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RESUMO 
 

Esta dissertação trata sobre “Patrimônio e Escola: O Centro Histórico de Cuiabá e 

Práticas Educativas no Ensino de História” e tem como investigação a produção e a 

aprendizagem da história fora do espaço escolar, considerando lugares distintos como 

os museus, o teatro, os centros históricos e os espaços urbanos em geral. Tal estudo tem 

como objetivo mediar à relação dos alunos da Educação Básica com o Centro Histórico 

de Cuiabá, através de práticas educativas formais no ensino de história, produzindo 

diálogo entre o patrimônio histórico e a escola, contemplando espaços de memória da 

cidade no currículo. Os Espaços de Memória contemplados na pesquisa são as igrejas 

do Centro Histórico de Cuiabá, tombadas e protegidas como patrimônio histórico e 

cultural da cidade, localizadas no perímetro do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e 

Paisagístico da Cidade de Cuiabá-MT, constantes no Processo de Tombamento nº 

1.180-T-85, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) são elas 

a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e a Igreja Senhor dos Passos. 

Além da área do Centro Histórico sob a proteção federal, a legislação definiu a área de 

seu entorno, que se encontra dividida em 10 setores como: Boa Morte, Barão de 

Melgaço, República, 13 de Junho, Ipiranga, Prainha, Bispo Dom José, Morro da Luz, 

Rosário e Mandioca. As igrejas, objetos da pesquisa, localizadas nas áreas do entorno 

são: no Setor Boa Morte, a Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte; no Setor República, 

a Catedral Metropolitana Basílica Bom Jesus de Cuiabá; no Setor 13 de Junho, a Igreja 

Presbiteriana de Cuiabá; e, fora das áreas de entorno, o Santuário Eucarístico Nossa 

Senhora do Bom Despacho. O estudo é resultante da pesquisa documental e 

bibliográfica acerca da construção das igrejas históricas, entrelaçadas ao processo 

constitutivo do espaço urbano de Cuiabá desde a sua fundação em 08 de abril de 1719, 

até o surgimento da consciência preservacionista de seu centro histórico, concretizada 

na homologação do tombamento em 04 de novembro de 1992. Esta área abriga cerca de 

400 edificações que preservam um conjunto arquitetônico remanescente dos séculos 

XVIII, XIX e XX, e mantém íntegro o traçado urbano colonial em Cuiabá. O objeto de 

aprendizagem, elaborado a partir desta pesquisa, é um aplicativo para tabletes e 

smartphones. Após a publicação no Google Play, pode ser encaminhado para usuários 

que utilizem o sistema operacional “Android”, para download diretamente na loja com o 

título “Centro Histórico de Cuiabá”, de forma gratuita. Existe ainda a possibilidade de 

acesso através da publicação gratuita para o desenvolvedor, para isso os usuários 

digitam o endereço “https://app.vc/centro_historico_de-cuiaba” direto no navegador do 

celular, tal opção fica disponível para usuários do sistema “Android” e do sistema 

“IOS”. 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Patrimônio. Centro Histórico. Práticas Educativas 
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ABSTRACT 
 

This dissertation is about "Heritage and School: The Historical Center of Cuiabá and 

Educational Practices in Teaching History" and has as its research the production and 

learning of history outside the school space, considering different places such as 

museums, theater, historical centers and urban spaces in general. The purpose of this 

study is to mediate the relationship between students from Basic Education and the 

Historical Center of Cuiabá, through formal educational practices in the teaching of 

history, producing a dialogue between historical heritage and school, contemplating 

spaces of memory of the city in the curriculum. The Memory Spaces contemplated in 

the research are the churches of the Historical Center of Cuiabá, listed and protected as 

historical and cultural patrimony of the city, located in the perimeter of the 

Architectural, Urban and Landscape Set of the City of Cuiabá-MT, included in the 

Process of Tombamento nº 1,180-T-85, of the National Historical and Artistic Heritage 

Institute (IPHAN) are the Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, and the 

Igreja Senhor dos Passos. In addition to the area of the Historic Center under federal 

protection, the legislation defined the area of its surroundings, which is divided into 10 

sectors: Boa Morte, Barão de Melgaço, República, 13 de Junho, Ipiranga, Prainha, 

Bispo Dom José, Morro da Luz, Rosário and Mandioca. The churches, objects of 

research, located in the surrounding areas are: in the Boa Morte Sector, the Paróquia 

Nossa Senhora da Boa Morte; in the República Sector, the Catedral Metropolitana 

Basílica Bom Jesus de Cuiabá; in the Sector 13 de Junho, the Igreja Presbiteriana de 

Cuiabá; and, outside the surrounding areas, the Santuário Eucarístico Nossa Senhora do 

Bom Despacho. The study is a result of the documentary and bibliographical research 

on the construction of historical churches, intertwined with the process of the urban 

space of Cuiabá since its foundation on April 8, 1719, until the emergence of the 

preservationist conscience of its historical center, of the tombamento on November 4, 

1992. This area houses about 400 buildings that preserve a remnant architectural 

complex from the 18th, 19th and 20th centuries, and maintains the colonial urban layout 

in Cuiabá. . The learning object, drawn from this research, is an application for tablets 

and smartphones. After publishing on Google Play, it can be directed to users using the 

"Android" operating system, for download directly in the store entitled "Centro 

Histórico de Cuiabá", free of charge. There is also the possibility of access through the 

free publication for the developer, so users type the address 

"https://app.vc/centro_historico_de-cuiaba" directly in the mobile browser, this option is 

available to users of the system "Android "And the" IOS "system. 

 

Keywords: Teaching History. Patrimony. Historic center. Educational Practices.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, pelo dom da vida. 

 Ao programa de Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória – 

pela oportunidade de qualificação para o exercício das nossas atividades como 

professores da Educação Básica. 

 A Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso – SEDUC/MT – pela 

garantia do direito da licença para qualificação, tão fundamental a todos os profissionais 

da educação. 

 Aos professores do ProfHistória/UFMT, em especial ao Prof. Dr. Marcelo 

Fronza, que nos recebeu como a primeira turma; a Profa. Dra. Ana Maria Marques, 

atual coordenadora pelo trabalho desafiador a frente dos primeiros resultados; aos 

Professores Dr. Renilson Rosa Ribeiro, Dr. Osvaldo Mariotto Cerezer e Dr. Osvaldo 

Rodrigues Jr., pelos direcionamentos apontados por ocasião do exame de qualificação. 

 A Profa. Dra. Nileide Souza Dourado, pela firmeza, paciência e seriedade na 

condução do trabalho de orientação, que tornou possível a finalização desse trabalho. 

 Aos meus queridos irmãos e irmãs: Ediney, Gleice, Graciele e Wesley, 

companheiros sempre presentes em todas as jornadas, pelo apoio e incentivo. 

 E, finalmente, aos meus amados filhos: Lucas e Mateus, meninos de ouro, pela 

compreensão e incentivo, sou grata por ser uma mãe realmente abençoada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE IMAGENS 

Figura 1: Plano do Cuyabá, 1770-1775. In: FREITAS, 2011.........................................53 

Figura 2: Mapa Evolução Urbana de Cuiabá (1722-2010), IPDU..................................54 

Figura 3: Chafariz do Mundéu, Arquivo Prefeitura Municipal de Cuiabá......................60 

 

Figura 4: Chafariz do Mundéu, Tita Mara Teixeira/G1..................................................61 

 

Figura 5: Casa Orlando, Paulisson Miura, 2018..............................................................62 

 

Figura 6: Casa Barão de Melgaço, Arquivo Olhar Direto, 2016.....................................63 

 

Figura 7: Palácio da Instrução, Secretaria de Cultura de MT..........................................67 

 

Figura 8: Grupo Escolar Senador Azeredo, Thaynara Rezende/RDNEWS, 2018..........67 

 

Figura 9: Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, Mateus Hidalgo, 2007........................69 

 

Figura 10: Liceu Cuiabano “Obras Oficiais”, Secretaria de Cultura MT........................71 

 

Figura 11: Residência dos Governadores “Obras Oficiais”, Arquivo Circuito Mato 

Grosso, 2015................................................................................................................. ...74 

 

Figura 12: Secretaria Geral “Obras Oficiais”, Arquivo Midianews, 2017......................75 

 

Figura 13: Grande Hotel “Obras Oficiais”, Arquivo Midianews, 2017..........................75 

 

Figura 14: Cine Teatro Cuiabá “Obras Oficiais”, Secretaria de Cultura de MT.............76 

 

Figura 15: Palácio da Justiça, Acervo Casa Barão de Melgaço......................................77 

 

Figura 16: 44° Batalhão de Infantaria Motorizada, Midianews, 2017............................78 

Figura 17:  Mapa Cadastral Centro Histórico e seu Entorno, IPHAN-MT.....................87 

Figura 18: Vista parcial de Cuiabá em 1827, Imagem nº 2, Expedição Langsdorff. In: 

FLORENCE, 1977.........................................................................................................103 

 

Figura 19: Vista parcial de Cuiabá em 1827, Imagem nº 3, Expedição Langsdorff. In: 

FLORENCE, 1977.........................................................................................................104 

 

Figura 20: Vista parcial de Cuiabá em 1827, Imagem nº 4, Expedição Langsdorff. In: 

FLORENCE, 1977.........................................................................................................104 

 

Figura 21: Vista de Cuiabá em 1827, Imagem de Hercule Florence. In: MOUTINHO, 

1869...............................................................................................................................105  

 



 
 

Figura 22: Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. NDHIR: Postal Igrejas. 

Comemoração dos Cem Anos da Arquidiocese de Cuiabá (1910-2010) 

.......................................................................................................................................107 

 

Figura 23: Igreja Matriz de Cuiabá, 1790. Detalhe do “Prospecto Villa do Bom Jesus do 

Cuiabá” Expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira. In: FREITAS, 2011.................110 

 

Figura 24: Catedral Metropolitana de Cuiabá, Arquivo Público-MT...........................111  

Figura 25: Catedral Metropolitana de Cuiabá, MISC (Museu da Imagem e do Som de 

Cuiabá) ..........................................................................................................................112 

 

Figura 26: Demolição da Catedral Metropolitana de Cuiabá, 1968. Foto: Lázaro 

Papazian. Arquivo Público-MT.....................................................................................114 

 

Figura 27: Folheto “Concurso Pró-Catedral”. Acervo: Regina de Abreu Nascimento. In: 

FREITAS, 2011..............................................................................................................114 

 

Figura 28: Catedral Basílica Bom Jesus de Cuiabá. Foto: Bruno Cidade. Midianews, 

2017...............................................................................................................................115 

 

Figura 29:  Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. NDHIR: Postal Igrejas. 

Comemoração dos Cem Anos da Arquidiocese de Cuiabá (1910-2010) .....................116 
 

Figura 30: Igreja Nossa Senhora do Rosário e S. Benedito, 1790. Detalhe do “Prospecto 

Villa do Bom Jesus do Cuiabá” Expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira. In: 

FREITAS, 2011.............................................................................................................119 

 

Figura 31: Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 1884. Expedição de Karl 

von den Steinen. In: FREITAS, 2011............................................................................120 

 

Figura 32: Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Avenida da Prainha, em 

1910. Álbum Gráphico de Matto Grosso.......................................................................121 

 

Figura 33: Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, década 1920.  

Acervo: NDIHR.............................................................................................................121 

 

Figura 34: Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 2017. Arquivo 

Pessoal...........................................................................................................................122 

 

Figura 35: Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho. NDHIR: 

Postal Igrejas. Comemoração dos Cem Anos da Arquidiocese de Cuiabá ..................123 

 

Figura 36: Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho e Seminário da Conceição. 

Secretaria de Cultura-MT..............................................................................................124 

 

Figura 37: Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho em construção, década de 1920. 

Acervo: Ademar Poppi. In: FREITAS, 2011................................................................125 

 



 
 

Figura 38: Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho, 2007. 

Foto: Mateus Hidalgo...................................................................................................127 

 

Figura 39: Igreja Senhor dos Passos. NDHIR: Postal Igrejas. Comemoração dos Cem 

Anos da Arquidiocese de Cuiabá (1910-2010) .............................................................127 

 

Figura 40: Detalhe do “Prospecto Villa do Bom Jesus do Cuiabá”, 1790.  Expedição de 

Alexandre Rodrigues Ferreira. IPHAN-MT..................................................................129 

 

Figura 41: Igreja Senhor dos Passos. Álbum Gráfico de Cuiabá. In: FREITAS, 2011.131 

 

Figura 42: Igreja Senhor dos Passos, 2011. Foto: Nélio Oliveira. Fonte: Flickr...........131 

 

Figura 43: Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte. NDHIR: Postal Igrejas. 

Comemoração dos Cem Anos da Arquidiocese de Cuiabá (1910-2010) .....................132 

 

Figura 44: Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte. Secretaria de Cultura-MT............133 

 

Figura 45: Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte, 2015. Secretaria de Cultura-MT.135 

 

Figura 46: Igreja Presbiteriana de Cuiabá. NDHIR: Postal Igrejas. Comemoração dos 

Cem Anos da Arquidiocese de Cuiabá (1910-2010) ....................................................135 

 

Figura 47: Vista de Cuiabá, construção da Igreja Presbiteriana, década de 1920. Foto: 

Raimundo Bastos. Acervo: Maria de Lourdes da Silva Ramos / C&C. In: FREITAS, 

2011...............................................................................................................................140 

 

Figura 48: Construção do templo na Rua 13 de Junho. In: SANTOS, 2015.................141 

 

Figura 49: Igreja Presbiteriana de Cuiabá, 2017. Foto: Eugenio Hansen......................142 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

APMT: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

BNCC: Base Nacional Curricular Comum. 

DGOTDU: Direção Geral Do Ordenamento Do Território e Desenvolvimento Urbano. 

DPHAN: Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

ICOMOS: Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. 

IPDU: Instituto do Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

NDIHR: Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional. 

PAC: Programa de Aceleração do Crescimento. 

SEC/ MT: Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso. 

SPHAN: Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
É na escala do urbanismo que melhor se percebe o 

trabalho do tempo no espaço. Uma cidade confronta no mesmo 

espaço épocas diferentes, oferecendo ao olhar uma história 

sedimentada dos gostos e das formas culturais. A cidade se dá 

ao mesmo tempo a ver e a ler. (Paul Ricoeur, 2007). 
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INTRODUÇÃO 
 

O Mestrado Profissional em Ensino de História em Rede Nacional 

(PROFHISTÓRIA), é um programa de pós-graduação stricto sensu em Ensino de 

História criado em 2013, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação, visa à formação continuada do 

docente em História que atua na Educação Básica, propiciando qualificação certificada 

para o exercício da profissão. Conduz ao título de Mestre em Ensino de História, é um 

curso presencial, com oferta simultânea nacional, coordenado pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ).  

Objetivando a qualificação certificada para o exercício da profissão, o programa 

tem como área de concentração o Ensino de História e oferece três linhas de pesquisa: 

Saberes Históricos no Espaço Escolar; Linguagens e Narrativas Históricas: Produção e 

Difusão e Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória. 

O presente trabalho Patrimônio e Escola: o Centro Histórico de Cuiabá e 

Práticas Educativas no Ensino de História, insere-se na linha de pesquisa Saberes 

Históricos em Diferentes Espaços de Memória, que desenvolve investigações sobre a 

produção e a aprendizagem da história fora do espaço escolar, considerando lugares 

distintos como os museus, o teatro, os centros culturais e o espaço urbano em geral. 

Identificando a História como prática sociocultural de referência, o foco recai sobre as 

variadas formas de representação e usos do passado no espaço público, com 

características distintas daquelas observadas na escola, a saber: o turismo de caráter 

histórico, os monumentos, as festas cívicas e as exposições. 

Tem como objetivo mediar a relação dos alunos da Educação Básica com o 

Centro Histórico de Cuiabá, através de práticas educativas formais no ensino de 

história, produzindo um diálogo entre o patrimônio histórico e a escola, contemplando 

espaços de memória da cidade no currículo de história.  

Os Espaços de Memória contemplados na pesquisa são as igrejas do Centro 

Histórico de Cuiabá, tombadas e protegidas como patrimônio histórico e cultural da 

cidade, localizadas no perímetro do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico 

da Cidade de Cuiabá-MT, a que se refere o Processo de Tombamento nº 1.180-T-85, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e na área do seu 

entorno. 
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O trabalho é resultado de pesquisa documental e bibliográfica acerca da 

construção das igrejas históricas, entrelaçadas ao processo constitutivo do espaço 

urbano de Cuiabá desde a sua fundação em 08 de abril de 1719, até o florescimento de 

uma consciência preservacionista, concretizada na homologação do tombamento do seu 

centro histórico em 04 de novembro de 1992. 

A área tombada do centro histórico abriga cerca de 400 edificações que preservam 

um conjunto arquitetônico remanescente dos séculos XVIII, XIX e XX, e mantém 

íntegro o traçado urbano colonial. Neste espaço, localizam-se a Igreja Nossa Senhora do 

Rosário e Capela de São Benedito, e a Igreja Senhor dos Passos. 

A área de entorno do centro histórico encontra-se dividida em 10 setores: Boa 

Morte, Barão de Melgaço, República, 13 de Junho, Ipiranga, Prainha, Bispo D. José, 

Morro da Luz, Rosário e Mandioca. 

No Setor Boa Morte, localiza-se a Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte; no 

Setor República, localiza-se a Catedral Metropolitana Basílica Bom Jesus de Cuiabá; no 

Setor 13 de Junho, localiza-se a Igreja Presbiteriana de Cuiabá; e, fora das áreas de 

entorno, localiza-se o Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho. 

As últimas décadas no país tem sido um período marcante para as ações voltadas 

a preservação e restauração dos bens patrimoniais. Em Cuiabá, após a homologação do 

tombamento do centro histórico, as atuações dos poderes municipal, estadual e federal, 

convergem para políticas públicas fiscalizadoras e preservacionistas.  

O alcance de tais políticas públicas é percebido em muitos projetos destinados a 

fins turísticos e atividades culturais. Pensar uma conexão contínua entre o patrimônio 

histórico e a escola constitui a reflexão proposta neste trabalho. 

Sendo a escola a instituição de ensino e aprendizagem em que crianças e jovens 

passam considerável tempo do seu cotidiano, a mesma deve refletir a comunidade local 

em que está inserida. Nesse sentido, é que umas das estratégias-chave para as ações de 

preservação do patrimônio histórico e artístico tem sido a educação patrimonial, 

configurando-se como um dos temas transversais nas Diretrizes Nacionais Curriculares 

para a Educação Básica. 

Para tanto, a educação patrimonial, como demais temas transversais, partilham 

dos mesmos desafios no que diz respeito à formação continuada dos docentes, enquanto 

fator gerador de projetos educacionais bem alicerçados e capazes de contribuir na 

melhoria da qualidade da educação.  
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Para tal desafio, bem como para outros temas que atualmente estão na pauta das 

pesquisas e debates acerca da educação, percebe-se que a formação continuada dos 

docentes tem sido planejada em duas vertentes que se complementam: a primeira diz 

respeito aos aspectos mais abrangentes da educação, e a segunda aos aspectos mais 

específicos relativos ao ensino das disciplinas e da interdisciplinaridade nas áreas de 

conhecimento. 

Pensando na primeira vertente, pode-se observar a atuação do Centro de 

Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO), tem como 

objetivo atender às demandas específicas das Unidades Escolares no que concerne a 

prática dos professores. Para tanto, os programas como o Projeto Sala de Educador 

propõem reflexões sobre as experiências dificultosas vivenciadas na escola.  

No que concerne a prática dos professores, algumas experiências dificultosas 

concentram-se, principalmente, nas questões relativas à aplicabilidade dos 

ordenamentos legais, diante do quadro de mudanças na estrutura de ensino.  

Algumas dessas mudanças podem ser exemplificadas nas alterações na Lei nº 

9.394/96, através das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, e mais recentemente, a Lei 

13.415/17 e a Portaria nº 1570; bem como nas adequações dos Planos Políticos 

Pedagógicos das Instituições de Ensino, a partir dessas alterações e das Orientações 

Curriculares do Sistema de Ensino e, no atual momento, a implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

São discussões pertinentes e indispensáveis que compõem o panorama de uma 

boa formação continuada, porém deixam lacunas e relegam as especificidades do ensino 

de cada disciplina a um segundo plano ou sob responsabilidade apenas dos docentes.  

Nesse sentido, como a segunda vertente de formação continuada, os mestrados 

profissionais apresentam-se como resposta positiva às demandas nessa área. Ao adentrar 

no programa, com foco claro e objetivo na qualificação docente, a apreensão das 

diretrizes torna-se tarefa fácil, expressas na área de concentração e nas linhas de 

pesquisa.  

Dessa forma, o Mestrado Profissional em Ensino de História/UFMT, 

oportunizou a reconexão dos docentes da Educação Básica ao meio acadêmico e ao 

universo da pesquisa. Nesse contexto, o tema do presente trabalho foi abordado na linha 

de saberes históricos em diferentes espaços de memória, com o objetivo de mediar a 

relação dos alunos da Educação Básica com o patrimônio histórico e cultural da cidade, 

sob a perspectiva do ensino de história. 
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Quanto à escolha do tema e a delimitação da pesquisa, contribuíram os estudos e 

discussões realizados no primeiro semestre do curso, particularmente nas disciplinas de 

História do Ensino de História e Educação Patrimonial e Ensino de História.  

A primeira permitiu uma revisão da trajetória do ensino de história na educação 

básica no Brasil e as problematizações atuais na área; alguns dados apresentados 

mostraram que há um maior número de pesquisas concentradas no livro didático de 

história, confirmando que o campo da interdisciplinaridade entre a Educação 

Patrimonial e o Ensino de História ainda havia muito a ser explorado. 

A segunda permitiu conhecer os aspectos principais que envolvem a Educação 

Patrimonial, as pesquisas e os autores, bem como as possibilidades de desenvolvimento 

da pesquisa durante a etapa prática da disciplina, quando foram feitas as aulas de campo 

no Centro Histórico de Cuiabá e no Sesc Casa do Artesão. 

O debate sobre “ensinar e aprender história” tem produzido importantes pesquisas 

para a reflexão e a prática do trabalho docente na Educação Básica, exercícios 

necessários e constantes no dia-a-dia em sala de aula. Quanto ao “ensinar história”, 

caracterizada aqui como uma ação cheia de desafios, dentre os quais pode-se citar o 

pensar o ensino de história sob a ótica das Diretrizes Curriculares Nacionais, que 

pressupõe o currículo como “conjunto de valores e práticas que proporcionam a 

produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente 

para a construção de identidades socioculturais dos educandos”,  o que implica um 

trabalho intelectual e investigativo para seleção dos conteúdos, dos conceitos a serem 

ensinados, das fontes e metodologias a serem utilizadas, e ainda o uso dos recursos e 

definição das formas de avaliação, a fim de construir o currículo possível de ser 

trabalhado, respeitando-se as especificidades das etapas do ensino.   

Outro desafio é promover a reflexão junto aos alunos de que são os agentes de sua 

própria formação, e que esta envolve uma posição mais crítica e autônoma diante do 

conhecimento.  Nesse sentido, a abordagem que se faz em sala de aula da História 

enquanto disciplina escolar, não se resume em apenas cumprir um currículo ou seguir as 

orientações curriculares, mas envolve vários aspectos políticos, sociais e culturais, que 

perpassam a construção desse conhecimento e suas finalidades, e considera ainda as 

vivências e experiências desses alunos nos espaços sociais.  

Espaços esses que são transformados em uma espécie de laboratório de testes, onde 

o conhecimento presente nos livros ou valorizado no espaço escolar é contrastado com 

aquilo que é visto e vivido, ouvido, cotidianamente. 
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Outra necessidade que se observou foi a interlocução do tema escolhido com os 

documentos oficiais que orientam a elaboração do currículo formal. A nível nacional 

tem-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013), em que o 

currículo configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a 

produção, a socialização de significados no espaço social e  contribuem intensamente 

para a construção de identidades socioculturais dos educandos; a nível estadual as 

Orientações Curriculares da Educação Básica – Seduc/ MT (2012), pressupõem que as 

disciplinas da área de ciências humanas sejam integradas em uma proposta 

interdisciplinar, tendo como um dos eixos articuladores a identidade.  

Dentre as capacidades a serem desenvolvidas a partir do conceito em destaque 

está a de perceber os espaços de memórias como identificadores de hábitos, costumes e 

tradições, pertencentes a grupos distintos, estimulando a preservação do patrimônio 

como museus, bibliotecas, sítios arqueológicos e outros.  

Nessa perspectiva, no tema estudado Patrimônio e Escola: o Centro Histórico de 

Cuiabá e Práticas Educativas no Ensino de História, a espacialidade foi pensada no 

tempo presente como fontes históricas na construção do conhecimento, através de 

estudos de meio e atividades de pesquisa desenvolvidas por professores de história e 

seus alunos, com foco na importância das variadas formas de representação do passado. 

Em dimensão metodológica, busca-se atender às recomendações de realizar pesquisas 

de campo como estratégia de aprendizagem nas ciências humanas. 

Entende-se que a cidade como um espaço social, talvez mais amplo e muito mais 

complexo, seja um campo de pesquisa importante, onde professores e alunos podem 

iniciar uma investigação histórica com o desenvolvimento de atividades educativas 

segundo critérios metodológicos, efetivadas com base em um planejamento que 

envolva, além das práticas tradicionais de estudo do meio, possibilidades de 

desenvolver ações como exploração, reconhecimento, apropriação, leituras, releituras e 

reflexões, tornando assim a aprendizagem mais significativa. 

A ação educativa trabalhada no presente estudo, encontra guarida no 

entendimento apresentado na Carta das Cidades Educadoras, na Declaração de 

Barcelona (1990), que promove iniciativas de educação formal e não formal que se 

referem ao conhecimento real da cidade e a formação e informação dos seus habitantes, 

para uma cidadania responsável. A escola, como parte essencial nesse processo, 

apropria-se do espaço urbano como campo de pesquisa, currículo e lugar de estudo. 

