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RESUMO   

 

Essa pesquisa tem como objetivo, analisar o patrimônio histórico-

arquitetônico existente na cidade de Assú/ RN, com base na percepção da 

população e no ponto de vista técnico. Busca desvendar a relação dessa 

comunidade com o acervo existente, o seu grau de identidade para com o lugar e a 

associação dessa percepção com os graus de preservação e de conservação do 

casario. A partir da contextualização do processo de degradação das áreas centrais, 

o trabalho aborda inicialmente os aspectos conceituais, com enfoque para o debate 

acerca do patrimônio e da prática preservacionista. Complementa a discussão com 

uma abordagem a respeito da relação pessoa-ambiente e da percepção ambiental, 

como fatores relevantes para o processo de planejamento. Os dados obtidos e 

apresentados nessa pesquisa diagnosticaram a situação do acervo arquitetônico e 

permitiram a formulação de recomendações para a área e o conjunto arquitetônico 

estudados, contribuindo para a implementação de futuras políticas urbanas que 

levem em consideração o acervo, que não só é importante para a população 

pesquisada, mas também para a história do estado do Rio Grande do Norte.  

 

Palavras-chave: patrimônio, preservação, percepção ambiental, relação pessoa-

ambiente, planejamento e projeto urbano. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the actual Historic-Architectural Heritage of Assú City, 

which is located in Rio Grande do Norte State, Brazil, the study is based on both 

Assú’s residents’ perception and technician’s viewpoint. It looks forward to expose 

this community’s relationship with the existing number of historic buildings, the scale 

of people’s identity to the place and the association of this perception toward the 

preservation and conservation’s scale of the historic settlement. Since the 

contextualization of the degradation’s process of central areas, the study draw near 

initially the conceptual aspects, focusing on the debate about heritage and the 

preservationist practice. The work complements the discussion through an approach 

on people-environment relationship and environmental perception, considering 

relevant factors for planning process. The obtained and presented data had 

diagnosed the condition of the architectural pile and also allowed this work to 

formulate recommendations for the studied area and architectural set in order to 

contribute for future urban politics’ implementation that consider the building, which 

are not only important to the considered population, but to the Rio Grande do Norte’s 

History, as well. 

 

Key-words: heritage, preservation, environmental perception, person-environment 

relationship, urban planning and urban design.  
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INTRODUÇÃO 

 

As políticas de intervenções calcadas em idéias e práticas preservacionistas 

representam um dos temas favoritos nos diversos meios que abordam as questões 

urbanas, o que foi descrito por Choay como “um grande fervor celebrado e difundido 

no mundo inteiro” (2001, p.237). 

O debate sobre a necessidade de se desenvolver estratégias de conservação 

para centros históricos, já é fato corrente na sociedade atual, tendo, em parte, 

extrapolado as instâncias do academicismo e invadido o cotidiano, principalmente 

através da cobertura da mídia. No caso brasileiro, a necessidade e a consciência em 

preservar edificações representativas e partes de nossas cidades (para se referir 

apenas ao patrimônio material), vêm se ampliando a cada dia, apesar da lentidão de 

um processo condicionado por uma conjunção de interesses públicos e privados. No 

entanto, as cidades que se localizam no interior dos Estados e encontram-se mais 

afastadas da influência dos grandes centros urbanos e de uma grande parte das 

pesquisas desenvolvidas pelo meio acadêmico permanecem, de certa forma, ainda 

fora do círculo de expansão dessa cultura patrimonialista, avançando nessa área, 

através de ações isoladas e, muitas vezes, sem planejamento, já que, na maioria 

dos casos, não dispõem sequer de plano diretor.   

Tal fator já se constitui como justificativa para a produção dessa pesquisa, que  

tem como objetivo principal analisar o patrimônio histórico-arquitetônico existente 

na cidade de Assú/ RN, com base na percepção da população e no ponto de vista 

técnico. Busca-se desvendar a relação dessa comunidade com o acervo patrimonial 

existente, o seu grau de identidade para com o lugar e associar essa percepção com 

o estado de preservação e de conservação do casario. Consideramos que esse tipo 

de abordagem é fundamental para um entendimento mais completo da situação 
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local e oferece ao caso estudado uma perspectiva multidisciplinar, amparada em 

conceitos da preservação e da conservação, além de outros, provenientes da 

psicologia ambiental e dos estudos da relação pessoa-ambiente.  

Possibilita, ainda, uma maior democratização no processo de planejamento, já 

que defende a idéia de inserir a ótica do usuário desde a fase de identificação do 

acervo, o que representa, nos dias atuais, uma premissa para o desenvolvimento 

das ações que possam alcançar resultados mais satisfatórios dentro de uma 

proposta de planejamento sustentável. 

Desde a década de 1960, quando se iniciou uma grande discussão acerca das 

práticas vigentes do urbanismo modernista e adotou-se a idéia do patrimônio urbano 

enquanto conjunto e não apenas como exemplar isolado em meio à cidade, vêm 

sendo desenvolvidas inúmeras pesquisas e promovidas discussões que propõem e 

atribuem uma maior importância aos valores da coletividade, na definição de 

projetos que tratam desse tema. No caso de intervenções em áreas centrais, que 

são carregadas de história, simbolismo e significado, é necessária a adoção de 

visões complementares nas áreas de arquitetura e urbanismo, psicologia, 

antropologia,  entre outras.  Livros e artigos científicos publicados em congressos e 

seminários comumente abordam essa exigência da multidisciplinaridade, como 

essencial para as definições iniciais e estratégias que lidam com a questão do 

patrimônio e sua conservação/ preservação.  

Foi o caso do Seminário Internacional de Conservação Urbana realizado em 

novembro de 2004, na capital pernambucana, que destinou uma sessão do evento 

para discutir e compartilhar experiências que unem a participação do morador e as 

instâncias técnicas da preservação, e apresentou estudos realizados na África do 
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Sul (TOWNSEND, 2004), na Alemanha (MERK, 2004) e também no Rio Grande do 

Norte (VELOSO, 2004).   

 Em tese de doutorado defendida no Programa de Pós-graduação em Ciências 

Sociais da Unicamp, Leite (2004) aborda as políticas de patrimônio adotadas no 

bairro do Recife Antigo, na cidade de Recife/ PE, desenvolvendo argumento sobre o 

papel dos lugares sociais na construção do espaço público e a sua contribuição para 

a repolitização das cidades patrimônio e questionando se há, realmente, espaço 

para o cidadão e sua vida pública, principalmente em um tipo específico de cidade 

que é reinventada como vitrine de consumo de tradição e de suas políticas 

contemporâneas de patrimônio cultural.  

Alguns anos antes, o livro “Percepção ambiental: a experiência brasileira”, 

organizado por Vicente Del Rio e Lívia de Oliveira (1999), já apresentava a 

atualidade da discussão  e da utilização dessas práticas em cidades brasileiras de 

médio e grande porte. 

A cidade de Assú, com população de 47.904 habitantes (IBGE, 2000), 

localiza-se na região semi-árida do Rio Grande do Norte, a 210 km de Natal (Figuras 

01, 02, 03, Mapa 01). Sua ocupação remonta ao século XVII, com a fundação do 

Arraial Nossa Senhora dos Prazeres, seguida pela elevação à Vila Nova da 

Princesa, sendo posteriormente emancipada em 16 de outubro de 1845, com o 

nome que remete às suas origens indígenas, a antiga Taba Assú, ou Aldeia Grande, 

como era denominada pelos seus habitantes primitivos: os índios Janduís 

(SILVEIRA, 1996). 

Por ter sido uma das cidades mais desenvolvidas do Estado por volta dos 

séculos XVII, XVIII e XIX, servindo como ponto de apoio para o comércio entre os 

estados da Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte, foi produzido em Assú um 



 20 

acervo significativo de edificações representativas da riqueza que caracterizou 

aquele momento, no qual a cidade era conhecida como “metrópole do sertão 

potiguar” (AMORIM, 1982). 

A praça São João Batista, principal espaço público da cidade, ainda hoje 

ocupa o lugar demarcado pela igreja e o seu casario circundante, delimitando uma 

área que, no início do século passado, era denominada de “quadro da rua.” Situadas 

nesse local, onde o núcleo urbano iniciou a sua constituição, as edificações de 

características coloniais e ecléticas encontram-se ora em conjunto, ora separadas 

por novas construções, que foram acrescentadas ou que substituíram as antigas,  

indicando uma continuidade no processo de evolução urbana do lugar (Figuras  01 e 

02). Em outras ruas do centro, podem ser identificados outros imóveis que merecem 

ser analisados e que se agregam aos exemplares existentes no entorno da praça, 

compondo, assim, um conjunto maior de imóveis de interesse para a preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 01 e 02: Vista aérea do núcleo inicial de ocupação urbana de Assú e do casario situado na   
Praça São João. Maio de 2005. 
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  Esse acervo existente, detentor de referências históricas para a cidade, vem 

sendo dilapidado e, apesar de existirem algumas edificações cujo valor histórico é 

reconhecido por órgãos como a Fundação José Augusto9, poucas são as iniciativas 

concretas tomadas pelo poder público local e pela população em geral, para 

viabilizar a sua proteção e conservação. A existência desse importante patrimônio 

histórico-arquitetônico para o município é afetada pela falta de ações de 

planejamento ou de intervenções visando a sua conservação. Isso contribui para a 

constituição de um quadro de problemas, detectados empiricamente, que é ampliado 

pela ação devastadora do comércio mutilador de fachadas e pela falta de uso em 

alguns imóveis. 

 Esse tema que está inserido na área disciplinar Projeto, Morfologia e 

Conforto no ambiente construído, encontra-se na interface de duas linhas de 

pesquisa que vêm sendo desenvolvidas dentro do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN: Morfologia, usos e percepção do ambiente e 

Projeto de arquitetura.10 

O interesse pelo tema justifica-se pelas observações pessoais realizadas 

durante o tempo em que residi em Assú, entre 1979 e 1993, durante visitas 

constantes após esse período, onde presenciei modificações físicas (inclusive 

demolições) e mudanças de uso nas edificações históricas. Essas observações 

pessoais produziram, durante a graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFRN, 

dois trabalhos que já exploravam o assunto: um disciplinar na área de Planejamento 

Urbano e Regional, no qual foi realizado um levantamento e feita a catalogação 

estilística de edificações localizadas no núcleo de formação inicial da cidade, e, 

                                                
9 Órgão estadual responsável pela salvaguarda do patrimônio potiguar. 
10 Está vinculada a essas linhas de pesquisa pelo fato de tratar a questão da aplicação de métodos e 
estudos acerca das especificidades de projetos para sítios e edifícios históricos, associando à 
percepção e ao comportamento ambiental dos seus usuários. 
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posteriormente, no trabalho final de graduação, no qual foi proposta uma intervenção 

em uma edificação centenária. A produção dessa pesquisa, nessa nova fase, indica, 

portanto, a evolução e a continuidade dos estudos já realizados. Espera-se, nessa 

nova etapa, que esse estudo possa servir como indicador de diretrizes para a 

conservação dos exemplares remanescentes. 

Justifica-se, ainda, pela contribuição ao estudo do patrimônio histórico do 

Estado do Rio Grande do  Norte, no que diz respeito ao seu inventário e análise. 

Deve-se, para tanto, alcançar alguns objetivos específicos: 

• identificar, de acordo com critérios técnicos e métodos de inventário, 

edificações relevantes para uma futura proposição de plano de 

preservação local;  

• elaborar diagnóstico da situação do acervo arquitetônico localizado no 

núcleo de formação inicial da cidade de Assú/ RN; 

• avaliar o grau de conservação e o estado de preservação das edificações 

selecionadas; 

• analisar, a partir da percepção do usuário, características físicas e 

atributos do ambiente “centro de Assú”, área onde se encontram os 

imóveis inventariados; 

• analisar as relações da população com a Praça São João e com os 

imóveis históricos que a circundam; 

• identificar as edificações mais representativas para a comunidade local; 

• comparar os resultados obtidos pelo inventário com a consulta à 

população quanto às edificações selecionadas e os graus de preservação 
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e de conservação dos edifícios frente à sua representatividade para a 

comunidade; 

• propor recomendações para futuros planos de preservação e estratégias 

de conservação para as edificações mais relevantes e para a zona urbana 

por elas formada. 

O alcance desses objetivos, geral e específicos, elucidará aspectos referentes 

à identidade dos moradores para com o acervo histórico - arquitetônico da cidade e 

também quanto à relação entre imagem / representatividade dos imóveis para os 

habitantes e para preservação e conservação dos mesmos, respondendo, assim, às 

seguintes questões da pesquisa: 

• qual a percepção da população em relação ao patrimônio edificado, 

localizado no núcleo inicial de ocupação urbana de Assú/ RN? 

• quais edificações são mais representativas, de acordo com essa 

percepção? 

• quais estratégias podem ser propostas para a conservação do patrimônio 

histórico-arquitetônico da cidade, levando em consideração a percepção 

da população local? 

Serão testadas as seguintes hipóteses: 

• a população tende a selecionar imóveis que possuam maior ligação com a 

história dos fatos urbanos e dos indivíduos “ilustres”, ao contrário da seleção 

técnica, que por ser menos subjetiva, identificará um maior número de 

imóveis, baseados em critérios estilístico-formais; 
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• há um maior grau de identificação dos moradores para com as edificações 

situadas no entorno da igreja – largo da praça – pelo fato da praça ainda 

exercer um papel ativo na dinâmica da cidade e pela grande visibilidade 

proporcionada pelo extenso largo da Igreja Matriz; 

• há uma relação direta entre o grau de identidade dos moradores com a área 

da praça e o grau de conservação das edificações existentes nesse entorno; 

Dividida em cinco capítulos, a dissertação apresenta, inicialmente, as 

discussões que compreendem o referencial teórico, composto por conceitos que 

foram utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. O capítulo inicial está dividido 

em três partes: uma primeira de contextualização, tratando da decadência das áreas 

urbanas centrais, situando a questão dos centros urbanos e a degradação do 

patrimônio histórico; uma segunda que  desenvolve a idéia de patrimônio histórico 

cultural, seus significados e seus conceitos, e, por fim, uma abordagem a respeito 

das relações da pessoa com o ambiente, ampliando e complementando o tema.  O 

segundo capítulo, apresenta o referencial metodológico utilizado no desenvolvimento 

da pesquisa. 

Os dois capítulos seguintes, compreendem a apresentação dos dados 

referentes à pesquisa realizada em campo, de caracterização e elaboração de 

diagnóstico. O terceiro capítulo visa à composição de um retrato detalhado da área 

objeto de estudo e do meio onde se encontra inscrita, para que seja obtida uma 

melhor compreensão da situação e da problemática local. O processo de ocupação 

urbana de Assú é detalhado para que se possa entender o papel dessa área para a 

cidade e como ocorreu a evolução do lugar do patrimônio em Assú: A praça São 

João. Soma-se a isso a apresentação do acervo arquitetônico identificado a partir de 
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uma análise dos dados obtidos no inventário. No quarto capítulo, a percepção da 

população é analisada com base nos dados resultantes da pesquisa de campo, nos 

quais são evidenciados aspectos relacionados à relação das pessoas com o 

ambiente, seja na avaliação das características da área central de Assú, seja  no 

que se refere a questões subjetivas, de pertencimento, identidade e apropriação do 

espaço. 

A parte final da dissertação, apresenta, no quinto capítulo, a proposição de 

recomendações para um futuro processo de preservação. Baseia-se na associação 

entre a percepção do morador de Assú e a análise pautada em critérios técnicos de 

seleção do patrimônio, à luz das referencias teóricas utilizadas. 

Nos anexos, são apresentados os registros dos levantamentos das 

edificações selecionadas e, nos apêndices, os modelos dos questionários aplicados 

junto aos respondentes, além de tabelas resultantes dos cruzamentos de dados.  

Espera-se que essa documentação possa contribuir para a proposição de um plano 

maior de estratégias para a cidade e o seu acervo histórico arquitetônico, servindo, 

também, como registro iconográfico do acervo. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO – CONCEITUAL  

 

Este capítulo apresenta o quadro de referências teórico-conceituais que 

fundamentaram essa dissertação. Discorre sobre o processo de degradação das 

áreas urbanas centrais, o debate recente acerca do patrimônio, as discussões e os 

conceitos relacionados a esse tema. Compreende, ainda, uma abordagem quanto às 

relações pessoa-ambiente e à percepção ambiental, complementando a perspectiva 

multidisciplinar da pesquisa. 

 

1.1 –  CIDADE, CENTRO E DEGRADAÇÃO  

 

Na cidade ocorre, sucessiva ou simultaneamente, um conjunto complexo de 

fenômenos diários  em espaços diferenciados (afastados e independentes), onde se 

fundem aspectos culturais, que o tempo se encarrega de transformar em atitudes e 

formas de vida próprias de uma localidade (RAMIREZ, 1998). É um produto 

histórico, definido por um conjunto de forças e interesses sociais e econômicos, 

correspondendo a uma distribuição peculiar de indivíduos em um espaço definido.  

O desenvolvimento da cidade ocidental moderna deu-se a partir do 

incremento de urbanização ocasionado pela grande industrialização da segunda 

metade do século XIX na Europa e no primeiro terço do século XX na América do 

Norte. Ela resultou em mudanças radicais nos estilos de vida de sua população, 

baseando-se em novas relações econômicas de produção, e em novas 

possibilidades de transporte e comunicação. 

Todas essas mudanças, ocasionadas pela expansão e aprimoramento da 

indústria e a formação de novas elites na época da “revolução do automóvel”, 
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facilitaram a mobilidade espacial e proporcionaram a expansão das cidades com a 

criação de áreas suburbanas habitacionais, afastadas das antigas áreas centrais, 

como forma de distinção social das elites ou medida para absorver o aumento 

populacional ocasionado pelo acréscimo das taxas de natalidade da época 

(MUMFORD, 1982). Tudo isso fez com que os centros das aglomerações, que 

surgiram a partir das necessidades de afastamento por parte da população 

moradora e pela disputa do controle do tempo e da energia gastos nos 

deslocamentos (o que originou, assim, o valor material dos centros), iniciassem um 

processo de deterioração (VILLAÇA, 2001). Tal processo, presente nas áreas 

urbanas centrais, se intensificou em cidades de grande e médio porte por todo o 

mundo, e se apresentou em diferentes momentos, em algumas mais cedo, em 

outras mais tarde.  

Nos Estados Unidos, por volta de 1920, já era verificada uma dispersão das 

atividades comerciais, enquanto que, na Europa, os efeitos começaram a ser 

percebidos somente quarenta anos depois. Essa dispersão facilitada pela 

propagação do automóvel, afetou, segundo Hall (1988),  profundamente tanto os 

estilos de vida como as estruturas tradicionais das cidades.  

Conforme Villaça (2001), no caso brasileiro, tal fenômeno passou a existir  

entre as décadas de 50 e 70 do século XX e aconteceu de modo muito rápido, ao se 

levar em consideração que só a partir da segunda metade do século XIX o Brasil 

experimentou um surto de urbanização e modernização, com a decadência do 

patriarcalismo rural e o desenvolvimento do capitalismo, e com o surgimento de uma 

nova burguesia urbana, dos meios de transporte e da indústria. A deterioração 

dessas áreas centrais, fruto do abandono das populações moradoras e da sua 

substituição por outras de menor poder aquisitivo foi,  como nos demais casos, 
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estimulada pela crescente mobilidade espacial, motivada pelo aumento da taxa de 

motorização das camadas mais abastadas e pela nova forma de produção do 

espaço, coerente com os padrões de mobilidade territorial vigente e de diferenciação 

social, então amparada por subcentros que começavam a surgir.  

Por sua vez, Villaça (2001) indica que são as classes de mais alta renda que 

exercem o controle sobre o espaço urbano e que, além disso, o sistema de 

locomoção constitui-se na força maior de estruturação desse espaço, provocando o 

desenvolvimento de subcentros, o deslocamento dos centros principais e a sua 

deterioração. 

Os edifícios do centro tradicional, abandonados, perderam seu valor 
imobiliário e foram deixados deteriorar. Assim, ao contrário do que 
essas classes afirmam, foi seu abandono que fez com que seus 
edifícios se deteriorassem, pois não compensava mais mantê-los. Não 
foi a deterioração que provocou o abandono (VILLAÇA, 2001, p.282). 

 

Esse panorama típico da época, e perceptível em grande parte do mundo, 

teve em paralelo, em plenos anos 60, uma grande mudança no modo de pensar o 

planejamento urbano das cidades, fruto de intensas críticas e protestos sobre a 

qualidade do ambiente que vinha sendo produzido. Tais protestos, advindos de 

questionamento quanto à validade e eficiência das práticas urbanísticas  aplicadas 

sob a égide do movimento moderno e seus ideais funcionalistas, iam de encontro 

aos projetos de renovação urbana executados desde as reconstruções das cidades 

destruídas na Segunda Guerra, ou de centros considerados em decadência. Como 

afirma Del Rio (1990), essas propostas ignoravam aspectos importantes como os 

valores da população e os investimentos sociais e econômicos das comunidades e 

do indivíduo no seu ambiente.  

 

As características simplistas e, não raro, desumanas dos ambientes 
então gerados,  desconsideravam  a complexidade da vida urbana, do 
patrimônio histórico, da integração e inter-relação entre as funções e 
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atividades humanas, a importância das redes estabelecidas, dos 
valores afetivos e de tantos outros fatores vitais para o cidadão (DEL 
RIO, 1990, p. 21). 
 

Uma importante mudança, fruto desse debate, foi a ampliação da participação 

na gestão urbana, através da democratização da ação comunitária e da população 

usuária dos projetos que, agora mais envolvida no processo, poderia contribuir nas 

definições projetuais e assim construir conjuntamente as intervenções a serem 

realizadas nos palcos de suas próprias vidas, requisitos para  a prática do urbanismo 

defendidos pelos expoentes da produção crítica ao modo de planejar modernista 

Lynch (1999) e Jacobs (2001).  

Já na década de 1960, Sennet defendia que “ao libertarem a cidade do 

controle pré-planejado, os homens tornar-se-ão mais donos de si mesmos e mais 

perceptivos, uns em relação aos outros” (apud HALL,1988, p.308). Seja no Reino 

Unido ou nos Estados Unidos, esses autores ilustravam bem, em seus escritos, as 

frustrações das pessoas para com o que se processava em suas cidades; no 

entanto, a tomada de iniciativa por parte da população, não queria dizer que tudo 

isso pudesse mudar apenas com o “desejo ingênuo de as pessoas de repente 

saírem por aí construindo cidades com prego e martelo” (HALL,1988, p.308). 

Inúmeras experiências passaram a ser realizadas numa ação contra o 

planejamento “de cima para baixo”; porém, algumas foram tão desastrosas, que 

exigiram um repensar nas posturas e formas de atuação, como no caso americano 

de Yerba Buena, em São Francisco, nos Estados Unidos da América, quando a 

associação de profissionais jovens e idealistas não conseguiu assumir as 

incoerências da população, resultando em pouca produção, já que não se sabia o 

que fazer nem como agir (HALL, 1988). 
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Em suma, essa nova visão e vontade de fazer/ refazer o urbano fez surgir o 

entendimento da cidade como o principal palco da vida social, o local composto por 

uma série de forças sociais e econômicas, sentimentos e intenções, características e 

pormenores, que juntos são responsáveis pelo seu caráter heterogêneo e pela 

produção de imagens e significados, fruto de uma multiplicidade de relações e 

intenções. Essa cidade, repleta de sensações, emoções e simbolismos, “é por ela 

mesma, a memória coletiva de seu povo, e como memória é associada com objetos 

e lugares” (ROSSI, 2001, p. 198).  

Portanto, gradualmente, o meio construído passou a ser entendido não só 

como uma entidade física, um conjunto funcional, um acúmulo de qualidades e 

comodidades, mas também como um cenário para ações sociais, experiências 

sensoriais e expressões culturais (BOUSSAA, 2003); e a conjunção de suas “ruas, 

avenidas, praças, monumentos e edificações, configuram uma realidade sígnica, que 

informa o seu próprio objeto: o contexto urbano” (FERRARA, 1998, p.03). Graças a 

esses debates suscitados na década de 1960, as ações passaram a focar mais o ser 

humano, adotando para a cidade uma abordagem mais holística e humanística, 

ampliando conceitos como o de patrimônio histórico cultural. 

 

1.2 – A QUESTÃO DO PATRIMÔNIO  

 

A noção de patrimônio surgida na Roma antiga, que o definia apenas como 

direito de herança passou, a partir do Renascimento, a possuir um caráter público, 

em virtude da valorização dos elementos artísticos provenientes da antiguidade 

clássica. Representando um desdobramento do projeto humanista, o termo 

patrimônio histórico emergiu na Europa a partir do século XV, sob a denominação de 

antiguidades. De acordo com Choay (2001), esta é uma invenção do Ocidente, 
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tendo o seu conceito exportado e progressivamente difundido fora da Europa a partir 

da segunda metade do século XIX.   

