

IAPH e do IPHAN, mais adequados à valoração da paisagem cultural em Camocim, 

procurando interpretar a paisagem fora dos moldes pictóricos e dar sentido ao 

patrimônio para além das qualidades de excepcionalidade e das dimensões material 

e imaterial em separado. Por fim, a partir da aplicação do método construído, fomos 

capazes de efetuar uma leitura vasta, interdisciplinar e integrada dessa paisagem. 

Essa análise, apesar de resultar em um trabalho extenso, foi realizada de maneira 

simplificada, devido às limitações de recursos humanos, financeiros e de tempo, o 

que ratifica a necessidade de se organizar uma equipe multidisciplinar para exames 

mais aprofundados, a qual pode ser formada no âmbito das instituições 

preservacionistas, com apoio de universidades e outras instituições de pesquisa.  

Para futuros desdobramentos deste estudo, apontamos algumas fontes 

bibliográficas e documentais e indicamos possíveis pesquisas a serem 

desenvolvidas por outros investigadores. Quanto à caracterização do meio físico das 

paisagens culturais, PC-LNC e PC-RFC, indicamos os relatórios de companhias e 

fundações de pesquisa, tais como a Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME), o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o 

Desenvolvimento do Estado do Ceará (INESP) e COGERH. As referências para 

aprofundamento das questões geomorfológicas e ambientais da PICC podem ser 

encontradas na biblioteca do Labomar e do Departamento de Engenharia de Pesca 

da UFC, e da Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), em que há 

considerável produção acerca do território da foz do Rio Coreaú, assim como nos 

relatórios produzidos pela FUNCEME, COGERH e FUNCAP. 

Quanto aos processos históricos de formação das paisagens culturais e da PICC, 

sugerimos a consulta aos documentos dos arquivos públicos de Fortaleza, Sobral e 

Camocim. Além disso, apontamos a compilação de fotografias antigas de acervos 

pessoais da população camocinense, destacando-se a coleção de Vando Arcanjo e 
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Fernando Cela, como etapa relevante para a compreensão da transformação da 

PICC ao longo do tempo. Propomos ainda a vertente historiográfica da pesquisa oral 

como uma importante fonte de conhecimento e de percepção das relações da 

sociedade com o território da PICC. Neste sentido, indicamos a elaboração de 

questionários por profissionais da antropologia e sociologia, que sirvam de guia para 

as entrevistas a serem realizadas com agentes representantes da comunidade. 

Além disso, para uma análise detalhada de caracterização e valoração da PICC, 

recomendamos a metodologia de estudo da Paisagem Urbana Histórica, 

desenvolvida pelo Laboratório de Paisagem Cultural do IAPH e baseada nas 

recomendações da UNESCO, uma vez que esse método pretende abordar todo o 

tecido da cidade, em seus diversos aspectos. 

Outra insuficiência desta pesquisa se refere aos estudos participativos, os quais 

poderiam revelar novos valores e elementos da paisagem em questão. Para a 

realização de investigações mais precisas, é essencial que as etapas de 

caracterização e valoração compreendam, além das considerações técnicas e de 

percepção individual, as interpretações comunitárias. Esse trabalho deve ser 

efetuado através da construção dialógica de uma narrativa coletiva sobre os valores 

da paisagem por meio de constante interpretação, tendo em vista seus traços 

estruturantes e os principais recursos patrimoniais, importantes de serem 

salvaguardados às gerações futuras.  

Recomendamos ainda que se considerem as percepções comunitárias também na 

etapa de demarcação dos limites territoriais simbólicos da PICC, o que possibilitaria 

a delimitação mais segura de seu perímetro. Indicamos, para isso, algumas práticas 

de participação social, as quais podem ser realizadas em Camocim, como, por 

exemplo, oficinas de cartografia cultural e atividades voltadas para a representação 

dos valores da paisagem, através do desenho de observação e fotografias, de 

relatos de vivências, histórias e afetividades, entre outras ferramentas. O intuito 

dessas atividades deve ser promover a atuação da comunidade camocinense nos 

processos de valoração da paisagem cultural, enquanto detentores desse bem.   