Além de buscar outras instituições que colaborem nos projetos educacionais, confere 
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sentido ao aprendizado e dialoga com o contexto de vida dos estudantes ao promover a 

compreensão de que a educação ocorre além dos seus muros.  

Entendendo aqui como parte do projeto de uma cidade educadora, o conhecimento 

de seu processo histórico. É certo que todas as cidades têm história, mas o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), concedeu a algumas destas o título 

de Cidades Históricas, a exemplo de Cuiabá, assim nomeadas como os núcleos 

históricos que representam referências urbanas do Brasil e guardam a memória, a 

cultura, a história e a identidade das comunidades, tendo seus traçados urbanos 

coloniais tombados e protegidos pela legislação federal, em processos de políticas 

públicas preservacionistas iniciadas no país a partir do decreto-lei nº 25 de 1937. 

Nesse contexto, a cidade de Cuiabá teve seu Centro Histórico tombado 

provisoriamente no ano de 1987 e efetivado no ano de 1992. Prestes a comemorar os 

trezentos anos da descoberta de ouro por bandeirantes paulistas (1719-2019), marco 

gerador da formação de seu núcleo urbano colonial, diversos projetos de mobilidade 

urbana frente ao avanço demográfico verificado nas últimas décadas e de revitalização 

de espaços de memória, tem posto em evidência o patrimônio histórico, cultural e 

artístico da cidade, enquanto representativo da história e da singularidade cultural. 

Diante dessas constatações, buscou-se através da pesquisa bibliográfica, 

parâmetros para a compreensão do patrimônio sob a perspectiva do ensino de história. 

Para isso, as referências foram as obras Ensinar História (2010) de Maria Auxiliadora 

Schmidt e Marlene Cainelli; História do Ensino de História (2004) de Thaís Nívia de 

Lima e Fonseca; e Ensino de História: Fundamentos e Métodos (2005) de Circe Maria 

Fernandes Bittencourt. 

Desse modo, para a compreensão de como são elaboradas as interações entre 

patrimônio, identidade e memória coletiva, buscou-se as contribuições presentes nas 

obras Entre memória e história a problemática dos lugares (1993) de Pierre Nora; 

História, Memória e Esquecimento (2007) de Paul Ricouer, História e Memória (2003) 

de Jacques Le Goff; e Arquitetos da Memória (2009) de Márcia Regina Romeiro 

Chuva. 

Para refletir sobre o processo histórico da cidade de Cuiabá, buscou-se como 

referências aqui as obras História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias atuais 

(2002) de Elizabeth Madureira Siqueira; A Terra da Conquista: história de Mato 

Grosso Colonial (2003) de Nauk Maria de Jesus e Carlos Rosa. 
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As conceituações e aspectos relativos a constituição dos centros históricos, 

principalmente nas cidades europeias, encontram-se presentes nas pesquisas para a 

Direção Geral Do Ordenamento Do Território e Desenvolvimento Urbano de Portugal 

(DGOTDU, 1992) da autora portuguesa Teresa Barata Salgueiro; no diálogo com a 

geografia presente na dissertação de mestrado Planeamento Estratégico para o Centro 

Histórico de Torres Vedras (2010) de Ana Sofia Camoêsas Sebastião; e no trabalho 

Cartas Patrimoniais (2000) organizado por Isabelle Cury para o Instituto Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. 

Em relação aos aspectos que envolvem as tensões entre as evoluções urbanas 

atuais e a preservação dos centros históricos, buscou-se um diálogo entre a história e a 

arquitetura presente nos artigos e debates de Raquel Rolnik (1992) e na obra Centro 

Histórico: entre a preservação e a dinâmica urbana (2015) de Letícia Nardi. 

Já em relação ao centro histórico de Cuiabá e seu tombamento, foram consultadas 

as obras Centro Histórico de Cuiabá: Patrimônio do Brasil (2005) de Cláudio Quoos 

Conte e Marcus Vinicius De Lamonica Freire; A Catedral e a Cidade uma abordagem 

da educação como prática social (1997) de Ludmila de Lima Brandão; As Engrenagens 

da Cidade: centralidade e poder em Cuiabá na segunda metade do século XX (2010) de 

Márcia Bomfim. 

Quanto aos bens materiais edificados que compõem o patrimônio da cidade de 

Cuiabá, foram consultadas as obras Cidade no Brasil, terra de quem? (1991) de Murillo 

Marx; O Senhor Bom Jesus de Cuiabá, tradição inventada – igreja edificada (2000), 

Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá: um olhar sobre sua demolição (2005) e 

Patrimônio Histórico de Mato Grosso: bens edificados e tombados (2008) de Leilla 

Borges de Lacerda; Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito: um 

diálogo entre a história e a arquitetura (2008) de Leilla Borges de Lacerda e Nauk 

Maria de Jesus; A Igreja do Senhor dos Passos em Cuiabá (2006) de Cláudio Quoos 

Conte; A inserção do protestantismo em Cuiabá na Primeira República (2009) e Igreja 

Presbiteriana de Cuiabá: Tradição, Cultura, Sociedade e Política, 1985-2010 (2015) de 

Sérgio Ribeiro Santos. 

A partir das discussões e considerações a respeito dos centros históricos, pensar 

tal objeto na perspectiva do ensino de história, investigando práticas educativas que 

poderiam mediar a relação dos alunos e alunas com o conhecimento histórico nesse 

espaço; bem como as condições atuais de preservação do patrimônio edificado e suas 

funcionalidades atuais. 
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Como suporte para reflexão sobre como funcionariam tais práticas educativas, 

buscou-se nas concepções sobre a Educação Patrimonial, principalmente conforme 

propostas presentes no Guia Básico da Educação Patrimonial (1999) de Maria de 

Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriane Queiroz Monteiro; e analisadas na 

obra Ensino de História: Fundamentos e Métodos (2005) de Circe Maria Fernandes 

Bittencourt; onde são apresentadas possibilidades de elaboração de projetos 

educacionais que visem uma aprendizagem significativa, assegurando compromissos 

com a necessidade de proporcionar às crianças e aos jovens a construção do 

conhecimento histórico que privilegia os espaços vividos e as relações passado-presente 

estabelecidas nos mesmos. 

A elaboração do presente trabalho, além do texto dissertativo nos moldes do 

Mestrado Profissional, inclui a produção de um objeto de aprendizagem, entendido 

como recurso pedagógico de auxílio ao ensino de história. 

Assim foi produzido um objeto de aprendizado que funcione enquanto elemento 

facilitador de acesso aos resultados da presente pesquisa, como também possa ser um 

instrumental de mediação do trabalho desenvolvido no espaço escolar com os espaços 

de memória fora deste, neste caso, o centro histórico da cidade.  

Espera-se, com o uso desse objeto de aprendizagem, que os efeitos sejam 

percebidos na maior interação dos alunos e alunas com os espaços de memória, bem 

como o reconhecimento do patrimônio histórico e cultural da cidade. Acredita-se que, 

dessa maneira, a história enquanto disciplina escolar integra-se a uma prática social 

estimuladora de reflexões cotidianas para além do contexto da sala de aula.  

O formato do objeto de aprendizagem utilizado foi um aplicativo instalado em 

dispositivos móveis. Após a publicação no Google Play, pode ser encaminhado para 

usuários que utilizem o sistema operacional “Android”, para download diretamente na 

loja com o título “Centro Histórico de Cuiabá”, de forma gratuita. Existe ainda a 

possibilidade de acesso através da publicação gratuita para o desenvolvedor, para isso 

os usuários digitam o endereço “https://app.vc/centro_historico_de-cuiaba” direto no 

navegador do celular, tal opção fica disponível para usuários do sistema “Android” e do 

sistema “IOS”. 

Um aplicativo móvel ou em sua forma abreviada “app”, é um software 

desenvolvido para ser instalado em dispositivos eletrônicos móveis. Tem por objetivo 

facilitar aos usuários o acesso aos conteúdos, devido ao fato de estarem armazenados 

em dispositivos móveis que estão sempre com os mesmos. 

https://app.vc/centro_historico_de-cuiaba
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Cada vez mais a cultura escolar integra-se à tecnologia digital, em um processo 

contínuo de elaboração de novas possibilidades para o ensino e a aprendizagem. Dessa 

maneira, a obra A Sociedade em Rede (2005), do sociólogo espanhol Manuel Castells, 

considerado um dos pioneiros nas pesquisas sobre os reflexos da sociedade em rede, na 

economia e na convivência social em todo o mundo a partir do fenômeno da internet, 

deu suporte para a reflexão e elaboração desse objeto de aprendizagem. Levando em 

consideração que as novas tecnologias da informação não são apenas ferramentas para 

se aplicar, mas processos para se desenvolver. 

A metodologia adotada nesse trabalho é a pesquisa qualitativa, a ser 

desenvolvida em algumas etapas: levantamento da bibliografia sobre as questões 

relativas ao patrimônio histórico e ao ensino de história, a fim de compreender 

conceitos e desenvolver ideias que permitirão maior conhecimento sobre o objeto de 

estudo; pesquisa documental: observação e análise da documentação histórica, 

legislação federal, estadual e municipal referentes ao patrimônio, legislação federal e 

estadual referentes à educação básica, livros do tombo e inventários; e, por fim, a 

pesquisa historiográfica produzida sobre o tema. As fontes utilizadas no presente estudo 

são representadas por documentos oficiais e legislativos, fontes bibliográficas, 

cartográficas e iconográficas. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo – 

Patrimônio e Escola – visa apresentar breve relato da constituição do patrimônio 

histórico e cultural brasileiro, a partir do seu ordenamento legal no Brasil, no ano de 

1937, e da criação das instituições oficiais de preservação. Apresenta em paralelo, a 

trajetória do ensino de história no Brasil, demarcando as mudanças mais significativas 

ao longo do século XX, tanto no âmbito dos ordenamentos legais quanto das pesquisas 

acadêmicas. Dessa forma, busca-se o ponto de convergência entre o patrimônio 

histórico e o ensino de história, valendo-se das pesquisas acerca da educação 

patrimonial. 

O segundo capítulo – Centro Histórico de Cuiabá – trata do conceito centro 

histórico e os seus processos constitutivos sob a perspectiva da legislação do Iphan e de 

algumas Cartas Patrimoniais, especialmente aquelas relativas a salvaguarda das cidades 

históricas. No contexto do objeto dessa pesquisa, apresenta uma abordagem sobre o 

processo de transformações urbanas da cidade de Cuiabá ao longo dos séculos XVIII, 

XIX e XX, até a homologação do processo de tombamento do seu centro histórico; 

tendo com referências os trabalhos, principalmente, de arquitetos e historiadores. 
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O terceiro capítulo – Ação Educativa no Ensino de História – busca apresentar 

algumas reflexões sobre a importância da Educação Patrimonial e, para introduzir a 

ação educativa, reflexões sobre a relação entre religião e a constituição dos núcleos 

urbanos no Brasil. Desse modo, elaborou material com o histórico das seis igrejas que 

compõem o Roteiro das Igrejas do Centro Histórico de Cuiabá, a ser usado como 

material de consulta e na produção do objeto de aprendizado digital, o aplicativo. 
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CAPÍTULO 1 

 

PATRIMÔNIO E ESCOLA 

 
O presente capítulo visa apresentar um breve relato sobre a constituição do 

patrimônio histórico e cultural brasileiro, a partir do seu ordenamento legal no ano de 

19371 e da criação das instituições oficiais de preservação, cuja abordagem enquanto 

categoria de pensamento encontra-se presente na obra organizada por Regina Abreu e 

Mário Chagas2. E, em paralelo, a trajetória do ensino de história no Brasil, analisadas 

pelas autoras Circe Maria Fernandes Bittencourt3, Maria Auxiliadora Schmidt e 

Marlene Cainelli4, Thaís Nívia de Lima e Fonseca5  e Selva Guimarães Fonseca6, 

demarcando as mudanças mais significativas ao longo do século XX, tanto no âmbito 

dos ordenamentos legais quanto das pesquisas acadêmicas. 

Como perspectiva, busca-se o ponto de convergência entre o patrimônio histórico e 

o ensino de história, valendo-se das pesquisas acerca da educação patrimonial, que neste 

trabalho tem como referência o Guia Básico de Educação Patrimonial das autoras Maria 

de Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriane Queiroz Monteiro7. 

Valendo-se ainda das pesquisas em educação patrimonial, que argumentam sobre 

como a escola também pode ser um ambiente propício ao debate em torno das tensões 

observadas nos lugares de memória8 da cidade, capaz de estimular a percepção sobre as 

práticas cotidianas vivenciadas por diversos sujeitos nestes espaços, bem como os 

significados que estes adquirem.  

 

1.1 Patrimônio cultural e ensino de história 

                                                             
1 Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937: Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional. 
2 ABREU, Regina. CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2009. 
3 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
4 SCHMIDT, Maria Auxiliadora. CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2009. 
5 FONSECA, Thaís Nívia de Lima. História e Ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
6FONSECA, Selva Guimarães. A História na Educação Básica: Conteúdos, Abordagens e 

Metodologias. Belo Horizonte: Anais do I Seminário, Currículos em Movimentos: Perspectivas Atuais, 

2010. 
7 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia 

Básico de Educação Patrimonial. IPHAN, 1999. 
8 NORA, Pierre. Entre memória e história a problemática dos lugares. Tradução de Yara Aun Khoury. 

Projeto História: Revista do Programa de Estudos em História do Departamento de História da PUC-SP, 

São Paulo, n. 10, p. 07-28, dez. 1993. 
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Quando os alunos compreendem que o patrimônio histórico é relevante e 

significativo enquanto referencial da memória e da identidade, podem compreender 

melhor a relação passado-presente-futuro. Não se trata de usar o patrimônio histórico 

como substituto às aulas ou apenas para exemplificar conteúdos trabalhados, mas sim, 

na elaboração de projetos com objetivos claros e definidos. 

Vale ressaltar que além dos objetivos, o planejamento das ações a serem 

desenvolvidas antes, durante e após a pesquisa sobre o patrimônio, precisam ser 

pensadas como parte integrante do currículo e consideradas relevantes para a construção 

do conhecimento histórico, bem como para o desenvolvimento de habilidades de 

pesquisa, de leitura e escrita. Espera-se também que a ênfase na importância do 

patrimônio histórico e cultural para determinada comunidade, possa despertar o 

interesse pela preservação e o reconhecimento dos elementos identitários. 

De maneira que, reconhecida a sua importância, também seja possível o trabalho de 

desmistificação sobre a história e o passado, com a valorização de todos os sujeitos 

históricos e não apenas determinadas personalidades. Constituem-se, assim, em 

importantes documentos históricos a serem explorados no ensino de história. 

Para isso, é preciso buscar o conceito de patrimônio e o contexto de constituição 

desse campo de atuação pelo poder público. No entanto, antecede trazer o significado de 

“patrimônio”, conforme o que é apresentado por José Reginaldo Santos Gonçalves, no 

artigo O Patrimônio como categoria de pensamento, inclusa na obra Memória e 

patrimônio (2003), sob organização de Regina Abreu e Mário Chagas.  

 

“Patrimônio” está entre as palavras que usamos com mais frequência 

no cotidiano. Falamos dos patrimônios econômicos e financeiros, dos 
patrimônios imobiliários; referimo-nos ao patrimônio econômico e financeiro 

de uma empresa, de um pais, de uma família, de um indivíduo; usamos 

também a noção de patrimônios culturais, arquitetônicos, históricos, 

artísticos, etnográficos, ecológicos, genéticos; sem falar nos chamados 

patrimônios intangíveis, de recente e oportuna formulação no Brasil. Parece 

não haver limite para o processo de qualificação dessa palavra. 

(GONÇALVES, 2003, p. 21-22). 

 

 Nessa abordagem, o autor discorre sobre os significados encontrados para a 

palavra patrimônio em diversas culturas apoiando-se em trabalhos antropológicos, e 

encontra uma possível tradução de sentido com o uso da palavra colecionamento. 

Citando Clifford (1985) e Pomian (1997), afirma que todo e qualquer grupo humano 
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exerce algum tipo de atividade de colecionamento de objetos materiais, cujo efeito é 

demarcar um domínio subjetivo em oposição a um determinado ‘outro’9.  

Fica dessa maneira, o entendimento que o sentido de patrimônio está relacionado 

diretamente à expressão de identidade dos grupos, especialmente para demarcar sua 

singularidade; esse aspecto está presente também quando se trata da temporalidade: o 

patrimônio histórico enquanto identidade de um grupo no mesmo espaço, porém em 

períodos diferentes.  

Nessa mesma linha de pensamento, Márcia Chuva10, argumenta que o conceito de 

patrimônio é uma construção humana associada a práticas voltadas para o 

fortalecimento dos laços de identidade de determinados grupos, e tomaram novas 

proporções e significados a partir do século XIX. Porém desde os fins do século XVIII, 

na Europa, a palavra patrimônio já adquiria os contornos semânticos utilizados na 

formulação das modernas políticas preservacionistas.  

Françoise Choay11 também defende essa demarcação histórica como a fase de 

consagração do patrimônio histórico, pontuando que os movimentos que surgiram em 

defesa da preservação, apresentavam-se como oposição às ideologias modernistas que 

não davam importância ao passado, em busca constante do novo como símbolo do 

progresso. Ideologias que se faziam notar principalmente nos novos projetos 

urbanísticos. 

Dessa forma, já no ano de 1922, durante a Semana de Arte Moderna, tem-se um 

marco inicial nas discussões acerca de patrimônio histórico no país, quando os 

escritores Manuel Bandeira e Mário de Andrade se manifestaram sobre a importância da 

preservação da cultura. Mário de Andrade é considerado o primeiro a fazer referências 

ao patrimônio imaterial brasileiro.  

Conforme Almyr Félix Batista de Oliveira12, Mário de Andrade foi o autor de um 

projeto de preservação do patrimônio histórico que objetivava além de encontrar a as 

origens da brasilidade, abrasileirar os brasileiros. 

                                                             
9 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O Patrimônio como categoria de pensamento. In: ABREU, 

Regina. CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2009, p. 22. 
10 CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de 

preservação do patrimônio cultural no Brasil (1930-1940). Rio de Janeiro: ed. UFRJ, 2009. 
11 CHOAY, Françoise. A consagração do monumento histórico. Tradução: Luciano Vieira Machado, 

3ª. Edição. São Paulo: Estação Liberdade, 2006. 
12 OLIVEIRA, Almyr Félix Batista de. Memória, História e Patrimônio Histórico: políticas públicas e 

a preservação do patrimônio histórico. Aracaju-SE: Editora UFS-Universidade Federal de Sergipe, 

2011, p. 57. 
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Mas de acordo com o marco referencial sobre as origens das políticas 

preservacionistas no Brasil, o Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, assinado 

pelo então Presidente da República Getúlio Vargas, ficou estabelecido o conceito de 

patrimônio histórico nos moldes da vertente nacionalista, predominante na Europa 

durante os processos de formação dos Estados Modernos, ou seja, a premissa do Estado 

como guardião da memória. 

 

Constituem o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico (Art. 1°, DECRETO-LEI Nº 25, 1937). 

 

Ainda segundo Almyr Félix Batista de Oliveira, sobre a vinculação do patrimônio 

histórico e artístico a fatos memoráveis da história do Brasil: 

 

Era a construção de uma história nacional através de monumentos 

históricos onde se privilegiava a unidade nacional. Que não desse espaço aos 

regionalismos, afinal o projeto de Vargas era o fortalecimento e a 

estruturação de um Estado burocraticamente centralizado. (OLIVEIRA, 

2011, p. 57). 

 

Ainda nessa mesma década tem-se a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – Sphan - através da lei nº 378/193713, vinculado ao Ministério da 

Educação e Cultura, como a instituição responsável por conduzir as políticas públicas 

na área do patrimônio no país, lançando as diretrizes para os processos de tombamento 

dos bens materiais, móveis e imóveis, bem como os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Em 1946, o nome foi alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – Dphan14; e em 1970, é transformado em Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - Iphan15. Segundo o instituto, no Brasil as iniciativas de 

preservação do patrimônio tiveram início em 1916, ocasião em que o escritor Alceu 

Amoroso Lima e o advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade manifestaram 

preocupações sobre a preservação do barroco mineiro, sendo este último, 

                                                             
13 Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937: dá nova organização ao Ministério da Educação e Saúde Pública. 
14 Decreto-Lei nº 8.534, de 2 de janeiro de 1946 Passa a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional o Serviço do mesmo nome, criado pela Lei número 378, de 13 de janeiro de 1937, e dá outras 

providências. 
15 Decreto nº 66.967, de 27 de julho de 1970: dispõe sobre a organização administrativa do Ministério da 

Educação e Cultura. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/123
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posteriormente nomeado o primeiro presidente do órgão, permanecendo no cargo desse 

a sua criação em 1937, até o ano de 1967.  

O conceito foi ampliado pelo artigo 216 da Constituição Federal de 1988:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

        I - As formas de expressão; 
        II - Os modos de criar, fazer e viver; 

        III - As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

        IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

        V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Art. 216). 
 

 

 E foi efetivado pelo decreto 3551/200016, a fim de incorporar o conceito de 

referências culturais, sobretudo de caráter imaterial e intangível, estabelecendo as 

formas de preservação através do  registro das formas de expressão, modos de criar, 

fazer e viver; também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais.  

 Para Oliveira17, houve uma trajetória da preservação entre 1937 e 1967, que foi 

modificada a partir das ampliações das ideias e conceitos, gerando novos patrimônios e 

uma onda avassaladora de preservação, observadas nas décadas seguintes ao decreto 

3551/2000: 

 

Políticas públicas foram gestadas, instituições passaram a ser 

consultadas, as cidades passaram a ser vistas de outra forma e com outra 
finalidade. Sacramentou-se o planejamento urbano. Realizaram-se congressos 

internacionais, nacionais e locais2 para se discutir o assunto e para poderem 

pensar/construir essas novas propostas, essas novas políticas. O termo 

Patrimônio Histórico assumiu um lugar de referência jamais visto. 

(OLIVEIRA, 2011, p. 48). 

 

                                                             
16 Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000: Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 

que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá 

outras providências. 
17 OLIVEIRA, 2011, op. cit. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/687/
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Nesse sentido, há o interesse em apreender de que forma o termo patrimônio 

histórico é apresentado nas políticas educacionais do país, como parte dos currículos 

oficiais. Assim, passa-se às abordagens acerca da trajetória do ensino da história. 

Em uma síntese, vale destacar que nos objetivos gerais apresentados pelos 

PCN’S18, quanto ao ensino de história na Educação Básica, é perceptível a ênfase aos 

aspectos que envolvem o tema da cidadania, com desdobramentos no desenvolvimento 

da capacidade nos alunos de compreensão do mundo e a percepção de que são sujeitos 

históricos.  

Portanto, é nessa linha de pensamento que Circe Maria Fernandes Bittencourt19, 

defende a ideia de que a importância da História, enquanto disciplina escolar, está na 

contribuição para a formação social dos indivíduos, à medida que possibilita a estes 

confrontar a realidade e desafiar uma postura de não-imobilidade frente aos 

acontecimentos do tempo presente. É através da relação passado-presente, no 

entendimento de que as ações dos indivíduos foram importantes para construir o mundo 

atual, que se tem um convite para que as ações do presente sejam pensadas concernentes 

a uma intervenção no futuro. 

Portanto, trata-se de uma visão atual acerca do ensino de história, como também 

pontuam Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli20, argumentando que 

anteriormente a função da disciplina em uma perspectiva tradicional, predominante no 

país no século XIX e parte do século XX, pautava-se no estudo das origens da nação 

com o objetivo de formar o cidadão para a pátria e a construção de uma identidade 

nacional.  

Já nas tendências atuais, nota-se a ênfase aos processos de construção da 

cidadania, com raciocínio historicamente correto, capacidade de análise da relação 

passado-presente e a apreensão da pluralidade de memórias.  

Assim, para compreender os significados da elaboração dos objetivos atuais, 

nesse trabalho procurou-se caracterizar alguns contextos históricos que influenciaram o 

ensino da História como disciplina escolar no Brasil, especialmente. Por ser um tema 

amplo, onde entrelaçam-se concepções epistemológicas, políticas, sociais e culturais, 

optou-se por recortes concentrados em quatro períodos, através dos quais procurou-se 

                                                             
18 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história. Secretaria 

de Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. 
19 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. O Saber Histórico em Sala de Aula. São Paulo: Contexto 

Editora, 2013. 
20 SCHMIDT, Maria Auxiliadora. CAINELLI, 2009, op. cit. 
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estabelecer um panorama geral da disciplina: como o período pós-independência, o 

período getulista, o período da ditadura militar e o período da redemocratização.  

A autora Thaís Nívia de Lima e Fonseca21, com base na análise das propostas 

educacionais e na legislação aprovada na época, aponta alguns aspectos relativos ao 

período pós-independência onde o ideal de construção do Estado Nacional Brasileiro 

influenciou a elaboração dos projetos de ensino. Quanto ao ensino de história, os 

currículos incluíam a História Sagrada, a História Universal e a História Pátria, 

observados nos programas curriculares do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e nas 

orientações historiográficas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  

Nas palavras da autora, esse quadro expressava os enfrentamentos políticos e 

sociais que ocorriam então no Brasil, envolvendo os liberais e conservadores, o Estado e 

a Igreja22.  Tanto ela quanto diversos outros autores, concordam que o chamado 

currículo oculto da disciplina no século XIX, pretendia criar uma visão do Brasil como 

um país integrado à moderna civilização ocidental e idealizar uma identidade nacional. 

Percebe-se que esses aspectos predominaram por todo o século XIX, e início do 

século XX, no Brasil nas décadas de 1930 e 1940, as reformas do sistema de ensino 

apontavam para a centralização das políticas educacionais e a retirada da autonomia das 

escolas para a elaboração dos programas, que seria competência exclusiva do Ministério 

da Educação e Saúde Pública e que significava, na prática, a unificação de conteúdos e 

de metodologias, em detrimento de interesses regionais23.  