Com o advento da Revolução Industrial, a preservação do patrimônio surgiu 

como uma necessidade, exatamente em função do desaparecimento dos traços 

urbanos do passado, em virtude do processo de urbanização acelerado em alguns 

países europeus, descaracterizando, demolindo e alterando os espaços das antigas 

cidades. A partir de 1820, “o monumento histórico inscreve-se sob o signo do 

insubstituível, os danos que ele sofre são irreparáveis e sua perda irremediável” 

(CHOAY, 2001, p.136). 

Inúmeros pensadores, como Vitor Hugo assumiram posturas em prol da 

preservação dos exemplares arquitetônicos, enquanto outros, como Ruskin, Morris e 

Violet le Duc instituíram posturas próprias que influenciaram as intervenções até os 

dias atuais. Essas teses coexistiram com a introdução de questionamentos a 

respeito do destino dessas áreas antigas. O aparecimento da visão da cidade como 

museu ao ar livre começou a ser delineada, mas foi apenas em 1931 que se realizou 

em Atenas a primeira Conferência Internacional relativa aos monumentos históricos, 

na tentativa de responder questões relativas à relação entre o monumento antigo e a 

cidade. Nessa mesma década, Giovannoni indicaria uma solução para esses 

problemas, que, ligada a uma compatibilização de novos usos, a partir de um 

tratamento conveniente dos edifícios, oferecia um estímulo à vivacidade da área e 

contava, ainda, com uma função pedagógica. 

No Brasil, em 1937 foi fundado o SPHAN11, dentro das preocupações de 

conciliar modernidade e tradição, tendo a participação substancial e decisiva de dois 

                                                
11 SPHAN – Sigla para Secretaria do Patrimônio Artístico Nacional, atualmente IPHAN, Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vinculado ao Ministério da Cultura. 
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adeptos do movimento moderno, Lúcio Costa e Mário de Andrade. Segundo Lemos 

(1981), o pensamento e as leis voltadas para o patrimônio histórico são recentes no 

Brasil. Apesar de ter existido um certo pioneirismo em meados do século XVIII, 

através do Conde de Galveias, que já discutia grandes perdas envolvendo reformas 

em um prédio pernambucano da época do domínio holandês, e posteriormente, D. 

Pedro II ter “colecionado” alguns objetos de arte, o descaso com o patrimônio 

perdurou até a República Nova. 

Na década de 1920, no período de popularização do estilo Neocolonial – fato 

que deve ter sensibilizado muitas pessoas a respeito do patrimônio, já que nessa 

época buscava-se uma identidade nacional – surgiram um projeto de lei em 1923 e 

uma ação do governo mineiro em 1925. Mesmo assim, só foi alcançado um projeto 

digno em 1936. Esse projeto, de autoria de Mário de Andrade, oferecia uma 

classificação do patrimônio em oito categorias e catalogava todas as manifestações 

culturais12 (LEMOS, 1981).  

Não havia, no entanto, possibilidades práticas para colocar em funcionamento 

o projeto original de Mário de Andrade, já que este era tão abrangente, de modo 

que, alguns dos seus itens, como as manifestações populares, foram  esquecidas. 

Um tópico nesse projeto foi a questão do ambiente urbano. Tal preocupação 

apresentava a vanguarda do pensamento de Andrade, pois a discussão a respeito 

desse tema é bastante recente, tendo iniciado na década de 1970, quando se 

formulou o conceito de patrimônio ambiental urbano. Segundo Pinheiro (1995), 

durante quase 50 anos, a instituição caracterizou-se, principalmente, por proteger 

monumentos da fase colonial, mantendo-se ao largo dos problemas críticos da 

                                                
12

 Tornando-se lei somente um ano depois, em 1937. 
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urbanização, com ações que se limitavam a proteger ou restaurar prédios 

institucionais. 

O avanço na política de preservação brasileira deu-se como reflexos das 

discussões internacionais e a publicação de novos documentos orientadores, como 

a carta de Veneza. Fruto da realização do Congresso Internacional de Arquitetos e 

Técnicos em Veneza, em 1964, tal documento reexaminou os princípios 

estabelecidos pela Carta de Atenas (1931), aprofundando-os e dotando-os de um 

alcance maior.  A partir desse momento, o monumento passou a ser visto não mais 

como um exemplar isolado, mas como elemento componente e em contínuo diálogo 

com o meio no qual está inserido.  

A questão do patrimônio cultural urbano passou a ser levada em 

consideração a partir dessa carta patrimonial, apesar de já ter sido abordada 

anteriormente por Ruskin, no início do século XX. Apresentou-se como um novo 

modo de proteger e valorizar os sítios portadores de referências históricas, culturais 

e identitárias, e que se encontravam em decadência e em iminente obsolescência 

(CHOAY, 2001). A discussão sobre o que fazer e como fazer com os locais de valor 

histórico, permitiu a publicação da Carta de Veneza e a adoção de medidas e 

estratégias para lidar com o problema da degradação dessas áreas, em um  mundo 

em efervescência civil, militar, econômica, cultural e social, o que resultou, no 

decorrer das décadas seguintes, em uma grande corrida patrimonialista e em 

constante discussão até os dias de hoje, nos quais a conservação do patrimônio 

cultural se converteu em uma prática celebrada e difundida no mundo todo.  

 Além disso, a definição passou a ser estendida não somente às grandes 

criações, mas também às obras modestas, que adquiriram, com o tempo, uma 

significação cultural. A partir da publicação dos princípios estabelecidos, inicia-se 
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uma progressiva mudança na atitude dos países em relação ao que deve ser 

protegido para fins de preservação, deixando de lado o edifício isolado para deslocar 

o interesse somente dos palácios, igrejas, entre outros edifícios monumentais para 

conjuntos urbanos e rurais. De acordo com a Carta, a conservação e a restauração 

dos monumentos constituem uma disciplina que reclama a colaboração de todas as 

ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo, bem como a salvaguarda 

do patrimônio monumental e a conservação, e será sempre favorecida por sua 

destinação a uma função útil à sociedade; ressaltando que tal destinação não venha 

a alterar a disposição ou a decoração dos edifícios.  

Em Quito (1967), a reunião sobre conservação e utilização de monumentos e 

lugares de interesse histórico e artístico buscou encontrar respostas aos problemas 

existentes ligados à conservação e utilização do patrimônio monumental na América. 

Ao mesmo tempo em que se via a necessidade urgente de melhorar as condições 

do patrimônio, percebeu-se e aceitou-se a idéia de que os bens de patrimônio 

cultural representavam um valor econômico e poderiam constituir-se em 

instrumentos de progresso. Dessa forma, foram redigidas recomendações dirigidas à 

conservação e à utilização dos monumentos e sítios de interesse histórico, 

arquitetônico e artístico. Passou-se a considerar que a idéia do espaço “(...) é 

inseparável do conceito do monumento e, portanto, a tutela do Estado pode e deve 

se estender ao contexto urbano, ao ambiente natural que o emoldura e aos bens 

culturais que encerra” (CARTA DE QUITO, 1967). 

Por possuir um potencial de valorização econômica e pelo fato de futuras 

intervenções e reabilitações acabarem por influenciar o entorno (como a 

especulação imobiliária), já que não se pode dissociar o elemento do meio onde está 

inserido, convém adotar medidas reguladoras “(...) que ao mesmo tempo em que 
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facilitem e estimulem a iniciativa privada, impeçam a desnaturalização do lugar e a 

perda das finalidades primordiais que se perseguem” (CARTA DE QUITO, 1967).  

Além disso, o documento reiterou a conveniência de que os países da América 

adotassem a Carta de Veneza como norma mundial em matéria de preservação de 

sítios e monumentos históricos e artísticos.  

A convenção seguinte, que aconteceu em Paris em 1972, instituiu a noção e 

os critérios para o patrimônio mundial, universalizando o conceito e a sua aplicação. 

Três anos  depois, em Amsterdã, a Declaração que leva o nome da cidade divulgou 

o conceito de Conservação Integrada. Originário do urbanismo progressista e 

desenvolvido durante a gestão comunista italiana, tal conceito era conhecido em 

algumas cidades, graças a experiências realizadas desde a década de 60, como no 

caso do centro histórico de Bolonha. Ele incluiu no rol da preservação de edifícios 

não apenas os monumentos mais importantes, mas também grupos de edificações 

menos importantes nas cidades históricas (JOKILEHTO, 2002). 

Inicialmente, a Conservação Integrada foi feita em áreas periféricas dos 

centros tradicionais, em localidades residenciais antigas, recuperando estruturas 

físicas, econômicas e sociais com ênfase para a manutenção do morador local. 

Buscava-se atuar no meio urbano, enfatizando a necessidade de políticas de 

transporte e de tratamento dos espaços públicos, áreas verdes, além da conversão 

de edificações em equipamentos coletivos. A partir da década de 1980 e 1990, 

(...) a proposta da Conservação Integrada abandonou o cunho social e 
passou a ser encarada como forma de revitalização ou reabilitação de 
áreas centrais deprimidas ou obsoletas. Nesse sentido, associou-se à 
proposta de recuperação econômica e do valor imobiliário dos 
estoques de construções, especialmente daqueles protegidos por 
instrumentos legais de tombamento, localizados em áreas centrais 
(LAPA, 2002, p. 31). 
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Posteriormente, a Conservação Integrada se aliou à questão ambiental, e aos 

princípios do desenvolvimento sustentável, ampliando o conceito e a sua aplicação. 

A Carta de Burra (1980), resultante de um encontro promovido pelo 

ICOMOS13, apresentou as definições de conceitos recorrentes na prática 

preservacionista, como conservação, significação cultural, preservação, restauração, 

reconstrução e uso compatível. Nos documentos redigidos a seguir, Declaração do 

México (1982) e Carta de Washington (1986), ficaram claras as indicações para a 

valorização das tradições locais, e outros traços da identidade cultural,  

(...) uma riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da 
espécie humana ao mobilizar cada povo e cada grupo a nutrir-se de 
seu passado e a colher as contribuições externas compatíveis com a 
sua especificidade e continuar, assim, o processo de sua própria 
criação (UNESCO..., 1982). 

 

1.3 – OS CONCEITOS 

 

Grandes entraves e obstáculos nos processos e projetos de intervenção em 

edificações ou áreas de interesse histórico estão associados, ainda hoje, ao 

desconhecimento dos conceitos básicos inerentes à preservação do Patrimônio 

Cultural. Tais definições, como revitalização, re-utilização ou restauração parecem 

não ter sido totalmente absorvidos. Como é de grande importância, entender o 

porquê do preservar, faz-se necessário apresentar uma discussão acerca desses 

conceitos, imprescindíveis ao entendimento do trabalho desenvolvido. 

De uma maneira geral, por preservação entende-se o ato de “livrar do mal”, 

resguardar tudo aquilo que é ameaçado de destruição pelas transformações, sendo 

muito mais do que simplesmente tombar determinadas edificações ou conjuntos. É 

                                                
13

 Sigla inglesa para Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. 
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preservar o equilíbrio da paisagem pensando sempre no conjunto de forma seletiva, 

já que não se pode tudo preservar. Trata-se, segundo Meira, 

(...) de um conceito amplo que engloba as ações de identificação – 
inventariação, levantamentos, documentação e registro nas mais 
diversas formas; ações de proteção – tombamento e outras formas de 
acautelamento definidas em lei; e ações de promoção – valorização, 
educação patrimonial, comunicação e difusão do patrimônio cultural 
(2004, p.31). 

 

A instituição da proteção é normalmente tarefa do Estado e desde sempre 

teve a presença dos arquitetos. O seu sentido “não é pela materialidade existente, 

mas pela representação, evocação ou memória que lhe é inerente” (MEIRA, 2004, 

p.32), ou seja preserva-se porque o patrimônio cultural tem um valor, sendo portador 

de referências para a sociedade, que no mínimo é material, estilístico-formal.  

Quanto ao conceito de conservação, de acordo com a Carta de Burra (1980), 

designa os cuidados a serem dispensados a um bem para preservar-lhes as 

características e  

(...) é geralmente tomada como um termo geral relacionado com a 
proteção do patrimônio cultural e natural, incluindo áreas históricas e 
paisagens culturais, cujos balanço e natureza específicas dependem 
da fusão das partes de que foram compostos, incluindo atividades 
humanas, edificações, organização espacial e arredores (UNESCO..., 
1980).  

 

Já o conceito de Conservação integrada diz respeito à  

aplicação de técnicas de restauração sensíveis e pela escolha correta 
de funções apropriadas, no contexto de áreas históricas, levando em 
conta a pluralidade de valores, tanto econômicos como culturais, e 
visando julgamentos equilibrados (JOKILEHTO, 2002). 

 

A restauração diz respeito ao restabelecimento de um bem a um estado 

anteriormente conhecido. De acordo com Brandi, constitui o “momento metodológico 
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do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice 

polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro” (2004, 

p.30). Dessa forma, segundo esse autor, o foco da restauração é o objeto material, e 

o objetivo é restabelecer a potencial unidade do elemento, tanto quanto possível,  

sem que se cometa uma fraude histórica ou artística, e sem eliminar traços de sua 

passagem pelo tempo, o que geralmente requer conhecimentos e habilidades de 

especialistas. 

Revalorizar é uma das expressões chave da prática patrimonialista e busca 

sobretudo incorporar a um bem um potencial econômico, que venha a enriquecer a 

sua significação, que além de econômica, é artística, cognitiva e cultural (LACERDA, 

2002), ou seja, remete a valores do patrimônio que é preciso reconhecer (CHOAY, 

2001) e está fundamentada na conservação e restauração, tendo como produtos ou 

operações destinadas a valorizar o monumento, a reutilização ou re-uso, associando 

na maioria dos casos, a animação cultural.   

A re-utilização consiste em adaptar um antigo edifício a um novo uso, seja de 

cunho cultural ou lazer, ou ainda de habitação ou hospedagem, como meio de obter 

a sua reintegração à vida cotidiana. É instrumento de ação, ou seja, o seu acerto 

dependerá unicamente do projeto, do respeito ao edifício antigo, das suas estruturas 

maiores e do grau de conservação do mesmo, sempre na busca de manter um 

equilíbrio entre o presente e respeito ao passado.  

Choay (2001) adverte que, conferir um novo uso, trata-se de uma operação 

difícil e complexa, devendo-se, antes de mais nada, levar em consideração o estado 

físico do prédio, que necessita também de uma avaliação do fluxo dos usuários. 

Essa prática segundo a autora,  

(...) deveria ser objeto de uma pedagogia especial. Deriva do bom 
senso, mas também de uma sensibilidade inscrita na longa vida das 
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tradições urbanas e dos comportamentos patrimoniais (CHOAY, 2001, 
p. 222). 

 

Para Meneguello (2003), a preservação dos antigos centros ou de partes da 

cidade, seja no Brasil ou no exterior, exige a revisão de conceitos fundamentais 

como a preservação do patrimônio, o novo uso conferido às áreas preservadas e, 

especialmente, as diferentes interpretações do passado histórico urbano. Visando a 

evitar ou minimizar problemas, essas apropriações da cidade e da sua história 

devem vir não apenas como “citação do passado”, mas como possibilidade de 

transformação, tendo como ponto positivo um estabelecimento ou uma busca pela 

identidade e pela memória do lugar.  

Leite (2004) relata que as experiências recentes, que exemplificam a 

tendência, são diversas e possuem singularidades. Diferentes localidades integram 

essa perspectiva orientada pelo (e para) o mercado, combinando intervenção no 

patrimônio, requalificação dos usos da cidade e melhorias na infra-estrutura urbana. 

Essas políticas tem dividido opiniões e colocado o debate sobre o patrimônio cultural 

em torno de termos caros às ciências sociais, tais como identidade, cidadania, 

memória e democracia cultural. Conforme esse autor, “o modo como essas práticas 

sociais criam seus nexos identitários com os lugares sociais colide muitas vezes com 

as formulações abrangentes das políticas oficiais de cultura” (2004, p.39). Para 

evitar situações como essa, Ferrara (1988) defende a importância do indivíduo 

nessa prática de decisões, já que  

(...) o elemento que aciona esse contexto é o usuário, e o uso é a sua 
fala, sua linguagem (...) recompor essas marcas na consciência de 
uma população é condição de rompimento do hábito urbano e fator 
que possibilita a mudança de usos, novas explorações do espaço 
urbano, da qualidade de vida de uma cidade (...) (FERRARA, 1988, 
p.75). 
 



 43 

Esse apoio em demandas advindas de uma cidadania plural afasta 

possibilidades de adoção de políticas de gentrificação, que desnaturalizam e alteram 

a paisagem urbana e a vida urbana. 

 

1.4 – PATRIMÔNIO, SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

A catalogação do acervo e a definição do que é importante preservar é, de 

fato, passo inicial e fundamental para a elaboração de estratégias preservacionistas, 

que irão afetar não somente o traçado urbano, mas também os usos destes locais. 

Assim, a instituição de normas técnicas de seleção, quase sempre estilísticas, 

artísticas ou históricas, para áreas de interesse histórico são elementos eficazes 

para o início do processo de elaboração de estratégias e para a definição de 

projetos de gestão ou intervenção no patrimônio construído. 

   São muitos os exemplos de inventários e registros de catalogação 

realizados para a definição de áreas de interesse histórico, como no clássico caso 

de Bolonha, na Itália, onde:  

(...) todo o trabalho desenvolvido no Inventário do seu Núcleo 
Histórico foi fundamental para a definição da intervenção urbana, 
constituindo-se para além da função de registro e instrumentação da 
própria tutela sobre a área, um instrumento de planejamento urbano 
em contínua revisão e aperfeiçoamento, visando minimizar os efeitos 
da arquitetura internacional modernista que globalizou o habitat 
humano (...) (ZANCHETI, 1995, p.11). 

 

No entanto, o ato de preservar, por ser seletivo, já quem nem tudo pode ser 

preservado, “(...) implica na necessidade de recorrer a valores e a juízes que 

dificilmente entram em consenso, nas sociedades contemporâneas democráticas, 

marcadas por pautas culturais as mais diversas e fragmentárias” (MARQUES, 1995, 

p. 97).  
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Assim, se levarmos em consideração que a cidade é toda histórica, erros 

podem ser cometidos nas definições do que proteger como bem cultural. Segundo 

Menezes (1995), isso se deve principalmente ao fato de se desprezar uma parte em 

detrimento da outra e de se estabelecer critérios definidos por uma política que seja 

manipulada de acordo com interesses de uma minoria, que nem sempre é 

representativa, podendo, segundo as palavras desse mesmo autor, levar à 

intervenção, seja ela em que nível for, ao desastre.  

A cidade é o principal palco da vida social na atualidade, sendo produto de 

uma série de sentimentos e intenções, características e pormenores que, juntos, são 

responsáveis pela sua imagem e significado. Esse conjunto de sensações está 

ligado à memória do lugar, onde as experiências pessoais e coletivas compõem o 

imaginário, elemento componente da história e atuante na produção do espaço. Tal 

idéia, defendida por Lynch (1999) em seu livro “A imagem da cidade”, se reflete no 

maior ou menor desenvolvimento do “place attachment”, sentimento de ligação 

afetiva com o lugar (ALTMANN, 1992). 

Vendo por esse lado, no processo de definição de estratégias, torna-se 

importante o questionamento a respeito da representação gerada pelo imaginário 

dos moradores e usuários dessas áreas; imagem que confere significado físico-

social e simbólico ao edifício ou ao conjunto edificado. 

A participação do morador / usuário, na definição da requalificação e 

cooperação em suas tarefas, se insere na busca pelo ideal da sustentabilidade, 

estando as duas idéias presentes no conceito da conservação integrada, cujos 

princípios exigem a compreensão de que “O patrimônio é uma riqueza social e sua 

manutenção deve ser uma responsabilidade coletiva, contribuindo para a tomada de 

consciência da comunhão entre história e destino” (LAPA, 2002, p. 32). 
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Como exemplo de intervenção calcada nessas idéias, Lopes (1995) apresenta 

o processo de requalificação urbana implementada em Lisboa, com o objetivo de 

manter a identidade e as características da área. A experiência de instalação dos 

escritórios da obra no local de intervenção aproximou os técnicos dos moradores e 

dos problemas do lugar.  

Os gabinetes instalados na área permitem a população ter acesso à 
estrutura que se ocupa dos seus problemas (...) a gestão passa a ser 
personalizada – torna-se uma gestão com rosto. Dada a possibilidade 
de se fazerem ouvir, participando cada vez mais na preparação das 
decisões (LOPES,1995, p.16). 
 

O autor denomina essa participação popular no processo como um 

“suplemento da alma” na prática urbanística, salientando que isso não existe 

habitualmente nas soluções técnicas (LOPES,1995, p.16). Nesse sentido, diversas 

pesquisas vêm demonstrando que, para a conservação urbana integrada, os 

melhores resultados em intervenções têm sido alcançados graças a processos 

participativos, que se iniciam desde o estágio do planejamento das ações. Esses 

estudos mostram, também, que a utilização de uma perspectiva multidisciplinar 

amplia a compreensão das situações locais e colabora para a integração de valores 

nas tomadas de decisão (CHAPMAN, 2004; SCHIFFER, 2004). 

Mesmo assim, a distância entre os especialistas e usuários ainda é muito 

evidente, ainda que tenha havido uma maior democratização do conceito de 

patrimônio, o que já tem rendido experiências bem sucedidas mundo afora.  

Notícias do Banco Mundial indicam experiências de sucesso como no 
caso do segundo projeto urbano de Mali e a reconstrução da parte da 
cidade de Ljang, na China, vítima de um terremoto. Em ambos os 
casos, a participação da população foi eficiente em auxiliar no 
processo de renovação das áreas urbanas, em restauro de 
edificações, assim também como em propostas de atividades 
complementares a ser conduzidas pela população de baixa renda 
(SCHIFFER, 2004, s /p). 
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Outro caso exemplar aconteceu em Levanto, uma pequena cidade italiana, 

localizada na região da Ligúria, onde o acervo arquitetônico passava por problemas 

na manutenção de suas fachadas. Após três décadas de experiências, os resultados 

não foram eficientes com a aplicação de técnicas modernas que não geravam 

resultados duradouros ou satisfatórios. A solução sugerida por um especialista 

externo e que, após muito debate, foi acatada pelo conjunto de investidores, 

locatários e moradores foi de contactar a população de antigos artesãos em busca 

de entender os seus conhecimentos empíricos por meio de princípios científicos e 

fazer uso de suas técnicas tradicionais. Tal iniciativa tornou possível serem obtidos 

resultados que não vieram a comprometer, nem a técnica, nem a estética das 

construções (CHAPMAN, 2004). 

Ainda com todas essas experiências bem sucedidas, outros casos nos quais 

o planejamento é centralizado e autoritário comumente acontecem e têm, também, 

os seus processos dificultados pela má comunicação entre os especialistas, 

investidores, usuários e gestores públicos.  

No caso da cidade de Hampi, localizada na Índia, o desenvolvimento 

descontrolado passou a influenciar negativamente o seu sítio histórico remanescente 

da riqueza de um império que floresceu entre os séculos XIV e XV. Ali, o 

planejamento e gerenciamento local deixaram de fora a população e a separaram 

dessa herança arquitetônica através do uso de cercas, que  impedem que os 

cidadãos adquiram propriedades na área e que possam trabalhar com agricultura, o 

que, para os gestores públicos, pode ser nocivo para trabalhos de arqueologia. Em 

resumo, o poder local afastou o povo, que por sua vez se afastou do seu patrimônio 

construído pelo seus antepassados e onde residem referências e significados locais 

(CHAPMAN, 2004). 
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Já em Lumbini, no Nepal, considerado lugar de nascimento de Buda, após 

consultar diversos especialistas no mundo todo, decidiu-se, construir um museu para 

guardar achados arqueológicos. A antiga árvore que, segundo o costume local, teria 

sido o ponto onde Buda nasceu, foi removida e deu lugar ao novo edifício, enquanto 

que a estátua de sua mãe, por séculos, adorada como deusa da fertilidade foi 

transportada para o interior do museu. Tudo isso, resultou em perda na atmosfera 

sagrada do ambiente, prejudicando o sentido da tradição que estava atrelado ao 

lugar e às pessoas (CHAPMAN, 2004). 

Tais exemplos chamam a atenção para a questão da continuidade do 

desenvolvimento dos lugares, mostrando como os valores compartilhados e os 

objetivos comuns podem, segundo Kulikauskas (2004), conduzir à ação coesiva dos 

indivíduos e da sociedade e render frutos mais consistentes. 