As etapas de diagnóstico e de recomendações básicas, não realizadas nesta 

pesquisa, podem vir a constar em estudos futuros. Contudo, dispomo-nos a citar 

algumas fragilidades e ameaças à manutenção da PICC, assim como algumas 
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diretrizes para sua preservação. Primeiramente, precisamos atentar para a perda de 

alguns dos referenciais culturais da PICC. A crescente destruição ou adulteração de 

edificações e monumentos antigos e de seu entorno tem provocado uma forte 

descaracterização na ambiência dos espaços urbanos históricos de Camocim. Além 

disso, as dificuldades enfrentadas na pesca artesanal e na construção de barcos a 

vela incitam os trabalhadores a trocar essas atividades tradicionais por novas 

técnicas e embarcações industriais. Com a perda constante das características e 

significados locais, essa paisagem tenderá a se tornar cada vez mais genérica e 

alheia aos camocinenses.  

As observações contidas na análise de valoração nos permitem colocar algumas 

questões relevantes como proposição de diretrizes e recomendações de 

preservação, como, por exemplo, a necessidade de se proceder regularmente o 

desassoreamento do canal do rio e de sua barra, a fim de garantir a perpetuação 

das atividades náuticas e de pesca. Com relação ao turismo, um dos vetores de 

desenvolvimento de Camocim, assinalamos a importância da realização de estudos 

de impacto ambiental sobre a implantação dos novos complexos imobiliários em 

áreas de relevância ambiental e estética, tendo em consideração que os 

ecossistemas naturais da foz do Rio Coreaú são os principais atrativos turísticos de 

Camocim e, por isso, não devem ser tomados por ocupações antrópicas que 

dificultem sua observação e convivência.  

Como o foco deste trabalho recaiu sobre o processo de valoração da paisagem 

cultural, não nos dispomos a tratar sobre as implicações da chancela em termos de 

gestão e legislação. No entanto, podemos apontar, neste momento, algumas 

soluções e meios viáveis, baseando-nos no que foi realizado pelo IAPH na 

Andaluzia e na proposta de Vanessa Figueiredo (2014) de gestão sustentável de 

paisagens culturais complexas, em acordo com as possibilidades brasileiras. 

Se entendemos a paisagem cultural como um sistema complexo e mutável, e não 

como um objeto estático que se observa desde fora, precisamos necessariamente 

refletir sobre suas transformações passadas e sobre o manejo de sua evolução no 

futuro. Para tanto, não apenas as instituições de preservação do patrimônio, mas 

também os órgãos responsáveis pela gestão e planejamento regional e urbano 

devem atuar associadamente. Na conjuntura brasileira, essa integração ainda 
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consiste em um grande desafio que o instrumento de chancela das Paisagens 

Culturais Brasileiras do IPHAN se propõe a solucionar, através dos chamados 

Planos e Pactos de Gestão, ainda que com muitos entraves. 

No entanto, não nos interessa debater aqui as dificuldades enfrentadas na 

efetivação desses planos e pactos. Pretendemos apenas imaginar uma logística que 

viabilize o reconhecimento, a gestão e a preservação tanto das paisagens culturais 

identificadas, PC-LNC e PC-RFC, quanto da Paisagem de Interesse Cultural de 

Camocim (PICC). Assim como na região da Andaluzia, julgamos que as paisagens 

culturais devam integrar como base norteadora dos planos estratégicos de 

desenvolvimento territorial. Quanto a isso, Figueiredo (2014) destaca que, no caso 

brasileiro: 

“[...] a chancela pode ser criada em nível estadual e municipal, prevendo a 
outorga de valor das paisagens culturais observadas a partir destes níveis, 
bem como o pacto, também de baixo para cima, ou um pacto horizontal, 
definindo a concertação de papéis e ações articuladas dentro do próprio 
município ou Estado, entre as diversas secretarias ou setores” 
(FIGUEIREDO, 2014, p. 451).  