Destaca ainda a autora que as posições nacionalistas se tornaram predominantes 

no ensino de história, na tentativa de promover a unidade do país e uma consciência 

patriótica, que poderia ser claramente observada em diversas outras frentes de atuação 

do governo getulista. 

No período da ditadura militar com início em 1964, ainda segundo destaca a 

autora acentuaram-se as concepções tradicionalistas sendo acrescidas as restrições à 

formação e à atuação dos professores. Assim, a História tradicional adequava-se aos 

interesses do Estado autoritário, à medida que apresentava o quadro de uma sociedade 

hierarquizada, cuja vida seria conduzida de cima para baixo e em que a ordem seria uma 

máxima a ser seguida pelos seus membros24. 

                                                             
21 FONSECA, 2004, op. cit. 
22 FONSECA, 2004, op. cit, p. 43. 
23 FONSECA, 2004, op. cit, p. 52. 
24 FONSECA, 2004, op. cit, p. 55. 
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Depreende-se, portanto, que os objetivos políticos-ideológicos se apresentavam de 

forma clara, especialmente na fusão entre a História e a Geografia, com a Lei 5692/7125, 

que originou a nova disciplina de Estudos Sociais e a difusão de uma visão harmônica 

de todos os grupos da sociedade brasileira. 

Todavia com a crise do regime militar, tem-se a formação de um novo processo 

de mudanças no ensino de história, com a elaboração de novos programas que 

expressariam o contexto da redemocratização do país. Em uma visão geral, a autora 

caracteriza esse processo como uma proposta de um ensino de História voltada para a 

análise crítica da sociedade brasileira, reconhecendo seus conflitos e abrindo espaço 

para as classes menos favorecidas como sujeitos da História26, salientando-se que esses 

debates ocorreram, principalmente, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, entre professores, editoras e secretarias de educação. 

Diante dessa trajetória, Selva Guimarães Fonseca27, mostra as mudanças, os 

avanços e as novas possibilidades do ensino de História no início do século XXI no 

Brasil. Entre os fatores positivos, a autora cita a diversidade de modos de pensar e 

ensinar, tão necessárias diante da realidade escolar complexa, plural e desigual que 

forma a sociedade brasileira; o fortalecimento dos cursos de licenciaturas, as reformas 

curriculares, os programas e projetos de formação inicial e continuada dos docentes e as 

mudanças na política pública de livros didáticos.  

Tais pontos destacados pela autora reforçam a visão de que a História é uma 

disciplina escolar estratégica para a formação da cidadania e, por isso, envolve reflexões 

sobre as possibilidades de manipulações do conhecimento histórico, visto que um 

currículo de história é sempre processo e produto de concepções, visões, interpretações, 

escolhas de alguém ou de algum grupo em determinados lugares, tempos, 

circunstâncias28. 

Percebe-se que a ampliação das temáticas e das abordagens pontuadas por Selva 

Guimarães Fonseca, requer o uso de novas metodologias e fontes múltiplas. Esse 

alargamento de possibilidades pressupõe mais diálogos da disciplina com outras áreas 

das ciências humanas e sociais. Como propõe as orientações curriculares para o ensino 

                                                             
25 Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971: fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 

providências. 
26 FONSECA, 2004, op. cit, p. 60. 
27 FONSECA, 2010, op. cit. 
28 FONSECA, 2004, op. cit, p. 13. 
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de história, há uma ênfase aos objetivos relativos à constituição e afirmação de 

identidades individuais e coletivas. 

Vale ressaltar que no presente estudo buscou-se também estabelecer uma 

interlocução com a Educação Patrimonial, visto que esta apresenta-se como um 

instrumento de ‘alfabetização cultural’ que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do 

mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 

histórico-temporal em que está inserido29.  

Ressalta-se que para marcar a importância atual que essa área vem adquirindo nas 

políticas públicas educacionais no país, as pesquisas apontam como a Educação 

Patrimonial pode ser compreendida:  

 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho 

educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de 

conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência 

e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os 

seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação 

Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de 
conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, 

capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração 

e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação 

cultural. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 04). 

 

 Essas ações sejam formais e não formais, estão presentes em várias instituições 

governamentais e não governamentais, a relevância tem como alicerce os próprios 

princípios constitucionais de direitos e deveres, a compreensão da cidadania, a 

apropriação da herança cultural e a responsabilização pela sua proteção e preservação. 

 Ainda conforme as autoras, a metodologia considerada adequada segue as etapas 

de: observação, registro, exploração e apropriação; permitindo aos educadores 

utilizarem os objetos culturais em seus próprios espaços com o estudo do meio, como 

também possibilita que estes objetos possam ser levados para as escolas, seja através de 

artefatos materiais, apresentações culturais e até mesmo de maneira virtual.  

Portanto, são ações que buscam ultrapassar os limites dos muros das escolas e 

integrar os espaços urbanos às práticas educativas, além de envolver um diálogo entre 

os alunos, os responsáveis pela preservação e a comunidade. 

Na Educação Patrimonial há uma construção coletiva e democrática do 

conhecimento, sendo considerado um instrumento fundamental de interação das 

                                                             
29 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz, 1999, 

op. cit., p. 04. 



33 
 

comunidades com o seu espaço e suas próprias referências culturais, fortalecendo a 

ideia de continuidade. 

 Já as constantes ameaças de esquecimento, destruição ou reconstrução daquilo 

que é antigo, são fatores que justificam a importância dada à educação patrimonial nos 

mesmos parâmetros das necessidades que constituíram outros campos como o da 

educação ambiental, da educação para o trânsito, da educação para a diversidade.  

Outro ponto que pode ser revelado sobre a temática em questão é que envolve 

diversos olhares e saberes, desde os conhecimentos das próprias comunidades 

tradicionais produtoras de referências culturais, aos dos educadores, arquitetos, artistas, 

museólogos, arqueólogos, agentes públicos e outros, que lhe confere processos vivos e 

dinâmicos. 

Tanto que para Circe Maria Fernandes Bittencourt, nas escolas os professores de 

história têm sido sensibilizados e solicitados a promover a integração da educação 

patrimonial com o planejamento de ensino que envolve o desenvolvimento de 

atividades lúdicas e de ampliação do conhecimento sobre o passado e sobre as relações 

que a sociedade estabelece com ele: como é preservado, o que é preservado e por quem 

é preservado30.  

O presente estudo procurou também dialogar com as práticas educativas que, 

segundo os estudiosos do tema, podem ser entendidas como as ações que procuram dar 

sentido aos conteúdos e aproximar o conhecimento formal da vida cotidiana dos 

estudantes.  

Tanto que, as autoras Marta de Souza Lima Brodbeck31, Maria Auxiliadora 

Schimidt e Marlene Cainelli32, em suas obras fornecem exemplos de muitas práticas 

educativas no ensino de história, entre elas aquelas que podem ser desenvolvidas junto 

ao patrimônio histórico local nos estudos do meio, onde os alunos são levados aos 

lugares para a pesquisa. 

Com isso, as possibilidades de novas metodologias que utilizem os objetos de 

aprendizagem virtuais, através de recursos como blogs, plataformas de aprendizagens, 

sítios, aplicativos, plataformas de visitas virtuais, vídeos e outros, amplificam as 

possibilidades elaboração de novas práticas educativas. 

                                                             
30 BITTENCOURT, 2008, op. cit., p. 277. 
31 BRODBECK, Marta de Souza Lima. Vivenciando a História – Metodologia de Ensino da História. 

Curitiba: Base Editorial, 2012. 
32 SCHMIDT, Maria Auxiliadora. CAINELLI, 2009, op. cit. 
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Dessa maneira, para ocorrer a articulação do ensino de história com a educação 

patrimonial, é preciso que os docentes não sejam apenas reprodutores de narrativas, mas 

precisam conhecer a importância e os aspectos envolvidos na constituição do 

patrimônio e das perspectivas apontadas pela educação patrimonial.  

Assim conforme aponta Ricardo Oriá (1993), em uma perspectiva interdisciplinar, o 

patrimônio histórico-cultural, pode ser apropriado enquanto objeto de estudo no ensino 

de história, a fim de desenvolver a consciência preservacionista da memória histórica, 

enquanto referencial de identidade e na construção da cidadania.33 

 

 

1.2 A escola e outros lugares de memória em Cuiabá-MT 

 

Em Cuiabá, como em locais que tem seus centros históricos, observam-se tensões 

relativas à aplicação da legislação e da fiscalização, que geram debates acerca dos 

interesses comerciais sobre o espaço urbano e dos usos, ou não, que se fazem dos 

espaços de memória. Assim, o questionamento que ora se apresenta diz respeito ao 

papel da escola no enfrentamento de tais questões relacionadas aos lugares de memória 

da cidade. 

Segundo Renilson Rosa Ribeiro34, a escola é um espaço de formação e informação, 

produção de saberes e fazeres e de constituição de consciência histórica dos indivíduos, 

e o ensino de história deve cumprir a função de formar alunos leitores de mundo. 

Sob essa perspectiva, abordar os lugares de memória enquanto referenciais da 

identidade local e como documentos históricos, inclui a percepção das práticas 

cotidianas vivenciadas por diversos sujeitos nestes espaços, bem como os significados 

adquiridos pelos mesmos.  

Para tanto, antes de adentrar as questões de pesquisa do presente estudo, pretende-

se ancorar a elas alguns conceitos-chaves sobre memória e lugares de memória. 

Nestes termos, é Pierre Nora35 que justifica a importância dada aos estudos da 

memória nos debates sobre a preservação dos patrimônios históricos, devido a uma 

preocupação atual com um processo, que ele denomina de aceleração da história. As 

                                                             
33 ORIÁ, Ricardo. Educação Patrimonial e cidadania: uma proposta alternativa para o ensino de história. 

In: Revista Brasileira de História. São Paulo: v. 13, n° 25/26. p. 265-276, set. 92/ago. 93.  
34 RIBEIRO, Renilson Rosa. Fazer história: a importância de ler, interpretar e escrever em sala de aula. 

Curitiba: Appris Editora, 2018. 
35 NORA, 1993, op. cit. 
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frases Fala-se tanto de memória porque ela não existe mais e Há locais de memória 

porque não há mais meios de memória, explicam o interesse dos estudos 

contemporâneos: 

 

A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia 

está ligada a este momento particular da nossa história. Momento de 

articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o 

sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta 

ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua 

encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. 

(NORA, 1993, p. 7). 

 

Os estudos de Pierre Nora também apontam para crenças no desaparecimento de 

uma memória espontânea, individual e subjetiva, dando lugar a outra categoria de 

memória, aquela guardada nos arquivos, nos museus, nos calendários, nos vestígios 

materiais, que demandam processos de preservação e patrimonialização: 

 

À medida em que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos 

obrigados a acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, 

imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez 

mais prolífero devesse se tornar prova em não se sabe que tribunal da 
história. (NORA, 1993, p. 15). 

 

Revela ainda o autor que a memória emerge de um grupo que ela une, o que 

significa que há tantas memórias quantos grupos existem. É afetiva e mágica, não se 

acomoda a detalhes que a confortam, se alimentam de lembranças vagas, telescópicas, 

globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, 

cenas, censura e projeções. É por natureza múltipla e desacelerada, coletiva, plural e 

individualizada, se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto.  

Conclui o autor, Pierre Nora, nessa parte do texto, a sua percepção sobre a 

memória, argumentando que a memória compartilha lembranças e discursos sobre um 

passado comum, sustentador de identidades e ancorado a lugares de memória: 

 

São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, 

simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo 

um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só 
é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica. 

(NORA, 1993, p. 21). 

 



36 
 

Com relação ainda, sobre os lugares de memória, Janice Gonçalves36, em suas 

análises, revela que houve uma espécie de banalização da expressão lugares de 

memória, sendo reduzida ao aspecto topográfico e seu uso no sentido apenas de 

comemoração festiva, provocando efeitos contrários às intenções de problematização e 

crítica que deveriam nortear o trabalho historiográfico.  

De acordo com as discussões entabuladas nessa parte do trabalho, depreende-se 

que há que se considerar lugar de memória, como um conceito chave para trabalhar o 

centro histórico de Cuiabá, objeto deste estudo, apropriando-se de certo modo, dos três 

sentidos apontados por Pierre Nora, que correspondem em todos os significados: 

material, simbólico e funcional. 

Nessa mesma perspectiva, Paul Ricouer37, argumenta que a inscrição excede a 

escrita, assim a inscrição material serve como ancoragem da memória e cumpre um 

papel na fixação das narrativas históricas, aquilo que do passado sobrevive e inscreve-se 

no presente. 

 

É na escala do urbanismo que melhor se percebe o trabalho do tempo 

no espaço. Uma cidade confronta no mesmo espaço épocas diferentes, 
oferecendo ao olhar uma história sedimentada dos gostos e das formas 

culturais. A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e a ler. (RICOUER, 2007, p. 

159). 

 

Segundo o Inventário Nacional de Referências Culturais38 toda atividade humana 

produz sentidos de lugar, sem dúvida são aqueles espaços que possuem uma 

significação diferenciada para as pessoas, seja pelas atividades desenvolvidas ou pelos 

sentidos abrigados, são reconhecidos e tematizados em representações simbólicas e 

narrativas.  

Com base nos fundamentos teóricos apresentados nessa etapa do trabalho, 

percebe-se que esses lugares são apropriados pela comunidade como marcos do 

processo histórico e cultural, podendo representar vários processos de usos e suas 

rupturas através do tempo, como também uma continuidade tradicional bem preservada. 

O diálogo que se estabelece nesses lugares, estimula a interdisciplinaridade de 

conhecimentos históricos, geográficos, culturais, antropológicos, arquitetônicos e 

econômicos.  

                                                             
36 GONÇALVES, Janice. Pierre Nora e o tempo presente: entre a memória e o patrimônio cultural. 

Rio Grande: Revista Historiae, vol. 3, pp. 27-46, 2012. 
37 RICOUER, Paul. História, Memória e Esquecimento. São Paulo: Ed. UNICAMP, 2007. 
38 MinC, Inventário Nacional de Referências Culturais. Departamento de Identificação e 

Documentação/IPHAN, 2000. 
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Como se pode perceber, são muitos olhares sobre o mesmo espaço que, por vezes 

se complementam, e outras vezes divergem. Centros históricos, conforme os textos dos 

processos de tombamento, são importantes pelo valor histórico e simbólico; ao mesmo 

tempo que suas imagens, reproduzidas dos locais esteticamente mais atrativos para 

cartões-postais, podem não corresponder com as condições mais reais percebidas 

quando se caminha por esses espaços. A memória coletiva e a identidade cultural 

apresentam-se de forma seletiva e intencional. 

 Portanto, quando se busca por imagens atuais de algumas capitais brasileiras, a 

homogeneidade é característica de paisagens com edifícios, viadutos e avenidas; é nas 

imagens de cartões-postais que as singularidades permitem o reconhecimento e dão ao 

patrimônio histórico e cultural um papel significativo de definição e sustentação de 

identidades locais. Dessa forma, a autora Sandra Jatahy Pesavento39 relaciona cidade e 

identidade: 

 

Uma cidade é, pois, detentora de história e memória, assim como 

também o é desta comunidade simbólica de sentido a que se dá o nome de 

identidade. O centro de uma cidade foi, por muito tempo, o cartão de visitas 
de uma cidade. Mesmo que tais espaços tenham sofrido degradação, 

deixaram marcas, que funcionam como padrões de referência identitária para 

uma cidade. (PESAVENTO, 2007, p. 2).  

 

  Assim, permanências de vestígios materiais e imateriais que recebem a 

denominação de “bens” e carregam a ideia de herança a ser preservada e passada 

adiante; a lembrança do próprio passado é um fator determinante para as identidades, 

principalmente em momentos de crise ou ameaças externas, reais ou imaginadas, 

quando a evocação das memórias permite a persistência de conhecimentos passados que 

tornam-se presentes através de diversas formas de representações.  

Por isso, acredita-se que as memórias estão sempre vulneráveis às mudanças 

culturais e políticas do tempo presente, sujeitas aos grupos que as disputam. Mais do 

que coletar dados da memória, torna-se necessário analisar os processos de sua 

construção, o que implica em ver quem são os atores sociais, compreender as 

divergências e as negociações.  

Desse modo, no contexto urbano os debates sobre a conservação e restauração 

de imóveis ou a construção de monumentos memoriais, giram em torno do valor 

histórico ou valor de rememoração para as comunidades, no entanto há uma questão a 

                                                             
39 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História, memória e centralidade urbana. Revista Novo Mundo, 

História Cultural do Brasil, 2007. 
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ser pensada quando nem todos os grupos sociais que a compõem sentem-se 

representados. Pensar na construção de identidades a partir da memória, requer a 

compreensão de que estas são diversas e estão em constante entrelaçamento no mesmo 

espaço urbano.  

Nesse sentido, diversos pesquisadores40 da área do patrimônio vêm levantando 

questionamentos acerca das velhas práticas discursivas relacionadas ao patrimônio 

histórico e cultural: 

 

Reduzir o patrimônio cultural de uma sociedade às expressões de 

apenas algumas de suas matrizes culturais – no caso brasileiro, as de origem 

europeia, predominantemente a portuguesa – é tão problemático quanto 

reduzir a função de patrimônio à proteção física do bem.(...) Todas essas 

ações encontram-se fundamentadas em critérios não apenas técnicos, mas 

também políticos, visto que a “representatividade” dos bens, em termos da 

diversidade social e cultural do país, é essencial para que a função de 

patrimônio realize-se, no sentido de que os diferentes grupos sociais possam 

se reconhecer nesse repertório. (ABREU; CHAGAS (orgs.), 2003, p. 65).  
    

 De acordo com os estudos sobre a temática, existem três componentes 

fundamentais na formação dos centros urbanos: as estruturas materiais que compõem o 

espaço físico e o espaço construído; a transformação desse espaço em territórios com 

funções e relações sociais e a transformação em lugar portador do simbólico no decorrer 

do tempo. 

 

 O resgate do passado de uma cidade contido nos centros urbanos 

implica lidar com vários tempos: da cidade que se vê e a da que não se vê, 

oculta e esquecida; o tempo que passa e o que não passa, do qual é resultado 

o resto que fica para ser mostrado. (PESAVENTO, 2007, p. 4). 

 

 Na materialidade das ruas e construções, os arquitetos procuram as 

características temporais dos estilos arquitetônicos de cada período e, ao fazerem, 

relevam as ideias, os gostos, as posições sociais daqueles que os constituíram; da 

mesma forma, os geógrafos demarcam os movimentos de expansão territorial 

explicados através dos processos econômicos, políticos e sociais, e os historiadores 

procuram trabalhar com a variável do tempo nesses espaços.  

Para a arquiteta e urbanista brasileira Raquel Rolnik41, quando o próprio espaço 

passa a ser considerado uma variável na história, duas questões são apresentadas, ao 

mesmo tempo, uma teórica e outra metodológica. 

                                                             
40 ABREU, Regina. CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2009. 
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A cidade por excelência produz e contém documentos, ordens, 
inventários. Isso caracteriza historicamente o seu processo de formação. A 

arquitetura urbana também cumpre este papel de escrita, de texto que se lê da 

mesma maneira que se lê um processo, um relato de um viajante. O espaço é, 

portanto, uma fonte, uma das fontes essenciais ou um tipo de notação 

fundamental para quem trabalha com história urbana. (ROLNIK, 1992, p. 

28). 

 

 Assim, são os significados dados pela comunidade que transformam os espaços 

em territórios apropriados pelo social. Nesse sentido as relações estabelecidas na cidade 

são produtoras das fontes, que são os vestígios deixados. Com isso, a autora introduz 

algumas categorias de análise para pensar a história das cidades.  

 

Contrapondo-se a noção de espaço à noção de território, há uma 

relação de exterioridade do sujeito em relação ao espaço e uma ligação 

intrínseca com a subjetividade quando se fala em território. O território é uma 

noção que incorpora a ideia de subjetividade. Não existe um território sem 

um sujeito, e pode existir um espaço independente do sujeito. O espaço do 

mapa dos urbanistas é um espaço; o espaço real vivido é o território. 

(ROLNIK, 1992, p. 28). 
 

Dessa forma, podem-se reunir vários elementos para leitura do passado de um 

espaço urbano, desde os vestígios materiais e tangíveis aos documentos preservados em 

arquivos e bibliotecas, as narrativas e imagens produzidas. A outra face dessa leitura 

baseia-se nas tentativas de conhecer os sujeitos do urbano.  

Para tanto, Sandra Jatahy Pesavento42, propõe uma categorização destes em três 

grupos: os interventores do urbano, sujeitos detentores de determinados conhecimentos 

que lhes permitem uma ação interventora sobre os espaços: arquitetos, engenheiros, 

urbanistas, médicos-higienistas, políticos e funcionários técnicos; os consumidores do 

urbano: aqueles que vivem, trabalham ou transitam por esses espaços, apesar de não 

terem o saber e o poder de intervenção, também são agentes transformadores através de 

suas atividades cotidianas; os produtores do urbano: são aqueles que, à sua maneira, 

constroem cidades possíveis e idealizadas através de um conhecimento sensível: 

artistas, pintores, romancistas, poetas, desenhistas, fotógrafos, etc.  

Tais subjetividades diversas que agem sobre os espaços para torná-los territórios, 

precisam ser compreendidas sob a perspectiva dos recortes temporais, que permitem 

uma visão das conjunturas políticas, sociais e culturais. 

                                                                                                                                                                                   
41 ROLNIK, Raquel. História Urbana: História na Cidade. Salvador: UFBA/Faculdade de Arquitetura, 

ANPUR, 1992. 
42 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História, memória e centralidade urbana. Revista Novo Mundo, 

História Cultural do Brasil, 2007. 
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Por outro lado, sabe-se que, os primeiros componentes apontados na formação 

de uma urbe, suas estruturas materiais e físicas, têm como característica fundamental a 

durabilidade, constituindo os territórios por onde os sujeitos e grupos passam em um 

contínuo movimento de permanências e mudanças. Mesmo as estruturas que se 

transformaram em ruínas são fontes históricas possíveis para na reconstrução do 

passado.  

Destarte, no ano de 1975 na cidade de Bruges (Bélgica), em uma das 

conferências proferidas na Convenção dos Conselhos Internacionais de Monumentos e 

Sítios - ICOMOS43, discutiu-se sobre a conservação das cidades antigas sob a 

perspectiva da arquitetura e da história.  

Assim, o modelo de preservação apresentado pela maioria das cidades europeias 

também se constitui aquele predominante no Brasil, a exemplo a cidade de Cuiabá, cujo 

Centro Histórico e objeto deste estudo, que parte da conservação de algumas 

construções antigas em meio ao aglomerado urbano contemporâneo. Igrejas, palácios, 

casarios e monumentos sobrevivem entrelaçados com a arquitetura recente. 

Permanecem algumas construções e monumentos sob a proteção da legislação federal, 

estadual e municipal, como também outros ambientes isolados considerados pelas 

instituições de preservação como aqueles mais importantes ou “ilustres” e que, em um 

processo de restauração e conservação, precisam ser mantidos como novos na paisagem 

urbana e ainda são objetos de debates e disputas entre os sujeitos envolvidos. 

 

De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no 

passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no 

desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se 

dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores. (LE 

GOFF, 2003, p. 525). 

 

Entende-se, portanto, conforme o autor, que o monumento se relaciona ao poder 

de perpetuação, de forma intencional para reconhecimento das raízes mais profundas do 

presente. 

Observa-se que as preocupações em preservar as raízes mais profundas do 

presente, fizeram-se sentir de maneira mais contundente com o advento da chamada 

                                                             
43 ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, é uma organização não governamental 

global associada à UNESCO. A sua missão é promover a conservação, a proteção, o uso e a valorização 

de monumentos, centros urbanos e sítios. Participa no desenvolvimento da doutrina, evolução e 

divulgação de ideias, e realiza ações de sensibilização e defesa. O ICOMOS é o organismo consultor do 

Comitê do Patrimônio Mundial para a implementação da Convenção do Patrimônio Mundial da 

UNESCO. 
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cidade pós-liberal, que teria como uma de suas características o paradoxo de apresentar-

se incompatível com a cidade anterior.  

Segundo Leonardo Benevolo44, na cidade pós-liberal as funções privilegiadas 

são as produtivas, levando a processos de destruições e descaracterizações, mas ao 

mesmo tempo em que se solicita elementos históricos, culturais e artísticos, 

sustentadores de uma identidade em meio a homogeneização dos modelos urbanos 

contemporâneos.  

Percebe-se que, o que a cidade pós-liberal apresenta é a possibilidade de 

salvaguarda de algumas construções, monumentos transformados em elementos 

simbólicos e lugares de memória para as sociedades, onde o contato com a cultura e as 

representações do passado proporcionem experiências diferentes daquelas vividas em 

ambientes comuns constituídos no presente. 

Portanto, nesse ponto, apresenta-se uma problemática sobre esses lugares: como 

é possível conciliar o interesse pelo testemunho histórico ou estético com os interesses 

econômicos e produtivos vigentes nos espaços urbanos contemporâneos, principalmente 

nas regiões mais centrais? 

 

A burguesia vitoriosa estabelece, assim, um novo modelo de cidade, 

no qual os interesses dos vários grupos dominantes – empresários e 

proprietários – estão parcialmente coordenados entre si, e as contradições 

produzidas pela presença das classes subalternas são corretas. 

A liberdade completa, concedida às iniciativas privadas, é limitada 

pela intervenção da administração – que estabelece os regulamentos e 

executa as obras públicas – mas é garantida claramente dentro destes limites 

mais restritos. Da cidade liberal se passa para a cidade pós-liberal. 
(BENEVOLO, 2011, p. 573). 

 

Dessa maneira, ocorre o abandono da tese liberal de não-intervenção do Estado, 

criando mecanismos para controle das transformações em curso. Não se trata apenas de 

escolha daquilo que será alvo de preservação ou da definição dos métodos de 

preservação, mas interessam também as motivações e as finalidades presentes nesse 

processo.  