 Por outro lado, também alerta para problemas que podem ser gerados em 

processos participativos, pois 

(...) esse envolvimento pode gerar outros conflitos, quando 
confrontados por diferentes interesses econômicos e pessoais. O 
primeiro quanto à possibilidade de emergirem novas divergências 
entre os agentes e grupos relacionados a fatores externos para o 
projeto em discussão e que podem dificultar a objetividade das 
tarefas. Outra possibilidade  se refere ao perigo de gerar excesso de 
expectativas na população, como resultado da implementação das 
propostas em discussão (SCHIFFER, 2004, s /p). 

 

Nesse sentido, não se deve esquecer que a definição daquilo que vai 

constituir patrimônio cultural depende dos valores da sociedade em cada momento, 

e essas atribuições se modificam, sendo construídas e reconstruídas 

permanentemente, assim também como o que é valorizado por um segmento da 

sociedade pode não ser por outro. Daí a necessidade de se procurar entender a 

articulação entre o meio edificado, os símbolos, a memória coletiva, a identidade e 
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as sensações de “pertencimento”, mas sem abdicar do posicionamento técnico, 

pautado em competências específicas.   

 Dessa forma, a questão da preservação patrimonial associa-se à percepção 

do morador/ usuário local que, aliada à visão do técnico, pode apresentar uma 

direção mais democrática e participativa na definição de ações de intervenção em 

áreas de interesse histórico. Assim, a discussão do que preservar passa (ou deveria 

passar) pela visão do  morador, o que é de fato relevante no inicio do processo de 

planejamento, mas não é suficiente por si, para definir o que deve ser feito. Segundo 

Veloso (2004), acreditar que deve ser conservado, somente o que é percebido pelos 

moradores ou usuários como relevante para a memória de certos lugares, pode 

dificultar o reconhecimento de outros tipos de valores históricos, artísticos e 

culturais. Logo, tal processo não deve ocorrer somente no nível do público geral, 

mas também no nível dos agentes especializados, de modo a serem minimizadas 

distorções existentes.  

A atenção dada a esses aspectos como elementos essenciais nas definições 

a serem tomadas fornece aos projetos baseados nessa visão uma procura pela re-

significação da cidade e dos valores culturais da coletividade, tornando possível o 

“reencontro da arquitetura na dinâmica ambiental urbana e no diálogo que 

estabelece com o contexto econômico, social e cultural do espaço, e redescobre-se 

a relação entre arquitetura e urbanismo, em parte esquecida nas últimas décadas” 

(FERRARA, 2000, p.59). 
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1.5 – RELAÇÃO PESSOA - AMBIENTE E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

No mundo atual da pós-modernidade, com suas rápidas transformações 

associadas à nova espacialidade do mundo virtual, o meio urbano passa a ter as 

características ainda mais diversificadas, havendo um intercâmbio maior de 

referências globais, em função dos constantes fluxos de pessoas que vêm e vão de 

toda parte e para todo local. No entanto, da mesma forma que acrescenta 

qualidades e novidades, esse fenômeno contribui para a perda de identidade de 

determinadas áreas. 

Como o significado desses espaços é estabelecido por idéias individuais e 

grupais relacionadas ao entendimento da noção de território e ao modo como as 

pessoas e a sociedade compreendem as qualidades dos locais do meio urbano 

(BRIELEY, 2003), torna-se pertinente ampliar a atenção para a questão da memória, 

“uma vez que,  estando unida de forma dialética o passado, o presente e o futuro, 

pode servir para estabelecer formas de vida sem ruptura brutal” (JODELET, 2002, p. 

31). 

No caso das áreas centrais em processo de degradação, que freqüentemente  

são locais de relevância histórica ou detentores de edificações integrantes de um 

patrimônio arquitetônico, essas mudanças são observadas a partir de situações de 

abandono, descaso, ou simplesmente destruição, já que, teoricamente, não há 

justificativa para se proteger aquilo que não é bem visto, ou quisto.   

O fato de o ambiente operar abaixo do nível de consciência (ITELSON et al, 

1974) tornando a vida cotidiana, na maior parte do tempo, imersa na rotina em que 

os fatos urbanos não possuem relevo faz com que o ser humano encare seu 

ambiente como um fato banal, típico da evolução histórica e do passar do tempo nos 
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lugares. A compreensão dessa situação, gerada pela experiência humana nos 

ambientes, permite a compreensão ou a descoberta dos lugares. 

Segundo Tuan (1983), o lugar é principalmente um produto da experiência 

humana, significando muito mais que o sentido geográfico de localização. Ele 

encarna as experiências e as aspirações pessoais; é uma realidade criada “pelos 

seres humanos para os propósitos humanos” e representa um “mundo ordenado e 

com significado” (TUAN, 1983, p. 65). 

 É definido como um conjunto complexo, enraizado no passado, 

incrementando-se com a passagem do tempo, com o acúmulo de experiências e de 

sentimentos. Lugares são ambientes capazes de gerar nos indivíduos sensações 

emotivas, principalmente porque transmitem sensação de segurança, proteção e 

também trazem à tona lembranças. No entanto, só adquirem identidade e significado 

através da intenção humana e da relação existente entre essas intenções e os 

atributos objetivos do lugar, ou seja, o cenário físico e as atividades ali 

desenvolvidas.  

Ele está contido no espaço, que por sua vez é totalmente desprovido de 

valores e de qualquer ligação afetiva. Enquanto o espaço é amplidão e movimento o 

lugar é limitação e pausa. Sendo o primeiro qualquer porção da superfície terrestre, 

ampla, desconhecida, temida ou rejeitada, o lugar é fechado, íntimo e humanizado 

(Tuan, 1983, p. 61). Assim,  

(...) a questão é saber em que condições a cidade pode aparecer 
como um lugar que possa ser definido por seu caráter identificador, 
um lugar que permita que seus habitantes se reconheçam e se 
definam por meio dele, que por seu caráter relacional, permita a leitura 
da relação que os habitantes mantêm entre si, e por seu caráter 
histórico, possibilite que os habitantes reencontrem os vestígios de 
antigas implantações, seus sinais de filiação (JODELET, 2002, p. 33). 
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Daí a necessidade de se analisar as diversas situações sob a ótica do 

usuário, buscando dimensões psicológicas e antropológicas que facilitem a 

compreensão de como ele vê, sente, interage, utiliza e se apropria da cidade. Busca-

se, assim,  identificar o sentido do lugar, no qual são muito fortes as sensações de 

pertencer, de proteção, de territorialidade e de domínio e que, conforme proposto 

por Canter (apud DEL RIO, 1996), é gerado pela sobreposição de três esferas da 

consciência: atividades ou usos, atributos físicos e concepções / imagens.  

O ser humano necessita marcar seu território, estabelecer referências que o 

ajudem na orientação do dia-a-dia e que preservem a sua identidade, junto aos 

demais e a si próprio. A identificação tem como finalidade o reconhecimento do meio 

em que se vive e, como condição necessária à própria existência humana, está 

associada a outros conceitos, como o da apropriação e da territorialidade. 

Segundo Pol (1996), identidade e pertinência, privacidade, intimidade e 

referências constituem a chave de criação e adoção de um universo de significados 

que formam a cultura e o entorno do sujeito, materializado através do tempo e do 

espaço, definindo um lugar com sentido, ou o  “sentido do lugar”. 

Lynch (1999) apresenta a questão da identidade como aspecto integrante do 

que ele considera ser um conjunto de qualidades urbanas, formado também pela 

idéia de legibilidade e imageabilidade.  Para esse autor, a identidade é fruto da 

estrutura e dos significados, associada à idéia de personalidade, individualidade, o 

que confere identificação a uma determinada área.  

Tais noções estão inseridas, de acordo com Zancheti (2002), na dimensão 

cultural do ambiente e da sociedade, conjugando-se às dimensões econômica e 

política. No entanto, a primeira é a 

(...) que se sobrepõe a todos as outras, pois a economia é um modo 
de estabelecer relações sociais com base em um valor (o monetário), 
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a política é um modo de organizar as hierarquias de poder e as 
representações relativas dos grupos sociais, segundo leis (...) 
enquanto a cultural engloba (...) a forma como o ser humano vê e se 
relaciona com o mundo (2002, p.81). 

 

Esse mundo (natural/ construído) é onde se dá a apropriação, segundo 

Sansot (apud POL, 1996), prática através da qual deixamos nossa marca em algo, 

ou alguém, que nos é identificável ou com o que nos identificamos, não 

necessitando da posse efetiva. Para Pol (1996), deve-se distinguir o conceito de 

apropriação em relação a cinco parâmetros vinculados por relações de 

temporalidade que seriam: 

1. Capacidade de identificação pessoal com o local; 

2. Impressão de controle exercido sobre o espaço; 

3. Acordo ou adesão com uma realidade social ou espacial; 

4. Acomodação por adaptação e familiaridade; 

5. Direito de “privatizar” ou personalizar da forma desejada. 

Além disso, esse é um processo “de mão dupla”, ou seja, tanto ocorre a 

apropriação do indivíduo sobre o espaço, como a apropriação do espaço sobre o 

indivíduo, numa influência mútua que confere o sentido de pertinência ao local 

(place attachment). Esse termo, que não possui uma tradução específica em 

português, representa o sentido de posse que um ocupante tem a respeito de um 

território particular, associado à sua auto-imagem e identidade social, ligando-se ao 

conceito de apropriação de duas formas: pelo sentido de proteção e de identificação 

(POL, 1996). 

Em síntese, a apropriação integra aspectos de ação, de imagem, 

identificação, interação, projeção e personalização, territorialidade e privacidade no 

tempo em um espaço (POL, 1996). Esse conceito está presente no questionamento 
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a respeito da representação gerada pelo imaginário dos moradores e usuários de 

qualquer local, compondo a imagem que confere significado físico-social e simbólico 

ao edifício ou ao conjunto edificado. Ela é, portanto, essencial para a definição de 

estratégias de planejamento urbano e de projetação arquitetônica, sobretudo em 

casos de intervenção no ambiente construído-histórico. Dessa forma, o estudo da 

percepção apresenta-se como elemento indispensável para a compreensão de 

questões ligadas à identidade e apreensão dos significados urbanos. 

O conjunto de intencionalidades que compõem a cidade é responsável pela 

definição da imagem urbana e exige a reflexão sobre a sua própria lógica que é 

formada pelo individual e pelo coletivo. Para tanto, deve-se entender a cidade como 

sustentáculo para os sentimentos e as sensações dos indivíduos, bem como suas 

memórias, experiências e informações distintas (FERRARA, 2000). Frente a isso, é 

óbvio que o olhar de duas pessoas não percebem exatamente o mesmo fato, nem o 

compreendem da mesma maneira, em função exatamente dessas influências 

pessoais, culturais e físicas na percepção do ambiente (GIFFORD, 1996). 

Atualmente, aceita-se a percepção como instrumento mediador entre o ser 

humano e o meio ambiente urbano, sendo o seu estudo e dos seus processos 

cognitivos um fator vital para a compreensão de nossas inter-relações com o 

ambiente, influenciando condutas, julgamentos e  decisões a seu respeito, como na 

determinação de qual direção tomar, onde vamos morar e outras atitudes do 

cotidiano (DEL RIO, 2002). 

O processo cognitivo que comanda tudo isso incorpora as fases de percepção 

(campo sensorial), seleção (campo da memória) e atribuição de significados (campo 

do raciocínio) e corresponde ao modo como 

 



 54 

(...) adquirimos, armazenamos, organizamos e retomamos 
informações sobre locais, distâncias e ordenações em construções e 
ruas. Inclui a cognição espacial que é pensada como o processo que 
ajuda a nos localizar, encontrar o caminho, além do conceito de 
mapas cognitivos, que são formados por imagens pictóricas e 
semânticas que definem como os espaços são organizados em 
nossas mentes (GIFFORD, 1996). 
 

A formação da percepção é dirigida por estímulos externos, captados através 

dos cinco sentidos, sendo a visão o sentido que mais se destaca e se associa a 

outras contribuições ativas e subjetivas do indivíduo. 

Segundo Carneiro (2002, p. 143), a percepção está condicionada a três tipos 

de fatores: 

1. Fatores inerentes ao próprio indivíduo: forma de ser, capacidade 

imaginativa, mecanismos de associação e profissão. 

2. Fatores educativos e culturais: impressos pela sociedade, 

condicionantes da sensibilidade (cursos, visitas) e atitudes do 

observador. 

3. Fatores emocionais, afetivos e sensitivos: relações do indivíduo com o 

meio ambiente, respeito e convivência. 

A busca pelas identificações das chamadas “pistas ambientais” é o objetivo 

de vários estudos de análise e avaliação sobre modo e intensidade da percepção 

dos fatos urbanos pelos usuários, contribuindo, dessa forma, na elaboração de 

diretrizes para a organização físico-ambiental de projetos. 

Embora diversos estudos nessa área tenham sido realizados no Brasil (ver 

por exemplo livros organizados por Del Rio e Oliveira, 1999, e por Del Rio, Duarte e 

Reingantz, 2002), Veloso (2004) defende que todo o avanço teórico  no 

entendimento das relações sócio-espaciais pouco representou na prática efetiva do 

planejamento, sobretudo relacionado às políticas de conservação do patrimônio, 
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pois a visão do técnico/ especialista ainda prevalece sobre a percepção do morador,  

tendo esse assunto sido pouco discutido, e menos ainda avaliado, nos estudos 

desenvolvidos na área de preservação patrimonial.   

Apesar dessa lacuna, não se discute mais a questão da validade dessa forma 

de abordar o assunto como meio de contribuição para a definição de estratégias de 

intervenção em áreas, seja de valor histórico ou não. Como também não se 

questiona mais a importância da preservação do patrimônio seja ele edificado ou 

imaterial. O que ainda se busca é tentar responder a equações projetuais que 

envolvem esse assunto, sempre inseridas em especificidades locais. Para 

empreender mais perguntas, o estudo da percepção é, de fato, uma prática que 

pode levar a uma melhor  compreensão da cidade e de suas múltiplas e intrincadas 

relações, que há tanto tempo suscita debates, posicionamentos e práticas diversas. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

Este capítulo tem como objetivo esclarecer a orientação metodológica do 

trabalho e as técnicas desenvolvidas na pesquisa. Relata o percurso, os modos de 

abordagem e as etapas que foram necessárias ao seu desenvolvimento. Além disso, 

apresenta também, casos de estudos que serviram como referência para adoção 

dos instrumentos utilizados.  

2.1 – ANTECEDENTES DA PESQUISA 

Essa pesquisa teve suas origens em 2002, quando foi desenvolvido um 

trabalho disciplinar14, no CAU – UFRN visando inventariar as edificações integrantes 

do acervo histórico arquitetônico assuense, o qual indicou a necessidade de tomar 

medidas urgentes para proteger sua herança arquitetônica, importante para a 

história da cidade e do Estado. 

Naquele momento, a partir de critérios estilísticos, foram selecionadas 

edificações relevantes para integrar um conjunto arquitetônico que pudesse ser alvo 

de estratégias de conservação. No entanto, o fato de ser um trabalho disciplinar, 

com um tempo disponível limitado, não permitiu grande aprofundamento, ou melhor 

conhecimento do “estado da arte” do assunto. O desejo pessoal em contribuir com 

ações preservacionistas, praticamente inexistentes no município, resultou em um 

Trabalho Final de Graduação, que propôs a intervenção em um casarão 

                                               
14 MEDEIROS, Renato. O Patrimônio em questão. Definindo o acervo histórico-arquitetônico de Assú/ 
RN. Trabalho curricular – Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, 2002. 
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centenário15. Por meio de um projeto arquitetônico (apresentado posteriormente em 

audiência pública), alertava-se para a necessidade de proteger e restaurar, 

conferindo um novo uso ao imóvel. A seleção da edificação, pretendia deslocar o 

“olhar” local do antigo casarão da Baronesa de Serra Branca16 para essa outra 

edificação, localizada em uma rua posterior, tão antiga quanto a área da praça, mas 

que pelo fato de ser menos visível parecia ser menos valorizada pela população. A 

observação de que os assuenses apenas valorizavam um ou outro imóvel, em 

função de sua visibilidade ou em função da história dos seus moradores deu início a 

um questionamento quanto à importância dos outros imóveis menos visíveis, que 

foram ou são propriedades de cidadãos “menos ilustres” para a população. Antes de 

chegar a uma conclusão ou apontar estratégias, passou a ser essencial entender a 

relação das pessoas com as edificações, o que poderia explicar o estado de 

preservação, o grau de conservação e a possibilidade de se  lograr êxitos em planos 

de conservação urbana futuros. 

                                               
15 MEDEIROS, Renato. Centro de cultura e criatividade em Assú / RN: anteprojeto de re-uso. 
Monografia ˙ Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, 2003. 

16 Imóvel onde se realizou um jantar com a baronesa e os seus escravos, que foram alforriados três 
anos antes da abolição nacional da escravatura. Desse modo, entrou para a história de Assú, 
preservando  a sua importância na história dos fatos da sociedade assuense. 

Figura 04:  Proposta de Intervenção em imóvel centenário em TFG, CAU/ UFRN, 2003. 
Autor: Renato Medeiros
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Além disso, a atuação de duas turmas de Arquitetura e Urbanismo em 

pesquisas de campo no município por dois semestres aqueceu, de certo  modo, o 

debate local e levou para as escolas a questão da necessidade de preservar as 

edificações, como modo de preservar a memória da cidade17. Passada essa etapa, 

com a coleta e aprimoramento de informações relativas ao município, foi possível 

retomar a pesquisa e os questionamentos advindos dos resultados obtidos nos dois 

trabalhos desenvolvidos. Durante esse percurso e com o aprofundamento de leituras 

relativas ao assunto, tal discussão se tornou um desafio mais amplo, que se reflete 

nessa dissertação. 

2.2  - DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

O presente trabalho tem como objeto a identificação e análise do patrimônio  

histórico-arquitetônico de Assú/ RN, com base, principalmente, na percepção de 

seus moradores. Para a análise e alcance dos objetivos propostos, foram definidos 

três recortes metodológicos: (1) um recorte espacial, (2) um recorte temático, (3) um 

recorte teórico-metodológico. 

Para o recorte espacial, a área objeto de estudo foi delimitada a partir de 

informações obtidas em descrições acerca da área inicial de ocupação urbana da 

cidade de Assú, ratificadas por um mapa datado de 1852 da área urbana do 

município (Figura 05). Essa área abrange um quadrilátero que compreende as 

principais ruas da cidade em fins do século XIX, início do XX. Envolve toda a praça 

da Matriz e, a partir desse centro, se distribui nos sentidos norte, sul, leste e oeste,   

                                               
17 Trabalho integrado, desenvolvido nos semestres 2003.1 e 2003.2, referente às seguintes 
disciplinas: Projeto V, Planejamento e Projeto Urbano e Regional III, Conforto Ambiental III e 
Preservação e Técnicas Retrospectivas. Foram docentes dessas disciplinas, respectivamente: Maisa 
Veloso, Amadja Borges, Virginia Dantas e Paulo Heider Feijó.
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limitando-se ao norte com a Rua Moisés Soares, ao Sul com a rua Frei 

Miguelinho, a leste com a Rua Aureliano Lopo e a oeste com a rua 16 de outubro 

(Mapa 02). 

No recorte temático, foram identificadas questões relativas ao patrimônio e à 

teoria e prática de sua conservação, com ênfase para as estratégias de intervenção 

em áreas urbanas centrais, associadas à relação pessoa-ambiente, a partir do viés 

da percepção ambiental. Complementar e essencial, a teoria e os métodos 

empregados foram extraídos de estudos e experiências diversas no Brasil e no 

mundo, como os desenvolvidos por Del Rio (1999) e Ferrara (1999, 2000). 

Figura 05:  Mapa de Assú, datado de 1852.  
Fonte: TEIXEIRA, 2002. 
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Mapa 02
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 2.3 - MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA 

Visando responder aos objetivos propostos, a pesquisa, que se apresenta 

como monográfica, possui características qualitativas e quantitativas. Ao trabalhar 

com aspectos como valores, crenças, atitudes, representações e opiniões, optou-se 

por dar ênfase qualitativa à pesquisa. No entanto, foram utilizados procedimentos 

quantitativos, a partir de tratamento estatístico, visando o aprofundamento da 

compreensão do fenômeno estudado e de seus processos particulares e 

específicos. 

No desenvolvimento, fez-se uso de técnicas de pesquisa bibliográfica, 

documental e empírica.  

A pesquisa bibliográfica foi complementar ao conhecimento do pesquisador 

no tema abordado e teve como objetivo estruturar teoricamente a pesquisa. 

Apresentou os debates já realizados quanto ao tema e aos encaminhamentos atuais 

do assunto, norteando as ações e estratégias do processo do trabalho desenvolvido. 

Foram usadas fontes primárias e secundárias, em meio impresso e virtual como 

livros, teses e dissertações, periódicos, cadernos de resumos de congressos 

científicos e demais publicações que tratam do tema. 

A pesquisa documental foi feita através de consultas aos dados e arquivos 

disponíveis, como mapas e outros registros, como também arquivos de órgãos 

competentes, municipais, estaduais e nacionais. Uma referência chave para a 

pesquisa foi o mapa da cidade de 1852, gentilmente cedido pelo Professor do CAU / 

UFRN, Rubenilson Brazão. O levantamento cadastral mais recente, foi elaborado 

pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), em 2000. 
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Para a pesquisa empírica, foram coletados dados in loco, além da 

elaboração de diagnóstico do conjunto arquitetônico, por meio de aplicação de fichas 

de catalogação dos imóveis18. Essa parte da pesquisa rendeu os dados necessários 

para a compreensão da situação do acervo e, ainda, as informações referentes à 

percepção dos usuários. Essa etapa deu-se através de observações indiretas 

extensivas e aplicação de questionários (ver apêndices). 

Todos esses procedimentos foram realizados levando-se em consideração as 

delimitações do objeto de estudo voltadas para a obtenção de um resultado eficaz 

para a discussão e  percepção local do patrimônio histórico, visando, ao final, propor 

recomendações para intervenções futuras. 

As visitas, pesquisas de campo, aplicação das fichas de inventário, 

questionários e entrevistas foram realizadas entre junho de 2005 e janeiro de 2006.  

2.4 – PESQUISA EMPÍRICA 

2.4.1- Universo da Pesquisa 

O universo da pesquisa foi determinado por dois critérios: (1) o espaço 

demarcado, ou seja, a área inicial de ocupação urbana da cidade de Assú, (2) a 

seleção dos respondentes e entrevistados, que deveriam, no primeiro caso, ter 

alguma relação com a cidade, mesmo que estivessem apenas visitando (julgou-se 

interessante reter a percepção de pessoas que não fossem habitantes, mas que  já 

conhecessem a cidade) e, no segundo, a dos gestores públicos, responsáveis pela 

administração pública municipal de Assú. 

                                               
18 Modelo apresentado nos anexos. 
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O primeiro grupo de usuários abrange moradores da cidade, da área de 

estudo, de outros bairros, ou de outras cidades vizinhas, que trabalhavam ou 

visitavam o local. Com esse grupo, foram aplicados questionários.  

O grupo dos gestores públicos abrange os três últimos prefeitos a partir do 

início dos anos 1980. Essa restrição foi causada pela inexistência de profissionais 

especializados no tratamento das questões urbanas da cidade19, dentro do quadro 

de funcionários da prefeitura municipal. Essa constatação fez com que o registro das 

percepções e a análise das ações relativas à questão urbana e ao patrimônio 

cultural fosse limitada a esses gestores, que são, na verdade, aqueles que tomaram 

as decisões finais relativas à cidade como um todo e os que, provavelmente, 

poderiam sintetizar as “visões”  e as práticas urbanísticas de cada administração.  

Foram, para tanto, realizadas entrevistas diretivas com os três últimos 

prefeitos, visando compreender as ações da administração relativas ao urbano e ao 

tema dessa pesquisa, na prática local20. 

2.4.2- Etapas 

A sistemática da coleta de dados da pesquisa empírica compreendeu as 

seguintes atividades: 

2.4.2.1– Fundamentação Teórica 

Para atingir os objetivos propostos, foram utilizados métodos e técnicas, 

definidos em consulta ao referencial bibliográfico sobre o assunto, buscando 
                                               
19 Tais profissionais são contratados ou consultados quando há necessidade para os gestores. Como 
exemplo, recentemente foi contratada uma equipe para a elaboração do plano diretor  da cidade.  
20 Roteiro das entrevistas em apêndice.
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fundamentação no “estado da arte” atual  e no desenvolvimento do tema, presente 

em outros estudos semelhantes a esse.  