Como o planejamento regional acontece em âmbito estadual, caberia então à 

SECULT-CE a criação de um instrumento de chancela para a outorga de valor às 

paisagens culturais, enquanto que a gestão de suas transformações competiria a 

essa e demais secretarias, das cidades (SCIDADES), da infraestrutura (SEINFRA-

CE), do meio ambiente (SEMA-CE), entre outras, com a participação dos governos 

municipais, da iniciativa privada e da sociedade civil. Da mesma maneira, outros 

estados podem adotar essas políticas, chancelando as paisagens culturais em seus 

contextos regionais. Em casos de paisagens que ultrapassem o território estadual, o 

pacto envolveria todos os governos estaduais envolvidos. 

Por outro lado, ponderamos que os valores da PICC, enquanto recorte de maior 

relevância e representatividade cultural, transcendem a escala estadual e alcançam 

expressividade nacional. Portanto, entendemos que competiria ao IPHAN chancelar 

as Paisagens de Interesse Cultural Brasileiras, incluindo entre elas a PICC, ademais 

de atuar como mediador no estabelecimento do Plano e do Pacto de Gestão entre 

as três esferas de governo, os ministérios federais, as secretarias estaduais e 

municipais, entidades e associações, membros das comunidades, entre outros 

agentes. Seria interessante avaliar também a possibilidade de chancela das demais 
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paisagens de interesse cultural apontadas neste estudo – PIC de Sobral, PIC de 

Jericoacoara, PIC de Granja, PIC de Bitupitá e PIC de Acaraú – em nível federal. 

Nos casos em que não fosse considerado pertinente o reconhecimento pelo IPHAN, 

a chancela estadual poderia incidir também sobre essas paisagens em escala local. 

Acerca dos efeitos da aplicação da chancela de paisagem cultural, Figueiredo (2014) 

ressalta que:  

“Para a declaração de valor, todos os [instrumentos] já existentes podem 
ser utilizados, como o tombamento, o registro ou a chancela. Todavia, a 
chancela, acompanhada do plano e do pacto de gestão, são fundamentais 
para articular os diversos instrumentos, como o tombamento, o registro, os 
instrumentos urbanísticos, ambientais, as ações e os projetos na área de 
desenvolvimento e gestão territorial” (FIGUEIREDO, 2014, p. 451).  

Desse modo, como medidas legais para preservação e gestão da PICC, sugerimos: 

o tombamento do antigo Complexo Ferro-portuário e o registro dos botes bastardos 

pelo IPHAN; o registro das canoas de quilha pela SECULT-CE; o tombamento dos 

edifícios do centro histórico e o registro das regatas e procissões marítimas, ambos 

em âmbito municipal; o desenvolvimento de ações de fomento à atividade pesqueira 

artesanal; e a delimitação de zonas de preservação permanente de dunas e do 

manguezal. 

Julgamos que esta pesquisa seja relevante para o embasamento de outros estudos 

na mesma temática, visto que problematiza os processos de valoração de paisagens 

culturais tal como vêm sendo realizados pelas diversas instituições, contribuindo 

para as discussões e revisões atuais das categorias e instrumentos estabelecidos. 

Os resultados obtidos acerca dos valores patrimoniais das paisagens culturais PC-

LNC e PC-RFC e da PICC são ainda mais significativos e poderão ser adotados 

como premissas para um trabalho mais aprofundado, a ser realizado por uma equipe 

técnica multidisciplinar.  

Todavia, consideramos como a contribuição primordial pretendida com esta 

investigação o fortalecimento da autoestima e a renovação das perspectivas da 

comunidade de Camocim, a partir do reconhecimento da relevância de suas 

manifestações culturais na configuração dessa paisagem (Figura 355). Buscamos, 

assim, incitar novas reflexões e ações da sociedade para a preservação de seus 

vestígios do passado e dos modos de vida tradicionais. Acreditamos que, para além 
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da nostalgia, através das lembranças, da memória de um passado bom, os 

camocinenses possam imaginar um futuro ainda melhor.  

 

Figura 355 – Retratos da comunidade camocinense. 
Fonte: Acervo da autora. 
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