Ainda, na perspectiva da cidade, objeto também deste estudo, há a tentativa de 

abarcar mais essa questão em relação ao processo de preservação, outra proposta foi 

apresentada sob uma nova conceituação a cidade moderna, onde o poder público tenta 

nortear e fiscalizar as áreas de preservação, ao mesmo tempo que organiza o avanço do 

                                                             
44 BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. Tradução: Sílvia Mazzi, 5ª edição. São Paulo; 

Perspectivas, 2011. 
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crescimento urbano atual dentro de uma perspectiva de planejamento para o futuro das 

cidades. Enquanto idealização, uma das características da cidade moderna seria a 

superação de conflitos no ambiente urbano. 

 

A arquitetura moderna nasceu como programa para superar as 

discriminações sociais da cidade pós-liberal, e para dar a todos os cidadãos os 

benefícios de um ambiente cientificamente estudado. As propostas da 

arquitetura moderna foram aceitas em parte e com atraso, pelas resistências 

dos interesses e das instituições fundadas sobre o engenho da cidade pós-

liberal. 

Mas, entrementes, a cidade regularizada – pós-liberal ou moderna – 

não mais está disponível para todos e a maioria da população mundial se 

aglomera ao contrário na cidade irregular, que reproduz – em escala muito 

maior – os estabelecimentos liberais do primeiro período industrial. 
(BENEVOLO, 2011, p. 725).  

 

Portanto, entram em cena aqui as intervenções para delimitar e preservar os 

centros históricos, enquanto direciona as novas construções para outras regiões, como 

uma forma de resistência ao mecanismo pós-liberal e mostrando a possibilidade de 

constituição de um novo paradigma para caracterizar a cidade moderna. Ao mesmo 

tempo, a realidade demonstra que mesmo o patrimônio histórico sob proteção, não está 

livre das exigências econômicas acerca dos espaços urbanos. 

Fica, portanto, o entendimento que o centro de uma cidade, em uma dimensão 

territorial, representa suas origens e, por isso, carrega o valor simbólico do seu passado. 

Pensado e demarcado como centro histórico, transforma-se também em um campo de 

negociações. Conforme defende Letícia Nardi45, a mediação cotidiana de interesses e 

normas, deve compor o quadro de ações permanentes na gestão desses espaços. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 NARDI, Letícia. Centro Histórico: entre a preservação e a dinâmica urbana. Curitiba: Appris, 

2015. 
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CAPÍTULO 2 

 

CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ 

 
O historiador Carlos Rosa escreveu um artigo para o jornal Diário de Cuiabá em 

sua edição do dia 08 de abril de 2002, data da comemoração dos 283 anos da fundação 

da cidade. Nele ele descreve, através de rica documentação, a paisagem natural, as 

primeiras ocupações, a construção da Igreja Matriz, a elevação do arraial à vila e o 

início do ordenamento urbano oficial, a cargo da Câmara Municipal46. 

A descrição é acompanhada de indicações das localizações atuais na cidade, 

construindo uma relação passado-presente aguçada pela curiosidade por informações, 

bastante solícitas por ocasião do aniversário da cidade. 

Atualmente, o ambiente descrito está localizado no perímetro delimitado por 

instituição de preservação federal, com a denominação de Conjunto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá, com registros no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico47, no Livro do Tombo Histórico48 e no Livro do Tombo das Belas 

Artes49. 

Par a historiadora Elizabeth Madureira Siqueira, esse conjunto tombado, que 

passou a ser identificado como centro histórico de Cuiabá, foi constituído no século 

XVIII, “ocasião em que foram construídos estabelecimentos públicos – Palácio do 

                                                             
46 ROSA, Carlos. Fundações de Cuiabá: o arraial, a vila. Jornal Diário de Cuiabá, edição 10.257, 

08/04/2002. 
47 Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico:  Onde são inscritos os bens culturais em 

função do valor arqueológico, relacionado a vestígios da ocupação humana pré-histórica ou histórica; de 

valor etnográfico ou de referência para determinados grupos sociais; e de valor paisagístico, englobando 

tanto áreas naturais, quanto lugares criados pelo homem aos quais é atribuído valor à sua configuração 

paisagística, a exemplo de jardins, mas também cidades ou conjuntos arquitetônicos que se destaquem por 

sua relação com o território onde estão implantados. Disponível em  
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608. Acesso em 18 mai. 2018) 
48 Livro do Tombo Histórico: Neste livro são inscritos os bens culturais em função do valor histórico. É 

formado pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Brasil e cuja conservação seja de 

interesse público por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil. Esse Livro, para melhor 

condução das ações do Iphan, reúne, especificamente, os bens culturais em função do seu valor histórico 
que se dividem em bens imóveis (edificações, fazendas, marcos, chafarizes, pontes, centros históricos, por 

exemplo) e móveis (imagens, mobiliário, quadros e xilogravuras, entre outras peças). Disponível em  
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608. Acesso em 18 mai. 2018) 
49 Livro do Tombo das Belas Artes: Reúne as inscrições dos bens culturais em função do valor artístico. 

O termo belas-artes é aplicado às artes de caráter não utilitário, opostas às artes aplicadas e às artes 

decorativas. Para a História da Arte, imitam a beleza natural e são consideradas diferentes daquelas que 

combinam beleza e utilidade. O surgimento das academias de arte, na Europa, a partir do século XVI, 

foi decisivo na alteração do status do artista, personificado por Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564). 

Nesse período, o termo belas-artes entrou na ordem do dia como sinônimo de arte acadêmica, separando 

arte e artesanato, artistas e mestres de ofícios. Disponível em  
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608. Acesso em 18 mai. 2018) 
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Governo, Câmara Municipal, Intendência, Igrejas, Largos/Praças que possuem 

significação político-administrativa.”50 

 

Constituía, basicamente, a parte central da cidade, local onde, 

também, foram instaladas as grandes casas comerciais, representação do 

poderio econômico e político regional, mas também o casario simples, 

habitado pela população mais humilde. Mesmo tendo se constituído 

oficialmente como capital, somente a partir de 1835, Cuiabá, por congregar 

boa parte das fortunas de Mato Grosso, teve esses status reconhecido. Nessa 

medida, os bens tombados estão circunscritos, basicamente, em critérios 
retirados dessa elite historicamente constituída. (SIQUEIRA, 2002, p. 265) 

 

De acordo com as informações apontadas pela Diretoria de Pesquisa e Informação 

do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU51, até a década de 

1960 a cidade de Cuiabá permaneceu contida em sua expansão urbana. O avanço da 

urbanização começa a caracterizar-se a partir do início dessa década quando os 

incentivos federais para a integração nacional e uma política de ocupação através da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), apresenta como 

resultado a ocupação do Norte do Estado de Mato Grosso por empresas agropecuárias e 

que promoverá a intensificação do fluxo migratório. A cidade de Cuiabá enquanto 

capital do estado passou a ser o centro de apoio a essa ocupação, demandando políticas 

de ampliação de seu espaço urbano.  

Na configuração do perímetro urbano que forma atualmente o Centro Histórico de 

Cuiabá, encontra-se os locais onde foram feitas descobertas de achados auríferos no ano 

de 1722, no leito do córrego da Prainha, afluente do Rio Cuiabá, dando origem ao 

núcleo de ocupação, onde surgiria a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá.  

Segundo Conte e Freire52, as primeiras transformações radicais na cidade passam 

a ocorrer apenas no século XX, a partir da década de 1930 com a abertura da Avenida 

Getúlio Vargas e as obras oficiais como a Casa dos Governadores, Hotel Central, 

Secretaria Geral, Palácio da Justiça, Liceu Cuiabano e Cine Teatro. São consideradas 

novas áreas de expansão, que respeitaram o núcleo histórico.  

Já na década de 1950, inicia-se um processo de descaracterizações do Centro 

Histórico com a demolição do Palácio Alencastro, da Delegacia Fiscal e casario 

vizinho. Na sequência desse processo temos a demolição da antiga Catedral no ano de 

1968. 

                                                             
50 SIQUEIRA, op. cit., p. 264. 
51 CUIABÁ, IPDU, 2010. 
52 CONTE, Cláudio Quoos; FREIRE, Marcus Vinicius De Lamonica. Centro Histórico de Cuiabá, 

Patrimônio do Brasil. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. 
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Tais eventos marcam o início de debates e discussões sobre a preservação do 

patrimônio histórico edificado da cidade, bem como suas manifestações culturais em 

face ao iminente processo de imigração, presente a partir da década de 1960. É o 

surgimento de uma consciência preservacionista53.  

Para uma melhor compreensão do significado da legislação de proteção, das 

discussões acerca da preservação dos centros históricos, torna-se necessário traçar uma 

reflexão da conceituação geográfica e histórica, bem com uma breve análise do 

crescimento das preocupações sobre esses espaços em âmbito internacional, nacional e 

regional. 

 

2.1 O que é um Centro Histórico? 

 

 A ideia de centralidade aponta para lugares que funcionam como pontos de 

convergência no espaço urbano. Historicamente constituído a partir das trocas 

comerciais e, que ao longo do tempo, passou a agregar outras funções como a política, 

religiosa e cultural. Ao receber a denominação de centro histórico, passa a constituir-se 

na referência ao passado, às origens do núcleo urbano, agregando valores simbólicos e 

identitários. 

Vale inicialmente apresentar importantes reflexões sobre o conceito de Centro 

Histórico, especialmente, na perspectiva de instituições oficiais de preservação: 

 

As cidades e os núcleos históricos representam as referências urbanas 

do Brasil. Nelas é possível vivenciar os processos de transformação do país, 

por meio da preservação de expressões próprias de cada período histórico. 

(Conjuntos Urbanos Tombados). 

 

Por outro lado, ao pesquisar em uma dissertação de mestrado acerca do 

planejamento do centro histórico em uma cidade portuguesa54, depara-se com novos 

entendimentos e conceituações, como este da Direção-Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano de Portugal: 

 

Núcleo de origem do aglomerado, de onde irradiaram outras áreas 

urbanas sedimentadas pelo tempo, conferindo assim a esta zona uma 

                                                             
53 CONTE; FREIRE, 2005, op. cit, p. 25. 
54 SEBASTIÃO, Ana Sofia Camoêsas. Planeamento Estratégico para o Centro Histórico de Torres 

Vedras. Dissertação, Mestrado em Geografia, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, 

Universidade de Lisboa, Lisboa, 2010. 
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característica própria cuja delimitação deve implicar todo um conjunto de 

regras tendentes à sua conservação e valorização. (Direção-Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano de Portugal apud 

SEBASTIÃO, 2010, p. 20).  

 

 Depreende-se que a palavra “núcleo”, apontada pelas instituições oficiais, diz 

respeito às origens do espaço urbanizado, representado a parte edificada mais antiga e 

uma sequência de vestígios materiais de períodos históricos distintos que se constituem 

como monumentos de rememoração do passado e torna mais consciente a dimensão da 

temporalidade como uma experiência viva, além de ser esse espaço território da 

memória coletiva e da estruturação de identidades. 

 Logo, conforme apontam os estudiosos da área, o que atualmente recebe a 

denominação de centro histórico corresponde ao centro funcional tradicional das 

cidades, que perderam a força de atração para moradores e comerciantes em um 

processo desencadeado pelo fenômeno da descentralização urbana através do 

desenvolvimento dos meios de transportes e das comunicações.  

Face às reflexões apontadas anteriormente, depreende-se que o núcleo originário 

das cidades passou por um processo de ressignificação onde o elemento mais marcante 

é a sua imagem simbólica. A cidade reconhece-se nesse espaço: o nome, as memórias, a 

cultura, a representação do passado e, um dos seus principais pilares, a identidade diante 

da homogeneização e despersonalização dos modelos urbanos contemporâneos. 

Nesses termos, além dos aspectos mencionados acima e de interesse para a 

historiografia, outras áreas como a arquitetura e a geografia têm nos centros históricos 

objetos de estudos, visto que estes se constituem em fontes que explicam a importância 

das territorialidades no contexto das cidades modernas e representam uma “sucessão de 

testemunhos de várias épocas, monumento que nos traz vivo o passado, nos dá a 

dimensão temporal com a sequência dos factos que estruturam as identidades.”55  

E como é possível entender a estruturação de identidade na dimensão do espaço 

urbano? Frente a essa indagação, percebe-se que nas palavras de Paul Ricouer56 tem-se 

uma perspectiva: 

 

Da memória compartilhada passa-se gradativamente à memória 

coletiva e a suas comemorações ligadas a lugares consagrados pela tradição: 

foi por ocasião dessas experiências vividas que fora introduzido a noção de 

lugar de memória anterior às expressões e a fixações que fizeram a fortuna 

ulterior dessa expressão. (RICOUER, 2007, p. 157). 

                                                             
55 BARATA SALGUEIRO, Teresa. Paisagens Urbanas. In Medeiros, C. A. (coord.), Geografia de 

Portugal - Sociedade, Paisagens e Cidades, volume 2; Círculo de Leitores; Lisboa, 2005, p. 25. 
56 RICOUER, Paul. História, Memória e Esquecimento. São Paulo: Ed. UNICAMP, 2007. 
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 Assim, no contexto das cidades modernas os processos contínuos de destruição, 

construção e reconstrução, constituem-se em uma ameaça à memória coletiva das 

comunidades e nesse sentido ainda é preciso pontuar que “esta memória coletiva 

constitui um quadro de referência fundamental para o equilíbrio psicológico necessário 

para reagir às mudanças que constantemente se prefiguram nas nossas cidades”57  

 Dessa forma, as pesquisas demonstram que, a partir do século XX, houve o 

aumento constante das preocupações em torno do patrimônio histórico e cultural, da 

restauração e da preservação dos bens edificados presentes nos centros históricos. 

Isso em grande parte decorrente de que os modelos urbanísticos, que começaram a 

ser adotados na cidade pós-industrial, alteraram as formatações tradicionais com as 

possibilidades de deslocamentos trazidas pelo sistema de transportes, fator determinante 

para a implementação de novas formas de apropriação dos territórios. Novas e múltiplas 

centralidades no tecido urbano provocaram movimentos de abandono e degradação das 

áreas dos antigos centros das cidades associando-os a declínio, ruínas, marginalidade e, 

por consequência, à periculosidade. 

A proposta para o enfrentamento dessa realidade tem sido a revitalização desses 

espaços a fim de manter moradores, comerciantes, equipamentos de lazer e cultura na 

tentativa de atrair a população e novos residentes; em processo de diversificação da base 

econômica, desenvolvimento de espaços para atividades sociais de caráter culturais e 

educativas, aliado aos projetos de restauração e preservação do patrimônio histórico 

arquitetônico.  

Para tanto, no ano de 1931, a Carta de Atenas58 redigida em uma conferência, com o 

objetivo de lançar as diretrizes para a formulação das legislações em diferentes países 

de caráter protetiva aos monumentos de interesse histórico, consagrou-se a ideia do 

direito da coletividade em detrimento da propriedade privada e do Estado investido do 

poder de intervenção para aplicar as medidas de conservação e restauração. Com a 

preocupação de que, nas condições oriundas da vida moderna, os monumentos do 

                                                             
57 BARATA SALGUEIRO, Teresa. Cidade pós-moderna, Espaço fragmentado. In III Congresso de 

Geografia Portuguesa, setembro 1997. Lisboa: Edições Colibri e Associação Portuguesa de Geógrafos, 

1999, p. 38. 
58 Carta de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos de 1931: é considerado o documento que 

demarca o início das formulações internacionais das diretrizes voltadas exclusivamente à proteção e 

conservação do patrimônio; esta foi resultado da uma reunião cientifica organizada pelo Escritório 

Internacional de Museus da Sociedade das Nações, dirigida por seu presidente Jules Destree, contou com 

várias sessões de delegados da França, Itália, Grécia, Espanha, Noruega e Inglaterra, e apresentações de 

especialistas representantes de mais de vinte países. 
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mundo inteiro estariam cada vez mais ameaçados, uma das recomendações refere-se à 

uma colaboração internacional no que diz respeito às técnicas de conservação e ainda 

salienta o papel da educação nesse processo: 

 

A conferência, profundamente convencida de que a melhor garantia de 

conservação de monumentos e obras de artes vem do respeito e do interesse 

dos próprios povos, considerando que esses sentimentos podem ser 

grandemente favorecidos por uma ação apropriada dos poderes públicos, 

emite voto de que os educadores habituem a infância e a juventude a se 

absterem de danificar os monumentos, quaisquer que eles sejam, e lhes façam 

aumentar o interesse, de uma maneira geral, pela proteção dos testemunhos 

de toda a civilização. (CARTA DE ATENAS, 1931, p. 04). 

 

      Já em 1933, no IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna também 

realizado em Atenas produziu-se a segunda Carta de Atenas59, nesse caso, considerada 

como um documento que trata da teoria e a da metodologia do planejamento tendo 

como princípio que os valores arquitetônicos do patrimônio histórico deveriam ser 

mantidos de forma a respeitar a singularidade e o passado das cidades, porém introduz a 

questão higienista e funcionalista ao recomendar que o culto â história não deveria 

sobrepor-se à salubridade do ambiente. 

 Fazendo ainda referências, esses documentos que marcariam as diretrizes das 

legislações preservacionistas ao longo do século XX, formaram a base fundamental para 

a crítica ao movimento moderno na arquitetura verificado nas décadas 50 e 60 com seu 

novo tipo de cidade inspirando um processo de renovação urbana.  

Assim, como ponto central desse movimento vigoraram os princípios 

funcionalistas do urbanismo centrados na homogeneidade que impôs os mesmos 

padrões às diversas culturas, fator que contribuía para o desaparecimento das 

identidades urbanas. A crítica também aponta que esses princípios deram origem ao 

zoneamento funcional com a criação de ambientes artificiais e que não consideravam os 

contributos da história e das ciências humanas.  

 No entanto, a partir dos anos 60 intensificaram as críticas a esse movimento 

moderno na arquitetura e os princípios das cartas patrimoniais deram início ao processo 

de valorização do ambiente urbano tradicional e os olhares se voltaram especialmente 

para os centros históricos das cidades. Conferindo que no ano de 1957, tem-se como 

exemplo a política de salvaguarda do centro histórico de Assiz; já no ano de 1962 na 

                                                             
59 A Carta de Atenas de 1933: como é chamado este documento, trata as cidades sob o ponto de vista de 

arquitetos, que reunidos, buscam responder aos problemas urbanísticos causados pelo rápido crescimento 

das cidades. A Carta, de modo geral, analisa o estado atual e crítico das cidades, propondo aspectos que 

deveriam ser respeitados para a melhoria da estrutura urbana. 
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França, as leis para a criação de perímetros nas áreas históricas das cidades davam 

especial atenção ao controle sobre as obras que pudessem descaracterizar o patrimônio 

histórico. Fatos esses que se consolidaram com a Carta de Veneza de 196460, com 

recomendações acerca da conservação e do restauro de monumentos e sítios, bem como 

os aspectos relacionados à sua utilidade social e adaptações funcionais. 

 Os eventos acima mencionados testificam que nos anos 60 o impulso inicial foi 

dado às políticas de salvaguarda dos centros históricos frente à necessidade de 

contenção do movimento de renovação urbana que se alastrava pelas cidades europeias.  

 Desse modo, na década de 70, o Plano de Bolonha na Itália para a revitalização 

do seu centro histórico tornou-se uma referência para os projetos de salvaguarda, tendo 

sido citado como exemplo na Declaração de Amsterdã de 197561; a importância desse 

plano fundamenta-se nas diretrizes de reabilitação a ser realizada sem modificações 

significativas da composição social dos moradores, como uma forma de resistência de 

um modo tradicional e autêntico de viver, bem como no combate ao chamado processo 

de gentrificação: 

 

O termo gentrificação, no sentido dado por autoras como Zukin (2000) 

e BidouZachariasen (2007), designa intervenções urbanas como 

empreendimentos que elegem certos espaços da cidade considerados 

centralidades e os transformam em áreas de investimentos públicos e 

privados, cujas mudanças nos significados de uma localidade histórica faz do 

patrimônio um segmento do mercado. Os processos de gentrificação 

culminam na valorização imobiliária, implicando na instalação de comércios 

com mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e na impossibilidade 

de permanência de moradores com menores recursos financeiros, sendo 
assim substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, elitizando o 

local. (RANGEL, 2015, p. 4). 

 

 Além da perspectiva do centro histórico como uma parte integrante da cidade 

contemporânea e não uma espécie de museu ao ar livre ou cenografia para atender aos 

interesses do turismo e do entretenimento; mas, salientando a importância da função 

ativa na vida coletiva e o envolvimento dos moradores nos processos de revitalização. 

Portanto, aspectos importantes que o Plano de Bolonha trouxe para a pauta das 

discussões sobre preservação e restauração dos sítios históricos, ocasionando de certa 

maneira, o entrelaçamento das legislações protetivas aos aspectos sociais envolvidos 

nesses espaços. 

                                                             
60 A Carta de Veneza: aprovada no II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos 

Monumentos Históricos, reunidos em Veneza de 25 a 31 de maio de 1964. 
61 Declaração de Amsterdã de 1975: resultante do Congresso do Patrimônio Europeu, ocorrido em 

outubro de 1975, considerado o Ano Europeu do Patrimônio Arquitetônico. 
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 Ainda dentro dessa perspectiva, outra questão levantada na Declaração de 

Amsterdã foi a ideia de que a revitalização dos sítios históricos deveria abranger todos 

os edifícios de valor histórico e cultural, desde os mais modestos aos mais prestigiados, 

no intuito de fazer valer a ideia de manter a estrutura social dos residentes como forma 

de que todos os estratos da população fossem beneficiados pelos investimentos públicos 

nessa área. E, em 1976, a Recomendação de Nairóbi62, consolida essa visão da função 

dos centros históricos na vida contemporânea mantendo atividades tradicionais de 

comércio e habitação, com respeito às especificidades sociais, urbanísticas e a 

capacidade de acolhimento de funções compatíveis. 

 Dessa forma que, no Novo Urbanismo das décadas de 70 e 80, novas ideias e 

conceitos relacionados à reabilitação, revitalização e requalificação promoveram um 

urbanismo alternativo focado mais na questão das raízes culturais dos indivíduos do que 

nos aspectos de ordem técnica envolvidos na questão de conservação e restauração. 

Como defesa da revitalização dos centros históricos, apontavam que esse processo 

melhoraria o funcionamento de toda a cidade, preservaria o patrimônio histórico como 

parte integrante da memória coletiva e da identidade cultural das comunidades. 

 Essa vertente de pensamento não foi capaz de impedir que os centros históricos 

se transformassem também em espaços a serem consumidos e, portanto, estritamente 

ligados aos aspectos econômicos. O turismo como alternativa econômica para as 

cidades históricas tornou-se um dos pilares para a produção de imagens urbanas 

positivas, os cartões-postais que privilegiam as características simbólicas em detrimento 

dos problemas reais enfrentados pela sociedade.  

Há aqui uma relação estreita entre o simbólico e o consumo, com os lugares de 

memória adquirindo efeitos promocionais, os centros históricos são abordados dentro de 

um contexto imaginário com a necessidade constante de afirmação de suas 

especificidades e singularidades. Para Tereza Barata Salgueiro63, essas operações 

adquiriram caráter pontuais como a transformação de ruas em calçadões para pedestres, 

instalação de bares, lojas e equipamentos de cultura e lazer, restrições quanto ao uso de 

automóveis, etc. 

 

A procura da heterogeneidade, do pequeno, do personalizado, do 

diferente são um modo de pôr em causa a cidade estandardizada dos grandes 

                                                             
62 Recomendação de Nairóbi: resultante da 19ª. Sessão da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos 

históricos e sua função na vida contemporânea. 
63 BARATA SALGUEIRO, Tereza, 1999, op. cit.  
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projetos, das grandes alturas, do impessoal e massificado, que se produz nas 

novas urbanizações da periferia e leva à valorização de espaços antigos, que 

assim renascem para novos destinos. (BARATA SALGUEIRO, 1999). 

 

No âmbito brasileiro, a Carta de Petrópolis, resultante do 1º Seminário Brasileiro para a 

Preservação e Revitalização dos Centros Históricos e publicada no Caderno de Documentos nº 3 “Cartas 

Patrimoniais” do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Ministério da Cultura em 1995, 

traz uma compilação das metas já apresentadas nas cartas anteriormente citadas, e conceitua centro 

histórico como o espaço que concentra testemunhos do fazer cultural da cidade em 

diversas manifestações; sendo a delimitação apenas para efeitos operacionais, visto que 

toda a cidade é um organismo histórico.  

Em Cartas Patrimoniais, no seu conjunto de metas, é enfatizada a perspectiva da 

permanência das populações residentes e das atividades tradicionais como interesse 

maior sobre as pretensões de transformar esses espaços em usos exclusivamente 

culturais; a participação da comunidade na realização dos inventários e nas decisões de 

planejamento é incentivada enquanto princípio do exercício da cidadania e tem por 

finalidade o fortalecimento dos vínculos em relação ao patrimônio. 

Somadas à Carta de Petrópolis, outras recomendações surgidas nas convenções 

internacionais a respeito do patrimônio histórico e cultural constituíram em importantes 

documentos para a reflexão sobre as origens e a trajetória das políticas preservacionistas 

dos centros históricos no Brasil, dentro de um contexto de proliferação dos movimentos 

ditos modernos na arquitetura, que pregavam a renovação urbana através de processos 

contínuos de destruição dos antigos edificados para darem lugar a novos projetos 

arquitetônicos supostamente imbuídos dos símbolos do progresso material das cidades e 

como forma de romper com o passado que, nesse caso, representaria o atraso e a 

obsolescência.  