Dentre esses últimos, destaca-se o caso da pesquisa realizada por Del Rio na 

obtenção da percepção da área portuária do Rio de Janeiro, por parte de seus 

usuários. Nessa pesquisa, o autor optou por duas vertentes: uma que Investigou a 

percepção dos cidadãos, e outra que o autor chamou de percepção indireta e que 

seria resultado da veiculação pela imprensa e outros meios literários, além de outros 

modos de comunicação que lidassem com as imagens da área. Na pesquisa do 

caso assuense, para a obtenção dessa percepção indireta, foram consultados os 

jornais municipais e outras referências iconográficas locais, no meio impresso, que  

tenham divulgado alguma imagem da cidade de Assú, caracterizando-se como uma 

abordagem auxiliar na compreensão da situação local.  

Para a percepção  dos usuários, a equipe capitaneada por Del Rio aplicou 

questionários construídos com questões fechadas, semifechadas e abertas, junto 

aos moradores, trabalhadores ou visitantes da região do porto carioca.  Segundo as 

palavras do autor:  

(...) estas linhas de investigação sempre poderiam ser 
complementadas por outras, mas evidências teóricas e empíricas na 
literatura indicam que o pretendido já nos proporcionava uma 
compreensão suficiente dos fenômenos cognitivos para contribuir com 
a revitalização (DEL RIO, 1999, p.10).

Em outra pesquisa, desenvolvida na capital paulista por Ferrara (1999), o 

caminho trilhado foi outro. Nessa experiência, a percepção do usuário não foi emitida 

verbalmente, mas sim através de registros fotográficos produzidos pela própria 

população. Essa técnica que permitiria extrair a percepção do olhar do cidadão para 

o objeto de estudo, por meio da “materialização” da fotografia, apesar de 

interessante foi descartada em função do alto custo de realização e também pelo 
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fato de ampliar aspectos subjetivos que poderiam estar presentes no modo de 

fotografar.  

Na pesquisa desenvolvida por Bley (1999), sobre a valorização da paisagem 

de Morretes, no estado do Paraná, foram aplicados, junto aos questionários, mapas 

mentais. Essa técnica retomou o método aplicado na pesquisa pioneira de Kevin 

Lynch, desenvolvida no final dos anos 50. No entanto, para o estudo de caso 

assuense foi logo no pré-teste descartada ao se perceber que seria possível 

apreender a mesma resposta em uma pergunta aberta, que se mostrasse menos 

demorada e “opressora” para os respondentes que não sabiam ou não queriam 

desenhar, recusando-se a executar essa tarefa. 

Além dessas técnicas, a necessidade de re-elaborar um quadro atualizado do 

acervo arquitetônico de interesse histórico municipal para que se pudesse obter um 

perfil melhor detalhado do conjunto exigiu a pesquisa por métodos de catalogação 

estilístico-formal, como desenvolvidos nos grandes centros, ou em cidades do 

interior do Rio Grande do Norte, por Trigueiro (1999) em Caicó, ou Silva (2005), em 

Ceará-Mirim.  

Essa última técnica, aplicada no início da pesquisa, associada às que buscam 

entender a percepção dos usuários, compôs o trabalho de coleta de dados em 

campo, apresentada a seguir. 

2.4.2.2– Coleta de dados 

Inicialmente, foi realizada uma atualização da abordagem morfológico-

descritiva; espécie de registro utilizado em inventários de exemplares arquitetônicos 

que buscou sistematizar as informações colhidas in loco. 
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As edificações foram, dessa forma, novamente documentadas através de 

registro fotográfico de sua fachada “principal”,  por meio de  fichamento (apêndice 

01), contendo dados sobre a edificação e informações complementares.  

(...) esse tipo de abordagem permite que se delineie um instantâneo, 
isto é uma imagem congelada do conjunto construído em um 
determinado momento, viabilizando uma leitura sincrônica e integral 
do objeto sem excluir uma perspectiva diacrônica na medida em que a 
temporalidade pode ser resgatada através da análise dos vestígios 
dos momentos sucessivos que compõem o todo (TRIGUEIRO,1999, s 
/p). 

Terminado o processo de registro em campo, foram mapeadas as edificações 

para que, com esses dados, pudessem ser analisadas prováveis diferenças no 

quadro da preservação do conjunto, no intervalo das pesquisas desenvolvidas. 

A etapa seguinte almejou compreender a percepção dos moradores e 

usuários da área central de Assú, assim também como a percepção dos gestores do 

município, quanto ao assunto, para que se pudesse, ao final, desenvolver uma 

associação das duas visões: o modo “citadino” de se enxergar a cidade e o 

patrimônio e a forma/ visão de gerir esse acervo. 

Foram aplicados 80 questionários na pesquisa21 através da leitura das 

questões para o respondente que indicava a sua resposta. A estrutura desse modelo 

de questionário foi definida em três partes. A primeira teve como meta traçar o perfil 

sócio-econômico do usuário da área objeto de estudo e a sua relação com o local e 

a freqüência de uso. A segunda extraiu informações quanto à percepção da imagem 

da cidade como um todo e requisitou ainda uma avaliação das características da 

região central da cidade, onde se localizam os imóveis.  

                                               
21 Foi realizado um pré-teste que serviu para ajustar o instrumento da pesquisa.
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Esse julgamento dos atributos locais utilizou uma escala linear com valores de 

zero a dez. Em seguida, o formulário buscou aprofundar a questão da percepção do 

patrimônio existente, apreendendo, a partir de questões de respostas abertas, a 

identificação do acervo  enquanto conjunto de elementos físicos ou elos de ligação 

afetiva - identitárias (existentes ou não). Também foram coletadas opiniões quanto à 

importância e à necessidade de serem realizadas intervenções no local e nos 

imóveis, culminando com a tarefa de citar a área que poderia ser definida como 

“centro de interesse histórico assuense”. Essa última questão teve como objetivo 

fornecer os dados para a elaboração de um mapa mental indireto da área, a partir da 

citação dos limites das ruas que demarcariam essa área pelos respondentes. 

A aplicação dessa técnica foi realizada em três setores dentro do espaço 

inicialmente delimitado. Foram consideradas três áreas para a aplicação do 

questionário visando observar a influência do entorno nas respostas e conferir o 

grau de identificação do respondente para com o acervo, de acordo com a 

visibilidade dos imóveis. A setorização deu-se a partir de onde se considera o núcleo 

de ocupação: ao redor da praça São João. A partir desse “centro”  dirigiu-se à 

periferia da área de estudo, conformando anéis de atuação. Desse modo, o primeiro 

encontrava-se no entorno da praça,  o segundo em suas ruas posteriores e o último 

nas subseqüentes (Mapa 04).    

Esse artifício, somado ao conjunto de informações contidas no questionário, 

resultou no retrato o mais completo possível da percepção e identificação dos 

usuários para com a área e os imóveis. Durante a aplicação, percebeu-se que havia 

uma repetição nas respostas, o que caracterizou uma redundância nos resultados, 

justificando a quantidade de questionários aplicados. Os resultados obtidos com 

relação à aplicação dessa técnica correspondeu ao esperado, já que o grande 
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interesse da pesquisa era de extrair qualidade por meio de conteúdo nas respostas 

e não o que Del Rio  chamou de uma “utópica representatividade estatística” (1999, 

p. 10). 
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3. ASSÚ, HISTÓRIA & PATRIMÔNIO   

  

Este capítulo apresenta a cidade de Assú, bem como o seu papel essencial 

para a ocupação das terras potiguares, sintetizando a sua evolução urbana e 

associando  sua história à formação de um rico acervo arquitetônico. Essa herança é 

tratada com dados provenientes da pesquisa de campo, compondo um diagnóstico 

da situação do conjunto de imóveis. Por fim, apresenta a área da praça São João, o 

núcleo inicial de ocupação da cidade e a sua importância na dinâmica do município, 

além de  sua forte relação com o casario. 

  

3.1 – OCUPAÇÃO E EVOLUÇÃO URBANA DE ASSÚ 

O desbravamento do interior do Rio Grande do Norte, com fins de povoar o 

território, deu-se no século XVII pela concessão de sesmarias para o 

estabelecimento de fazendas de gado por baianos e pernambucanos que, resistindo 

a todas as dificuldades e hostilidades impostas pelos índios, conseguiram se 

estabelecer com currais de criação que, posteriormente, deram origem a sedes de 

cidades e municípios (SANTOS,1994). 

O processo de expansão para o oeste foi feito ao mesmo tempo em 
que se procedia à ocupação da costa Oriental com a atividade 
canavieira, quando os senhores de engenho de Pernambuco 
estimularam a implantação de fazendas de criação de gado na costa 
setentrional, utilizando posteriormente os vales do Piranhas-Açu e do 
Mossoró-Apodi para penetrar para o interior (ANDRADE,1981, p.17). 

Esse povoamento, que aconteceu de forma lenta, foi realizado margeando o 

leito dos rios, pois, segundo Puntoni (2002), na região semi-árida, o fornecimento de 

água era essencial para garantir a ocupação local e a instalação da pecuária. 
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Desde 1669, as expedições que partiram com o intuito de colonizar o interior 

já possuíam, informações a respeito da existência de uma ribeira chamada Assú, 

com  um extenso e largo rio do mesmo nome, cujas margens eram dominadas por  

várias nações de Tapuios. Logo, um colono chamado Vieira organizou expedição 

para tentar colonizar essa ribeira fundando um arraial, quando da sua chegada ao 

local, onde passou a criar gado.  Em 1682, após o seu falecimento, sua esposa D. 

Maria César requereu ao mestre de campo na Bahia a concessão da sesmaria já 

colonizada pelo marido, obtendo ainda o direito no mesmo ano. Porém, “(...) a 

colonização da Ribeira do Assú enfrentou enormes dificuldades opostas pelos 

naturais, que declararam guerra de morte aos colonizadores, aos quais infligiam 

sérios danos, em suas arremetidas ferozes” (LIMA, 1937, p. 52). 

A expansão do povoamento para o interior resultou em um levante geral dos 

indígenas que devastaram fazendas e mataram centenas dos primeiros 

colonizadores. A pressão contra os índios levou a uma revolta que envolveu todo o 

Rio Grande, Paraíba e Ceará e ficou conhecido como “Guerra dos Bárbaros” ou 

“Confederação dos Cariris” (SANTOS, 1994, p.68). 

Para combatê-la, uma expedição de 150 homens e os índios aliados dos 

colonizadores chegaram à ribeira em 1686, encontrando todo o arraial destruído e 

seus moradores mortos. Em seguida à perseguição aos índios, o capitão-mor 

Manuel de Abreu Soares mandou  construir um local para abrigar os seus soldados, 

ao qual chamou de Casa Forte22. Após a sua volta para Natal, foi substituído pelo 

Sargento-mor Manuel da Silva Vieira, que fundou em 20 de julho de 1687 o  novo 

arraial, com o nome de Santa Margarida  e  que, com o tempo, passou a ser 

chamado de Assú, devido ao rio e à ribeira. Contudo, apesar do progresso em que 

                                               
22 Atualmente existe na cidade de Assú uma localidade com esse mesmo nome, provavelmente uma 
referência ao local onde existiu essa casa fortificada. 
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vivia o arraial, as investidas indígenas não se esgotaram e, em 1697, o capitão-mor  

Bernardo Vieira de Mello partiu em direção à cidade levando 30 soldados negros 

vindos de Pernambuco e fundando em 24 de abril do mesmo ano o arraial Nossa 

Senhora dos Prazeres, ponto de reforço para conquista do sertão (SILVEIRA, 1996). 

Outras rebeliões aconteceram, porém todas foram dizimadas até a extinção 

completa dos moradores primitivos da área. A revolta, que no Rio Grande do Norte 

havia durado uma década, ocasionou prejuízos enormes para a economia, com a 

morte de inúmeros novos habitantes e de mais de trinta mil cabeças de gado. Só ao 

final dos conflitos,  a pecuária pôde retomar seu crescimento com a volta das 

boiadas  e, conseqüentemente, com a recuperação do fluxo econômico, existindo, já 

em 1697, mais de oito mil cabeças de gado na Ribeira do Assú (SANTOS,1994). 

Segundo Andrade, “do ponto de vista fisiográfico, o espaço norte-

riograndense estava dividido em cinco ribeiras, duas delas – Açu e Seridó – com 

apenas uma freguesia, cada uma (...)” (1981, p.23). Enquanto a freguesia da cidade 

de Natal possuía doze fazendas e 2230 pessoas de desobriga, a freguesia de São 

João Batista da Ribeira do Açu possuía 90 fazendas e 2864 pessoas de desobriga. 

Essa população só perdia para a de Nossa Senhora dos Prazeres, de Goianinha, 

com 6661 pessoas, Caicó com 3147 e São Francisco da Várzea, com 4094. 

(ANDRADE, 1981). 

No século XVIII, a expansão da pecuária possibilitou o surgimento de oficinas 

de carne seca em Mossoró e Assú (associadas à grande extração salineira realizada 

na costa dessa região), e assumiu importante papel na economia da região, 

chegando a afetar o comércio pernambucano de carne, o que fez o  governador de 

Pernambuco, D. José Tomás de Melo, mandar fechar as oficinas de Assú e Mossoró 

em 1788 (ARAÚJO, 1995). 
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No entanto, essa atitude não impediu o desenvolvimento da região e, em fins 

de 1775, a Ribeira do Assú já possuía 21 léguas de costa e contava com uma igreja, 

cujo terreno onde está assentada, segundo Silveira (1996), foi doado em 1712 ao 

patrimônio de São João Batista, santo padroeiro do lugar. Em 3 de julho de 1783, 

em função desse crescimento e da sua importância, a povoação recebeu o título de 

Vila Nova da Princesa em homenagem a Dona Carlota Joaquina, esposa de D. João 

VI.23 A vila possuiria, a partir de então, um juizado ordinário e um senado da câmara, 

recebendo foros de câmara municipal em 25 de outubro de 1831 (SILVEIRA, 1996). 

O seu crescimento urbano fez parte de um programa de construção de vilas 

desenvolvido pelos portugueses em todo o Brasil e que indicava uma padronização 

dos traçados das vias, com o desenvolvimento das vilas ocorrendo ao redor das 

igrejas. (Figuras 06 e 07). Nesse momento,  “(...) as vilas se tornariam o centro da 

vida política e social, pois constituíam a sede do poder administrativo dos municípios 

onde se situavam e o lugar de reunião dos moradores das fazendas nos dias de 

missa e festas, principalmente as religiosas” (MONTEIRO, 2000). 

                                               
23 Outras povoações mais desenvolvidas e importantes para a economia da capitania também foram 
elevadas à condição de vila, como a Vila Nova do Príncipe, que hoje é a cidade de Caicó. 

Figura 06: Mapa da cidade de Jacareí/ SP. 
Fonte:  REIS, 2000. Figura 07: Mapa de Assú em 1852. 

Fonte: TEIXEIRA, 2002. 
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Assim, durante muito tempo, Assú foi considerada metrópole do sertão 

potiguar, pois era o ponto de trânsito das estradas comerciais de Pernambuco, 

Paraíba e Natal para Mossoró; do Seridó, Rio do Peixe, Pombal, Catolé do Rocha e 

quase todo o interior da Paraíba para as salinas de Assú e Macau. Assú chegou a 

ter capitão general, patente que nem a capital possuiu (SILVEIRA, 1996). 

Em 16 de outubro de 1845, a lei provincial n°124 concedeu à vila Nova da  

Princesa foros de cidade, com o nome de Assú (SILVEIRA, 1996). Nessa época, a 

cidade se desenvolvia amparada pela atividade da pecuária e pela agricultura, mas 

o seu crescimento também era beneficiado pela extração da cera da carnaúba, 

palmeira nativa da região. Em 1810, a cera produzida em Assú havia sido enviada 

para a Inglaterra, inicialmente para a produção de velas e anos depois, o vale do 

Assú já era um dos  maiores produtores brasileiros da cera (CASCUDO, 1964). 

De acordo com Amorim (1982), no início do século XX os limites da cidade 

iam do bairro Macapá, ao sul, com uma só rua de casas, quase todas elas de taipa, 

cobertas com palha de carnaúba, até a rua São Paulo, no extremo norte da cidade, 

com inúmeros espaços vazios entre os dois extremos. Muitos dos sobrados já 

existiam, inclusive o mercado público e as demais residências localizadas no entorno 

da igreja, onde se encontravam as ruas principais da cidade (Figuras 08 e 09).  

Era chamado o quadro da rua, onde ficavam a rua Casa Grande   
(NORTE), do Mercado (SUL), São João (NASCENTE) e Coronel 
Souto (POENTE). Era aí que moravam as pessoas importantes e 
famílias endinheiradas. Moravam o juiz de direito, o promotor, o 
vigário, o médico e o farmacêutico (...). Existia como ainda hoje existe, 
o sobrado da Baronesa de Serra Branca e o do velho José Gomes de 
Amorim, este construído em 1845 (AMORIM,1982, p.33).
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Existiam, ainda, outras oito ruas: Rua Sete Pecados (atualmente 16 de 

outubro), Rua das Flores (Manoel Montenegro), das Hortas (Moisés Soares), do 

Córrego (Aureliano Lopo), do Rosário (Praça do Rosário), do Sobrado (Praça Pedro 

Velho); da Caridade (Senador João Câmara) e Tenente Coronel José Carlos 

(AMORIM,1982). Em 1937, Lima (1937) cita a existência de outras ruas compostas 

por “casebres”, duas praças (Coronel Wanderley e Ulysses Caldas) e uma travessa 

chamada Frei Miguelinho.  

Com o aparecimento de grupos escolares, armazéns e depósitos, novas 

residências, hospitais, entre outros, a cidade foi se expandindo nos sentidos sul e 

oeste. Na década de 50, em função do grande êxodo rural ocasionado pela seca, 

que então assolava o sertão potiguar, foi criado, em 1957, o bairro Dom Eliseu, que 

até hoje conserva o seu uso predominantemente residencial.  

Em 1963, quando ocorreu o desmembramento do município de Carnaubais, a 

cidade ocupava, conforme uma publicação do Banco do Nordeste (1979), menos de 

um por cento da superfície do município. Essa ocupação passaria a ser maior com a 

inauguração de novos conjuntos habitacionais nas  décadas de 1970 e 1980. 

Figura 08: Vista da Praça São João, nos anos 1930. 
Acervo: Edmilson Caldas 

Figura 09: Vista do largo em frente à igreja matriz. 
Acervo: Perpétua Wanderley 
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Nesse período, a produção e exportação da cera de carnaúba que estivera no 

auge na década de 1950 começava a decrescer e outras atividades passavam a ser 

realizadas com maiores incentivos por parte do poder público na região, associado à 

iniciativa privada. Os benefícios e o apoio federal para instalação de um pólo 

ceramista na cidade (que ainda hoje se configura como uma atividade econômica 

importante para o município)  passaram a ser ampliados na década de 1970 pelo 

governo e por suas agências de fomento. Na década seguinte, grandes fazendas de 

cotonicultura passaram a ser criadas na região e abriram o caminho para a 

fruticultura irrigada que, a partir de 1985, encontraria o local propício para o 

desenvolvimento de suas atividades, fazendo uso do solo fértil, da mão de obra 

barata e da abundância da água do rio Assú e de seus aqüíferos. Nessa época, 

doze empresas estavam produzindo no Vale e, só na região da cidade, cinco 

estavam instaladas (PINHEIRO, 1995). 

A existência dessas atividades econômicas em Assú e na região fazia confluir 

uma grande parcela do capital para a cidade considerada pólo do Vale. A injeção de 

divisas fez com que fosse necessária a ampliação da oferta de moradias, sendo 

inaugurados nessa época conjuntos habitacionais que foram construídos na direção 

oeste (em relação ao núcleo original de ocupação urbana). A predominância de uma 

“Indústria” agrária e rural fez também com que as populações que trabalhavam 

nesses sistemas se agrupassem em áreas próximas aos empreendimentos. Isto fez 

surgir novas localidades e acentuou o crescimento de outras, como Itajá que já 

existia e foi emancipada na década de 1990, uma vez que recebeu  grande 

influência das cerâmicas próximas, tendo sido elevada à condição de cidade. 

O fato dessas olarias ou fazendas de fruticultura se localizarem em regiões 

mais afastadas do meio urbano fez ampliar e acentuar uma característica da 
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ocupação do território assuense, que sempre contou com comunidades afastadas do 

núcleo central da cidade, originárias de antigas fazendas.  A cidade, propriamente 

dita, já vivia um período inicial de estagnação econômica e, com a concordata de 

empresas da fruticultura, passou a ter o problema ampliado.  Mesmo assim, o início 

dos anos 1990 foi marcado por intervenções urbanísticas na cidade, como a reforma 

e a construção de praças, sobretudo a central, anteriormente denominada o “quadro 

da rua”, posteriormente Getúlio Vargas e atualmente, São João Batista (Figuras 10, 

11 e 12). Essas ações urbanas visavam, sobretudo, atender aos períodos das festas 

juninas e do padroeiro. Recentemente, a mesma praça foi modificada, em virtude do 

crescimento da procura no mês de junho, para as festividades que dizem ser as do 

“São João mais antigo do mundo” (Figuras 13 e 14). 

A partir desse retrospecto, nota-se que a expansão da cidade, em períodos 

de grande desenvolvimento econômico, produziu modificações no núcleo de 

ocupação urbana. O incremento do comércio e dos ambientes prestadores de 

serviço passaram a destruir e mutilar fachadas de valor arquitetônico, símbolos do 

passado da cidade de Assú. No entanto, a expansão do município em direção à 

periferia agrária, bem como a manutenção da tradição das famílias que habitavam 

os conhecidos casarões, colaboraram para que uma parte considerável do conjunto 

fosse preservada. Isso associa-se ao processo de estagnação que caracterizou nos 

últimos tempos a economia da cidade. 
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Figura 10: Praça São João na década de 1960. 
Acervo: Dalva Cabral 

Figura 11:  Reforma sendo realizada nos anos 
1990.  
Acervo: Roberto Santos 

Figura 13: Andamento da última reforma, em 
2003. 

Figura 12: Demolição para alargamento de rua. 
Acervo: Dalva Cabral 

Figura 14: Vista da praça, após a última reforma, em 2003. 
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 3.2 – A HERANÇA ARQUITETÔNICA 

Tendo sido uma das cidades mais desenvolvidas do Estado, entre os séculos 

XVIII, XIX e inicio do século XX, e tendo servido como ponto de apoio para o 

comércio da carne entre o Rio Grande do Norte e os Estados vizinhos, além da 

riqueza proveniente da extração da cera de carnaúba, foi produzido em Assú um 

acervo de edificações representativas da riqueza que caracterizou aquele momento 

de desenvolvimento e importância econômica, no qual a cidade era conhecida como 

“metrópole do sertão potiguar” (AMORIM, 1982). 

As construções, propriedades da parcela da sociedade assuense possuidora 

de fazendas e grandes rebanhos de gado, representaram esse faustoso período. 

Contudo, passaram a ser modificadas a partir do início da segunda década do 

século XX, durante a administração do Prefeito Minervino Wanderley.24 Em sua 

administração, foi promulgada uma lei obrigando os proprietários a alterar as 

fachadas de suas residências de “beira e bica”, com a inserção de platibandas, 

seguindo a tendência modernizadora e de embelezamento da arquitetura na época. 

Tal situação acontecera também na capital do Estado e provavelmente influenciava 

as cidades do interior, como Assú, com uma década de atraso25. 

A característica das atuações políticas no município foi sempre a de valorizar 

o novo em detrimento do antigo. Essa intenção está presente nas intervenções 

urbanas, como é caso das reformas realizadas na praça São João, na demolição 

das ruínas da igreja do Rosário, para dar lugar a uma praça com esse mesmo nome, 

ou ainda na reforma do antigo Mercado Público, e posteriormente do prédio da 

                                               
24  Dado obtido em conversa informal com o escritor Celso da Silveira, em outubro de 2003. 
25 Esse processo de “modernização e embelezamento da cidade acontecera em Natal a partir do 
início do século XX. 
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Intendência Municipal, antiga Casa de Câmara e Cadeia, atualmente Prefeitura 

Municipal (Figuras 15, 16 e 17).  

Graças à nova lei, muitas edificações acrescentaram platibanda, com 

características de diversos estilos, tendo apenas algumas edificações permanecido 

fiéis às características da época de construção e mantendo intactos os elementos 

originais. Foi o caso da antiga Farmácia de Assú, propriedade da família Amorim 

que, segundo Silveira26,  negou-se a cumprir a ordem da prefeitura (Figura 18). 

                                               
26 Dado obtido em conversa informal com o escritor Celso da Silveira. 

Figura 15: Vista do largo da Casa de Câmara e Cadeia, atual Prefeitura Municipal de Assú. 
Fonte: Acervo Perpétua Wanderley. 