Dessa forma, os processos de tombamento e as políticas preservacionistas assinalam 

a ressignificação dos centros históricos no contexto das cidades atuais, antes 

referenciais simbólicos dos poderes político e religioso, hoje referenciais simbólicos da 

história, da cultura e da memória. Assim, os discursos sobre a perda relacionam as 

possíveis demolições das construções nesses espaços como a destruição da própria 

memória. 

Nesse sentido passa-se a análise do processo de tombamento do Centro Histórico de 

Cuiabá, como parte do processo de caráter nacional empreendido pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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2.2 De Centro a Centro Histórico 

 

O espaço que atualmente é denominado Centro Histórico de Cuiabá constitui-se 

em uma área delimitada, através de pesquisas históricas, durante o processo de 

tombamento realizado pelo IPHAN. Porém, antes de receber tal definição, a área 

sempre foi reconhecida como o centro da cidade, onde desenvolvem-se, especialmente, 

atividades comerciais e administrativas.  

Assim, depreende-se que após o tombamento, o centro agregou mais uma 

função, tendo como referência a história da cidade e, portanto, lugar de memória e de 

manifestações culturais.   

 

Nesses termos, apresenta-se uma abordagem sobre o processo de transformações 

urbanas da cidade de Cuiabá ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, até a conclusão do 

seu processo de tombamento. Para tanto, além da legislação, as pesquisas realizadas por 

arquitetos e historiadores locais, forneceram perspectivas importantes para a apreensão 

do tema. 

Inicialmente, para compreensão da evolução urbana de Cuiabá, recorre-se aqui 

ao argumento de ordem histórico-cronológico, na medida que apresenta as mutações 

operadas na configuração urbanística desde a fixação do arraial bandeirante para a 

exploração aurífera (1721), até a homologação do processo de tombamento da 

espacialidade na cidade definida como o seu centro histórico (1992). 

 

Portanto, a cidade de Cuiabá tem suas origens nos arraiais formados por 

bandeirantes provenientes da Vila de São Paulo de Piratininga, que adentravam os 

sertões ultrapassando os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas (1494) entre 

Portugal e Espanha, tendo suas atividades relacionadas à expansão territorial através das 

bandeiras de escravização de indígenas e busca de riquezas minerais.  

 Nesses termos, a fase de colonização das terras a oeste no final do século XVI e 

início do século XVII, está relacionada a esse movimento o bandeirantismo, que tem 

suas origens na fundação da Vila de São Paulo. Em 25 de janeiro de 1554, os padres 

jesuítas Manuel da Nóbrega e seu irmão José de Anchieta fundaram o Colégio de São 

Paulo no Planalto de Piratininga e em torno deste ocorreria o povoamento da região.  
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Fig. 1: Plano do Cuyabá, 1770- 1777.  

 

Fonte: FREITAS, 2011. 

 

 



54 
 

Figura 2: Evolução Urbana de Cuiabá (1722-2010). 

Fonte: IPDU, Prefeitura Municipal de Cuiabá 
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 Logo de acordo com autora Luiza Volpato64, o bandeirantismo pode ser 

compreendido a partir das características próprias apresentadas pelo modo de vida 

desenvolvido durante a ocupação dessa região serrana, em contraste com aquelas 

observadas na ocupação do litoral durante o processo de colonização portuguesa. No 

Planalto, a base econômica consistia na produção de gêneros de subsistência e quase 

sem participação no comércio colonial de exportação e importação, daí a necessidade de 

determinados produtos serem aos poucos substituídos pela implantação de um sistema 

de produção própria. Quanto ao produto considerado mais caro e de difícil acesso pelos 

moradores da região, a mão-de-obra escrava africana, a alternativa encontrada foi a 

escravização da mão-de-obra indígena. 

 Fazendo referência ainda a Luiza Volpato, a utilização dessa mão-de-obra 

indígena não foi específica dessa região, sendo que as tentativas de escravização 

ocorreram desde o início da implantação do sistema colonial português nas terras 

brasileiras, a prática ocorria de forma diferenciada dependendo da região e de 

determinados períodos. 

 

Essa diversidade de utilização da mão-de-obra e no tipo de mão-de-

obra se firmou, desde cedo, entre o litoral e o interior da Capitania de São 

Vicente. À medida que não tinham condições de importar negros africanos, 

os colonos do planalto abasteceram-se de nativos para atender a demanda de 

força de trabalho. (VOLPATO, 1985, p. 30). 
 

 Outro aspecto a considerar, bastante discutida na historiografia sobre o início da 

colonização portuguesa das terras brasileiras, era a esperança de encontrar metais 

preciosos. Paralelo ao estabelecimento do complexo agroexportador de açúcar no litoral 

do Nordeste, as marchas para o interior do território eram constantes na busca por 

riquezas minerais motivadas pelas descobertas iniciais dos espanhóis em seus territórios 

na América. 

  

 Nas entradas paulistas pelo interior do Brasil, buscavam os 

bandeirantes, além de índios, metais e pedras preciosas: ouro, prata e 

diamante. A descoberta de minérios se deu no final do século XVII. O 

primeiro achado aurífero ocorreu nas Minas Gerais, de onde foi extraída 

grande quantidade de ouro e diante e onde floresceu, em consequência, uma 

efervescente vida urbana, especialmente na então capital, Vila Rica (Ouro 

Preto), e nas vilas, como Mariana, Congonhas do Campo e Sabará. 
(SIQUEIRA, 2002, p. 27). 

 

                                                             
64 VOLPATO, Luiza. Entradas e Bandeiras. São Paulo: Global, 1985. 
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 Nessa perspectiva, quanto aos territórios onde seria fundada a Vila do Senhor 

Bom Jesus de Cuiabá, estes constituíam ainda posse da Espanha através do Tratado de 

Tordesilhas assinado ainda em 1494. O povoamento da região não foi empreendido 

pelos espanhóis, sendo considerado territórios de difícil avanço frente a presença de 

grandes contingentes de sociedades indígenas, o que tornava a região um espaço de 

interesses e disputas principalmente pelos jesuítas, que objetivavam a catequização dos 

índios, e bandeirantes em busca de mão-de-obra escrava e descoberta de metais 

preciosos. 

Assim, os primeiros bandeirantes paulistas a atingirem a região foram Manoel de 

Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva; os pesquisadores apontam que estes 

teriam fundado o Arraial de São Gonçalo na confluência dos rios Coxipó-Mirim e 

Cuiabá entre os anos de 1673 e 1682. Mais tarde, no ano de 1717, o filho de Manuel de 

Campos Bicudo, Antônio Pires de Campos retornou ao local para aprisionar os índios 

Coxiponé, grupo que ora é denominado de bororo.  

 Para os antropólogos e linguistas o nome da cidade refere-se à palavra bororo 

Ikúia Pa que significa lugar da pesca com arpão, em referência ao nome do Rio Cuiabá. 

A designação Coxiponé dada aos Bororo pelos bandeirantes, refere-se à palavra Kujibo 

Po que significa Córrego do Mutum, correspondente ao Rio Coxipó onde os primeiros 

veios auríferos foram encontrados na região em que se fundaria o Arraial da Forquilha, 

atual Coxipó do Ouro. 

 Segundo Silva-Freitas65, os registros indicam que entre os anos de 1673 e 1682 

as primeiras bandeiras paulistas atingiram o Rio Cuiabá, sendo estas lideradas pelos 

bandeirantes Manoel de Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva, subiram até a 

confluência do Rio Cuiabá com o Rio Coxipó-Mirim onde acamparam e deram o nome 

ao local de São Gonçalo. Nessa mesma expedição encontrava-se o filho de Manoel de 

Campos Bicudo, Antônio Pires de Campos que retornaria ao mesmo local no ano de 

1716 seguindo os caminhos de seu pai, e rebatizando-o de São Gonçalo Velho. Nesse 

local teria ocorrido os primeiros contatos entre os indígenas e os bandeirantes paulistas, 

que resultaram no aprisionamento desses índios para utilização como mão-de-obra 

escrava em São Paulo.  

                                                             
65 SILVA, Paulo Pitaluga Costa; FREITAS, Moacyr. Quadros históricos de Mato Grosso: Período 

Colonial. Cuiabá (s.n.), 2000. 
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 Desse modo, no ano de 1719, há o registro de outra bandeira atingindo essa 

região, esta capitaneada por Pascoal Moreira Cabral, no mesmo intuito de capturar mais 

índios: 

 

A bandeira de Pascoal Moreira Cabral seguiu no encalço desses 

índios, dando-lhes violenta guerra, na qual foram perdidos muitos homens, de 

lado a lado. Depois de serem socorridos por outra bandeira capitaneada pelos 

irmãos Antunes Maciel, resolveram seguir para o Arraial de São Gonçalo 

Velho, ou Aldeia Velha, onde haviam deixado alguns homens acampados. 

Logo após uma das refeições, alguns integrantes dessa bandeira, lavando os 

pratos nesse rio, encontraram, casualmente, pepitas de ouro. Estavam 

descobertas as minas em território mato-grossense. (SIQUEIRA, 2002, p. 

30). 

 

O local onde seria constituído o núcleo urbano de Cuiabá, foi palco da 

descoberta do terceiro veio aurífero na região. Através das crônicas de José Barboza de 

Sá66 (1975), é que os historiadores consideram possível a reconstituição histórica da 

formação da cidade de Cuiabá, fazendo das mesmas fontes indispensáveis: 

 

[...] fez Miguel Sutil, natural de Sorocaba, viagem para uma roça que tinha 

principiado na borda do Cuiabá, [...] lá chegando, plantou o seu roçado e 
mandou dois índios carijó buscar mel com seus machados e cabaças. 

Chegaram ao rancho alta noite sem mel. Pelejando o amo com eles por 

gastarem o dia sem montaria, respondeu o mais ladino: “Vós viestes buscar 

ouro ou mel?”, e perguntando-lhe o amo onde estava o ouro, meteu a mão no 

seio de um jaleco de baeta que tinha vestido e cingido com uma cinta, tirou 

um embrulho de folhas, entregou-o ao amo que, abrindo-o, achou vinte e três 

granetes de ouro que pesaram cento e vinte oitavas. O carijó disse que achara 

muito daquilo.[...] Guiados por eles, chegaram ao lugar onde se acha esta 

Vila do Cuiabá, que era coberta de mato cerrado com grandiosos arvoredos, 

no lugar hoje chamado Tanque de Arnesto e tornado com a capela de Nossa 

Senhora do Rosário, que era campestre, mostrou o índio o seu invento, onde 

logo foram vendo ouro sobre a terra e, apanhando-o às mãos [...] tornaram 
pública a descoberta [...] todos e mudarem-se para este sítio a que chamaram 

Lavras do Sutil, onde foram formando Arraial e desfrutando a lavra que foi a 

mancha de ouro mais copiosa que se tem achado em todo o Brasil[...](SÁ, 

1975, p. 14-15). 

 

Dentre as reflexões apontadas sobre Cuiabá, no caderno Evolução Urbana de 

Cuiabá/IPDU67  aborda de maneira sucinta os aspectos mais relevantes da formação da 

cidade. Através do qual pode-se reconstruir o panorama das primeiras construções e das 

ruas que compõem o traçado urbano do século XVIII e que foi demarcado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como os limites do Centro Histórico de 

Cuiabá tombado e protegido pela legislação federal. 

                                                             
66 SÁ, José Barboza de.  Relação das povoações do Cuiabá e Mato Grosso de seus princípios até os 

presentes tempos. Cuiabá: EdUFMT, 1975. 
67 CUIABÁ. Prefeitura Municipal de Cuiabá / Evolução Urbana de Cuiabá. / IPDU - Instituto de 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Cuiabá: 2010. 
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No ano de 1723, nas proximidades do córrego, num lugar plano e mais 
elevado, foi construída a Igreja Matriz, dedicada ao Senhor Bom Jesus de 

Cuiabá. Próximo às minas, os escravos construíram uma capela dedicada a 

São Benedito. As minas e a Igreja Matriz foram importantes focos de atração 

do povoamento da cidade no sentido Leste-Oeste. Assim orientadas, foram 

surgindo ruas paralelas ao córrego da Prainha, aproveitando as curvas de 

nível do terreno, e nelas levantadas as primeiras habitações que 

consolidariam o espaço urbano de Cuiabá. (IPDU, 2010, p. 13). 

 

Segundo o historiador Carlos Rosa, no ano de 1727 o governador da Capitania de 

São Paulo, Rodrigo César de Menezes, chegou ao arraial. Com a sua elevação à 

condição de vila, logo foram instalados os símbolos do poder metropolitano no 

quadrilátero da Igreja Matriz: o Pelourinho, a Casa de Câmara e a residência do 

ouvidor; as ruas de cima (atual Pedro Celestino) e a rua de baixo (atual Calçadão 

Ricardo Franco) ligavam o Largo da Matriz ao Largo da Mandioca (atual Praça da 

Mandioca) que, a partir de 1737, seria a porta de entrada na vila com a conclusão da via 

terrestre para Goiás68.  

Portanto, nessa época, o estilo arquitetônico registrado com a tipologia colonial, 

segundos estudos de Conte e Freire69, não era propriamente um estilo, mas caracterizam 

as construções de arquitetura tradicional com as técnicas de taipa e adobe. 

 

São construções austeras e despojadas em que predominam os cheios 

(paredes) sobre os vazios (portas e janelas). Os batentes das portas e janelas 

são de madeira larga e possuem também função estrutural, isto é, de 
sustentação do imóvel. As coberturas são em telha cerâmica tipo canal, 

jogando a água diretamente na rua, formando diversos tipos de beirais. As 

casas são construídas no alinhamento do lote e coladas umas às outras. De 

maneira geral, o Centro Histórico de Cuiabá é constituído por exemplares 

arquitetônicos de tipologia colonial. Por se tratar de uma arquitetura 

despojada, muitos imóveis desse tipo foram descaracterizados. No entanto, 

nas imediações da Praça da Mandioca, podem ser observadas muitas casas 

coloniais. (CONTE; FREIRE, 2005, p. 47). 

 

Ainda, seguindo as descrições históricas apontadas pelo caderno Evolução Urbana 

de Cuiabá/IPDU, observa-se as principais transformações apresentadas durante o século 

XIX: 

 

Elevada à categoria de cidade em 1818, Cuiabá seria logo depois, em 

1836, declarada oficialmente capital provincial, fato decisivo na configuração 

e fixação de suas características urbanísticas: a construção de edifícios 

públicos diversificou e enriqueceu o repertório arquitetônico, tornando o 

desenho urbano nítido.(...) O movimento urbanístico decorrente da 

                                                             
68 ROSA, Carlos. Evolução Urbana de Cuiabá: notas históricas. In: Ministério da Cultura/IPHAN. 

Departamento de Promoção. Estudos de tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN, 1995. Cadernos de 

documentos nº 2. 
69 CONTE; FREIRE, 2005, op. cit. 



59 
 

transferência da capital para Cuiabá contribuiu para que, no início do século 

XX, a cidade começasse a ganhar as características de metrópole que tem 

hoje.  

Na segunda metade do século XIX, a Guerra do Paraguai repercutiu 

na fisionomia da cidade. No Porto Geral, às margens do Cuiabá, assentou-se 

o acampamento militar Couto Magalhães, dando origem à formação de um 

bairro popular que atingiria grande densidade populacional na primeira 

metade do século XX. Em frente ao Porto, na margem direita do rio Cuiabá, 

formou-se novo núcleo urbano, a partir das instalações militares de um 

acampamento e de uma prisão.  (IPDU, 2010, p. 14). 
 

 Na descrição acima, percebe-se que há dois eventos que deixariam marcas no 

espaço urbano de Cuiabá: no início do século XIX, a transferência da capital de Vila 

Bela da Santíssima Trindade, sede do governo desde a criação da Capitania de Mato 

Grosso em 1748, para Cuiabá; e na segunda metade do século XIX, a guerra da Tríplice 

Aliança (Argentina, Brasil e Uruguai) contra o Paraguai de 1865 a 1870. 

Nestes termos, de acordo com Luiza Volpato70, por volta de 1850, o espaço 

urbano de Cuiabá era formado pela Freguesia da Sé (atual região do centro histórico), 

Freguesia de Pedro II (atual região do Porto) e os seus arredores: Mandioca, Baú, 

Lavapés e Mundéu. Referindo-se às características das construções nesse período, a 

autora as define como bastante simples, mesmo aquelas das pessoas mais abastadas, 

existindo alguns sobrados de aparência mais sofisticada. É sobre esse conjunto 

urbanístico e arquitetônico, onde as referências de moradores e viajantes sugerem uma 

cidade simples e interiorana, que as ideias de progresso e modernidade se fariam mais 

presentes a partir da segunda metade do século XIX, produzindo discursos e legislações 

em descompasso com a realidade dos modos de vida praticadas.  

Ressalta ainda a autora que, entre esses discursos, principalmente oriundos dos 

membros das classes mais abastadas e de alguns políticos, estariam presentes 

apontamentos sobre um novo paradigma de cidade enquanto símbolo de “civilização” 

em contraposição aos aspectos considerados marcas do “atraso”, desde a configuração 

urbana aos modos de vida da população cuiabana.  

Frente aos fatores apontados como responsáveis pela situação da cidade naquele 

momento, estaria a sua distância em relação aos demais centros urbanos do país, o que 

gerou a ideia presente em muitos discursos do isolamento de Cuiabá e a necessidade de 

buscar soluções para essa questão. A livre navegação pelos rios da Bacia Platina seria 

apontada como elemento decisivo para os projetos de interligação de Cuiabá e demais 

                                                             
70 VOLPATO, Luiza. Cativos do Sertão, vida cotidiana e escravidão em Cuiabá em 1850-1888. São 

Paulo: Editora Marco Zero; Cuiabá: EdUFMT, 1993. 
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núcleos urbanos da Província de Mato Grosso com a capital do Império, Rio de Janeiro, 

com o porto de Santos e consequentemente com o mercado internacional. 

 Ainda, na temporalidade em questão, segundo a historiografia, Cuiabá passa por 

um processo de mudança econômica, que marcaria também seu espaço urbano. 

Tomando como exemplo o abastecimento de água na cidade, os projetos de 

encanamento incluíram a construção de chafarizes e bicas em diversas partes da cidade. 

Presente no entorno do Centro Histórico na área Bispo Dom José, nome da atual praça, 

encontra-se o Chafariz do Mundéu, tombado pelo Estado através da portaria 23/79 de 

1980: 

 

Figura 3: Chafariz do Mundéu 

 

Fonte: Prefeitura de Cuiabá. 

 

 

A construção do chafariz teve início em 28 de novembro de 1871, e 

recebeu o nome do Bairro, “Chafariz do Mundéu”.  

A obra foi projetada pelo engenheiro militar Francisco Nunes da Cunha, 

ficando sua execução entregue à responsabilidade de uma comissão 

constituída pelo Comendador Henrique José Vieira e outros. Até 1910 o 

Chafariz forneceu água à população do centro da cidade.  
Com o fim da mão-de-obra escrava e a inauguração do sistema de 

abastecimento hidráulico, caiu em desuso, mas até hoje conserva suas 

características arquitetônicas originais. 

Decorrido alguns anos de sua construção na Praça Bispo Dom José, onde está 

localizado o Chafariz, foi construído um terminal rodoviário, que 

comprometeu a estética da praça e a visualidade do bem tombado, que deixou 

de ser admirado pela população. A prefeitura desmanchou o terminal em 

2005 e a Praça foi recuperada, ganhando um obelisco com a imagem do bispo 

que emprestou o nome à praça, possibilitando aos transeuntes visibilidade do 

bem cultural. (LACERDA, 2008, p. 71). 
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Figura 4: Chafariz do Mundéu 

 
Fonte: Tita Mara Teixeira/G1. 

 

 

 Outro setor que receberia atenção do poder público enquanto símbolo de 

modernidade, foi a iluminação. Conforme a Elizabeth Madureira de Siqueira71, na 

porção mais central da cidade, a iluminação passou a ser primeiro a querosene, e depois 

a gás, substituindo os candeeiros e lampiões movidos com azeite de peixe. 

 Ainda sobre as transformações verificadas no espaço urbano de Cuiabá no final 

do século XIX, Cristiane Cerzósimo Gomes 72 analisa aspectos relativos a imigração 

italiana para a capital pelas vias abertas na Bacia do Prata, identificando e localizando 

esse movimento migratório através dos vestígios que permaneceram no Centro 

Histórico, principalmente na instalação das Casas Comerciais nesse espaço.  

Considerada a categoria que teve maior peso na fixação desses imigrantes em 

Cuiabá, a comercialização de produtos diversificados oriundos principalmente da 

Europa, tiveram impacto no crescimento urbano verificado no período. Além disso, as 

Casas Comerciais também funcionavam como sedes bancárias e de empresas de 

navegação fluvial, interligando várias áreas de atuação ligadas ao movimento 

proporcionado pela abertura da navegação.  

 Frente a esse “boom” econômico e de modernidade em Cuiabá, um dos “bens” 

arrolados no processo de tombamento do Centro Histórico, situado na esquina da Rua 

Campo Grande com o Calçadão da Ricardo Franco, encontra-se o sobrado que abrigou 

um dos mais importantes Casas Comerciais representativas desse período e fundada por 

imigrantes italianos, a Casa Orlando: 

 

                                                             
71 SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso, da ancestralidade aos dias atuais. 

Cuiabá: Ed. Entrelinhas, 2002. 
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Figura 5: Casa Orlando 

 

Fonte: Paulisson Miura, 2018. 

 

O seu estilo arquitetônico lembra as construções europeias. O acesso à 

Casa Orlando era feito por várias entradas, pelas duas ruas, que tomou como 

espaço em sua edificação. Na parte inferior, a fachada era formada por quinze 

portas, em forma de arcos, emolduradas com baixo relevo e divididas por 

colunas e capitéis romanos. No andar superior, em conformidade às aberturas 

e pilares da parte inferior, estavam dispostas portas retangulares, também 

separadas, umas das outras, por colunas e capitéis gregos, contrastando os 

estilos e formatos na mesma construção. As sacadas, em alvenaria maciça 
vazada, com parapeitos ornamentados, sobressaíam alternadamente. E, para 

completar, uma platibanda contornava toda a edificação, camuflando o 

telhado e compondo ornamentalmente a fachada. (GOMES, 2005, p. 58). 

 

 Nesses termos, conforme Conte e Freire73, esse é um exemplo do estilo 

arquitetônico Eclético que começa a fazer parte da cidade de Cuiabá no final do século 

XIX e primeiras décadas do século XX, tendo por característica principal a base 

neoclássica com o excesso decorativo nas edificações: 

 

Estilo muito combatido pelo movimento modernista que o precedeu, 

exatamente por esses excessos e por não refletir as novas técnicas 

construtivas existentes. Em Cuiabá, muitas construções tradicionais coloniais 

tiveram suas fachadas neoclassicisadas ou ecletizadas. (CONTE; FREIRE, 

2005, p. 48). 

 

 Exemplo do processo citado pelo autor, de ecletização da arquitetura cuiabana é 

a Casa Barão de Melgaço74, localizada na área do entorno Setor Barão de Melgaço, 

construída em 1802. Foi a residência do almirante Augusto Leverger por 43 anos, citado 

como um dos comandantes do Batalhão dos Voluntários da Pátria, mobilizados para a 

                                                             
73 CONTE; FREIRE, 2005, op. cit. 
74 Tombamento estadual através da portaria nº 13/98 de 1998. 
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defesa da capital durante a Guerra do Paraguai, mesmo sem ter ocorrido os confrontos 

na cidade, o almirante receberia muitas homenagens como salienta Elizabeth Madureira 

de Siqueira75 entre elas o título de nobreza Barão de Melgaço e assumido a presidência 

da Província por cinco vezes: 

 

Figura 6: Casa Barão de Melgaço 

 

Fonte: Arquivo Olhar Direto, 2016. 

 

 

Atualmente a casa apresenta características de arquitetura eclética. A 

troca de beirais pelas platibandas, juntamente com a troca de porta e janelas, 

deu ritmo e equilíbrio ao edifício, o acréscimo de relevos geométricos, 

novidade oriunda dos grandes centros urbanos para dar maior requinte na 

decoração das fachadas, que contornam a entrada, assim como as aberturas 

do prédio. O valor histórico da casa fez com que ela fosse mantida, e no que 

foi possível, o mais próximo do original, fazendo dela não apenas um espaço 

de cultura literária, como também um bem arquitetônico, uma edificação 
eclética, revelando as várias épocas por que passou e seus modismos. 

Atualmente na Casa Barão de Melgaço funcionam o Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso e a Academia Mato-Grossense de Letras. 

(LACERDA, 2008, p. 46). 

 

 Assim, diversos autores avaliam que nas primeiras décadas do século XX, a 

cidade teria passado por algumas transformações, porém o conjunto urbanístico que 

compõem atualmente o seu Centro Histórico, permanecido sem grandes alterações.  

 Conforme IPDU76, o fator econômico que marcou esse período no estado de 

Mato Grosso, o declínio das usinas de cana-de-açúcar e da exportação da borracha, pode 

ser apontado responsável pela estagnação da cidade de Cuiabá no período em questão.  

Um ciclo de movimentação da economia e consequentemente da vida urbana 

estava se fechando, tendo se iniciado após a guerra da tríplice aliança contra o Paraguai 
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que abriria as vias de navegação pela Bacia Platina e que foi apontada como momento 

crucial para a integração da província de Mato Grosso com os grandes centros urbanos 

do país e com o mercado internacional. A materialização desse processo pôde ser 

verificada com a instalação de diversas Casas Comerciais no Centro de Cuiabá, 

conforme apontadas anteriormente. 

 

Considerando que o comércio ganhara um cunho internacional, 

faziam-se necessários pontos ou agências bancárias, através dos quais as 

diferentes moedas eram negociadas. Assim, as Casas Comerciais mato-

grossenses faziam, muitas vezes, o papel de bancos, a fim de sustentar seus 
negócios. Por outro lado, as mercadorias que chegavam e saiam da Província 

de Mato Grosso, utilizavam o sistema de transporte fluvial como único 

recurso. Essas Casas Comercias, interessadas em garantir o abastecimento 

regular dos produtos, investiram nesse setor, chegando muitas delas a serem 

proprietárias de lanchas e navios. Algumas empresas comerciais possuíam, 

sob arrendamento ou compra, grande extensão de terras de onde eram 

extraídas a poaia, o látex ou onde era criado gado de forma extensiva. 

(SIQUEIRA, 2002). 

 

 Desse modo, a inserção de Mato Grosso na economia internacional pode ser 

constatada através da exportação de gêneros oriundos do extrativismo. Dentre esses 

produtos a erva-mate foi um dos destaques do período em questão, utilizada para a 

produção de chás, chimarrão e tereré. Os ervais nativos nas regiões fronteiriças entre a 

província de Mato Grosso e o Paraguai começaram a ser explorados nos moldes 

empresariais a partir de 1878, com o estabelecimento da Companhia Mate Laranjeira, 

que fazia a extração e enviava para a Argentina, onde era industrializada antes de seguir 

para a Europa. Essa empresa era a grande arrendatária das terras junto ao governo 

estadual onde desenvolvia-se a erva-mate. 

 Outro produto retirado na região foi a poaia, raiz rica em emetina uma 

substância usada na produção de medicamentos. Sendo nativa em diversas extensões do 

território mato-grossense, o arrendamento das terras junto ao governo estadual permitiu 

a instalação de empresas de extração e preparação para a exportação da poaia.  

 E para completar o quadro extrativista predominante no período, o látex como 

matéria-prima para a indústria de pneus, também estava presente nos territórios mato-

grossenses que fizeram parte da chamada “febre da borracha” que perdurou nas últimas 

décadas do século XIX até o início do século XX, sendo que a partir de 1913 a borracha 

brasileira entrou em processo de decadência com a preferência pela borracha produzida 

na Ásia. 
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 As usinas de cana-de-açúcar tiveram seu auge em terras mato-grossenses no 

final do século XIX e início do século XX, também como consequência da abertura da 

navegação pela Bacia Platina quando a importação do maquinário se tornou mais 

acessível. Os antigos engenhos transformados em usinas instalaram-se em várias regiões 

para produzir açúcar, rapadura, álcool e aguardente; algumas destacaram-se no cenário 

político e econômico de Mato Grosso, como as Usinas Itaici, Ressaca e Conceição, 

sendo objetos de estudos de alguns historiadores não apenas pela importância 

econômica que tiveram, mas pela complexidade de relações de trabalho nelas 

estabelecidas.  

Conforme aponta Elizabeth Madureira de Siqueira77, sobre a Usina Itaici de 

propriedade de Antônio Paes de Barros: 

 

As máquinas foram instaladas no final do século XIX, quando a usina 

começou a funcionar nos moldes industriais. Para receber esse equipamento e 

garantir uma produção razoável, Paes de Barros equipou o estabelecimento, 

também, com construções que pudessem garantir uma efetiva e constante 

mão-de-obra. Para isso, mandou edificar, além da sede da usina – residência 

da família do proprietário -, casas para os empregados mais graduados, dos 

guarda-livros e do gerente, casas para empregados sem graduação, padaria, 

escola, farmácia, barracão comercial onde eram vendidas mercadorias de que 

os funcionários necessitavam (...). Pelo considerável poder econômico de seu 
proprietário, mandou ele cunhar moedas próprias para circularem somente no 

interior da Usina Itaici. (SIQUEIRA, 2002, p. 112-113). 

 

Ainda segundo a mesma autora, a decadência da produção açucareira em Mato 

Grosso ocorreu por volta de 1933, quando o governo federal passou a subsidiar somente 

as usinas que tivessem uma produção acima de 1.000 sacas anuais, o que deixava de 

fora a maioria das usinas da região que eram de pequeno e médio portes. 

 Considerando esse cenário econômico é que o IPDU78 destaca, em sua análise 

acerca do desenvolvimento urbano de Cuiabá no início do século XX, os seguintes 

apontamentos: 

 

Com o declínio da economia das usinas de cana-de-açúcar e da 

exportação da borracha, Cuiabá conheceu período de profunda estagnação 

econômica. A cidade ensimesmada passou a estado de quase isolamento, não 

se operando nela nenhuma mudança urbana por largo tempo.  
Em contrapartida, curiosamente, fez-se o letargo econômico 

acompanhar do avivamento das tradições cuiabanas, um quê de efervescência 

cultural num certo sentido compensatório da mediocridade da vida 

econômica.  

A cidade, isolada pela reduzida navegação do rio Cuiabá e pela falta 

de estradas, teve intensificadas as relações comunitárias de reciprocidade. A 

                                                             
77 SIQUEIRA, 2002, op. cit. 
78 CUIABÁ, IPDU, op. cit. 
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retomada do crescimento só se daria a partir dos anos 40 do século passado, 

no período da interventoria de Júlio Müller, pela efetiva intervenção do poder 

público no meio urbano. (IPDU, 2010, p. 16). 

 

 Alguns estudiosos sobre a espacialidade cuiabana apresentam o início do século 

XX, como uma continuidade da redefinição da economia mato-grossense, pós-guerra do 

Paraguai, que pode ser verificada na configuração urbana da cidade. Tanto que, para 

Cristiane Cerzósimo Gomes79, nas primeiras décadas do século o espaço urbano foi 

marcado por novas territorialidades constituídas pela presença de imigrantes, tais como 

os italianos: 

 

Ao observar a trajetória de vida desses italianos na cidade de Cuiabá, 

percebe-se que houve, de uma forma ou de outra, uma visível ascensão social 

desses estrangeiros no espaço cuiabano, sendo responsáveis por boa parte das 

transformações ocorridas na cidade de Cuiabá, nesse período. Trabalhando 

em diversos ramos do comércio ou prestando serviços na cidade, pode-se 

dizer que os italianos trouxeram para Cuiabá importantes transformações 

urbanas, dentre as quais destacam-se, além das inovações nos hábitos e 

costumes da vida doméstica, acentuando as diferenciações sociais e práticas 

culturais, o calçamento das primeiras ruas de Cuiabá; os primeiros 

automóveis e meios de transportes coletivos motorizados; a primeira fábrica 
de gelo; os primeiros coches e carros fúnebres; as primeiras padarias; a 

primeira empresa telefônica; o primeiro cinema; e outras novidades que 

foram causando mudanças radicais no comportamento social da cuiabania. 

(GOMES, 2005, p. 143). 

 

 A historiadora Elizabeth Madureira Siqueira80, apresenta em seus estudos os 

benefícios culturais da Primeira República em Cuiabá, destacando a importância da 

construção de dois estabelecimentos escolares na cidade nos anos de 1910 e 1911: 

 

Os estabelecimentos escolares representaram um outro tipo de 

arquitetura que marcou a fase republicana de Mato Grosso. A exemplo, 

temos o famoso Palácio da Instrução, cuja pedra fundamental foi lançada no 

ano de 1911, devendo abrigar dois cursos, em sua parte superior: o Normal, 

de um lado, e o Liceu com o Curso de Letras e Ciências Preparatórias, 

secundário, de outro. Na parte inferior, funcionavam a Biblioteca Pública e a 
Escola Modelo. Esse edifício monumental toma todo um quarteirão e faz 

frente com a Praça da República, posicionando-se ao lado da Matriz. 

Foi também significativa a construção do Grupo Escolar Senador Azeredo, 

situado no 2º distrito de Cuiabá, atualmente distrito do Porto, cuja construção 

data do ano de 1910. (SIQUEIRA, 2002, p. 179). 

 

Nesse sentido, o Palácio da Instrução, edifício construído em estilo eclético e 

inaugurado em 15 de agosto de 1914, constitui-se atualmente um dos bens tombados 

como patrimônio histórico no Centro Histórico de Cuiabá, com grande visibilidade e 

que tem seu espaço ressignificado com usos contínuos pela população local e visitantes, 

                                                             
79 GOMES, 2005, op. cit. 
80 SIQUEIRA, 2002, op. cit. 
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abrigando a Biblioteca Pública Estadual “Estevão de Mendonça”, Secretaria de Cultura 

do Estado e espaços para grandes exposições.  

 

Figura 7: Palácio da Instrução. 

 
Fonte: Secretaria de Cultura de Mato Grosso. 
 

 

  Já o Grupo Escolar Senador Azeredo, revela a autora que o mesmo foi a 

segunda instituição escolar a ser instalado no Estado. Considerado uma construção 

simples conforme o padrão das obras no início do século XX, e funcionou como 

estabelecimento de ensino até o ano de 1975. Conserva as características originais e 

abriga atualmente a Casa do Artesão. 

 

Figura 8: Grupo Escolar Senador Azeredo. 

 

Fonte: Thaynara Rezende/RDNEWS, 2018. 
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, vale destacar outras mudanças ocorridas 

no aspecto urbano da cidade, especialmente, nas primeiras décadas do século XX, 

presentes na obra Centro Histórico de Cuiabá, Patrimônio do Brasil81 como a 

reconstrução da Igreja São Gonçalo do Porto no ano de 1916; a construção da nova 

igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho no ano de 1918, em substituição à antiga 

capela construída de 1726, uma construção neogótica inspirada nas grandes catedrais 

góticas francesas; a construção da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em 1920, pelos 

salesianos italianos no mesmo estilo neogótico e a construção do primeiro templo 

protestante na cidade de Cuiabá a Igreja Presbiteriana, que teve sua pedra fundamental 

lançada em 1921.  

 Dentre essas construções e reconstruções no início do século XX, é interessante 

verificar a ação de pessoas oriundas de outros lugares como a França, a Itália e os 

Estados Unidos, deixando essas marcas presentes na configuração urbana de Cuiabá. 

Sobre a Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, aponta a autora Leilla Borges de 

Lacerda82: 

 

Para alguns historiadores a obra não está concluída, tanto no que diz 

respeito à parte externa como na sua ornamentação. Quanto ao estilo adotado, 

pode-se deduzir que tal opção se deveu a origem de seus idealizadores, 

projetistas e construtores franceses; neogótico de inspiração francesa. É 

possuidora de grande acervo em vitrais e uma destacada rosácea em sua 

fachada principal. O piso é de ladrilho hidráulico, com vários desenhos. A 

igreja é toda construída em pedra e tijolos maciços. A cobertura original era 
em ardósia, trazida da Bélgica. (LACERDA, 2008, p. 72). 

 

 Sobre a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora: 

  

Construída na década de 1920, pelos salesianos italianos, anexa ao 

Colégio São Gonçalo. Próximo dali os franciscanos franceses construíram, no 

mesmo estilo, a Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho. Se tirarmos a torre 

pontiaguda da Nossa Senhora Auxiliadora, poderemos observar que a 
fachada principal de ambas é muito semelhante. Internamente é a única igreja 

de Cuiabá a apresentar abóbadas em aresta, elemento típico do estilo gótico. 

(CONTE; FREIRE, 2005, p. 35). 

 

 O estilo arquitetônico mencionado acima é considerado pelos pesquisadores 

como o “estilo das catedrais”, predominante na Europa durante a Idade Média tendo 

como principais elementos caracterizadores: os temas religiosos, a arte monumental e 
                                                             
81 CONTE; FREIRE, 2005, op. cit. 
82 LACERDA, Leilla Borges de. Patrimônio Histórico de Mato Grosso: bens edificados e tombados. 

Cuiabá: Entrelinhas, 2008. 
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suntuosa, a verticalidade das construções, as torres pontiagudas e esguias, a grande 

ornamentação, as paredes mais finas e leves, um maior número de janelas e portas, a 

grande iluminação interior e a planta arquitetônica em formato de cruz latina. 

 

Figura 9: Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. 

 
Fonte: Mateus Hidalgo, 2007. 
 

  

 Alguns autores incluem todos esses movimentos “neo” dentro do 

movimento eclético. Não temos residências neogóticas em Cuiabá, mas 
igrejas, a de Nossa Senhora do Bom Despacho e a de Nossa Senhora 

Auxiliadora, que utilizam os elementos formais da arquitetura gótica 

europeia, como vitrais, janelas em ogiva, arcobotantes, abóbadas de aresta e 

torres com terminação em agulha. (CONTE; FREIRE, 2005, p. 50). 

 

 Mas é na década de 1940 que uma notável intervenção urbana, chamada pela 

historiografia de As Obras Oficiais, tornaria a configuração da cidade visivelmente 

transformada para os padrões que tinham predominado até aquele momento. O contexto 

em que se descortinou essas mudanças, pode ser encontrado no cenário de disputas e 

conflitos que marcaram a política no estado de Mato Grosso no período em questão.  

 Vale ressaltar que, de acordo com a historiografia regional, no final do século 

XIX início do século XX, Mato Grosso foi um estado dividido entre o poder de duas 

oligarquias: a nortista representada pelos usineiros, ligada à cidade de Cuiabá e região; e 

a sulista representada pelos pecuaristas e ervateiros, ligada à cidade de Campo Grande. 

As disputas concentravam-se nas divergências acerca da capital do estado, que para a 

oligarquia sulista deveria ser transferida para Campo Grande, por estar mais próxima do 
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São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente após a construção da ferrovia Noroeste do 

Brasil.  

 Sabe-se que as disputas se davam em torno de conseguir apoio do governo 

federal para ambos os lados. Em resposta a essa situação, que a partir de 1940, durante a 

ditadura do Estado Novo do governo de Getúlio Vargas, o interventor Júlio Strubing 

Muller consolidou a hegemonia da cidade de Cuiabá, descartando as possibilidades de 

transferência da capital do estado.  

Como concretização desse movimento, foi autorizado pelo governo federal os 

recursos para iniciar um processo de modernização da cidade, segundo os padrões 

vigentes na época. Desse conjunto de obras, algumas foram posteriormente tombadas 

como patrimônio histórico: A Residência dos Governadores, a Secretaria Geral, o 

Grande Hotel, o Cine Teatro Cuiabá, o Palácio da Justiça e o Liceu Cuiabano.  

 

Na área central, rompendo com os padrões tradicionais do arruamento, 

desde o Jardim Alencastro, antigo Largo do Palácio, abriu-se uma larga rua, 

por sobre a antiga Rua Poconé. A nova via recebeu o nome de Avenida 

Getúlio Vargas. Nela foram construídos o Grande Hotel, o Cine-Teatro e as 

repartições do serviço público.[...]Direcionando o crescimento da cidade no 

sentido norte, realizou-se na Avenida Getúlio Vargas série de importantes 

construções, como o Colégio Estadual de Mato Grosso e, adiante, cerca de 

1km da atual Rua Batista 17 das Neves, o Quartel do 16.º Batalhão de 
Caçadores, hoje 44.º Batalhão de Infantaria Motorizada, além da Estação de 

Tratamento de Água, na rua Presidente Marques e o Campo de Aviação nas 

imediações da atual Vila Militar, localizada na Av. Miguel Sutil, como 

também, na Rua 13 de Junho, um Centro de Saúde. [...] Depois de 1945, 

prolongou-se a Avenida Getúlio Vargas até o final, na Praça 8 de Abril, 

havendo sua urbanização sido completada com a doação de lotes à elite local, 

que nela ergueu residências de alto padrão. Em 1948 o poder público 

municipal, pela Lei n.º 11, autorizou a doação de terreno à Fundação da Casa 

Popular para a construção de moradias, sendo este o primeiro conjunto 

habitacional construído em Cuiabá, consolidando a ocupação do espaço no 

entorno da Av. Getúlio Vargas, iniciada no Governo Júlio Müller. (IPDU, 
2010, p. 16-17). 

 

Esse período é apontado por diversos historiadores como um marco nas 

transformações urbanas pelas quais Cuiabá passaria até o final do século XX, no 

contexto da política expansionista do governo de Getúlio Vargas, o estado de Mato 

Grosso figurou como um dos alvos da chamada Marcha para o Oeste. Pode-se inferir 

que os investimentos na urbanização da capital, através de um conjunto de construções 

que ficaram conhecidas como Obras Oficiais, foram a representação visível dos 

discursos sobre o progresso e a modernidade, a integração e a grandeza do país, 

engendrados nos mecanismos propagandísticos da ditadura do Estado Novo. 
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Figura 10: Liceu Cuiabano Maria Muller “Obras Oficiais”. 

 
Fonte: Secretaria de Cultura de Mato Grosso. 

 

 

  Nesse caso, a intervenção urbana com a abertura de novas avenidas, o 

alargamento da antiga Rua Poconé, transformada na Avenida Getúlio Vargas, as novas 

construções públicas, a doação de terrenos aos membros das classes mais abastadas, 

direcionariam o crescimento da cidade para aquela região, sendo estes apropriados pelo 

poder público como símbolos de uma nova cidade e novos tempos. 

 

As primeiras transformações radicais na cidade, no século XX, passam 

a ocorrer a partir do final dos anos 30 e início dos 40, com a abertura da 

Avenida Getúlio Vargas e as chamadas “Obras Oficiais” – a Casa dos 
Governadores, o Hotel Central (atual sede da Secretaria de Cultura do 

Estado), o Cine Teatro Cuiabá e outros prédios da administração estadual. 

Alguns de inspiração neocolonial, com o Hotel Central, outros baseados na 

arquitetura fascista, pesada e austera, embora sem monumentalidade, como a 

atual sede da Câmara Municipal. Essas primeiras intervenções respeitam o 

núcleo histórico; são áreas novas de expansão da cidade. (CONTE; FREIRE, 

2005, p. 24). 

 

 Para apreender melhor a dimensão dessa intervenção urbana no referido período, 

é interessante aprofundar um pouco naquilo que foi a Marcha para o Oeste e seus 

desdobramentos nos anos seguintes para a cidade de Cuiabá. Abaixo a transcrição de 

um trecho do discurso do presidente Getúlio Vargas no estado de Goiás em 1941, 

presente na Coleção Nova Política do Brasil83, da Presidência da República84: 

                                                             
83 A Nova Política do Brasil consiste em uma coletânea da produção discursiva (discursos, 

pronunciamentos, manifestos e entrevistas), do Governo entre 1930 e 1945, congregada em onze 

volumes. 
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Deste modo, o programa de “Rumo ao Oeste” é o reatamento da 
campanha dos construtores da nacionalidade, dos bandeirantes e dos 

sertanistas, com a integração dos modernos processos de cultura. Precisamos 

promover essa arrancada, sob todos os aspectos e com todos os métodos, a 

fim de suprimirmos os vácuos demográficos do nosso território e fazermos 

com que as fronteiras econômicas coincidam com as fronteiras políticas. Eis 

o nosso imperialismo. Não ambicionamos um palmo de território que não 

seja nosso, mas temos um expansionismo, que é o de crescermos dentro das 

nossas próprias fronteiras. (BRASIL,1941, p. 32). 

 

 Em seu artigo, a professora Maria Veronica Secreto85, analisa o processo de 

construção imaginária implementada pelo Departamento de Propaganda e pelos os 

intelectuais da época ligados ao estadonovismo de Vargas (1937-1945), a fim de atingir 

os objetivos do modelo econômico adotado, principalmente no que tange ao 

alargamento do mercado interno.  

Assim é que, para a autora, a Marcha para o Oeste, figurando como um projeto 

de incentivo à permanência das populações locais em seus territórios, bem como à uma 

migração interna, retomaria a imagem do mito dos bandeirantes enquanto heróis do 

processo de expansão territorial iniciado em fins do século XVII.  

 Os termos presentes nos discursos oficiais vácuos e espaços vazios, bem como o 

apelo de representação da verdadeira brasilidade, dariam sustentação à construção de 

um ideal de integração do país, simbolizado pela imagem do bandeirismo. Nesse 

sentido é que Maria Verónica Secreto86 aponta ainda para o ensaio do intelectual 

Cassiano Ricardo87  no qual tenta estabelecer a continuidade e a legitimidade entre o 

bandeirismo dos séculos XVII e XVIII, as penetrações no planalto paulista no século 

XIX e o projeto Marcha para o Oeste. 

 Diante da implementação desse projeto, vários setores da sociedade cuiabana 

iriam vislumbrar as possibilidades de concretização de muitos de seus anseios em 

relação ao rompimento de ideias de atraso, presentes nos discursos oficiais do poder 

público local, dos intelectuais, da imprensa e de setores mais abastados.  

Os esforços observados desde o fim da guerra com o Paraguai no final do século 

XIX e a reabertura da navegação pela Bacia Platina, para romper com a ideia de 

isolamento e fortalecer o sentimento de integração ao restante do país, seriam retomados 

                                                                                                                                                                                   
84 BRASIL, Biblioteca da presidência. A nova política do Brasil, Getúlio Vargas, vol. VIII. Rio de 

Janeiro: Editora Nova Olímpia, 1941. 
85 SECRETO, María Verónica. A ocupação dos “espaços vazios” no governo Vargas. In: Revista 

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº 40, julho-dezembro;2007, p. 115-135. 
86 SECRETO, 2007, op. cit. 
87 RICARDO, Cassiano. Marcha para o Oeste: a influência da “bandeira” na formação social e 

política do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959. 
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com as ideias do progresso e modernidade, que ganhariam cada vez mais força no 

século XX.  

 Dessa forma, conforme já apresentado, os impactos dessas novas ideias 

refletiram-se diretamente nas intervenções urbanas verificadas em diversos lugares no 

país e no exterior, dando início a um processo de construções e reconstruções que 

colocariam em risco os vestígios das antigas cidades coloniais no Brasil. De acordo com 

Conte e Freire88, essa primeira grande transformação urbana de Cuiabá no século XX, 

ainda não comprometeria o Centro Histórico, visto que foi direcionada para uma nova 

avenida aberta na cidade, direcionando a expansão urbana para aquela região. 

 

Na Avenida Getúlio Vargas, aberta no centro da cidade no período 

que ficou conhecido pela historiografia regional com das “Obras Oficiais”, 

encontram-se alguns prédios, constituídos para atender às novas instalações 
da Capital, que provocaram uma certa descontinuidade no estilo de vida da 

sociedade local, proporcionado um novo ritmo ao centro de Cuiabá. 

(LACERDA, 2008, p. 59). 

 

 Algumas dessas obras foram tombadas pelo estado entre as quais Leilla Borges 

de Lacerda89, destaca cinco: Residência dos Governadores, Secretaria Geral, Grande 

Hotel, Cine Teatro Cuiabá e Palácio da Justiça. 

 

Na Rua Barão de Melgaço, esquina com Cândido Mariano, nº 3565, 

encontra-se edificada a antiga Residência dos Governadores. A prioridade 

das “Obras Oficiais”, determinada pelo governo de Júlio Muller, era a 

Residência dos Governadores. 

O projeto, elaborado pelo arquiteto Humberto Kaulino, obedeceu ao estilo 

usado no Rio de Janeiro na década de trinta, neocolonial de matriz norte-

americana, chamado às vezes de estilo “mission”, baseado nas antigas 

missões espanholas na Califórnia e outros estados conquistados ao México 
pelos Estados Unidos, muito difundido em filmes de faroeste. 

A Residência dos Governadores foi a primeira casa a ter fogão a gás e 

piscina em Cuiabá, o que não estava previsto no projeto original, conforme o 

engenheiro Cássio Veiga de Sá. 

O interventor Júlio Muller convidou o presidente Getúlio Vargas a visitar 

Cuiabá, que aqui se hospedou em agosto de 1941, sendo o primeiro 

presidente da República a visitar Mato Grosso e o primeiro hóspede ilustre da 

residência. (LACERDA, 2008, p. 60). 

 

Esse espaço tombado e restaurado foi transformado em um museu, ocupando 

uma quadra na região central da cidade dentro do perímetro do Centro Histórico, não 

deixa de atrair a atenção da população pela beleza arquitetônica e pelo jardim bem 

cuidado. No seu interior um vitral reproduz de forma sacralizada a imagem de dois 

bandeirantes com armas e ferramentas, seguidos por dois indígenas escravizados 

                                                             
88 CONTE: FREIRE, 2005, op. cit. 
89 LACERDA, 2008, op. cit. 
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carregando seus pertences e a natureza em destaque. Voltando à análise anterior da 

retomada do bandeirismo nos projetos expansionistas do Estado Novo, a imagem 

reproduzida no mural parece ser a apropriação dessa construção imaginária, da qual a 

cidade de Cuiabá e outras da região Centro Oeste, deveriam permanecer como 

símbolos. 

 
Figura 11: Residência dos Governadores “Obras Oficiais”. 

 
Fonte: Arquivo Circuito Mato Grosso, 2015. 

 

 

  A Secretaria Geral é outra construção do projeto que se encontra 

tombada pelo estado: 

 

O projeto do prédio da Secretaria Geral foi de responsabilidade do 

engenheiro Cássio Veiga de Sá. O local escolhido foi no prolongamento da 

Avenida Getúlio Vargas, contribuindo para a expansão de Cuiabá. 
Sua construção teve por finalidade abrigar diversas repartições 

públicas, como por exemplo o tesouro do Estado. 

O estilo do prédio é árt déco. De forma despojada, se faz imponente na 

simplicidade de suas linhas geométricas. São pequenos os detalhes como os 

desenhos das portas principais, de relevos positivos e negativos da fachada, 

como nos pilares da entrada principal. 

Cássio Veiga de Sá faz questão de frisar em seu livro, Memórias de 

um Cuiabano Honorário, que verde do revestimento do prédio foi escolhida 

por João Ponce de Arruda, fazendo alusão à denominação de “Cidade Verde” 

que Cuiabá possui. (LACERDA, 2008, p. 62). 

 

Esse prédio transformou-se em um importante espaço, sendo uma referência 

especialmente para os historiadores, visto que abriga o Arquivo Público do Estado de 

Mato Grosso. Conta com um salão para pesquisas e o desenvolvimento de trabalhos de 

preservação da memória através da transcrição de documentos, seleção e organização de 

documentos, microfilmagem de documentos, digitalização da microfilmagem, 

organização e acondicionamento de negativos, avaliação de negativos fotográficos, 
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dentre outros. Contando também com a disponibilização dos arquivos em site na 

internet, bem como agendamento de práticas educativas a serem desenvolvidas com 

professores e alunos das escolas de educação básica.  