Figura 16: Registro da construção da praça do Rosário, onde existiam as ruínas da igreja com 
esse mesmo nome.  
Fonte: Acervo Perpétua Wanderley. 
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No entanto, este acréscimo não foi ameaçador. O processo de desmonte do 

patrimônio histórico arquitetônico local teve os piores resultados ocasionados pelas 

mudanças de uso residencial para comercial nas edificações. A expansão do setor 

comercial na cidade ocasionou alterações de fachadas, fez acabar com telhados 

coloniais e resultou em demolições, representando, ainda hoje, um dos graves 

fatores na questão de conservação e preservação do patrimônio local (Figuras 19 e 

20). As edificações que permaneceram com o uso residencial foram mais bem 

preservadas, talvez por terem permanecido como espólio familiar, passando de pai 

para filho.  Nessas edificações, foi observado in loco que as maiores mudanças 

aconteceram no espaço interno, com o intuito de adaptar os ambientes aos 

costumes e utensílios da vida moderna. 

Segundo Paulo Heider Feijó27, Assú possuía o conjunto histórico arquitetônico 

mais interessante do Estado, sendo mais representativo que o da capital. No 

entanto, atualmente, é possível perceber a ampliação do processo de desmonte do 

acervo. Em uma pesquisa realizada durante a graduação em Arquitetura e 

                                               
27 Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e funcionário da Fundação José Augusto. Dados 

fornecidos em conversa informal.

Figuras 17 e 18: Prédio da Prefeitura Municipal de Assú e Antiga Farmácia com cobertura 
preservada.  Outubro de 2005. 
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Urbanismo, em 2002, foram identificados 52 (cinqüenta e dois) exemplares 

localizados na área central de Assú, mais especificamente no local de início de 

ocupação urbana. Do total, 31 (trinta e um) exemplares encontravam-se em bom 

estado de conservação, ao passo que 15 (quinze)  em estado regular, 05 (cinco) em 

situação precária e 01 (um) em ruínas. Dos cinqüenta e dois imóveis, vinte e cinco 

encontravam-se preservados, vinte e um modificados e seis descaracterizados. 

Passados pouco mais de três anos da pesquisa, a situação tem se agravado 

com a demolição de dois grandes casarões para dar lugar a estabelecimentos 

comerciais (figuras 21, 22, 23 e 24). O estado de conservação dos imóveis também 

vem decaindo e caracterizando o descaso para com o acervo arquitetônico, pois 

ainda que as fachadas desses imóveis sejam pintadas, não recebem tratamento nos 

ambientes internos ou nas estruturas. 

Figuras  21 e 22: Edificações demolidas para construção de pontos comerciais. Antes e depois. 
Março de 2003 e julho de 2006, respectivamente.

Figuras 19 e 20:  Uso comercial modificando fachadas. 
Março de 2003 e julho de 2005, respectivamente. 
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Nessa nova fase da pesquisa, dando continuidade e aprofundamento ao 

desenvolvido em 2002, foi realizada a atualização do cadastro, sendo selecionadas 

setenta e oito edificações, incluindo os outros cinqüenta e dois exemplares 

anteriormente identificados. Após a análise apurada da situação atual dos imóveis, 

notou-se a impossibilidade de, em alguns casos, identificar suas características 

estilísticas originais, em função de modificações substanciais nas fachadas, levando 

à sua descaracterização (Figuras 25 e 26). Isto fez  com que fosse necessário 

reduzir o conjunto selecionado para sessenta e duas edificações (Mapa 03).  

 Em função dos traços e características estilísticas, as edificações 

selecionadas foram classificadas em três tipos: Colonial (trinta e seis exemplares), 

Figuras 25 e 26: Edificações com fachadas modificadas. 
Outubro de 2005. 

Figuras  23 e 24: Casa de Dr. Edgar e flagrante de sua demolição  
Figura 23 - Acervo da PMA . Figura 24: Julho de 2005, 
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Eclético (dez casos) e Híbrido (dezesseis ocorrências). Esta última categoria é 

resultado das mudanças ocasionadas nas fachadas das edificações e representam , 

geralmente, combinações entre características coloniais e ecléticas, ou coloniais 

com o protomodernismo (art déco) (Mapa 04). 

Em sua maioria, os prédios estão situados ao redor da praça São João, (24), 

mas se distribuem também pelas ruas posteriores a esse enquadramento, com uma 

quantidade considerável na Rua Manoel Montenegro (13) e na Rua Moisés Soares 

(08). Sendo assim, na área próxima à Igreja, encontram-se quarenta e cinco

edificações, consideradas de relevância para preservação, a partir dos critérios 

técnicos previamente definidos. As demais se distribuem em outras ruas próximas 

ao  centro da cidade, como a Minervino Wanderley (05) e Alfredo Simonetti (04), 

seguidas pela Praça Pedro Velho (03). Existem ainda duas ruas com a ocorrência de 

alguns imóveis, como a Rua Bernardo Vieira de Melo, com quatro, e a Augusto 

Severo, com apenas uma edificação. Porém, estas encontram-se mais afastadas da 

praça São João, núcleo inicial de ocupação urbana.

Figuras 27, 28 e 29: Da esquerda 
para a direita: modelos de 
exemplares de estilo Colonial, 
Eclético e Híbrido 
Outubro de 2005.
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Como o entorno da praça concentra o maior número de edificações 

selecionadas, vê-se que, de um total de trinta e seis edificações que ainda mantêm 

as características coloniais, a praça São João possui mais de 1/3 do total, o que 

equivale a 13 imóveis. Nessa área, também existe a maior quantidade de 

edificações híbridas. Já as edificações tidas como ecléticas distribuem-se na mesma 

quantidade, tanto na Rua Manoel Montenegro, como no enquadramento da praça, 

contando com quatro exemplares, em cada uma dessas áreas. O restante está 

presente nas demais vias, como é também o caso da tipologia híbrida, resultante de 

alterações das fachadas, e que se apresentam em toda a área composta pelas oito 

ruas citadas. 

O uso residencial predomina nos imóveis selecionados, principalmente no 

conjunto da praça e da Rua Manoel Montenegro. Ao mesmo tempo, nessa primeira 

área concentra-se o maior número de imóveis com uso comercial (cinco) e imóveis 

fechados (quatro).  

O processo de descaracterização exigiu a exclusão de quinze exemplares dos 

setenta e oito selecionados originalmente. Assim mesmo, o número de prédios com 

fachada preservada dentre os selecionados perfaz um total de quarenta e sete, 

enquanto os restantes somam quinze exemplares e se encontram modificados, seja 

pela adoção de uma nova esquadria ou pelo fechamento/ abertura de porta ou 

janela, ou ainda, pela adoção de um revestimento. Em todo caso, os acréscimos  

não impedem o restauro e a conservação capazes de restituir o padrão original, não 

se configurando como empecilho para a seleção das edificações como bens de valor 

histórico-arquitetônico para o município. 

Ao analisar os dados, notou-se que as edificações, cujo uso atual é o 

institucional, são as que se apresentam mais bem preservadas, seguidas pelos 
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imóveis de uso residencial e os que possuem uso comercial. No caso dessas 

últimas, encontram-se mais bem preservadas que conservadas em função do 

próprio uso, que é mais “ameaçador” para a manutenção do prédio. 

Cruzando os dados referentes a estilo arquitetônico e grau de preservação, 

pôde-se concluir que os imóveis coloniais são os que estão mais bem preservados, 

seguidos pelas de características híbridas e, por fim, pelos ecléticos, onde se 

contam 1/3 dos imóveis modificados. 

Dentre o total de exemplares, o grau de conservação se apresenta como 

satisfatório, já que vinte e oito correspondem a um grau ótimo e vinte imóveis 

apresentam um bom estado de conservação.  Os demais se encontram em estado 

regular, precário ou em ruínas e somam, juntos, catorze exemplares que denotam 

uma situação de degradação corrente. 

No caso dos que mantêm o uso residencial e institucional, a manutenção das 

edificações encontra-se ótima, em sua maioria, sem nenhum imóvel em estado 

precário, mesmo que nos dados colhidos sejam apontados seis em estado regular. 

Dentre as edificações mantidas fechadas, apenas uma está em ótimo estado, 

enquanto as demais se encontram em bom, regular, precário e em ruínas, somando, 

essas duas últimas, três casos de um total de oito imóveis. Essa última situação 

descrita atinge todos os tipos de edificações, sejam elas coloniais, ecléticas ou 

híbridas. 

Cruzando dados de preservação com os referentes aos de conservação têm-

se que dos vinte e oito imóveis que se apresentam com um estado ótimo de 

conservação vinte e quatro encontram-se preservados e quatro modificados. Dentre 

os imóveis em um bom estado, catorze estão preservados e seis modificados. Já a 

respeito dos que se enquadram dentro de uma situação regular, sete apresentam-se 
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preservados e três modificados. Em resumo, cerca de 25% dos exemplares estão  

modificados, mas a grande maioria desse acervo encontra-se preservada.  

Mesmo com esses resultados que aparentam não ser tão alarmantes, 

indicando que  a situação geral não é tão ruim, pode-se concluir que a  situação de 

degradação avança de modo lento, porém não menos perigosa para o acervo. 

Observando registros fotográficos da cidade, percebe-se que são inúmeros os casos 

de edificações que hoje em dia não existem, seja graças a demolições, seja em 

virtude de reformas descaracterizadoras. A mera adoção de medidas cosméticas e 

superficiais como a aplicação de pinturas de cores contrastantes nas fachadas dos 

prédios, o que se tornou comum nas edificações localizadas ao redor da praça São 

João, não atenua esses fatos que ainda são comuns no cotidiano urbano da cidade. 

Essa “colorização dos invólucros externos” parece buscar o estabelecimento de um 

cenário junto à igreja e sobretudo à praça,  lugar de festividades da cidade e que 

compõe a idéia mais forte de um conjunto arquitetônico por ser mais perceptível 

(pela concentração, sobretudo de edifícios coloniais) compondo, desse modo, o 

“lugar do patrimônio” em Assú. 

3.3 – A PRAÇA SÃO JOÃO 

 Segundo Marx (1980, p.50), a praça surgiu entre nós “de maneira marcante e 

típica, diante de capelas ou igrejas, de conventos ou irmandades religiosas. 

Destacava, aqui e ali, na paisagem urbana estes estabelecimentos de prestígio 

social. Realçava-lhes os edifícios; acolhia os seus freqüentadores.”  De acordo com 

o crescimento da população, tornava-se o mais importante pólo fazendo com  que 

fossem construídas, em seu entorno, as residências da elite, os prédios públicos 
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mais importantes e o melhor comércio, compondo, dessa forma, o desenho urbano 

das freguesias, dos arraiais e das vilas. 

Durante a colonização brasileira, as praças tiveram um papel fundamental na 

formação do assentamento e no estabelecimento de relações entre os moradores. 

A praça – até esse momento chamada de largo, terreiro ou rossio – 
era o espaço de interação de todos os elementos da sociedade, 
abarcando os vários estratos sociais. Era ali que a população da 
cidade colonial manifestava a sua territorialidade, os fiéis 
demonstravam a sua fé, os poderosos, seu poder,  e os pobres, sua 
pobreza. Era um espaço polivalente, palco de muitas manifestações 
dos costumes e hábitos da população, lugar de articulação entre os 
diversos estratos da sociedade colonial (MACEDO, 2002, p.22).

A formação do núcleo de ocupação urbana de Assú não foi diferente: 

desenvolveu-se ao redor de uma igreja, atendeu a padrões de ocupação e traçado 

de novas vilas brasileiras e fez concentrar a vida social, política e econômica do 

município. As residências e o comércio se estabeleceram nas redondezas, 

separados por meio de um grande largo ou praça, palco das manifestações cívicas e 

culturais da cidade, e também de convívio e encontro entre os seus habitantes e 

visitantes. 

Por estar intimamente ligada às questões sociais, formais e estéticas do 

assentamento, é impossível dissociar a praça do contexto urbano no qual está 

inserida, também pelo fato de que a sua relação com a população evidencia 

aspectos importantes a respeito da situação do patrimônio local. 

 Deve-se lembrar que a praça São João faz parte de um conjunto maior que 

se configura como o local de  maior atração de Assú: o centro propriamente dito. É 

essa a área onde se concentram os usos comerciais, de prestação de serviços, as 

instituições, além de inúmeras residências.  No centro, se encontram as lojas de 

vestuário e os armarinhos, os supermercados, as farmácias, os bancos, além de 
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diversas escolas e a igreja Matriz, representando fortes magnetos para toda a cidade 

e região. 

Com a expansão no sentido oeste, seguindo a direção da avenida Senador 

João Câmara, atual principal eixo da cidade, houve um desenvolvimento maior das 

atividades acompanhando a avenida, o que não fez diminuir a atividade comercial no 

centro da cidade. Já as ruas mais próximas ao enquadramento da Praça São João, 

com exceção da antiga Rua do Mercado e da Rua São João que, desde sempre, 

tiveram um caráter comercial, mantiveram suas características de ruas tipicamente 

residenciais. 

Ao analisar o mapa de Uso do Solo da parte do centro onde está inserido o 

núcleo inicial de ocupação urbana (Mapa 05), é possível identificar a existência de 

duas sub-áreas. A primeira, que se caracteriza pelo acentuado uso comercial e de 

serviço, é a área que abrange os entornos da praça do Rosário e Praça Pedro 

Velho, e ainda a Avenida Senador João Câmara e as duas ruas “comerciais” da 

praça São João, citadas anteriormente. A segunda, com larga concentração de 

edificações de uso residencial, contando com as duas outras ruas que conformam a 

Praça da matriz e as vias posteriores: Manoel Montenegro (a oeste da praça)  e 

Moisés Soares (ao norte) (figuras 30 e 31).  

Figuras 30 e 31: Edificações com uso residencial e institucional situadas na R, Manoel 
Montenegro. Outubro de 2005. 
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Mapa 03
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mapa 04
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mapa 05
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  Se associarmos esses dados de uso do solo aos resultados obtidos através 

da modelagem e confecção de mapas axiais28 da cidade sobre dois períodos (1852 

e 2000), percebe-se que, desde 1852, das ruas que compõem o entorno imediato da 

Praça Getúlio Vargas, apenas duas possuíam um alto grau de integração, ou seja, 

estavam muito bem conectadas ao restante da trama viária de Assú. 

 Essas ruas seriam exatamente aquelas que desde a formação da cidade já 

se caracterizavam pelo comércio: a Rua do mercado, ao sul e a Rua São João, ao 

leste da praça. As demais que sempre demonstraram uma feição tipicamente 

residencial, compostas pelos grandes sobrados e edificações de famílias abastadas, 

apresentam-se como vias de menor integração, fato que persiste nos dias atuais, 

tendo essa característica sido acentuada em função da expansão da cidade, como 

mencionado (Mapas 06 e 07). 

Pode-se concluir que a grande concentração de edificações, consideradas 

relevantes para o acervo histórico-arquitetônico da cidade nessa segunda área, está 

relacionada ao fato de que a expansão urbana em outra direção não ocasionou 

piores efeitos sobre o patrimônio existente, que permaneceu mais bem preservado 

graças sobretudo à manutenção do uso residencial, fenômeno comum em outras 

cidades que passaram por processos semelhantes. 

                                               
28 Trata-se de um instrumento analítico do campo da análise morfológica do espaço, obtido a 

partir do desenho de eixos (o menor número possível) inseridos nas calhas das ruas. Esses eixos são 
numerados e analisados como uma grande composição matemática, de forma a ser possível 
entendê-los do ponto de vista das relações nessa matriz a partir do papel de cada um deles no geral. 
Esse “papel” é traduzido em valores de integração, definidos por uma escala cromática, onde os eixos 
mais integrados são representados por linhas vermelhas e os menos integrados por linhas azuis. Em 
resumo, é uma análise topológica e focalizada que revela uma hierarquia na qual está refletido o 
quão acessível é cada via a partir de todas as outras (HILLIER, B; HANSON, J, 1984). 
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Mapa 06: Mapa Axial de 1852. 

Mapa 07:  Mapa Axial atual. 
Elaboração com a utilização de aplicativo Axman. 
DALTON,Nick. UCL, 1997. Com permissão de uso 
para a base de pesquisa MUSA/PPGAU/UFRN. 

Praça São João 

Praça São João 
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   Com o crescimento, a expansão da cidade e a limitação de crescimento no 

sentido leste, em função da existência do Rio Assú (e suas cheias em períodos 

chuvosos), talvez fosse correto afirmar que o núcleo de origem urbana se 

transformou em um local periférico. 

Embora geograficamente isso seja inquestionável, uma vez que atualmente o 

centro ocupa uma extremidade da cidade, a grande concentração de atividades e de 

magnetos, como a Igreja Matriz de São João Batista, não o privou da sua qualidade 

de centralidade. A praça São João continua sendo considerada um cartão postal da 

cidade, junto aos casarões que a cercam. As várias intervenções realizadas na 

praça, que a modificaram inúmeras vezes, descaracterizando os espaços anteriores, 

também denotam essa importância, conferida tanto à Praça, quanto aos casarões, 

sempre retratados em propagandas locais e de turismo (Figuras 32 e 33).  

Amplamente utilizada como uma opção de lazer da cidade, a praça não tem 

seu uso  restrito somente aos que residem no centro. Habitantes de Assú e da 

Figuras 32 e 33:  Publicidade local destacando a 
praça e o casario. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSÚ, 2005. 
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região dirigem-se à praça, onde podem conversar com seus amigos e praticar 

esportes no anfiteatro. Em pesquisa específica que avaliou a última reforma 

realizada no local (SANTOS, R.; MEDEIROS, R., 2004), observou-se que uma 

grande parcela dos moradores usa a praça como local para fazer caminhadas 

matutinas ou vespertinas, enquanto outras pessoas são obrigadas a passar pela 

praça, a caminho de seus afazeres, alguns realizados no entorno, como por 

exemplo, a feira livre de verduras ou de roupas. 

Ainda de acordo com aquela pesquisa, a maioria das pessoas costuma 

freqüentar a praça todo dia ou quase todo dia (64% dos respondentes) e  prefere 

utilizar o espaço mais à noite (54% dos entrevistados) pelo fato de ser um horário 

mais agradável, quando a temperatura é mais amena, o que propicia um maior 

movimento no lugar, principalmente de jovens e adolescentes. De acordo com os 

respondentes, é a própria praça, com o seu amplo espaço, que exerce o poder de 

atração. 

O horário matutino é o segundo período mais utilizado pelos usuários, em 

caminhadas matinais e no horário de trabalho e de atividades no entorno da praça. 

Já à tarde, quando a temperatura está mais elevada, as pessoas evitam o local e só 

passam a utilizá-lo novamente próximo ao pôr-do-sol, quando os praticantes da 

caminhada retornam para fazer seus exercícios. 

Com relação à avaliação da última intervenção realizada, mais da metade dos 

respondentes consideram a reforma ótima, enquanto 34% a qualificaram como boa e 

apenas 10% a definiram como ruim. Apesar dessa aceitação, os respondentes 

demonstraram uma clara insatisfação com a questão da segurança no local (50% 

declararam considerar a segurança pública na área ruim e péssima). 
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Outra importante contribuição daquela pesquisa foi a identificação de uma 

forte relação entre a praça e o seu entorno (indicada por 78% de seus usuários),  

que é intrínseca e foi ampliada pelo aumento da visibilidade, após a reforma 

realizada em 2003, que tornou o local mais interessante (para a população) e 

valorizou os antigos casarões. Entretanto, a diferença entre o “novo e o velho” 

(representado pela praça “nova” e pelos casarões “antigos”) fez uma parcela dos 

usuários (20%) considerar que não existe mais nenhuma relação e que esta foi 

perdida no tempo e junto com a evolução do lugar. Mesmo com essa percepção, que 

é de uma pequena parte da população, vê-se que a área é, de fato, parte importante 

na vida do município. Uma grande parte da história local está ancorada nos edifícios 

que cercam a praça e que compõem um conjunto cuja maior intensidade e bom grau 

de conservação e preservação oferecem um estímulo à  prática da conservação 

integrada.  

O processo de desmonte do patrimônio arquitetônico assuense não avança 

com a rapidez das grandes cidades, onde a especulação imobiliária é intensa, 

estando condicionado à própria dinâmica econômica e social do município. 

Entretanto, essa degradação é fato e, mais cedo ou mais tarde, é possível que os 

elementos ainda conservados não passem de registros iconográficos, em álbuns de 

recordação ou trabalhos científicos.  

A par do retrato bem delineado do que existe na área, é quase inevitável 

valorizar a visão do morador e sua percepção do patrimônio, como indicações de 

caminhos para o inicio de um processo de conservação urbana mais eficiente. 
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4. PERCEPÇÃO EM AÇÃO  

Nesse capítulo, a partir da análise dos dados relativos à percepção da 

população pesquisada, procuramos entender como a comunidade local compreende 

o patrimônio apresentado no capítulo anterior. Partimos de uma caracterização do 

perfil do usuário da área de estudo e de sua freqüência e uso do lugar. A seguir, 

abordamos a percepção dos cidadãos quanto à imagem da cidade de Assú e quanto 

às características do centro da cidade, para, finalmente, analisarmos a relação da 

população com o acervo, graus de identidade, ligações afetivas e o reconhecimento 

da importância dos imóveis. Complementamos esse diagnóstico, com a inclusão da 

opinião dos três últimos prefeitos do município, visando à apreensão do seu modo 

de pensar a cidade e os objetivos das políticas urbanas relacionadas ao acervo, e 

desenvolvidas a partir dos anos 1980 pela prefeitura local. 

4.1 – O PERFIL DO RESPONDENTE 

Foram aplicados questionários a oitenta pessoas, sendo quarenta e seis 

mulheres (equivalente a 56%) e trinta e quatro homens (44% dos entrevistados)29. 

Dentre esses, a maioria reside na cidade (87% dos respondentes, sendo 21 % 

moradores da área da pesquisa e 66% habitantes de outros bairros de Assú). O 

restante é formado por pessoas que moram na área rural do  município, em distritos 

vizinhos, ou cidades como Carnaubais e Ipanguassú, que são polarizadas pela 

maior cidade do Vale (Gráfico 01). Quase a metade dos questionários (44%) foi 

                                               
29 Com uma população de 47.904 moradores, Assú possui 51% de seus habitantes do gênero 
feminino e 49% do gênero masculino Essa característica justifica a maior participação das mulheres 
respondendo à pesquisa. 
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aplicada a pessoas entre 15 e 30 anos, sendo o restante dividido entre homens e 

mulheres dos 31 aos 40 anos (24%), 41 aos 50 anos (11%), 51 aos 60 anos (11%) e 

por fim, pessoas acima de 61 anos (10% da amostra) (Gráfico 02). 

Essa parcela da população possui um bom índice de escolaridade, já que 

dentre os entrevistados, 45% dizem possuir o segundo grau. A existência de um 

Campus Avançado da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte no município 

explica, em parte, os 26% das pessoas com grau superior. Aqueles que possuem 

apenas o primeiro grau e os que não são alfabetizados representam 

respectivamente 25% e 4% da amostra (Gráfico 03). 

Dentre os respondentes, a maioria mora na cidade há mais de seis anos e, 

portanto, já estão inteirados quanto às questões locais. Somente três entrevistados 

residem há menos de um ano na cidade e seis encontram-se no município entre um 

e cinco anos.  

Essa população dispõe de uma renda familiar variada, sendo uma minoria os 

que recebem até um salário mínimo (8% ou seis entrevistados). Em proporções 

semelhantes: 25% e 28% estão os que possuem uma renda entre 1 a 3 salários 

Gráfico 01:  Local de moradia dos respondentes. 
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mínimos, o que também acontece com aqueles que recebem entre 5 e 8 salários, ou 

acima de oito, que representam 16 e 18%, respectivamente (Gráfico 04). 

  

No momento da aplicação dos questionários, a maioria da população 

entrevistada descansava (48%), 43% se encontrava trabalhando, o que já era de se 

esperar, visto a grande concentração de atividades de comércio e de prestação de 

serviços na área. Os demais encontravam-se caminhando ou de passagem (Gráfico 

05). A uma parcela diminuta foram aplicados poucos questionários já que, durante à 

noite, as pessoas aproveitam a temperatura mais amena para caminhar. 

Gráficos 02 e 03: Faixa etária e escolaridade dos respondentes. 

Gráfico 04:  Renda dos respondentes. 
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Foi possível concluir que a freqüência de uso do  “Centro” é intensa, visto que 

diariamente 76 % dos entrevistados se dirigem ao local. Aqueles que não o fazem 

vão ao centro da cidade pelo menos nos fins de semana (14%) ou uma vez ao mês 

(5%), caso dos que visitam a cidade vindos de distritos ou cidades vizinhas (Gráfico 

06). O percentual dos que dizem visitar raramente o centro é baixo: apenas 5%, o 

que demonstra o grande poder de atração que o lugar ainda exerce, fato já 

comprovado em etapa anterior da pesquisa. 