 

Figura 12: Secretaria Geral “Obras Oficiais”. 

 
Fonte: Arquivo Midianews, 2017. 

 

 

  No contexto da política expansionista, outra construção projetada para 

receber os visitantes de maior poder aquisitivo foi executada, o Grande Hotel: 

 

O projeto é de autoria de Carlos Porto, e foi executado pelo 

engenheiro Cássio Veiga de Sá. Contendo 38 quartos, sendo apenas quatro 

suítes, o prédio possui características influenciadas pelo estilo neocolonial. 

Devido à carência e deficiência de transporte, na época, para obtenção 

de ferro e cimento para a construção, a estrutura do Grande Hotel foi 

executada, em grande parte, em alvenaria de tijolos. 

A imponência física do prédio despertou a atenção da população 

devido à sua varanda circundada por arcos. (LACERDA, 2008, p. 64). 

 
 

Figura 13: Grande Hotel, “Obras Oficiais”. 

 
Fonte: Midianews, 2017. 
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 Ao lado do Grande Hotel, foi construído o Cine Teatro Cuiabá: 

 

O cine Teatro Cuiabá representa um marco na vida cuiabana. Para a 

construção civil, rompe com o processo tradicionalmente utilizado até então. 

O cinema materializa a ruptura feita entre a taipa e o concreto armado, 

aportando um novo modo de construir. O significado sociocultural do espaço 
teve a pretensão de romper com os antigos ares provincianos da cidade, que 

possuía apenas um local para as manifestações artísticas: o teatro “Amor à 

Arte”. (LACERDA, 2008, p. 65). 

 

 

Figura 14: Cine Teatro Cuiabá “Obras Oficiais”. 

 
Fonte: Secretaria de Cultura de Mato Grosso. 

 
 

 Espaço que abriga setor da Secretaria de Cultura do Estado com intensa 

movimentação cultural após processo de restauração e abriga parte da memória do 

cinema na cidade. Elizabeth Madureira Siqueira90, assinala que o primeiro cinema da 

cidade foi o Cine Mundial instalado pelo comerciante Domingos Dorsa e Irmãos, 

seguido pelo Cine Pariesien e o Cine Dorsa; com a finalização de sua construção, o 

Cine Teatro Cuiabá foi arrendado a Francisco Laraya que mandou trazer os 

equipamentos do Rio de Janeiro, dando início ao seu funcionamento em 1942. 

 Finalizando as cinco construções tombadas das Obras Oficiais, tem-se o Palácio 

da Justiça: 

 

Na Avenida Getúlio Vargas, nº 450, encontra-se edificado o Palácio 

da Justiça. Está inserido na área central da cidade, onde boa parte dos 

imóveis do seu entorno pertencem à mesma época e estilo, árt déco. 

                                                             
90 SIQUEIRA, 2002, op. cit. 
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Foi construído para abrigar o Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri e 

Cartório. Inaugurado em 1942, foi uma obra econômica. Na sua construção 

foram utilizadas sobras de materiais de outras obras oficiais, como o pó de 

pedra do seu revestimento. 

Suas linhas construtivas são simples e despojadas, com janelas 

simétricas de linhas retas e limpas. A partir desta obra, novos materiais como 

granilite, mármores e portas de ferro foram introduzidas na construção de 

prédios públicos. (LACERDA, 2008, p. 66). 

 

 
Figura 15: Palácio da Justiça “Obras Oficiais”. 

 
Fonte: Acervo Casa Barão de Melgaço. 

 

 

Referindo-se ao estilo arquitetônico de várias construções no mesmo período na 

cidade o art déco, tem-se a definição: 

 

O nome origina-se da Exposion Internazionale dês Arts Decoratifs et 

Industriels Modernes acontecida em Paris, em 1925. Em arquitetura, 

caracteriza-se pelo uso na decoração de linhas retas na horizontal e vertical, 

em ziguezague, na forma de zigurates. É um estilo bastante simplificado em 

termos decorativos, quase que um prenúncio do modernismo. (CONTE; 

FREIRE, 2005, p. 49). 

 

 Conforme análise de Ludmila de Lima Brandão, o estilo arquitetônico art déco 

está inserido no contexto da administração de Vargas, tomada como referência ao 

projeto político e econômico de “inovação” do país, como o indica a própria designação 

Estado Novo. Dessa forma que, nos centros urbanos, esse é um momento de renovação 

urbana, significando a destruição do “velho” que ocupava espaços nobres das cidades 

para dar lugar ao “novo”91. 

Ainda no contexto das Obras Oficiais, durante o governo de Júlio Muller, 

mesmo que fora do perímetro do Centro Histórico e seu entorno, tem-se outras 

construções tombadas pelo estado como patrimônio cultural, dentre estas a edificação 

                                                             
91 BRANDÃO, Ludmila de Lima. A catedral e a Cidade: uma abordagem da educação como prática 

social. Cuiabá, EdUFMT, 1997. P. 84. 
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que abriga o 16º Batalhão de Construção (16 BC) – 44° Batalhão de Infantaria 

Motorizada – Batalhão de Laguna: 

 

A unidade formadora do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada foi o 

“Batalhão de Caçadores Provisórios”, organizado pelo governo Imperial em 

1842 para guarnecer a província de São Paulo. A unidade teve sucessivas 

denominações. Em 1867, durante a Guerra do Paraguai, integrou o Corpo 

Expedicionários em Operações no sul da Província de Mato Grosso. 

Sua história está tão imbricada com a história da capital do Estado de 

Mato Grosso que se torna difícil separá-las, motivando, assim, o 
estabelecimento de um sentimento de afeição da comunidade cuiabana e 

mato-grossense para com o sempre “Batalhão dos Cuiabanos”. (LACERDA, 

2008, p. 104). 

 

Figura 16: 44° Batalhão de Infantaria Motorizada – Batalhão de Laguna. 

 
Fonte: Midianews, 2017. 

 

 

 A atual sede do Batalhão foi inaugurada em 1944, preserva as bandeiras e 

canhões confiados pelo Império desde 1842 e teve seu tombamento realizado no ano de 

2007. A área tombada corresponde ao Pavilhão de Comando, Guaritas e Jardim, em sua 

portaria de tombamento a referência à importância da construção como parte de um 

período de mudança e modernidade na capital, seguindo o estilo arquitetônico das 

demais obras do período. A participação do 21º Batalhão de Infantaria na Guerra do 

Paraguai, no episódio narrado pelo Visconde de Taunay na obra A Retirada de Laguna, 

deu origem ao nome Batalhão de Laguna. 

 A segunda metade do século XX assinala o início de um surto 

desenvolvimentista em todo o país, que deixariam suas marcas no espaço urbano de 

Cuiabá e entre seus desdobramentos, surgiria uma consciência preservacionista do 



79 
 

Centro Histórico da cidade, movimento que cresceria cada vez nas décadas de 1970 e 

1980.  

 A ruptura é apontada como o fim de um processo de modernização equilibrada 

que, conforme pontuou Conte e Freire, a respeito das transformações radicais na cidade 

representadas pelas Obras Oficiais, essas primeiras intervenções respeitaram o núcleo 

histórico, abrindo novas áreas para a expansão da cidade92. A destruição como processo 

de construção da modernidade, formatava um novo paradigma de desenvolvimento 

urbano. 

 Conforme análise o IPDU93, um dos fatores que explicam o movimento de 

descaracterizações e demolições no Centro Histórico verificadas no período, está 

relacionado à construção e inauguração de Brasília no ano de 1960. Enquanto ícone da 

modernidade, a nova capital do país transformada em uma cidade-monumento, seria 

tomada com referência do poder público e de outros setores da sociedade cuiabana. 

 Em uma reapropriação da mesma retórica de isolamento, atraso e obsolescência, 

já verificadas em outros momentos nos discursos dos governantes, as comparações 

lançavam as bases para uma nova cruzada, conclamando para a luta da sociedade pela 

modernização da cidade.  

 Dessa maneira, despontavam na capital inúmeras construções a fim de dotar a 

cidade de uma nova configuração urbana. Em 1964 a construção da Ponte Nova, mais 

uma ligação com a cidade de Várzea Grande; em 1966, as preocupações com a chegada 

de grandes contingentes migratórios de outras regiões do país, levou a criação de um 

órgão para a construção de moradias populares que direcionaria a malha urbana para novas áreas 

da cidade.  

 Mas essa expansão direcionada conforme os planos de suburbanizações 

verificados em outras cidades, não impediria a intervenção no Centro Histórico da 

cidade, até então, não havia tal designação visto que a região permanecia apenas como o 

centro. Enquanto espaços tradicionais de representação dos poderes estabelecidos na 

cidade, a região central permaneceria como o alvo das estratégias de transformação da 

imagem da cidade.  

 

Em função desse crescimento foram tomadas as seguintes medidas 

urbanísticas na cidade de Cuiabá: a abertura de um amplo corredor, a partir 

da Igreja do Rosário até o Porto, com a canalização do córrego da Prainha, a 

construção de pontes de concreto e a abertura de pistas laterais; o 

                                                             
92 CONTE: FREIRE, 2005, op. cit., p. 24. 
93 CUIABÁ, IPDU, 2010, op. cit. 
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asfaltamento e a arborização da Avenida 15 de Novembro até a Ponte Júlio 

Müller; a iluminação a vapor de mercúrio; e a construção da primeira 

rodoviária de Cuiabá, na Rua Miranda Reis.  

Marca essa época a demolição da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de 

Cuiabá e em seu lugar a posterior construção da Basílica do Senhor Bom 

Jesus de Cuiabá, obra que por ter custado a demolição da velha matriz alguns 

ainda hoje lastimam, compenetrados do maior valor do que se perdeu diante 

do que se ganhou na (des)construção. (IPDU, 2010, p. 18). 

 

 A partir do momento que o perímetro urbano passou a ser definido como Centro 

Histórico, este começou a ser alvo de uma renovação arquitetônica para atender aos 

anseios do poder público e de outros setores da sociedade e que, conforme pontua 

Márcia Bomfim94 levaria a demolições de diversos casarios em estilo colonial e de 

lugares estratégicos no intuito de ostentação de poder:  

 

Como hipótese, podemos considerar que esse “novo” devia ser 

construído no lugar considerado mais importante da cidade, que representava 

o poder secular da Igreja e do Estado. Por isso as novas sedes não podiam ter 

sido construídas em outro local. Nem mesmo ao lado das construções antigas, 

pois se manteria a imagem de um poder que talvez pela sua força tivesse que 

ser banido da memória. As construções demolidas traziam a imagem de 
tradições que eram obstáculos ao desenvolvimento do capitalismo. Novas 

tradições deviam ser criadas e para isso era preciso esquecer outras que 

funcionavam como forças de resistência. (BOMFIM, 2010, p. 34). 

 

 A autora refere-se à demolição da Catedral Metropolitana e do Palácio dos 

Governadores, para darem lugar a novos prédios reverenciados naquele momento por 

alguns setores da sociedade, como símbolos do progresso e do novo papel dado à cidade 

na implementação dos planos nacionais de desenvolvimento durante o regime militar. 

Para Conte e Freire95, a demolição da antiga Catedral constitui até a atualidade um 

trauma na sociedade cuiabana e ainda gera muitas polêmicas. 

 Ludmila de Lima Brandão96, traça um panorama do que representou esse evento 

em termos de expressão dos conflitos entre a tradição cultural diversa e a moderna 

tradição hegemoneizante, revelando elementos mais sutis do desconforto causado por 

um movimento de invasão do outro sobre um território tradicionalmente construído e 

reverenciado.  

A autora, ao apresentar o quadro com os dados demográficos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os anos de 1960-1990, ilustra em 

números o impacto do processo de ampliação das novas fronteiras econômicas sobre 

                                                             
94 BOMFIM, Márcia. As engrenagens da cidade: centralidade e poder em Cuiabá na segunda metade 

do século XX. Cuiabá: EdUFMT, 2010. 
95 CONTE: FREIRE, 2005, op. cit. 
96 BRANDÃO, 1997, op. cit. 
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Cuiabá: em 1960, a estimativa de 57.860 habitantes abrangendo as zonas rural e urbana; 

traçando um quadro comparativo apenas no crescimento da população urbana, tem-se 

em 1970, 90.683 habitantes; em 1980, 198.086 habitantes; e, em 1990, 394.136 

habitantes. Recorrendo aos dados do censo demográfico de 2010, a curva ascende 

continua: em 2000, 483. 346 habitantes; e, em 2010, 551.098 habitantes97.  

Historicamente, os movimentos migratórios em direção às cidades, a partir da 

revolução industrial, são ocasionados por aspirações de construir uma vida melhor, seja 

esta em relação ao campo ou a outras localidades urbanas de origem.  

Os grandes contingentes populacionais em trânsito nos processos migratórios, 

induzidos por determinada política expansionista, carregam em si singularidades 

culturais, que encontraram outras tradicionais nos territórios para onde se dirigem. E 

nesse encontro de culturas e ideias distintas, novas maneiras de viver surgem em 

confronto com os antigos modos de vida locais, implicando em uma necessidade de 

reinvenção da cidade. 

 Raquel Rolnik98, fornece uma metáfora interessante para compreensão dos 

processos de reinvenção das cidades, refere-se a uma teia invisível, silenciosa e 

poderosa operando através dos conjuntos de leis, decretos e normas urbanísticas e de 

construção, que operam para a produção da nova cidade. A dimensão visível da teia 

passa a ser percebida na materialidade urbana. 

 De acordo com Ludmila de Lima Brandão99, os indicadores mais observáveis 

estão presentes na configuração populacional atual da cidade, impactada pelas 

migrações que fizeram dobrar a cada década, entre as de 1960 e 1990, o número de 

habitantes; e estão, como foco principal de seu objeto de estudo, na transformação na 

fisionomia urbana: novos bairros, aumento das favelas, verticalização, dentre outros. 

 

Como indicadores do processo de crescimento e transformação de 

Cuiabá, estes são suficientemente observáveis, porque, bastante perceptíveis. 

Entretanto, o que é menos referido e possivelmente mais violento, enquanto 

elemento desestruturador, é o impacto desse processo sobre a cultura. Por ser 

um dado “mais” subjetivo, este indicador-consequência é em geral tratado 

mais em nível do afetivo, pouco merecendo uma análise rigorosa do que 

significam essas transformações, qual a sua amplitude (em termos 

qualitativos) e que consequências produzem. (BRANDÃO, 1997, p. 68). 

 

                                                             
97 IBGE, Censo Demográfico 2010. 
98 ROLNIK, 1992, op. cit. 
99 BRANDÃO, 1997, op. cit. 
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 Nessa perspectiva, a autora aponta como expressão das consequências em níveis 

culturais, a dinamitação da Catedral no ano de 1968, sendo também o marco na 

constituição da consciência preservacionista que dominaria muitos discursos na capital, 

culminando nas diretrizes para a elaboração do processo de tombamento do seu Centro 

Histórico. 

 
Cinco anos após a derrubada da catedral, lamentava-se o ocorrido. 

Atribuiu-se à “ganância do enriquecimento fácil” a onda de demolições e 

destruição da história e tradições cuiabanas. À catedral era atribuída uma 

importância para além da “pompa e beleza” que a distinguia. Era o ambiente 

apropriado ao encontro com Deus. Sua derrubada era sentida, ainda em 1974, 

como um crime sem absolvição, pois a nova, apesar de uma “igreja moderna 

e linda”, não possuía os atributos para-estéticos da antiga. 

A velha Matriz tornou-se uma referência estruturante de uma 

determinada época, assim como se tornou a sua derrubada. As tensões entre o 

velho e o novo já estavam estabelecidas em outros processos de 

transformação anteriores, entretanto, nenhuma outra intervenção espacial 
teve a força deflagradora dessas tensões como teve a demolição da catedral. 

(BRANDÃO, 1997, p. 91-92). 

 

 A espacialidade é tomada, nesse momento, enquanto símbolo dos conflitos entre 

os projetos modernizadores, identificados como a penetração de forças políticas, 

econômicas e culturais exteriores, em um processo ameaçador das tradições culturais 

estabelecidas. Para o arquiteto e urbanista cuiabano Júlio De Lamonica Freire100 o ano 

de 1968 estabelece um marco na capital, com a emergência de debates sobre a força 

autoritária das instituições e a conivência do poder público, bem como as preocupações 

com os possíveis desdobramentos que a demolição da antiga catedral traria, sobretudo 

frente ao avanço da ideologia modernizante que tomava conta de Cuiabá. 

 Se o avanço das concepções de progresso e modernidade, vinculadas às 

intenções de reurbanização do centro de poder da cidade, continuassem no ritmo 

percebido com a demolição do Palácio do Governo, da Catedral e a remodelação da 

Praça Alencastro, o passado estaria ameaçado pelo presente, simbolizando uma ameaça 

à identidade cultural de toda a cidade.  

 Em contraposição, os discursos favoráveis às intervenções no espaço urbano, 

recorriam à visão de que o presente ainda era passado, e a transformação da estética 

urbana apresenta-se como um dos pilares do simbolismo de que a cidade estava no 

presente.  

 

Em conclusão, da fenomenologia dos “locais” que seres de carne e 

osso ocupam, abandonam, perdem, reencontram – passando pela 

inteligibilidade própria da arquitetura -, até a geografia que descreve um 

                                                             
100 FREIRE, Júlio De Lamonica. Por uma poética popular da arquitetura. Cuiabá: EdUFMT, 1987. 
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espaço habitado, o discurso do espaço traçou ele também um percurso ao 

sabor do qual o espaço vivido é alternadamente abolido pelo espaço 

geométrico e reconstruído no nível hipergeométrico da oikoumené. 

(RICOUER, 1996, p. 162). 

 

 Ao investigar discursos que se seguiram após a demolição da antiga catedral, 

Ludmila de Lima Brandão101, através de pesquisas em jornais da década de 1970, 

identificou em determinadas falas o lamento sobre um passado perdido e críticas 

responsabilizando o poder público pela perda de controle sobre as intervenções urbanas 

e, consequentemente, a abertura de um processo de perda da identidade cultural da 

cidade. 

 Citando o artigo Débito cobrado pelo progresso ou falta de visão 

administrativa? do jornal Diário de Cuiabá de 25 de outubro de 1974, conclui que: 

 

A reurbanização da Praça Alencastro, percebida como uma 

“destruição”, compõe a “trilogia” de demolição de importantes referências 

espaciais da cidade, constituída pelo antigo Palácio Alencastro (1959), pela 

Catedral (1968) e finalmente pela Praça Alencastro. A importância desses 

“espaços culturais” na constituição, inclusive, da “identidade” cuiabana é tal 

que, no mesmo artigo acima citado, a destruição deles foi compreendida com 

uma “facilitação” da destruição de tudo o mais que se seguiu. 
Estado, Igreja e Povo. Palácio do Governo, Catedral e Praça. Estes 

símbolos, enquanto referidos a um determinado universo simbólico, têm seus 

conteúdos substituídos por novos significados, ou são “ressignificados”, ou 

ainda, servem suas ruínas, conforme Castoriadis, de base para a construção 

do novo simbolismo. (BRANDÃO, 1997, p. 108). 

 

 Os lamentos sobre a destruição, argumenta Ludmila de Lima Brandão102, não 

representavam apenas os sentimentos de perda de um passado idealizado ou da 

tranquilidade e simplicidade, apontadas como características da cidade, mas eram 

indicadores de uma relação alienada de grande parte da população cuiabana a respeito 

dos macros projetos governamentais a nível federal, iniciados desde a década 1930 pelo 

governo estado novista de Getúlio Vargas, intensificados durante o regime militar e o 

papel a ser desempenhado pela cidade de Cuiabá nos planos de avanço sobre a 

Amazônia. 

 Argumenta ainda a autora que esse seria o ambiente propício para que as ideias 

relativas ao patrimônio, que já eram discutidas desde fins do século XIX nas cidades 

europeias como consequências dos processos de reurbanização pós-industrial e 

expressos nas Cartas Patrimoniais, ganhassem vulto nas pautas de planejamento urbano 

da cidade.  

                                                             
101 BRANDÃO, 1997, op. cit. 
102 BRANDÃO, 1997, op. cit. 



84 
 

 Nesse sentido, os discursos de modernidade e progresso apontados com uma 

linguagem política bem articulada na tentativa de persuasão da população cuiabana, 

seriam confrontados de forma mais direta, por novos discursos de crítica, onde a defesa 

do meio adquire caráter de preservação de modos de viver e que estes, sendo 

transformados de maneira abrupta e coercitiva, são vivenciados como um processo de 

violência pela população, de perda de importantes referências físicas. 

 O surgimento da consciência preservacionista é apontado por Conte e Freire103, 

como uma reação aos eventos descritos acima, visto por um lado como modernização e 

por outro como destruição. Nesse embate, os antagonismos entre a substituição do 

casario colonial por projetos arquitetônicos funcionais, passam a movimentar alguns 

atores sociais, em um processo que culminaria no tombamento do Centro Histórico, 

feito provisoriamente a nível municipal no ano de 1985. Em nível federal, o 

tombamento ocorreu no ano de 1987, tendo sido homologado em 1992. 

 

O tombamento e consequente preservação do Centro Histórico de 

Cuiabá marca a cidade como bastião cultural no Brasil Central. A área 

tombada guarda o patrimônio construído, remanescente dos séculos XVIII, 

XIX e XX, e mantém íntegro o traçado urbano colonial. O acervo ali 

localizada “conta” a história de formação da cidade – sendo, portanto, 

expressão cultural da capital mato-grossense. O espaço urbano e a arquitetura 

do Centro conferem a Cuiabá identidade e personalidade histórico-cultural. 

(CONTE, FREIRE, 2005, p. 17). 

 

É sabido que o espaço do Centro Histórico de Cuiabá e o seu entorno foi 

delimitado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (IPHAN), 

homologado pelo Ministro da Cultura no ano de 1992, após um processo que teve início 

ainda no ano de 1984, quando foi instalado em Cuiabá o Escritório Técnico, que à época 

ainda denominava Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e 

da Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória), juntamente com a Divisão de 

Cultura da Prefeitura Municipal, iniciaram os estudos para o tombamento do Centro 

Histórico. 

Nesse sentido, o tombamento federal ocorreu em 01 de outubro de 1987, através 

do processo nº 1.180-T-85, tendo sido homologado, 04 de novembro de 1992 e os 

registros no Livro de Belas Artes, no Livro Histórico e no Livro Arqueológico, 

Histórico e Paisagístico em 24 de março de 1993, amparados pela legislação abaixo: 

 

Art. 180. O amparo à cultura é dever do Estado. 

                                                             
103 CONTE: FREIRE, 2005, op. cit. 
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Parágrafo único. Ficam sob a proteção especial do Poder Público os 

documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os 

monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 

arqueológicas. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMENDA nº 01 de 

17/10/1969). 

Art. 1º. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico. 
§ 1º. Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 

integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, depois de inscritos 

separada ou agrupadamente num dos quatros Livros do Tombo de que trata o 

art. 4º desta lei. 

§ 2º. Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 

sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 

paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 

tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. 

(DECRETO-LEI nº 25 de 30/11/1937, Do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional). 

 

 Assim, os bens, logradouros e as paisagens inseridos no perímetro do Centro 

Histórico passaram a ser tutelados pela proteção especial do Poder Público Federal, 

através das normativas disciplinadoras e fiscalizadoras do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. No ano de 1994, foi elaborada a Instrução 

Normativa pelos arquitetos Maria Clara Migliacio, do escritório sub-regional e Júlio De 

Lamônica Freire, do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 

de Cuiabá, que regulamentava e estabelecia as normas para o Conjunto Urbanístico e 

Paisagístico de Cuiabá, a área de tombamento e o seu entorno: 

[...] é compreendida como o meio ambiente urbano, natural e construído, 

representativo da soma dos períodos históricos da cidade de Cuiabá, desde 

1722, com a descoberta das minas do Rosário, até os dias de hoje. A área 

total sob proteção abrange a área de Tombamento e a do Entorno, com 

características complementares por sua proximidade, compatibilidade, ou 

como componente da leitura espacial e ambiental, ou, ainda como referência 

do contexto histórico-cultural de Cuiabá. (Parágrafo 1º, INSTRUÇÃO 

NORMATIVA, 1994). 

 

 Esta instrução foi elaborada com base nos registros do Livro Artístico, 

Etnográfico e Paisagístico (LAEP), Livro Histórico (LH) e Livro de Belas Artes (LBA), 

definia: 

 

A área tombada data do final do período colonial e atualmente é uma 

parte do centro de Cuiabá (cerca de 10% do centro urbano). Os edifícios do 
núcleo tombado representam a origem e ocupação da cidade desde o século 

XVII até meados do século XX. Nessa área estão as ruas mais antigas de 

Cuiabá e equipamentos que documentam momentos marcantes da história da 

cidade, tanto no que se refere aos materiais e técnicas de construção quanto aos 

estilos. As antigas ruas de Baixo, do Meio e de Cima (atualmente, as ruas 

Galdino Pimentel, Ricardo Franco e Pedro Celestino) e suas travessas ainda 

mantêm bem preservadas as características arquitetônicas das casas e sobrados.  
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(Título do bem: Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade 

de Cuiabá – Processo de tombamento: 1182-T-85. Data das inscrições 

24/03/1993 LAEP, LH e LBA. IPHAN). 

 

 Logo, o Centro Histórico de Cuiabá representado pelo Conjunto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico conta com aproximadamente 600 edificações. Segundo o 

Inventário Nacional de Referências Culturais104 toda atividade humana produz sentidos 

de lugar, sem dúvida como aqueles espaços que possuem uma significação diferenciada 

para as pessoas, seja pelas atividades desenvolvidas ou pelos sentidos abrigados, por 

isso são reconhecidos e tematizados em representações simbólicas e narrativas.  