Sendo assim, a necessidade de se conhecer/ entender o papel do centro para 

a cidade é de grande importância pelo fato de que o centro da cidade, enquanto 

espaço do comércio/ financeiro, ainda coincide com o centro histórico – núcleo inicial 

de ocupação urbana.  

4.2 – DESVENDANDO O PAPEL DO CENTRO E AS IMAGENS DA CIDADE 

Visando ampliar a apreensão do “papel” do centro, foram avaliadas 

características físicas e atributos ambientais dessa área. Tal avaliação objetivou 

aprofundar os dados relativos ao local, partindo da opinião dos usuários para 

identificar suas qualidades e deficiências (Gráfico 07). 

Atividade

1 3 3

39

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

Caminhada

Passeio Atarefado

Passagem

Trabalhando

Descanso

Frequência

76%

14%

5% 5%

Diariamente

Fins de semana

Mensalmente

Raramente

Gráfico 05 e 06: Atividades desenvolvidas pelos respondentes durante a pesquisa e freqüência de 
uso do lugar. 
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Foram indicadas, como as três principais qualidades do lugar, a localização 

dentro da cidade, a iluminação artificial noturna e a sensação de segurança30. O 

primeiro ponto mostra que, mesmo com a expansão do município, a localização do 

centro, congregador de funções sócio-econômicas e simbólicas, permanece 

satisfatória para a comunidade que para ele se dirige costumeiramente e não o “vê” 

como uma área afastada, ou de difícil acesso. Esse resultado coincide com a 

observação do intenso grau de utilização, que também foi expresso pelos moradores 

e usuários da área e ressalta a sua importância para a cidade. Em segundo lugar, 

pela ordem das qualidades evidenciadas, a boa avaliação da iluminação pública do 

centro se associa à questão da segurança do cidadão que utiliza e freqüenta o local. 

Mesmo tendo atribuído uma nota inferior à segurança pública, não se intimida ou 

tem receio de circular na área e exercer diversos tipos de atividades. Tal fato 

demonstra um aspecto de tranqüilidade que, como veremos, se relaciona com a 

imagem da cidade tida como boa e pacata. Essa impressão colabora também para 

que no centro da cidade se amplie a sensação de bem estar, detectada junto à 

população e auxilie na função de “encontros e trocas”. 

As características tidas como “medianas” pela população dizem respeito às 

condições de moradia no bairro, à limpeza urbana, à paisagem construída (que se 

refere às edificações, praças e monumentos), à arborização e à aparência geral do 

bairro. Seguindo essa ordem decrescente na avaliação, a segurança pública é 

considerada um dos itens mais deficientes, recebendo uma avaliação abaixo da 

média.  Além disso, as condições de estacionamento foram relatadas como 

péssimas representando um problema presente em outros centros antigos de 

cidades pelo mundo afora.  O penúltimo item diz respeito à falta de condições para o 
                                               
30 Enquanto a sensação de segurança pessoal está associada à questão da tranqüilidade do local, a 
percepção da segurança pública diz respeito à questão da infra-estrutura da segurança e ao combate 
ao crime e a violência no município. 



106

turismo, demonstrando que a população local não identifica o que poderia vir a ser 

tratado como pontos de interesse turístico no centro da cidade: a sua herança 

arquitetônica. Finalmente, as opções de lazer no centro, ou ainda, a falta destas, 

encerra o conjunto dos maiores problemas a serem sanados, de acordo com a 

percepção da população.  

Avaliação dos atributos
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Nota-se, portanto, que o  “Centro” de Assú apresenta-se como uma área bem 

localizada, percebida como um ambiente tranqüilo, onde a população não se 

intimida em freqüentar por questões de segurança, contando com boas condições 

de moradia, limpeza e arborização. No entanto, apesar de possuir muita vitalidade 

durante o período diurno, carece de movimento à noite. Esta situação só se modifica 

durante as festividades, sobretudo as juninas, quando a população rende 

homenagens ao padroeiro da cidade. 

A imagem da cidade está relacionada principalmente a essas festividades e 

em segundo lugar à estagnação econômica vivida pelo município (Gráfico 08). A 

identificação de Assú como uma cidade boa de se viver coincide com a qualificação 

Gráfico 07:  Avaliação dos atributos do centro de Assú. 
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de cidade tranqüila. É reconhecida também pelos seus recursos e belezas naturais 

abundantes, como “centro de cultura e da poesia”, mas também carrega a imagem 

de uma “cidade desorganizada”, o que se relaciona com a identificação de cidade 

mal governada ou má administrada. Assú foi reconhecida também por outras 

características como “cidade hospitaleira”, do clima quente e da fruticultura. Por fim, 

a existência de casarões centenários foi associada à cidade, mas a sua relevância 

para a imagem da cidade foi apenas suscitada por dois entrevistados. Note-se que, 

mesmo com a freqüente utilização de imagens dos casarões e da praça São João 

em material publicitário, como citado no capítulo III, a população não associa o 

acervo arquitetônico à imagem ambiental da cidade. 

Gráfico 08: Imagens da cidade.
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4.3 – A PERCEPÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 

Mesmo não estando presente intensamente na imagem mental dos cidadãos  

ao se referirem à cidade como um todo, os antigos casarões foram freqüentemente 

citados no momento em que a pergunta era a respeito de quais seriam os elementos 

de destaque da cidade. Se a praça São João Batista responde pela primeira 

colocação entre esses elementos, os casarões foram reconhecidos, em seu 

conjunto, por vinte e dois respondentes, equivalendo à terceira posição, entre os 

componentes urbanos percebidos como relevantes.  

Tais edificações, indicadas como elementos de destaque e apontadas (tanto 

oralmente como gestualmente) de maneira genérica como “os casarões em volta da 

praça”, “os casarões em frente à igreja”, “esses casarões aí” (era bastante comum 

as pessoas apontarem para o lugar onde as edificações se localizam) denotam uma 

determinada percepção de conjunto arquitetônico, o que é ratificado pelo 

entendimento de 74 % dos respondentes quanto à existência de uma relação entre 

esses imóveis, seja pelo fato de terem em comum aspectos históricos, ou por 

questões estético-formais que permitem essa leitura de conjunto ou ainda pelo 

estado de conservação (Gráfico 09). Já as pessoas que não entendem o acervo 

como um conjunto justificaram sua negativa com a explicação de que “em Assú já 

existiu um conjunto arquitetônico histórico, mas que não é mais verdade, nos dias 

de hoje”. (Depoimento de um dos entrevistados). 

Vários respondentes fizeram observação sobre a demolição de uma casa em 

estilo protomoderno que pertenceu ao Dr. Edgar, ex-prefeito da cidade. A edificação, 

conhecida como “Casa de Dr. Edgar”, foi demolida em meados de 2005 para dar 

lugar a um supermercado (Figura 23, Capítulo III). Alguns respondentes usaram 

esse fato recente, muitas vezes qualificado como um “crime”, para exemplificar o 
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processo de desmonte do patrimônio arquitetônico e justificar a inexistência de um 

conjunto arquitetônico. Por sua vez, outros citaram o mesmo fato para demonstrar a 

necessidade de serem tomadas providências enquanto ainda é possível manter o 

patrimônio edificado. 

Com relação ao conjunto identificado, as palavras de ordem são saudade 

(seja da antiga praça, seja da vivência pessoal relacionada à mesma), admiração e 

bem-estar. Comumente, essa sensação esteve relacionada ao local da praça e 

algumas pessoas demonstraram satisfação pela revitalização daquele que para eles 

é um “lugar” que lhes traz também tranqüilidade. Outras pessoas responderam não 

ter nenhuma sensação ou sentimento em relação ao conjunto, mas se ainda 

somarmos todos os pontos identificados, percebe-se que aqueles que responderam 

não possuir nenhuma sensação ou sentimento em relação ao conjunto representam 

menos de 1/3 do total de respostas (Gráfico 10). 

Nos casos em que prédios foram citados (Mapa 08), destacou-se a antiga 

casa da Baronesa de Serra Branca, atual Centro de Cultura Popular (Figura 34). 

Sobrado  imponente, com características coloniais,  é o único prédio em Assú 

Gráfico 09: Percepção de relação entre as edificações. 
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tombado pelo Órgão responsável pela salvaguarda e manutenção do patrimônio no 

estado: a Fundação José Augusto. 

Também citada, a Igreja Matriz é uma edificação de suma importância para o 

acervo do município e reconhecida pelos cidadãos como elemento de destaque 

(Figura 35). Compõem ainda essa lista: o Mercado público municipal (Figura 36); a 

antiga farmácia de Dr. Pedro Amorim (Figura 37), último exemplar dos sobrados com 

água furtada, original em suas feições formais, mas em estágio de degradação que 

avança e compromete a estrutura; o antigo Seminário (Figura 38), hoje intitulado 

“Sobrado das Artes” – Secretaria de Cultura Municipal, que passou por uma reforma 

recente – na rua Moisés Soares; a casa de Vera Borges, na rua Minervino 

Wanderley, de feição residencial, com características neo-clássicas e existência de 

uma senzala, resquício do passado da escravidão (Figura 39); o antigo Cine-teatro 

Pedro Amorim (Figura 40); o Sobrado Sebastião Cabral, na praça Pedro Velho, 

descaracterizado pelo comércio que transformou o pavimento inferior, enquanto o 

segundo piso serve apenas como depósito; (Figura 41) e, finalmente, a Praça do 

Rosário que mesmo completamente modificada estabelece uma relação com a 

vizinha praça São João Batista,  configurando-se como passagem obrigatória para 

A praça transmite/ evoca alguma 
sensação?

24; 30%

56; 70%

Não Sim

Gráfico 10: Ocorrência de sensação ou sentimento pelo lugar. 
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quem a ela se destina, como também para o comércio, o mercado e a feira livre 

(Figura 42). 

Figuras 34 e 35: Casa da Cultura Popular e Igreja Matriz de São João Batista. 

Figuras 36 e 37: Mercado Público Municipal e Antiga Farmácia. 

Figuras 38 e 39 – Sobrado das Artes e Sobrado Vera Borges.

Figuras 40:  Antigo Cine-Teatro  
Pedro Amorim. 



112

Em seguida, questiona-se a percepção do estado de conservação desses 

imóveis e de todo o conjunto existente. Apenas dois entrevistados avaliaram que a 

situação é péssima, acreditando que esses prédios estão em ruínas. Outra parte 

(18) considerou que os imóveis se encontram bem conservados. Os demais 

acreditam que os prédios estão mal conservados (33) e em estado regular (27) 

(Gráfico 11). É bem verdade que essa percepção dos moradores diz respeito aos 

invólucros dos imóveis e as fachadas que são pintadas de tempos em tempos, o que 

não passa de um tratamento externo e cosmético. De fato, o trabalho de pintura 

pode ter influenciado nas respostas, mas acredita-se que no geral, muito mais por 

ações individuais, relacionadas ao uso residencial, grande parte do conjunto se 

encontra em um grau regular de conservação, como foi observado por uma parte 

considerável dos entrevistados. 

Percepção do grau de conservação
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Gráfico 11: Percepção do grau de conservação dos imóveis. 

Figuras 41 e 42: Sobrado Sebastião Cabral e Praça do Rosário. 
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Mapa 08
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Grande parte dos respondentes acredita que deveriam ser feitas melhorias 

nessas edificações. Tal necessidade reitera a importância dessas edificações e 

complementa a percepção do seu estado de conservação. Há quase uma 

unanimidade a respeito dessa indispensável adoção de medidas para melhorar a 

situação dos prédios, como a intervenção realizada no antigo Sobrado da Baronesa, 

hoje, centro de cultura popular. 

Esse tipo de intervenção31, que faz parte de um programa estadual de 

incentivo à cultura local e propõe revitalizar casarões e armazéns deteriorados tem 

contribuído para o resgate do patrimônio histórico e arquitetônico do Rio Grande do  

Norte. No caso assuense, a escolha não poderia ter sido mais representativa e 

simbólica pela importância conferida ao imóvel, onde morou a Baronesa que serviu 

um banquete aos seus escravos e depois os libertou anos antes da abolição 

decretada pela Princesa Isabel, em 1888.  

Questionada a respeito dessa ação e do resultado obtido, a população 

mostrou um alto grau de satisfação quanto à intervenção. Somando aqueles que 

consideram o resultado ótimo ou bom, chega-se a um total de 74 entrevistados, o 

que representa quase a totalidade dos questionários. Apenas quatro pessoas 

disseram não ter opinião formada por não conhecer o Centro de Cultura Popular. Já 

os dois respondentes que teceram críticas negativas reclamaram da qualidade da 

obra e dos materiais empregados, bem como do fato de que todas as funções não 

estão funcionando completamente. Além disso, criticaram a intervenção dizendo que 

não houve restauração e sim uma reforma (Gráfico 12). 

                                               
31  Desde o início do projeto estadual, em junho de 2003, já foram inauguradas 12 casas de cultura, 
em Martins, Nova Cruz, Assú, Caicó, Santa Cruz, Currais Novos, Campo Grande, Parelhas, Macau, 
Umarizal, Viçosa e Lajes. A 13ª está prestes a ser inaugurada em Apodi. Os antigos imóveis são 
compostos geralmente por auditório, galeria de arte, bibliotecas públicas e salas para oficinas de arte. 
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Na verdade, o prédio passou por reparos essenciais e, sem ter as suas 

características formais alteradas, passou a agregar novos usos, como um pequeno 

auditório. Um anexo com banheiros foi acrescido ao imóvel e o espaço que outrora 

havia sido o quintal da casa foi transformado em um espaço para lazer noturno, com 

bar e apresentação de músicas ao vivo, mais uma opção de diversão para a cidade, 

mesmo que não funcione com regularidade.  

Por fim, após apreender a percepção do morador quanto à questão do 

patrimônio local, fazendo com que o entrevistado fosse pouco a pouco incitado a 

pensar sobre o assunto, foi abordada a questão do centro histórico, ou de interesse 

para a preservação. 

Enquanto 22 pessoas disseram não existir um centro de interesse histórico na 

cidade, alegando o fato de que muitas edificações foram destruídas, a grande 

maioria dos usuários assentiu quanto à existência de um centro e, com variações, 

sugeriu perímetros para a proteção desses bens patrimoniais (Gráfico 13).  

Avaliação da intervenção na casa de cultura

41

33

2

4

0 10 20 30 40 50

Ótimo

Bom

Ruim

Não sei

Gráfico 12:  Avaliação da intervenção realizada na Casa de 
Cultura. 
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Dentre um total de oito possibilidades, foi acentuada a percepção de que essa 

área encontra-se nas redondezas da Igreja Matriz. As outras sugestões ampliam o 

perímetro e abrangem outras ruas posteriores à praça. No entanto, em nenhum dos 

casos, as ruas Minervino Wanderley e Alfredo Simonetti foram incluídas nos 

perímetros sugeridos pela população, apesar de algumas edificações existentes 

nessas ruas terem sido referidas pela seleção técnica. 

Observa-se que a percepção dos moradores é, em grande parte, positiva em 

relação ao casario e à área do centro da cidade. A partir do cruzamento dos dados, 

nota-se que a proporção dos que afirmam existir um centro histórico na cidade 

decresce com o aumento da idade dos indivíduos. São as mulheres e os mais jovens 

que representam a maioria daqueles que acreditam na existência de um centro 

histórico em Assú, (78% e 81% respectivamente). Essa parcela mais jovem dos 

respondentes também se caracteriza como a dos maiores freqüentadores da área, 

representando  68% da população pesquisada. 

Ainda de acordo com o cruzamento de dados, observa-se que a existência de 

um sentimento ou sensação causada pela área da praça, junto aos usuários, atinge, 

em proporções iguais, ambos os gêneros (70 % de respostas afirmativas). Esse 
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Gráfico 13: Percepção de um centro histórico em Assú. 
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resultado é semelhante ao obtido quanto à percepção da existência de uma possível 

relação entre os imóveis. A percepção de que existe essa relação, justificada pela 

história ou pelas características estilísticas dos imóveis, é afirmada por 73% da 

população, sejam homens ou mulheres. Quando relacionamos esses dados com os 

resultados por faixa etária, podemos concluir que os mais idosos são os que mais 

relatam a ligação com o lugar, ao mesmo tempo em que são os que menos 

acreditam na existência de um centro histórico e na relação entre o conjunto de 

edificações. 

Vê-se que o grau de escolaridade interfere na percepção, pois segundo os 

dados obtidos, quanto mais ampla a formação do respondente maior a consciência 

de que existe uma relação entre o casario. Pode-se dizer, no entanto, que a 

instrução dos indivíduos não interfere na subjetividade que está presente na ligação 

afetiva das pessoas para com o local. Tanto os indivíduos com formação superior 

quanto os que só estudaram até o ensino fundamental demonstraram altos índices 

de reconhecimento e de admiração pelos casarões.  

Mesmo que para alguns a área de interesse histórico não exista mais, é 

indiscutível a relevância dos casarões remanescentes para quase toda a totalidade 

de indivíduos que responderam ao questionário, sendo praticamente unânime a 

consciência da importância desse acervo para o município, a sua história e o seu 

futuro. 

Sendo assim, conclui-se que a população percebe o acervo histórico 

edificado, o admira e considera a sua importância, só demonstrando indignação 

quando sua destruição é iminente ou consumada, como no caso da demolição da 

casa de Dr. Edgar. Esse fato reitera a idéia defendida por Itelson et al (1974), 

segundo os quais as pessoas se tornam conscientes do ambiente quando algo 
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muda nele, exigindo que se adaptem à essa nova situação.  No caso assuense, 

parece que os usuários só se conscientizam da existência do patrimônio construído 

quando ele deixa de estar presente. Passa então a valorizar ainda mais o acervo e a 

sentir com relação a este a mesma saudade que o ambiente da praça evoca. Sente-

se saudade do passado, da cidade outrora berço de poetas ilustres do Rio Grande 

do Norte e da riqueza proveniente de diversos ciclos econômicos, que rendeu o 

título de metrópole do sertão potiguar e que foi essencial para a edificação do 

patrimônio existente, que hoje se encontra ameaçado. Esse patrimônio, para os seus 

cidadãos, está muito mais evidente ao redor da praça São João, podendo ser 

vislumbrado em outros edifícios notáveis, pela sua imponência na cidade, ou pela 

relação com a história urbana e com seus habitantes ilustres. 

4.4 – A VISÃO DOS GESTORES   

Foram aplicados questionários aos três últimos prefeitos da cidade visando 

resumir o pensamento daqueles que comandaram a administração do município a 

partir de 1983, focando nas ações que dizem respeito à questão urbana, 

especificamente aquelas relacionadas ao patrimônio histórico-arquitetônico da 

cidade. 

Dentre os três prefeitos, apenas Lourinaldo Soares exerceu o cargo uma 

única vez, entre 1993 e 1996, enquanto José Maria de Medeiros atuou em duas 

ocasiões, de 1989-1992 e 1997-2000. Já Ronaldo Soares exerceu em 1983-1988, 

2000-2004 e encontra-se em seu terceiro mandato, desde 2005. 

Todos possuem formação de nível superior e têm entre 51 e 60 anos, sendo 

naturais de Assú, terra que consideram hospitaleira e boa de viver (José Maria), 
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“terra da poesia” (Lourinaldo Soares) e rica em condições “agro-ecológicas” 

(Ronaldo Soares). Essas imagens são comuns à população pesquisada. 

De acordo com o atual prefeito, em todas as suas gestões sempre houve uma 

preocupação com a questão da legislação municipal relacionada ao urbano, tendo 

sido prioridade de suas administrações e feitos de destaque a criação do Código de 

Obras e o Código de Posturas do município, ainda na década de 1980. Atualmente, 

encontra-se em desenvolvimento a Lei do Plano Diretor da cidade, elaborada pela 

equipe capitaneada por Eudja Mafaldo, arquiteta assuense. Tal lei se encontra em 

fase de finalização do diagnóstico. 

O ex-prefeito José Maria de Medeiros indicou como ações de destaque de 

suas duas administrações a duplicação da via que se configura como entrada da 

cidade e a pavimentação de aproximadamente 300 mil metros quadrados de vias, 

“sempre com o intuito de melhorar o aspecto urbano”, de acordo com as suas 

próprias palavras. 

O outro ex-prefeito, Lourinaldo Soares, citou como grande preocupação de 

sua gestão a regularização urbano-fundiária e a criação de novos conjuntos 

habitacionais, como o Feliz Assú e o Parati 2000, visando combater o déficit 

habitacional no período de sua gestão, no início dos anos 1990. 

Questionados quanto à importância do patrimônio arquitetônico do município, 

os três foram unânimes em responder o quão é relevante à existência dos casarões, 

pela questão cultural e social, mas sobretudo histórica. A respeito de ações 

desenvolvidas na prática, foram citadas algumas iniciativas e outras intenções que 

não foram concretizadas. Segundo José Maria de Medeiros, a sua gestão iniciou o 

processo de pintura das fachadas dos imóveis, em parceria com uma loja de 

materiais de construção local. Além disso, existiram algumas idéias que não foram 
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postas em prática na época, como a tentativa de adquirir o “casarão da baronesa” 

(hoje Casa de Cultura Popular) e a casa do primeiro prefeito constitucional do 

município para a instalação de uma Fundação com o seu nome (Pedro Amorim), 

onde seriam desenvolvidas as atividades da secretaria de Educação, contando 

também com uma biblioteca municipal. 

Na época, a gente fez até uma proposta ali, onde foi a casa de...que 
botaram abaixo...eu acho um absurdo! A casa que foi de Pedro 
Amorim, que foi o último intendente municipal e o primeiro prefeito 
constitucional. Então, fiz uma proposta lá e ficou aquele negócio...Eu 
propus para a gente fazer uma Fundação ali: Fundação Pedro 
Amorim, onde funcionaria biblioteca, sabe...a secretaria de educação 
(...) Eu achei aquilo ali um absurdo! (MEDEIROS, J.M, entrevista 
concedida ao autor em fev./2006). 

 Essa edificação foi uma das demolidas recentemente, (“a Casa de Dr. 

Edgar”, outro ex-prefeito). De acordo com José Maria, havia, e ainda hoje existe, 

uma certa dificuldade imposta pelos proprietários dessas edificações para efetuar 

negócios; primeiro pelo fato dos imóveis serem parte de heranças familiares; 

segundo pelos altos valores exigidos pelos herdeiros, que não conservam os seus 

imóveis, mas querem lucrar com a venda. 

Esse pessoal não mantém aqueles prédios e quando vai vender, 
quando a gente quer comprar... Porque na época eu quis fazer a 
Câmara dos vereadores ali... Mantinha a fachada e dentro dava uma 
arrumada, com os gabinetes. Aí pediram um absurdo! Eu lembro que 
quis comprar a “baronesa” e foi avaliado em dez mil...e o dono queria 
trinta mil, três vezes o que valia... (MEDEIROS, J.M, entrevista 
concedida ao autor em fev./2006).

Na gestão de Lourinaldo Soares, que  sucedeu a de José Maria, foi requerida 

uma visita dos técnicos da Fundação José Augusto. Após etapas de levantamento e 

desenvolvimento de relatórios, não foi possível pôr nada em prática, o que foi 

justificado pelo ex-prefeito devido à  falta de recursos municipais. Esse problema se 

configura para ele como o maior entrave. 
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Nós fizemos um contato com a Fundação José Augusto e a Fundação 
mandou para Assú alguns de seus arquitetos, preocupados com essa 
parte aí (...) Eles levantaram tudo isso, fotografaram, mas chegou à 
conclusão no fim: Quem vai bancar esse custo? (SOARES, L., 
entrevista concedida ao autor fev./2006).

Na gestão do atual prefeito, as edificações foram novamente pintadas, dessa 

vez com o patrocínio de uma marca de tintas e foram desenvolvidas algumas ações. 

A mais importante foi uma parceria junto com o Governo do Estado na criação da 

Casa de Cultura Popular e a reforma do antigo Seminário assuense, onde hoje 

funciona o Sobrado das artes, com escola de artes e música, além das funções da 

secretaria de cultura municipal. Há também um projeto conjunto com a Petrobrás 

para o restauro do prédio eclético do antigo cine-teatro Pedro Amorim, adquirido pela 

prefeitura, mas até o momento não posto em prática32 (Figuras 43 e 44). 

Todos os prefeitos concordaram com a necessidade da união de forças entre 

o governo municipal, estadual e, sobretudo, a iniciativa privada. Segundo Lourinaldo 

Soares, é necessário que se faça uma avaliação do que existe, a partir de uma 

análise técnica apurada, capaz de indicar o que é de fato importante para a cidade e 

                                               
32 Projeto de autoria da arquiteta Priscila Cabral, encomendado pela PMA, com o objetivo de retomar 
o uso cultural que existiu, hoje impossibilitado pelas condições em que se encontra o imóvel. 

Figuras 43 e 44: Imagens do projeto de revitalização do antigo cine-teatro Pedro Amorim. Março, 
2006. 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Assú. Março, 2005. 
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o seu desenvolvimento, distinguindo, segundo as suas palavras, o que é “antigo” do 

que é histórico. 

O problema dessa questão do patrimônio histórico é que hoje tem um 
custo elevado um prédio histórico e nós confundimos muito...é a 
confusão entre o velho e o histórico... precisamos fazer uma 
separação, para que a gente soubesse o que era histórico, pra que 
daí a gente convencesse as empresas privadas na recuperação desse 
patrimônio. (...) O que na verdade é histórico e vale a pena ser 
restaurado, é o que interessa a iniciativa privada. Porque uma 
empresa privada vai investir onde repercute para o seu comércio. 
Porque a gente tem um discurso muito fácil, como se fosse uma coisa 
fácil de acontecer mas não é... (SOARES, L., entrevista concedida ao 
autor fev./2006). 

Entende-se esse pensamento como uma proposta de não museificação do 

centro e da arquitetura de Assú, objetivando identificar o que realmente pode ser 

conservado, sem “engessar” a cidade, visto o caráter de constante mutação 

existente no decorrer do tempo, próprio de cidades e da sociedade. Lourinaldo 

Soares, junto com Ronaldo Soares, admitem que só a partir de um estudo mais 

aprofundado, demonstrando o potencial desses imóveis, é possível que a iniciativa 

privada possa se interessar e instaurar novos usos nos sobrados centenários. Para o 

ex-prefeito José Maria de Medeiros, as re-utilizações são possíveis, até mesmo com 

a instalação de repartições públicas. Essa qualidade é conferida principalmente pela 

excelente localização dos imóveis no centro da cidade, próximo de toda infra-

estrutura de comércio e de prestação de serviços: “um detalhe: está no centro da 

cidade e pode ser absorvido por qualquer função, qualquer uso” (MEDEIROS, J.M, 

entrevista concedida ao autor, fev./2006).

Juntos, eles consideram que atualmente o estado desses prédios varia entre 

uma escala regular e de má conservação e que, devido à dilapidação do que existiu 

na cidade, a área que poderia ser considerada como centro de interesse histórico de 
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Assú estaria limitada aos arredores da praça, opinião que coincide com a da maioria 

da população envolvida na pesquisa. 

Em parte existe... ali o centro. O povo tem muito isso. O pessoal que 
vem de fora fala muito...Ali perto da praça Getúlio Vargas, apesar de 
ter demolido muita casa, né? (MEDEIROS, J.M, entrevista 
concedida ao autor fev./2006).

Em nenhum momento o casario foi considerado como detentor de 

potencialidades para a geração de atividades ligadas ao turismo cultural. Essa idéia 

de desenvolvimento turístico foi, na verdade, associada ao turismo ecológico e ao 

aproveitamento de recursos naturais, como a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 

a Lagoa do Piató, ou ainda, os excêntricos baobás, existentes na zona rural (Figuras 

45 e 46). 

Vê-se, assim, que as ações da prefeitura são medidas pontuais, sem 

planejamento, e não rendem frutos para a preservação do acervo. O tratamento das 

fachadas das edificações da praça São João, com a aplicação de cores 

contrastantes, aconteceu após a experiência do Pelourinho soteropolitano. A prática 

foi importada, provavelmente pelo simples fato de seguir o modelo do que se estava 

fazendo pelo país afora. 

Figuras 45 e 46: Lagoa do Piató e baobás existentes na zona rural do município. 
Fonte: http://www.prefeituradoassu.com.br/ acesso em jul. 2006. 
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Não é que tenha sido uma ação sem méritos, pois demonstra o 

reconhecimento e importância conferida por parte do executivo municipal. Mas, a 

continuidade na manutenção dessa prática até os dias de hoje, sem estar associada 

a outras ações estruturais, não fez surgir grandes resultados na conservação do 

patrimônio local, uma vez que, nem só de fachada vive a arquitetura. 

A falta de um corpo técnico formado por arquitetos e engenheiros contribui 

para a inexistência de políticas urbanas que lidam com a questão. Essa deficiência 

faz com que as intervenções sejam feitas sem pessoal competente e especializado. 

A própria administração compreende esse fato, tanto que quando houve a iniciativa 

de desenvolver alguma ação, técnicos da Fundação José Augusto foram 

requisitados para elaborar relatório. Porém, tais processos não foram levados à 

frente por causa da inexistência de recursos. 

O que aparenta é que os recursos aplicados em intervenções urbanas são 

destinados às obras essenciais de infra-estrutura, como pavimentação e construção 

de casas populares, relegando ações no patrimônio para um segundo plano. 

A imagem ambiental de Assú aparenta ser clara para os seus habitantes. É a 

festa, junto à estagnação econômica; é a tranqüilidade da cidade “boa de viver” junto 

à desorganização, o que parece mostrar que a cidade não vai para frente nem para 

trás, enquanto sua história aos poucos se perde, ficando “parada” (modo como era 

qualificada pela população) pelo fato de não se ver no passado uma possibilidade 

para o seu futuro, mesmo que haja um reconhecimento da importância dos imóveis 

por parte da população que respondeu à pesquisa. A constatação dos respondentes, 

junto à dos gestores, é a de que, pelo fato das modificações acontecidas durante o 

tempo, a área que se pode delimitar como de interesse histórico está limitada ao 

entorno da praça. Este fato mostra que o marco zero do município desde sempre se 
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constituiu como principal lugar de encontro, apresentando-se como o lugar do 

patrimônio da cidade. 

Um novo ânimo se instaura, diante da preocupação atual com o 

desenvolvimento do Plano Diretor, documento essencial para a definição de políticas 

de planejamento capazes de alcançar os ideais da sustentabilidade. Sendo notório 

que parte da população reconhece o acervo e o considera relevante, novas ações 

serão bem recebidas e podem render resultados positivos para o desenvolvimento 

de estudos e projetos urbanos. Investir nas especificidades da região e do município 

pode representar a saída ou o mergulho em uma nova fase, no qual se encare a 

cidade e a sua realidade apontando estratégias que possam balizar caminhos ou 

meios para a questão da conservação do patrimônio histórico-arquitetônico de Assú. 
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5. RECOMENDAÇÕES PARA AÇÕES FUTURAS 

Com base nas análises apresentadas nos capítulos anteriores cabe, aqui, 

propor algumas alternativas de planejamento que sejam viáveis para a preservação 

do patrimônio histórico-arquitetônico de Assú. Essas recomendações são 

subsidiadas pelos dados obtidos, provenientes do inventário do casario e também da 

análise da percepção dos moradores em relação ao conjunto histórico-arquitetônico, 

além da avaliação dos atributos ambientais da área de estudo, realizada pelos 

moradores. 

Ao associar esses dados, pretende-se apontar estratégias fundamentadas em 

critérios técnicos quanto à situação dos imóveis selecionados e às características do 

contexto urbano no qual estão inseridos, e também apoiadas em aspectos subjetivos 

que, envolvendo as relações pessoa-ambiente, enriquecem o diagnóstico 

apresentado. 

Ressalta-se o esforço na elaboração desses tipos de indicação, apesar de 

não ter sido objetivo dessa pesquisa desenvolver um plano de preservação para a 

gestão do acervo arquitetônico. Essa ação requer um trabalho mais amplo, levando 

em consideração fatores de outra natureza, devendo ser alvo de pesquisa 

específica. 

5.1 – ASSOCIANDO DADOS, AMPLIANDO O DIAGNÓSTICO 

Como sabemos, a preservação dos sítios históricos urbanos deve estar 

apoiada no planejamento e na gestão urbana, no qual o processo participativo é 

imprescindível. Diversas experiências realizadas mundo afora comprovaram a 
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importância de envolver a população no processo de definição de como lidar com o 

seu patrimônio, objetivando evitar problemas futuros de descaracterização, de 

desapropriação ou de afastamento da comunidade local de sua história e de sua 

herança cultural. Os casos apresentados no primeiro capítulo desse trabalho são 

bons exemplos de como o entendimento da ótica do morador por parte da comissão 

técnica do planejamento, bem como o envolvimento deste nas tomadas de decisão 

podem contribuir para o êxito das intervenções. 

O IPHAN, em seu termo geral de referência33 para a definição de planos de 

preservação de sítios históricos, indica que é necessário promover uma ação pública 

coordenada e provocar a articulação entre o Estado, os agentes privados e a 

comunidade local em prol da preservação do patrimônio cultural urbano (IPHAN, 

2003). Tal consciência está associada ao ideal da sustentabilidade e se encontra 

presente em todos os documentos recentes que lidam com a questão e tratam o 

patrimônio como um bem e recurso não renovável. 

Segundo Pontual (2002), as práticas recentes de gestão das cidades têm 

seguido, com freqüência, os fundamentos desse planejamento em prol da 

sustentabilidade, buscando orientar intervenções que minimizem as perdas sociais e 

os vestígios da história. Nesse modo de planejar, a adoção de uma perspectiva 

multidisciplinar é essencial para ampliar a compreensão da situação estudada e 

auxiliar na conjugação de diversos valores nas tomadas de decisão. 

Essas idéias que estão presentes nos princípios da Conservação Integrada 

indicam o patrimônio como riqueza social e de responsabilidade coletiva, cuja gestão 

deve estar fundamentada em sistemas de fundos públicos (ZANCHETI, S.; LAPA, T., 

                                               
33 Esse documento tem como objetivo propiciar o estabelecimento de diretrizes e regulamentos para 
orientação, planejamento e fomento das ações, “orientando processos de reabilitação urbana de 
áreas  degradadas e disfuncionais por meio de sua recuperação física associada à sua revitalização 
econômica, social e cultural, bem como à melhoria da gestão pública” (IPHAN, 2003 p.09). 
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2002). Para a conservação integrada, essa gestão deve apoiar as iniciativas das 

administrações locais, sendo amparadas por medidas legislativas e administrativas, 

nas quais os programas de educação de jovens compreendem, também, um assunto 

essencial do planejamento. 

Visando a adoção dessa perspectiva multidisciplinar, optou-se pelo uso da 

percepção como meio para compreender a relação da comunidade com o seu 

patrimônio. A adoção desse viés de análise para o caso em estudo fez com que 

fosse possível proceder a análise mais aprofundada da situação local, possibilitando  

também o estabelecimento de recomendações. 

5.2 – DEFINIÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO 

Inicialmente, seguindo as recomendações do IPHAN, é necessário partir de 

uma delimitação da área a ser considerada como de interesse preservacionista, que 

deve ser prévia à realização de um futuro plano de preservação (IPHAN, 2003). 

Essa definição baseia-se nos diagnósticos apresentados nos capítulos anteriores, 

considerando esses “olhares sob o patrimônio” assuense. 

Analisando a localização das edificações, apresentada no mapa 03 (Capítulo 

III), observou-se que existem dois fatores a serem considerados. O primeiro é a 

observação de uma área onde um grande número de prédios está situado, formando 

um conjunto identificável na área central de Assú. Esse local que demarca o espaço 

onde se deu o início da ocupação urbana do município é formado pelo entorno da 

praça São João e por mais duas ruas próximas: Moisés Soares e Manoel 

Montenegro. De acordo com o inventário realizado, foi visto que nessa mesma área, 

onde há uma maior concentração de imóveis selecionados, os exemplares se 
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apresentam com melhor grau de preservação e de conservação, o que denota uma 

outra peculiaridade desse setor. 

Apesar da praça São João ter passado por diversas modificações, pode-se 

dizer que esse local possui, em grande parte, as suas características originais de 

traçado, visto a formação urbana que se deu ao largo da igreja, ainda no século 

XVIII, ter permanecido até os dias atuais. A única alteração no desenho das ruas foi, 

de fato, o alargamento de uma via, resultado da demolição de um imóvel centenário, 

no início dos anos 90, como ação integrante de um projeto de reforma da praça, na 

primeira administração do atual prefeito Ronaldo Soares. Note-se que em sua 

segunda gestão, no ano 2000,  foram novamente empreendidas obras de reforma no 

local, cujo projeto da arquiteta Eudja Mafaldo objetivava, segundo o atual prefeito, 

um melhor aproveitamento do espaço físico, para acomodar uma maior quantidade 

de pessoas durante a festa tradicional do período junino34. 

 Ainda com relação ao traçado, as demais vias que compõem essa área, onde 

há uma presença mais intensa dos imóveis inventariados, permanecem fiéis à sua 

configuração original. É o caso da Rua Moisés Soares, antiga Rua das Hortas, que 

se distingue entre as demais ruas desse setor pelo fato de ser estreita, se 

assemelhando a outras vias de cidades coloniais brasileiras. Outras vias já 

referenciadas no mapa de 1852, como a rua Manuel Montenegro e a Alfredo 

Simonetti, aparentemente não sofreram modificações, mas, em relação às 

edificações, teve o seu casario mais modificado que o presente no quadrilátero da 

praça. 

O segundo fator analisado foi a identificação de alguns exemplares 

distribuídos no centro urbano da cidade, em ruas mais afastadas desse primeiro 

                                               
34 Entrevista concedida em fevereiro de 2006. 
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setor. Esses imóveis, pelo fato de se encontrarem em sua maioria dispersos na área 

de estudo e serem separados por outras tipologias edilícias, não possibilitam uma 

identificação formal ou de estilo, nem algum tipo de associação entre eles, fazendo 

com que não sejam percebidos como integrantes de um conjunto uniforme maior. 

Mesmo assim, não se discute a importância desses imóveis isolados para o 

acervo e o histórico da cidade, enquanto exemplares de estilos arquitetônicos pré-

modernistas. Edificações como o Sobrado Sebastião Cabral, identificado pela 

população como um dos prédios antigos mais importantes de Assú (localizado em 

plena área comercial do centro); a sede da Cooperativa de Energia Elétrica do Vale 

do Assú (na Rua Bernardo Vieira de Melo); ou ainda, uma modesta edificação 

localizada na rua Minervino Wanderley, que hoje em dia encontra-se sem uso, 

apresentam-se como bons exemplos dessa segunda situação (Figuras 47 e 48).  

A par dessas duas situações específicas, para a definição da área de 

proteção para a cidade, fez-se necessário, também, abordar aspectos relativos à 

percepção da população local.  

Por outro lado, se for levada em consideração somente a percepção dos 

moradores obtida na pesquisa, estar-se-á limitando a área de proteção apenas ao 

entorno da praça como local de interesse histórico. Seria relegada, desse modo, a 

Figuras 47 e 48: Edificações situadas nas Ruas Bernardo Vieira de Melo e Minervino Wanderley. 
Outubro de 2005.
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segundo plano, a importância de outros imóveis que, menos visíveis ou, em sua 

maioria, menos monumentais, se encontram fora desse quadrilátero, como os 

exemplares citados anteriormente. A exclusão dessas edificações do processo de 

preservação faria com que esses prédios permanecessem sujeitos ao processo de 

desmonte do acervo, já comprovado, e que se acentuou nas últimas décadas.  

Mesmo assim, a percepção ambiental nessa pesquisa foi de grande utilidade 

para averiguar a relação das pessoas com o patrimônio. Existe, por parte dos 

moradores, a sensação de identificação, de valorização histórica, reconhecimento  e 

afetividade pela praça e o seu entorno. Tais sentimentos foram expostos inúmeras 

vezes por meio da palavra saudade, que esteve relacionada a uma nostalgia, 

resultante de lembranças pessoais. Sabemos, agora, que existe uma identificação 

da população para com esses imóveis e que há uma valorização dessa herança 

cultural. Tal informação já representa um resultado satisfatório, para que sejam 

desenvolvidas ações futuras, que precisam receber o  apoio da população local, o 

que podemos concluir no caso de Assú. 

  Mesmo que a imagem ambiental apreendida seja limitada a um grupo de 

edifícios que se localizam em uma área de maior visibilidade e de forte poder de 

atração (o entorno da praça São João), vê-se que é possível contar com o apoio da 

população para o inicio de um processo de preservação, pois há na comunidade 

uma vontade de preservar essa herança, que é pelos moradores valorizada e que 

expressa a sua  notoriedade quando há alguma perda ou mudança no ambiente, 

como no caso da demolição da casa do Doutor Edgar. 

Considerando também que a percepção dos moradores pode ser 

“construída”, por meio de estratégias de planejamento que abrangem investimentos  

e ações em educação patrimonial e em marketing urbano, a solução aqui proposta 
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foi a de delimitar uma área maior que a sugerida pela população. Essa área, definida 

como de proteção, inclui o primeiro setor de edificações, onde os imóveis estão  

mais próximos, formando um conjunto na área central da cidade, favorecido pela 

amplitude visual oferecida pelo largo da praça. 

Essa ação deve ser complementada com a definição de imóveis de interesse 

especial para a proteção. Essa denominação é atribuída àqueles imóveis que se 

localizam fora desse sítio determinado, mas que possuem relevância histórica e/ou 

arquitetônica para o lugar. Nesse caso específico, deve-se trabalhar com os 

exemplares de modo individualizado, tratando-os como bens de preservação 

necessária. 

Sendo assim, para a delimitação da área urbana de interesse histórico foram 

definidos os seguintes limites: 

Ao norte, a rua Moisés Soares, ao sul a extremidade sul da Praça Getúlio 

Vargas, a leste a rua São João, e a oeste a rua Prefeito Manuel Montenegro (Mapa 

09). 

Vê-se que ao se acrescentar duas ruas (Moisés Soares e Manoel 

Montenegro) à delimitação da área sugerida pelos moradores, extrapola-se o 

perímetro sugerido pela sua percepção do centro histórico de Assú. No entanto, a 

intenção é de conjugar nessa proposta o olhar local do usuário com o ponto de vista 

técnico. Analisando os dados do inventário, percebe-se que essa área comporta 

uma parcela considerável dos imóveis selecionados a partir de critérios técnicos 

(72% ou 45 edificações) e ainda conserva o desenho original do seu traçado, o que 

se pode comprovar ao analisar o mapa da cidade do século XIX. Juntas, essas vias 
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abrigam seis dos sete35 imóveis identificados como mais importantes pelos 

respondentes. 

Sugere-se que para esse conjunto seja adotada uma política de preservação 

específica e que os exemplares selecionados sejam objeto de tombamento. Assim, 

as edificações que estão dentro da área delimitada, mas que não são de interesse 

preservacionista, devem ficar sujeitas a normas e a diretrizes capazes de ordená-las 

de modo a não prejudicar os imóveis selecionados. Essas diretrizes, a serem 

tratadas no âmbito da legislação, devem definir gabaritos, escalas, usos potenciais, 

e outras restrições de intervenção, capazes de assegurar a manutenção e a 

conservação dos imóveis. Aponta-se como uma boa referência para esses 

procedimentos o Manual do Morador de Olinda, editado pela Fundação Centro de 

Preservação dos Sítios Históricos de Olinda (1992), como meio de informar aos 

proprietários questões relacionadas a aspectos técnico-construtivos das edificações 

do sítio histórico. 

No caso específico dos exemplares situados fora do perímetro determinado, 

deve-se, ainda, propor uma regulamentação da área envolvente, para que esta fique 

sujeita a uma série de medidas capazes de orientar o uso e a ocupação do entorno, 

abrangendo os mesmos  tópicos citados para o sítio histórico delimitado.  

Essa regulamentação, que ampara as ações recomendadas, exigirá o 

desenvolvimento de um conjunto de leis e normas para o município e o seu acervo, 

orientado para a proteção do patrimônio. Tais leis devem formalizar as ações para 

essa área a ser protegida tais como o inventário do casario, a seleção dos imóveis e 

seus distintos graus de preservação e tipos de intervenção,  as classificações 

                                               
35 A exceção foi o Sobrado Sebastião Cabral, localizado na praça Pedro Velho. 
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sugeridas, e as demais medidas urbanísticas, como por exemplo, o zoneamento 

funcional que  

(...) permite estabelecer parâmetros de preservação para grupos 
extensos de edificações, definir condicionantes para novas edificações 
em terrenos ou áreas sem interesse para preservação (mas 
importantes para garantir volumetrias compatíveis com os ambientes 
preservados) e estabelecer padrões quanto ao uso do solo. Permite, 
ainda, estabelecer padrões quanto à utilização de letreiros, determinar 
as atribuições administrativas quanto às responsabilidades dos órgãos 
públicos e definir vínculos institucionais (PINHEIRO,1995, p. 76).

Do mesmo modo, esse quadro legislativo deverá estabelecer parâmetros de 

relacionamento entre o poder público e o cidadão comum, direcionando a expansão 

do tecido da cidade e a sua relação com o Centro histórico, assim como  utilização 

do espaço público e privado, devendo ainda, definir regras e taxas, tributos, 

impostos, além de incentivos, benefícios e isenções (PONTUAL, 2002). 

Essas leis, associadas ao Plano Diretor da cidade (em elaboração), 

representarão os instrumentos legais que servirão como suporte a todas as ações, 

desde a zonificação sugerida, até a implantação de um fundo de preservação 

municipal o que objetiva combater a falta de recursos, que foi apontada como 

justificativa para a falta de ações de proteção ao acervo.  Ressalta-se que a 

produção dessa legislação deve ser alvo de discussões mais amplas, o que escapa 

ao tema central dessa pesquisa.  

5.3 – OUTRAS INDICAÇÕES 

Para a adoção dessas medidas que se encontram inseridas na dimensão 

normativa do processo de elaboração de um plano de preservação para a cidade, 

um outro passo de fundamental importância deve ser a contratação de profissionais 

especializados, habilitados a lidar com o tema e capazes de desenvolver as 
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estratégias de ação. Essa ação sanaria a deficiência detectada no quadro de 

funcionários da prefeitura (no que diz respeito a profissionais da área de arquitetura 

e urbanismo) e com isso seria possível dar início ao passo seguinte, sugerido pelo 

PPSH do IPHAN, que trata da instituição de uma comissão gestora local . 

 Essa comissão, que deve ser formada por indivíduos de diferentes setores 

com o objetivo de promover a maior participação da população, é vital para a 

implementação das políticas urbanas e o seu desenvolvimento, pois, como nos 

lembra Lapa “não se revitaliza áreas urbanas por decreto, sem o compromisso e o 

envolvimento daqueles que se relacionam com o problema”  (2002,p.147). 

 (...) essa comissão, de natureza interinstitucional, consultiva, 
deliberativa e executiva, sem personalidade jurídica própria, deve ser 
composta por representantes da Prefeitura Municipal, que a preside, 
do Governo Estadual, do Iphan, da sociedade civil organizada e 
demais entidades envolvidas no processo (IPHAN, 2003, p.13).

A sua composição demonstra a adesão da comunidade ao plano de 

preservação do acervo e caracteriza o compartilhamento das responsabilidades, 

fazendo com que as discussões sejam mais integradas ao debate local. Nessa 

etapa, é necessário lembrar também a importância em pesar e medir as urgências e 

necessidades reais, contrabalançando com as ações estratégias, baseadas em 

prognósticos.   

A aproximação dessa comissão gestora da comunidade torna-se possível 

com a instalação de um escritório no “coração” do centro de interesse histórico 

assuense, servindo, inclusive, como ação simbólica para o inicio do processo. A 

reabilitação de uma edificação capaz de comportar as suas atividades seria, logo de 

inicio, um compromisso com o acervo. A sua localização mais próxima dos cidadãos, 

fora do prédio da prefeitura e das secretarias, teria como vantagem aproximar o 

escritório responsável pela gestão ao morador. Como dissemos, este foi o caso de 
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Lisboa, onde a instalação de gabinetes nas áreas que foram reabilitadas facilitou o 

processo, na medida em que aproximou o cidadão comum do corpo técnico. 

Após essas medidas de definição da área de interesse de preservação e da 

montagem da comissão gestora, com membros da comunidade local em conjunto 

com os técnicos e outros funcionários da prefeitura, seria possível partir para uma 

classificação dos imóveis e de outras medidas estratégicas para lidar com o 

patrimônio histórico-arquitetônico assuense. 

  Inicialmente, a classificação baseada no inventário realizado, além de 

enquadrar as tipologias segundo os estilos arquitetônicos e o seu grau de 

descaracterização, pode indicar que ações executar, já que os dados referentes aos 

imóveis permitem elaborar um plano de obras (em alguns casos emergenciais) com 

ações específicas para essas edificações. Essa medida almeja a recuperação física 

dos imóveis, buscando oferecer condições de preservação das fachadas e dos 

espaços internos que se encontrem visível processo de degradação.  

Essas tarefas estão relacionadas à definição de usos potenciais para os 

imóveis fechados, capazes de revalorizá-los e torná-los úteis à sociedade. Da 

mesma forma, o tipo de intervenção a ser realizada deve seguir os preceitos 

universais de intervenção no patrimônio edificado, presentes nas cartas patrimoniais 

e em recomendações técnicas para a execução de projetos de reparos, reforma ou 

restauro. 

Ultrapassando a questão relativa somente aos imóveis e visando também  

alcançar o meio externo, já que sabemos da relação intrínseca entre o ambiente 

urbano e as edificações, devem ser desenvolvidas ações de melhoria na infra-

estrutura da área central de Assú.  Essas ações, tidas como estruturais, devem 

realizar tarefas de modernização da infra-estrutura (água, eletricidade, esgoto, 
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pavimentação e iluminação) de modo a minimizar as deficiências identificadas pelos 

respondentes durante a fase da pesquisa que avaliou os atributos da área central da 

cidade. 

A melhoria do ambiente urbano inclui igualmente o tratamento dos espaços 

livres e verdes, com o aumento da arborização da área, dentro de um plano 

paisagístico maior para a cidade, como um todo, em função do clima quente e seco 

e das altas temperaturas que, em geral, castigam a região.  

Complementando essas ações referentes aos itens avaliados na pesquisa, é 

necessário ampliar o efetivo da segurança pública atuante na área, aumentando 

ainda mais a segurança pessoal dos seus usuários e moradores. Aqueles que 

reclamaram da falta de opções de lazer no centro da cidade poderiam ver a situação 

ser contornada por duas medidas que podem ser desenvolvidas em conjunto. A 

primeira está relacionada com a adoção de novos usos em alguns imóveis, ligados à 

cultura e ao lazer; a segunda, com o fomento de atividades culturais nas áreas 

públicas.  

Para a praça São João, em função de sua localização e de seu grande 

espaço, seria incrementada a sua vocação natural para festivais, feiras e outras 

apresentações, como teatro de rua, dança, canto e música – eventos que já se 

realizam no lugar, mas que passariam a ser mais freqüentes (Figura 49). Considera-

se, dessa forma, que o espaço público é um elemento chave para a recuperação 

urbana e valorização do patrimônio ambiental urbano. 

Por fim, é importante estimular o desenvolvimento de projetos educacionais, 

junto principalmente às crianças e aos jovens da cidade, nas escolas da rede pública 

e privada. Essas atividades podem ser intensificadas em períodos de festa na 

cidade, como por exemplo no São João e no aniversário de emancipação política da 
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cidade, colaborando com as ações para a preservação. Vale ressaltar que as 

recomendações sugeridas neste capítulo não devem ser, quanto ao grau de 

prioridade, necessariamente implementadas nessa ordem aqui exposta. 

Fundamentada no conhecimento da historia da cidade e no entendimento do 

papel do casario para a manutenção desta memória, tais ações tendem a ampliar a 

formação dos jovens. Por meio da educação ambiental, a população pode estar a 

par da historia da cidade, da sua importância para a historia do estado e do potencial 

que ainda possui, na herança deixada pelos seus antepassados. A apreensão dessa 

Figura 49: Registros de eventos culturais na praça São João. 
Elaboração própria com fotografias do acervo do autor e outras 
disponíveis em: www.assuguia.com.br Acesso em Jul. 2006. 
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idéia por parte dos seus cidadãos pode oferecer, no futuro, um quadro mais 

consciente da importância desse acervo e de sua manutenção. 

Como já ocorrido em outras localidades, podem ser desenvolvidas atividades 

que envolvam “a cidade” e seus habitantes. Essa política de educação também 

estaria integrada a festejos e comemorações. Um bom exemplo é o caso 

desenvolvido em um pequeno vilarejo francês de nome, Saint-Dizier. Lá, a 

administração municipal, juntamente com diferentes associações de moradores, 

tenta produzir regularmente eventos cuja finalidade é provocar novos modos de 

apreensão do lugar, que possam ser compartilhados pelos próprios habitantes36

(JEUDI, 2005, p.134).  

Em Assú, iniciativas como essa podem desenvolver atividades a partir da 

imagem de figuras ilustres locais, como o do primeiro médico norte-riograndense que 

nasceu na cidade, ou homenagear poetas imortalizados pela comunidade local 

como Renato Caldas, ou ainda, a baronesa de Serra Branca e o seu famoso ato de 

libertação dos escravos, anos antes da lei oficial brasileira. 

Como nos lembra Jeudi (2005), uma administração regional burocrática afasta 

qualquer reflexão sobre a cidade e a continuidade dos projetos, fazendo com que os 

habitantes fiquem sempre na expectativa.  

Além disso, esse programa de educação pode incluir a formação de mão-de-

obra para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo e às técnicas de 

conservação do casario (como ocorre em Salvador, por exemplo), ampliando ainda 

mais a sua abrangência e alcance social. Pode desdobrar-se também no incentivo à 

produção acadêmica e literária na cidade, incluindo livros, cartilhas e cordéis que 

tratem da historia de Assú, da  sua sociedade, de casos e contos do cotidiano local. 
                                               
36 Em 2000, a mobilização cultural deu-se em torno da figura de André Breton, famoso pintor 
surrealista que foi internado no Hospital psiquiátrico da cidade (JEUDI,2005).



141

Finalmente, de forma a acompanhar todas essas ações, deve ser estruturado 

um sistema de monitoria e avaliação, cuja finalidade é permitir o acompanhamento e 

a avaliação da melhoria das condições de diferentes aspectos como a habitabilidade 

e a dinamização urbana da área, que deve estar sempre em sintonia com os 

padrões de preservação estabelecidos. 

(...) é necessário exercer um esforço permanente no sentido de 
identificar, catalogar e manter organizado um arquivo com as 
informações e os documentos essenciais à correta orientação e 
interpretação dos assuntos técnicos, financeiros, políticos e 
administrativos, que sirvam de base para as atividades de um 
empreendimento que se possa conhecer a fundo e preservar: o centro 
histórico (ANDRÉS, 1999, p. 32).

 Para tanto, é importante que seja instituído um banco de dados que esteja à 

disposição de toda a sociedade para a consulta e promoção de outras pesquisas, 

contribuindo, assim, para a geração de novas idéias e pontos de vista. A sua 

publicação na rede mundial de computadores seria a forma ideal para a transmissão 

dos dados e compartilhamento das experiências. 

 Somente com a adoção dessas, e também de outras recomendações que 

exigem um maior aprofundamento e pesquisa, seria possível avançar para um 

programa de conservação para a área central de Assú. Não se pode negar que uma 

das potencialidades do  município é o seu acervo arquitetônico, carente de um plano 

de estratégias, que por sua vez estaria ligado ao plano maior de desenvolvimento 

municipal.  

O fato de a população indicar um “sinal verde” para a execução de ações, 

com o seu apoio e interesse, pode colaborar decididamente para o alcance desses 

objetivos e gerar um entusiasmo ainda maior em torno da questão, afinal, como diz o 

ditado popular, “quem  tem a vontade, já tem a metade”.
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Mapa 09
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa visou discutir a relação entre a população de Assú/RN e o 

patrimônio arquitetônico existente no  núcleo de ocupação urbana do município. Os 

dados coletados e analisados à luz das referências teóricas permitiram tecer 

algumas conclusões a respeito dessa relação. Tais conclusões foram sobretudo, 

baseadas na análise da percepção dos moradores e de sua avaliação quanto aos 

atributos e qualidades da área estudada. 

Tomou-se como ponto de partida a análise da problemática degradação de 

áreas centrais, a questão dos processos de preservação e conservação do 

patrimônio construído e os conceitos que lhes são inerentes. Buscou-se, ainda, 

enfatizar a necessidade e a importância da inclusão da ótica do usuário no processo 

de planejamento, por meio de estudos teóricos e empíricos a esse respeito, 

fundamentados em experiências realizadas em todo o mundo. Esse corpo teórico foi 

de suma importância para apreender a situação do caso estudado, possibilitando 

enriquecer as análises desenvolvidas e as recomendações sugeridas. 

Em virtude da necessidade de utilização de uma perspectiva multidisciplinar, 

optou-se também pela adoção de conceitos da psicologia ambiental, que tratam da 

relação pessoa-ambiente. Tais conceitos, aqui abordados, pretenderam lançar luz a 

respeito da identificação, formas de apropriação e da ligação afetiva da população 

para com o lugar. Assim, as análises foram baseadas na conjugação de critérios 

técnicos de seleção do patrimônio e de atributos baseados na percepção da 

população, o que permitiu desenvolver a argumentação, que culminou com a 

indicação de diretrizes e recomendações para a proteção do acervo patrimonial do 

centro urbano. 
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Para as análises, foi necessário primeiramente atualizar as informações 

referentes aos imóveis de interesse histórico, principalmente quanto ao estado de 

conservação e ao grau de preservação de suas características estilísticas. Essa 

ação permitiu detalhar um quadro da situação atual do acervo histórico-arquitetônico 

de Assú e, ainda, analisar o seu processo de degradação, associado 

intrinsecamente às questões específicas da área e à história do lugar. 

De posse dessas informações, foi possível, em seguida, analisar a relação 

dos moradores com a cidade, a imagem ambiental que essa denota, bem como a 

avaliação que eles fazem do centro histórico local e,  ainda, a sua percepção quanto 

ao casario remanescente. 

Viu-se que a cidade de Assú, com quase 50 mil habitantes, é ainda o centro 

polarizador de uma grande área, pelo fato de contar com o comércio mais 

desenvolvido da região do chamado Vale do Assú. As diferentes administrações 

municipais nos últimos anos têm investido na produção de eventos populares, entre 

os quais se destaca o São João, cujas comemorações se realizam durante 15 dias 

do mês de junho, numa programação que, além de saudar o padroeiro, impulsiona a 

geração de renda no período. 

Observou-se, também, que já foi identificada pelas administrações locais a 

importância do turismo para a cidade e a força que esse setor pode proporcionar 

para a sua economia. Desse modo, nada seria mais justo do que investir na 

recuperação do seu patrimônio histórico e associar a cidade a esses bens históricos, 

assim como se fez por muito tempo com a poesia – ocasião em que Assú ficou 

reconhecida como a “Atenas norte-rio-grandense”. O mesmo ocorre hoje, com 

relação à festa do “São João mais antigo do mundo”. 
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Em síntese, o acervo patrimonial edificado que é de fato relevante e 

significativo para uma cidade de pequeno porte apresenta-se com grau de 

conservação relativamente satisfatório, assim como também o estado de 

preservação e os elementos arquitetônicos das edificações, sobretudo aquelas 

situadas na área da praça São João. Esse grande largo foi denominado nesse 

estudo como sendo o “lugar do patrimônio” em Assú, o que é justificado pela grande 

quantidade de imóveis remanescentes e também graças à sua ativa função na vida 

citadina. A área se mantém sobretudo pelas atividades que são realizadas no amplo 

espaço público em torno da praça, que serve como palco principal de eventos 

populares, responsável  pela animação urbana fruto dos usos do cotidiano, como a 

feira-livre, as caminhadas da “geração saúde” e, até mesmo, as conversas 

proporcionadas pelos reencontros noturnos e diários entre os vizinhos. 

Mesmo assim, a população apresenta uma percepção fragmentada do 

patrimônio local, limitando a uma idéia de que o centro histórico de Assú resume-se 

ao quadrilátero imediatamente próximo à praça São João. Essa forte percepção, 

justificada pela intensa participação dos cidadãos nesse espaço público, está 

associada ao grau de identificação existente para com esse entorno e a uma  

sensação de pertinência ao lugar, atrelada à importância conferida aos imóveis, que 

são, nessa área, vistos como integrantes de um conjunto mais comumente 

conhecido como “os casarões”. Nota-se uma forte saudade do passado, que parece 

ser visto como um tempo bem melhor do que o atual, no qual a cidade “estava em 

movimento”, contrapondo-se à situação de estagnação reconhecida pela população 

como um problema dos dias de hoje.  
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Apesar de uma parcela da população de faixa etária mais avançada acreditar 

que não existe uma área que pode ser considerada como centro histórico, a maior 

parte dos jovens e adultos considera que essa área existe e é evidente. Sendo 

assim, nada mais coerente do que desenvolver ações preservacionistas junto às 

gerações mais jovens, ao mesmo tempo em que se propõe tentar aumentar a auto-

estima da parcela mais idosa por meio de campanhas publicitárias de city-marketing,

que, associada a outras atividades, poderia reverter essa percepção e, quem sabe, 

construir uma nova. 

A população que reconhece esse acervo e o identifica como de relevância 

histórica, ainda que parcialmente, valoriza sobretudo as edificações mais 

monumentais, como o Sobrado Sebastião Cabral ou o Mercado Público Municipal.  

São também representativas as edificações que se relacionam à vida de pessoas 

ilustres da cidade, como o “Casarão da Baronesa”, hoje Centro de Cultura Popular. 

Por outro lado, os edifícios mais singelos, que compõem anonimamente o cotidiano 

da cidade, são deixados de lado. Em geral, a população fecha os olhos para uma 

herança que só lhes suscita uma sensação de perda nos momentos iminentes da 

destruição, o que fica evidente, no depoimento abaixo apresentado, uma tentativa de 

versificar a sensação de perda, sendo possível identificar o sentido de 

pertencimento, o “place attachment” de um cidadão que, sem possibilidades de 

impedir a demolição de um imóvel, resolveu escrever para o então secretário da 

prefeitura municipal: 

Foi tristeza total para quem hoje passou na rua Manuel Montenegro 
vendo a casa do Doutor vindo pelas máquinas pesadas toda vindo ao 
chão. 
Para o Assú é tristeza vendo a casa do Doutor que tantas histórias ao 
longo teve e hoje vindo toda ao chão 
As autoridades da cidade não eram para ter aceitado tal fato triste 
jamais acontecer. 
Caso fosse da família Montenegro tudo teria feito para não ver a casa 
do Doutor ao chão ser toda destruída. 
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Mas, como não sou, fico calado e triste vendo as coisas do meu Assú 
sendo pelas máquinas destruídas.  
É triste seu Doutor tudo o que o senhor fez, hoje fica tudo desfeito 
somente a sua história jamais será esquecida e pelas máquinas 
destruídas. (CRISÓSTOMO, J., 2005. Acervo pessoal de Ivan 
Pinheiro.) 

Essas palavras, imbuídas de um forte significado, expressam o sentimento de 

admiração e reconhecimento, identificado na população pesquisada, e corroboram 

com as conclusões dessa pesquisa.  

De fato, é possível afirmar que o lugar do patrimônio de Assú é o seu núcleo 

inicial de ocupação urbana, e que o casario centenário em comunhão com o espaço 

público compõem o ambiente do cotidiano, da festa, da religiosidade, da memória e 

da história da cidade e de seus moradores. 

 Uma vez concluído o trabalho, vislumbram-se possibilidades de pesquisas 

futuras, que tratem de questões ligadas à formação dessa percepção, por meio do 

estudo das representações sociais desses imóveis para a população. Em outras 

pesquisas também poderiam ser aprofundadas questões relacionadas às tarefas de 

gestão desse acervo que lidam, mais diretamente, com o desenvolvimento de um 

plano de preservação para o município.  
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QUESTIONÁRIO – TIPO I 

Parte I – Perfil do respondente 
01. Sexo:

(1) F    (2) M 

06. Há quanto tempo você mora em Assú, ou visita a cidade?  
__________________________________________________________________________________

___

07.  Com que freqüência você vem a esse lugar?  - Visitantes  
       (1) Diariamente    (2) Finais de Semana   (3) Mensalmente   (4) Raramente 

08. O que está fazendo nesse momento?  
       (1) Descanso    (2) Caminhada    (3) Trabalhando   (4) Passagem   (5) Outros ________________ 

Parte II – A imagem da cidade  

09. Qual a primeira coisa que lhe vem à mente quando ouve falar da cidade de Assú: 
__________________________________________________________________________________

___ 

10. Avaliando o Centro da cidade 

ITEM  VALOR 

A. Localização do bairro na cidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

B. Aparência geral do bairro  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

C. Paisagem construida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

D. Arborização 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

E. Limpeza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

F. Iluminação noturna das vias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

G. Condições de estacionamento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

H. Segurança pública 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

L.Segurança pessoal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

J. Condições de moradia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

K.Condições para o turismo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Opções de lazer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

02. Faixa etária: 

(1) Entre 15 e 20 anos 

(2) Entre 21 e 30 anos 

(3) Entre 31 e 40 anos 

(4) Entre 41 e 50 anos 

(5) Entre 51 e 60 anos 

(6) acima de 61 anos 

N°                          Sub-Área  1   2    3             Data                             Local 

03. Tipo: (1) Morador da cidade     (2)  Morador da área  

    (3) Visitante                     

04. Nível de escolaridade 
(1) Não alfabetizado              (2) 1º grau                        

(3) 2º grau                             (4) Superior 

(5) Pós-graduação                 (9) N.R. 

Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo - UFRN – Mestrando: Renato Medeiros – Orientadora : Maísa Veloso 
Olhares sobre o patrimônio. O morador e o técnico selecionando o que  preservar em Assú/ RN.

05. Renda Familiar 
(1) Até 1 SM  (2) Entre 1  SM e 3 SM  (3) Entre 3  e 5 SM 

(4) Entre 5  SM  e 8 SM   (5) Acima de 8 SM (6) Não sabe 
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Parte III – Percepção do Patrimônio Local 

10. No centro de Assú quais os elementos físicos (construções, praças etc) que você destaca:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

11. Qual o sentimento /sensação que você tem em relação a esses elementos físicos destacados no 
item anterior?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________________

___ 

12. Para você as edificações antigasde Assú tem importância? Qual seria? Cite as construções 
mais importantes na sua opinião:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

13. Você vê alguma ligação ou relação entre essas edificações? 
__________________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________

___

14. De maneira geral, como você acha que essas edificações se encontram?  
 (  ) Conservadas   (   ) Mal conservadas  (   )  Estado regular (   ) Em ruínas   

15. Você acha que deveriam ser feitas melhorias nessas edificações? Por quê? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______

16. O que você achou da reforma da Casa da Baronesa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 

17. Na sua opinião Assú tem um centro histórico? Quais os seus limites? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 



160

Questionário – Tipo II 

Parte I – Perfil do respondente 
01. Nome 
------------------------------------------------------- 

Parte II – Relação com a cidade/ Imagem 

07. Há quanto tempo você mora em Assú, ou visita a cidade?  
__________________________________________________________________________________ 

08. Qual a primeira coisa que lhe vem à mente quando ouve falar da cidade de Assú: 
__________________________________________________________________________________ 

Gestão Municipal – Atuação Pública 

09. No âmbito da questão urbana, quais as propostas de destaque da sua gestão e qual o motivo 
de sua aplicação? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

10. Durante a sua gestão, existiu algum tipo de preocupação com a questão do patrimônio 
histórico da cidade?  

(1) Sim  (2) Não  (3) Em parte

13. Quais as medidas que foram tomadas? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

14. Que ações deveriam ser realizadas? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

02. Faixa etária: 

(1) Entre 15 e 20 anos 

(2) Entre 21 e 30 anos 

(3) Entre 31 e 40 anos 

(4) Entre 41 e 50 anos 

(5) Entre 51 e 60 anos 

(6) acima de 61 anos 

N°                                                   Data                                                      Local 

03. Naturalidade:   (1) Assú     (2)  Vale do Assú  

                   (3) Outra cidade/ RN (4) Outra Brasil 

04. Nível de escolaridade: 
(1) Não alfabetizado              (2) 1º grau                        

(3) 2º grau                             (4) Superior 

(5) Pós-graduação                 (9) N.R. 

Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo - UFRN – Mestrando: Renato Medeiros – Orientadora : Maísa Veloso 
Olhares sobre o patrimônio. O morador e o técnico selecionando o que  preservar em Assú/ RN.

05. Cargo:_________________________________________

06. Período de atuação: ______________________________ 
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Parte III – Percepção do Patrimônio Local 

15. No centro de Assú quais os elementos físicos (construções, praças etc) que você destaca:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Para você qual a importância das construções antigas em Assú? Cite as construções mais 
importantes na sua opinião:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. De maneira geral, como você acha que essas edificações se encontram?  
 (1) Conservadas   ( 2) Mal conservadas   ( 3) Estado regular  (4) Em ruínas   

18. Na sua opinião Assú tem um centro histórico? Quais os seus limites? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Tabelas geradas pelos cruzamentos de dados. 

GÊNERO X RELAÇÃO 
    
 GENERO GENERO  
 Masc Fem Total 
Não 12 9 21
 % 26,09% 26,47%  
Sim 34 25 59
 % 73,91% 73,53%  
Total 46 34 80

GÊNERO X SENSAÇÃO 
    
 GENERO GENERO  
 Masc Fem Total 
Não 14 10 24
 % 30,43% 29,41%  
Sim 32 24 56
 % 69,57% 70,59%  
Total 46 34 80

GÊNERO X EXISTÊNCIA DE CENTRO HISTÓRICO 
      
 GENERO GENERO    
 Masc Fem Total   
Não 10 12 22   
 % 21,74% 35,29%    
Sim 36 22 58   
 % 78,26% 64,71%    
Total 46 34 80   

FREQUÊNCIA X FAIXA ETÁRIA   
      
 FREQ FREQ FREQ FREQ  
 G_1 G_2 G_3 G_4 Total 
Faixa E. 1 11 4 1 0,00% 16
 % 18,03% 36,36% 25,00% 0,00%  
Faixa E. 2 15 3 1 0,00% 19
 % 24,59% 27,27% 25,00% 0,00%  
Faixa E. 3 16 2 1 0,00% 19
 % 26,23% 18,18% 25,00% 0,00%  
Faixa E. 4 8 0,00% 0,00% 1 9
 % 13,11% 0,00% 0,00% 25,00%  
Faixa E. 5 6 0,00% 1 2 9
 % 9,84% 0,00% 25,00% 50,00%  
Faixa E. 6 5 2 0,00% 1 8
 % 8,20% 18,18% 0,00% 25,00%  
Total 61 11 4 4 80
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FAIXA ETÁRIA X EXISTÊNCIA DE CENTRO HISTÓRICO 
        
 IDADE IDADE IDADE IDADE IDADE IDADE  

Faixa E. 
1 

Faixa E. 
2 

Faixa E. 
3 

Faixa E. 
4 

Faixa E. 
5 

Faixa E. 
6 Total 

Não 3 3 7 1 3 5 22
 % 18,75% 15,79% 36,84% 11,11% 33,33% 62,50%  
Sim 13 16 12 8 6 3 58
 % 81,25% 84,21% 63,16% 88,89% 66,67% 37,50%  
Total 16 19 19 9 9 8 80

FAIXA ETÁRIA X SENSAÇÃO     
        
 IDADE IDADE IDADE IDADE IDADE IDADE  

Faixa E. 
1 

Faixa E. 
2 

Faixa E. 
3 

Faixa E. 
4 

Faixa E. 
5 

Faixa E. 
6 Total 

Não 9 4 4 4 1 2 24
 % 56,25% 21,05% 21,05% 44,44% 11,11% 25,00%  
Sim 7 15 15 5 8 6 56
 % 43,75% 78,95% 78,95% 55,56% 88,89% 75,00%  
Total 16 19 19 9 9 8 80

FAIXA ETÁRIA X 
RELAÇÃO      
        
 IDADE IDADE IDADE IDADE IDADE IDADE  

 Faixa E. 1 Faixa E. 2 
Faixa E. 
3 

Faixa E. 
4 

Faixa E. 
5 

Faixa E. 
6 Total 

Não 5 4 5 1 1 5 21
 % 31,25% 21,05% 26,32% 11,11% 11,11% 62,50%  
Sim 11 15 14 8 8 3 59
 % 68,75% 78,95% 73,68% 88,89% 88,89% 37,50%  
Total 16 19 19 9 9 8 80

ESCOLARIDADE X EXISTÊNCIA DE CENTRO HISTÓRICO 
       
 ESCOLARI ESCOLARI ESCOLARI ESCOLARI  
 G_1 G_2 G_3 G_4 Total  
Não 1 5 12 4 22
 % 33,33% 25,00% 33,33% 19,05%   
Sim 2 15 24 17 58
 % 66,67% 75,00% 66,67% 80,95%   
Total 3 20 36 21 80
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ESCOLARIDADE X RELAÇÃO   
      
 ESCOLARI ESCOLARI ESCOLARI ESCOLARI
 G_1 G_2 G_3 G_4 Total 
Não 3 6 8 4 21
 % 100,00% 30,00% 22,22% 19,05%  
Sim 0,00% 14 28 17 59
 % 0,00% 70,00% 77,78% 80,95%  
Total 3 20 36 21 80

ESCOLARIDADE X SENSAÇÃO   
      
 ESCOLARI ESCOLARI ESCOLARI ESCOLARI 
 G_1 G_2 G_3 G_4 Total 
Não 1 5 14 4 24
 % 33,33% 25,00% 38,89% 19,05%  
Sim 2 15 22 17 56
 % 66,67% 75,00% 61,11% 80,95%  
Total 3 20 36 21 80