 

O espaço urbano de Cuiabá, oriundo de século XVIII, onde ainda 

existe um grande aglomerado de equipamentos que documentam momentos 

marcantes da história da cidade desde o período colonial até as primeiras 

décadas do século XIX, quer no que se refere ao traçado e calhas de ruas, 

travessas e becos, e aos materiais e técnicas construtivas, quer no que respeita 

a estilo, é o atualmente conhecido Centro Histórico. Esse espaço reúne 

edificações da elite e típicas pequeninas casas das camadas subalternas. 

Sendo uma cidade bandeirantista, suas construções tradicionais refletem uma 

das mais antigas técnicas a taipa e pilão. (L.B.L. em DICIONÁRIO DE 
HISTÓRIA DE MATO GROSSO: PERÍODO COLONIAL, 2011, p. 25). 

 

Percebe-se que esses lugares são apropriados pela comunidade como marcos do 

processo histórico e cultural, podendo representar vários processos de usos e suas 

rupturas através do tempo, como também uma continuidade tradicional bem preservada. 

O diálogo que se estabelece nesses lugares, revelam uma interdisciplinaridade de 

conhecimentos históricos, geográficos, culturais, antropológicos, arquitetônicos e 

econômicos, motivo para que revelem aspectos de embate de poder entre os diversos 

agentes envolvidos nesses lugares.  

Conforme Raquel Rolnik105, toda explosão demográfica, como verificada na 

cidade de Cuiabá a partir da década de 1960, redefine territorialmente o espaço urbano; 

é na questão da temporalidade em que as mudanças são engendradas que reside o grau 

de resistências dos grupos afetados. A lei enquanto instrumento de redefinição e 

ressignificação dos territórios urbanos, na pretensão de criar uma muralha invisível em 

torno do Centro Histórico, funcionaria apenas com um ponto de partida para as políticas 

de planejamento urbano, que já estavam em curso na capital. 

 

 

                                                             
104 IPHAN, INRC, 2000, op. cit. 
105 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São 

Paulo. São Paulo: Editora Studio Nobel, 1997. 
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Figura 17:  Mapa Cadastral Centro Histórico e seu Entorno.  

Fonte: IPHAN. 
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Tanto que o Mapa Cadastral representa a área que corresponde ao tombamento e o 

seu entorno e está descrita nos artigos 1º e 2º, da Instrução Normativa de 1994, 

elaborada pela arquiteta Maria Clara Migliacio, à época da sub-regional do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e pelo arquiteto Júlio De Lamonica Freire, à 

época do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal 

de Cuiabá. A descrição do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, sob 

proteção federal, assegura os critérios e procedimentos regulamentares a serem adotadas 

pelo poder público municipal:  

 

Parágrafo 1º - A realidade físico-territorial correspondente ao 
patrimônio imóvel sob proteção federal, a que se refere o caput deste artigo, é 

compreendida como o meio ambiente urbano, natural e construído, 

representativo da soma dos períodos históricos da cidade de Cuiabá, desde 

1722, com a descoberta das minas do Rosário, até os dias de hoje. A área 

total sob proteção abrange a área de Tombamento e a do Entorno, com 

características complementares por sua proximidade, compatibilidade, ou 

como componente da leitura espacial e ambiental, ou, ainda, como referência 

do contexto histórico-cultural de Cuiabá. (Artigo 1º e 2º, INSTRUÇÃO 

NORMATIVA, IPHAN, 1994). 

 

 Já a área delimitada para tombamento corresponde somente a uma parte do 

núcleo urbano original formada no século XIX. Diante do processo de 

descaracterizações que já estava em curso na capital, segundo Leilla Borges de 

Lacerda106, o tombamento pode ser sustentado em parâmetros referenciais como o 

traçado das ruas, travessas e becos, local com maior densidade de espécimes 

arquitetônicos expressivos e historicidade da área. 

 A área do entorno adquire função especial na preservação do Centro Histórico, 

visto que forma um ambiente de transição para a projeção da área tombada e, no caso de 

Cuiabá, abriga diversos bens tombados sob proteção estadual e municipal. Segundo 

ordenamento do IPHAN, foram zoneadas dez áreas para compor todo o entorno. 

 

Parágrafo único – Cada setor terá, complementarmente, critérios e normas 

específicas, para sua proteção e preservação, correspondendo suas 

características a um subgrupo morfológico no contexto cuiabano, 

classificados por critérios de tipologias, historicidade e uso. São eles: 

1 – Setor MORRO DA LUZ 
2 -  Setor PRAÇA BISPO DOM JOSÉ 

3 – Setor PRAINHA 

4 – Setor ROSÁRIO 
5 – Setor MANDIOCA 

6 – Setor BOA MORTE 

7 – Setor BARÃO DE MELGAÇO 

                                                             
106 LACERDA, 2008, op. cit. 
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8 – Setor PRAÇA DA REPÚBLICA 

9 – Setor 13 DE JUNHO 

10 – Setor PRAÇA IPIRANGA 
(Artigo 13º, INSTRUÇÃO NORMATIVA, IPHAN, 1994). 

 

 De acordo como Conte e Freire107, o entrosamento entre o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com as administrações municipais é de 

fundamental importância para a boa gestão dos centros históricos em todo o país. Sendo 

as prefeituras que emitem as autorizações para construções, reformas ou demolições, há 

constante necessidade de conciliação dos interesses.  

 Nestes termos, o Centro Histórico de Cuiabá, tem como característica principal a 

ocupação para fins comerciais, pode-se dizer que é um Centro Comercial. Diante disso, 

fica evidente que esse espaço seria, desde a instituição oficial de seu tombamento, 

objeto de disputas. Muitos discursos nos dias atuais, ainda se referem à lógica de que os 

interesses econômicos não podem ser suplantados pela legislação federal, ou seja, a 

palavra progresso continua a antagonizar com o antigo. 

 

A área de abrangência deste centro compreende o núcleo primitivo da 

cidade, formado por três vias de acesso principais, quais sejam: Pedro 

Celestino (Rua de Cima), Ricardo Franco (Rua do Meio) e Galdino Pimentel 

(Rua de Baixo), que são cortadas pelas vias Campo Grande, Cândido 

Mariano e Voluntários da Pátria. Além destas vias há a Avenida Prainha, que 

inicialmente ligava o pólo aurífero ao Porto, marcada pela presença do 
Córrego da Prainha, hoje canalizado. (INBI_SU Cuiabá, 2007, p. 25). 

 

 A trajetória do Centro Histórico constituído teria, e esse processo continua, um 

longo caminho a percorrer na busca pelo entendimento do significado da sua 

preservação e permanência; nesse aspecto, a discussão incitada pelas Cartas 

Patrimoniais sobre o papel da educação, é sempre recorrente quando se trata de pensar a 

cidade como espaço educativo para toda a sociedade. 

 Em seu Artigo 2°, a Instrução Normativa, deixa evidente a ideia necessária a 

todo conjunto da sociedade para que se concretize as intenções previstas na legislação 

federal concernente ao patrimônio: 

 

A preservação (...) será assegurada pela proteção, conservação, 

manutenção e revitalização das características culturais da cidade, presentes 

nos elementos constitutivos - implantação no terreno, arruamento, correr de 

edifícios alinhados à rua, sistemas e materiais construtivos - próprios da 

região durante os séculos dezoito e dezenove, aos quais se associaram 

elementos formais arquitetônicos do século vinte, sem, contudo, destruir a 

substância anterior. A constituição deste conjunto contém elementos 

incidentais geomorfológicos, da natureza pré-existente, com elementos 

                                                             
107 CONTE: FREIRE, 2005, op. cit. 
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intencionais da edificação urbana pela mão do homem, formando assim o 

conjunto objeto da preservação física. (Artigo 2º, INSTRUÇÃO 

NORMATIVA, IPHAN, 1994). 

 

 Sem a devida compreensão do significado histórico e da importância cultural 

atribuídas ao Centro Histórico, esse espaço tornou-se um terreno para diversos 

questionamentos a partir da instalação do processo de tombamento. 

 Em sua dissertação de mestrado Marina Duque Coutinho de Abreu Lacerda108, 

dá visibilidade a alguns aspectos que envolveram o tombamento do Centro Histórico de 

Cuiabá a partir da instalação do processo. Dentre estes, destacam-se os confrontos a 

respeito das escolhas do que deveria ser preservado ou não, evidenciando as oposições 

geradas por parte de alguns proprietários de bens imóveis.  

 A autora exemplifica essa resistência através de um processo de impugnação do 

tombamento impetrado no ano de 1987, em uma reação considerada, por parte daqueles 

que moveram, arbitrariedades da lei diante dos direitos sobre a propriedade particular: 

 

O pedido de impugnação parte também para o questionamento do 

mérito do tombamento, alegando que a motivação do tombamento 

relacionada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, de 1º de outubro de 

1987, observa o “valor histórico, arquitetônico e paisagístico” como pré-

condição para a efetivação do processo de tombamento. Os moradores 
tentaram, entre muitos motivos, argumentar que não haveria um valor 

arquitetônico nos seus respectivos imóveis, uma vez que os mesmos 

sofreram, de alguma maneira, reforma de monta e construções recentes. Eles 

destacavam que mesmo um observador desavisado e pouco afeito à 

apreciação da arquitetura colonial brasileira ou de qualquer outro estilo se 

surpreenderia com o número diminuto de prédios com algum significado 

arquitetônico. Nesse sentido, desafiam os órgãos competentes a encontrar um 

prédio de fachada ou interior intacto na região tombada pelo SPHAN. 

(DUQUE COUTINHO DE ABREU LACERDA, 2014, p. 79). 

 

 A consciência preservacionista que parecia ter sido despertada após o chamado 

trauma da demolição da Catedral em 1968, na teia da expansão econômica na região, e 

que era ouvida em muitas críticas da população cuiabana à atuação inócua do poder 

público, passou a ser questionada frente ao processo que, de forma concreta, 

estabeleceria os instrumentos legais para a sua efetivação. 

 Outras vozes levantaram-se para a defesa daquilo que consideravam os próprios 

direitos; uma forma de pensar que via nas igrejas, órgãos públicos e praças, passíveis de 

serem classificadas enquanto bens a serem preservados, dada a sua importância na 

                                                             
108 DUQUE COUTINHO DE ABREU LACERDA, Marina. O IPHAN e a Invenção Dos Lugares De 

Memória Em Cuiabá: As Demandas E Políticas De Preservação Do Patrimônio Histórico (1958-

2013). Dissertação de Mestrado: Programa de Pós-graduação em História, UFMT, 2014. 
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tradição cultural da cidade, mas não nas construções privadas que, naquele momento, 

estavam nas áreas centrais da cidade, local privilegiado da expansão comercial. 

 Na concepção de Raquel Rolnik109 sobre as territorialidades, o momento de 

implantação do Centro Histórico de Cuiabá, representou uma transição de domínios e os 

poderes operantes nesse espaço consequentemente entrariam em choque na defesa dos 

próprios interesses. São esses os interventores do urbano, que Sandra Jatahy Pesavento 

identificou como um dos grupos de atores sociais em ação na centralidade das cidades: 

 

Estes são os agentes do urbano que são detentores do saber e do poder 

de transformar a cidade, redesenhá-la, destruí-la, edifica-la, preservá-la ou 

remodelá-la segundo as diretrizes e normas da técnica, da estética, da moda e 

da tendência, das leis do mercado e das diretrizes políticas. Quem foram 

estes, engenheiros, urbanistas, médicos higienistas, arquitetos, políticos e 

funcionários técnicos da urbe, que circularam de um espaço a outro, muitas 

vezes de cidade em cidade, de país a país, de um continente a outro, e que 

produziram os centros urbanos? Eles são, a rigor, detentores de um saber que 

lhes foi oportunizado por um conhecimento científico e especializado. É 
preciso perseguir suas trajetórias, revelar sua formação profissional, 

desvendar suas relações, para entender sua obra, que é a formação da cidade 

em que atuam e, sobretudo, o centro histórico de cada uma. (PESAVENTO, 

2007, p. 7). 

 

 Conforme Márcia Bomfim110, quanto à instalação do processo de tombamento 

do Centro Histórico de Cuiabá, e usando a designação de Sandra Jatahy Pesavento111, 

duas interventoras do urbano foram responsáveis enquanto detentoras de um saber que 

lhes foi oportunizado por um conhecimento científico e especializado: a saber as duas 

técnicas do IPHAN, uma historiadora e uma arquiteta.  

Citando Paul Ricouer112, narrativa e construção operam um mesmo tipo de 

inscrição, uma na duração, a outra na dureza do material. 

 

Cada novo edifício inscreve-se no espaço urbano como uma narrativa 

em um meio de intertextualidade. A narratividade impregna mais diretamente 

ainda o ato arquitetural na medida em que este se determina em relação com 

uma tradição estabelecida e se arrisca a fazer com que se alternem renovação 

e repetição. (RICOUER, 1996, p. 159). 

 

Um dos grandes desafios a ser levado em conta na condução desse processo, 

ainda segundo Márcia Bomfim113, era a construção de uma base teórico-metodológica 

que abarcassem os processos de tombamentos de todos os centros históricos no país, 

                                                             
109 ROLNIK, 1992, op. cit. 
110 BOMFIM, 2010, op. cit. 
111 PESAVENTO, 2007, op. cit. 
112 RICOUER, 2007, op. cit. 
113 BOMFIM, 2010, op. cit.  
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dada as especificidades de cada cidade. Talvez isso tenha levantado alguns dos 

questionamentos que nortearam um pedido de impugnação do tombamento levada à 

cabo por um grupo de moradores. Estes, na condição de consumidores do urbano, 

formavam mais um dos grupos de atores sociais em ação na cidade: 

 

Para além destes interventores, cabe resgatar os chamados 
consumidores do urbano: aqueles que no centro da cidade vivem, trabalham 

ou transitam. Homens comuns, cidadãos da urbe, eles não têm, contudo, o 

saber ou o poder de nela intervir para modifica-la dentro da ordem legal. 

Mas, no consumo do espaço através do tempo, eles também transformam e 

produzem a cidade com as suas vidas. São também atores e agentes da 

história, portadores de memória. (PESAVENTO, 2007, p. 7). 

 

 Letícia Nardi114 aprofunda essa discussão acerca dos atores sociais envolvidos, 

analisando como ao longo da construção da política preservacionista dos centros 

históricos no Brasil, esses olhares diversos protagonizaram antagonismos, e que estes 

passaram a dar lugar a um campo de negociações.  

 Michel de Certeau115, argumenta sobre a cidade-panorama como um 

“simulacro” que proporciona o esquecimento das práticas cotidianas vivenciadas, 

possibilitando uma alusão às representações atuais feitas sobre os centros históricos, 

vistos do alto sob a perspectiva de uma imagética institucional que privilegia os espaços 

mais bem preservados. Mas os praticantes ordinários da cidade vivem embaixo 

escrevendo um texto urbano sem poderem lê-lo: 

 

Tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as 
práticas organizadoras da cidade habitada. As redes dessas escrituras 

avançando e entrecruzando-se compõem uma história múltipla, sem autor, 

nem espectador, formada em fragmentos de trajetórias e em alterações de 

espaços: com relação às representações, ela permanece cotidianamente, 

indefinidamente, outra. (CERTEAU, 1998, p. 171). 

 

 Nesse sentido, retornando à dissertação de Marina Duque Coutinho de Abreu 

Lacerda116, é nesse campo de embate de forças distintas e de negociações que se 

forjariam a invenção dos lugares de memória na cidade, dentre estes o próprio Centro 

Histórico. 

Argumenta ainda a autora que, as escolhas iriam compor um quadro simbólico 

da cidade, preservando sua identidade cultural diante das ameaças externas 

                                                             
114 NARDI, Letícia. Centro Histórico: entre a preservação e a dinâmica urbana. Curitiba: Editora 

Appris, 2015. 
115 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 2ª. Edição. Petrópolis: Editora Vozes, 

1994. 
116 DUQUE COUTINHO DE ABREU LACERDA, 2014, op. cit. 
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representadas pela sua reurbanização e incentivos ao crescimento demográfico. A 

identidade cultural assentava-se, dessa forma, na memória compartilhada nesses lugares 

e nas narrativas selecionadas sobre suas origens. 

 Retornando a Sandra Jatahy Pesavento117, nesse processo construtivo da 

memória e da identidade, de representação da cidade idealizada nos centros históricos, 

junto aos interventores do urbano, tem-se uma nova categoria entre os consumidores do 

urbano, os produtores do urbano: 

 

Alguns deles, mesmos, são leitores e “produtores” especiais da cidade: 

fotógrafos, poetas, romancistas, pintores, desenhistas, a seu modo eles 

constroem cidades possíveis ou improváveis, através de um conhecimento 

sensível, tanto em resposta às questões de seu tempo quanto antecipando 

sensibilidades. Eles também elegem, para além dos produtores do espaço, 

construtores de monumentos e de ações de intervenção no urbano, os seus 

lugares de memória. Eles também erigem seus pontos de ancoragem da 

memória. (PESAVENTO, 2007, p. 7). 

 

 Depreende-se que os centros históricos são, dessa forma, um espaço sob 

diversos olhares e interesses. Nesse sentido, Letícia Nardi118, enquanto arquiteta e 

pesquisadora da área patrimonial, reconhece que a gestão desses espaços somente é 

viável diante de um quadro de ações permanentes que privilegiem as mediações 

cotidianas dos interesses e das normas vigentes.  

Assim, abandonando um pouco a construção idealizada presente em muitas 

imagens publicitárias, destinada aos fins turísticos e comemorações de datas festivas, o 

enfrentamento da cidade real pode fornecer elementos mais concretos para compreensão 

da dinâmica específica de cada centro histórico e a aplicação da legislação 

preservacionista, bem como dos processos de restauração e revitalização dos imóveis e 

espaços. 

 É certo que ao adentrar no centro histórico da cidade, em um sentido mais 

subjetivo, não significa atravessar uma fronteira espacial e temporal, e situar-se apenas 

em uma territorialidade da memória e da história. Enquanto território híbrido de 

apropriações e funções, também é gerador de muitos significados para grupos 

específicos da sociedade.  

 

A cidade, como objeto privilegiado de patrimônio, é aqui observada 

como lugar socialmente produzido, onde se acumulam vestígios culturais, 
documentando a trajetória de uma sociedade. A forma urbana, como um 

                                                             
117 PESAVENTO, 2007, op. cit. 
118 NARDI, 2015, op. cit. 
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objeto cultural, resulta, pois, das práticas sociais. Pretende-se a sua percepção 

no contexto cultural e sócio econômico do presente, que, sistematizada em 

textos analíticos, visa a definição de critérios de intervenção que preservem 

as características formais do sítio que lhe conferem o caráter de documento 

urbano, sem limitá-lo a um papel nostálgico e estático de retrato do passado. 

(INBI_SU Cuiabá, 2007, p. 159). 

 

 Nesse sentido, a busca de significados aponta um caminho para o olhar dos 

educadores sobre o Centro Histórico de Cuiabá e as questões suscitadas quanto às 

práticas educativas e culturais desenvolvidas, se estas poderiam compor um currículo 

mais dinâmico, na perspectiva da importância dos “espaços sociais” nos projetos de 

Cidades Educadoras e, no caso mais específico do presente trabalho, nas perspectivas e 

desafios atuais no ensino de história. 
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CAPÍTULO 3 

 

AÇÃO EDUCATIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA 
  

A ação educativa e o aplicativo aqui apresentados, foram elaborados como o 

produto, ou o objeto de aprendizagem, conforme a proposta do Mestrado Profissional 

em Ensino de História.  

Dessa maneira, espera-se que o Centro Histórico de Cuiabá, com destaque para 

as igrejas históricas, possa ser compreendido no tempo presente, como fonte para a 

pesquisa no ensino de história, envolvendo alunos da Educação Básica. Tal ação, se 

encontra associada à Educação Patrimonial e, com a qual, espera-se que os alunos 

também consigam estabelecer relações existentes entre o patrimônio histórico e cultural 

e o processo histórico de sua cidade, apreendendo o sentido de lugares de memória e a 

importância dos mesmos para a educação e a cultura.  

Através da metodologia proposta no Guia Básico de Educação Patrimonial 

(1999), elaborou-se o Roteiro das Igrejas do Centro Histórico de Cuiabá, no âmbito do 

currículo de história na Educação Básica. Para isso, foram desenvolvidos uma pesquisa 

histórica e um estudo sobre os processos de tombamento das 6 (seis) igrejas: Basílica do 

Senhor Bom Jesus de Cuiabá, Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 

Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho, Igreja Senhor dos Passos, 

Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte e Igreja Presbiteriana de Cuiabá.  

Tal conteúdo constitui-se no material a ser acessado através do aplicativo Centro 

Histórico de Cuiabá, desenvolvido como material de consulta no decorrer da pesquisa, 

podendo ser usado tanto nas aulas em campo, quanto em sala de aula. 

Portanto, mediante análises e estudos estabelecidos nessa parte do trabalho, a 

demanda maior foi estabelecer discussões e a procura por práticas consistentes, 

especialmente, aquelas que dialogam com a Educação Patrimonial e o Ensino de 

História, tendo como lócus referencial o Centro Histórico de Cuiabá. 

Na escrita do presente texto, buscou-se no site eletrônico do IPHAN, no Guia 

Básico de Educação Patrimonial, como também, em outros referenciais teóricos e 

metodológicos que pudessem subsidiar a elaboração do objeto de aprendizagem. A 

educação patrimonial constitui-se uma das estratégias do órgão no contexto das políticas 

preservacionistas e teve sua inserção nos temas transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 
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[...] o Patrimônio como tema gerador para a reflexão da vida na cidade leva 
os sujeitos a se reportarem à sua história de vida e a se apropriarem de seus 

lugares, de suas características identitárias e históricas.  

A palavra Patrimônio, quando apresentada aos cidadãos das diversas idades, 

leva-os a refletirem acerca de dimensões fundamentais à vida humana: a) 

histórica e sociocultural; b) comunitária e intergrupal; e c) afetiva e pessoal. 

(SIEBRA; BATISTA; BOMFIM, 2014, pg. 3). 

 

 Na interlocução de patrimônio com o ensino de história, os debates apontam 

para uma visão mais crítica dos usos do patrimônio histórico e cultural, quanto ao 

enfoque nas narrativas hegemônicas que convergem para o tradicionalismo de uma 

história oficial de exaltação de personalidades ou eventos, silenciando e excluindo 

tantos outros sujeitos históricos. 

 Essa percepção transforma as intenções de usos dos centros históricos em um 

desafio complexo, na medida que estes são espaços que, historicamente, constituíram-se 

como as territorialidades dos poderes político, econômico e religioso. A primeira 

questão que se apresenta: o patrimônio arquitetônico protegido pelas políticas de 

preservação abarca as memórias de todos os grupos sociais formadores da sociedade? 

 Quem manifesta a respeito de tal questão são as autoras Teles; Gonçalves119, 

quando revelam que: 

 

A valorização do cotidiano, das memórias coletivas, da história vista 

de baixo e das diversidades locais é fundamental para o processo de formação 

cidadã, uma vez que aumenta a percepção e a atuação das pessoas, 

individualmente e em conjunto, em relação às suas próprias realidades, por 

meio do reconhecimento do que é a cidadania participativa e do que é, de 

fato, fazer história. (TELES; GONÇALVES, 2017, p. 59). 

 

 Nesse sentido, ao abordar práticas educativas na interface entre a educação 

patrimonial e o ensino de história, o desafio maior concentra-se em desviar da corrente 

econômico-higienista e da corrente ideológico-monumentalista. 

 Tanto que a corrente econômica-higienista já foi apontada por vários críticos 

como norteadora de muitas “políticas preservacionistas” que, pretendendo novos usos 

aos espaços de memória, acabam por transformá-los em ambientes elitizados ou, através 

da valorização imobiliária, promover a exclusão dos sujeitos que já faziam usos, seja 

para moradia ou trabalho. 

                                                             
119 TELES, Letícia Helen Silva; GONÇALVES, Regina Célia. Pare, olhe, escute. Aqui tem gente! 

Educação Patrimonial e ensino de história local no Porto do Capim – João Pessoa/PB. In: Educação 

Patrimonial, práticas e diálogos interdisciplinares, caderno temático 6, IPHAN, 2017. 
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 Já a corrente ideológico-monumentalista como base de fundamentação para as 

escolhas de determinadas construções a serem preservadas, em detrimento de outras. A 

justificativa de grande valor estético, mostrou-se, em muitos processos de tombamento, 

seletivas quanto às representações materiais de apenas grupos privilegiados 

economicamente na sociedade. 

 Nesses termos, quanto as possibilidades de o patrimônio vir a tornar-se um 

facilitador da aprendizagem histórica, Almir Félix Batista de Oliveira120 apresentou 

algumas justificativas. Referindo-se ao patrimônio como facilitador para compreensão 

daquilo que permanece do passado, que pode demonstrar como as pessoas viviam, 

como trabalhavam, como se alimentavam, como se vestiam, como se divertiam, o que 

assistiam, o que liam, como construíam, como moravam, que transportes usavam, ou 

seja, tem-se exemplos reais de como era a vida e dessa maneira quais as comparações 

que podem ser feitas para melhor entendimento das atuais sociedades e de sociedades 

passadas.  

 Em relação às reflexões que conduziram o presente trabalho, ao referir-se ao 

Centro Histórico de Cuiabá no contexto da uma educação para o patrimônio, o caráter 

dinâmico que este espaço possui para a população, contribui para a compreensão de um 

sentido relacional entre passado, presente e futuro. Não se trata de uma cidade-museu, 

onde o passado está guardado, mas de decifrar um espaço enquanto marco referencial da 

memória urbana, bem como um marco reflexivo acerca da cidade real e seus atuais 

desafios: 

 
 Assumir a condição de Centro Histórico como algo que foi 

transformado e é vivido deve ser condição primordial para a salvaguarda do 

patrimônio afastando-se de uma ideia de cidade-museu. Sendo resultado da 

seleção de bens e valores culturais que se tornam propriedade simbólica e 

real de determinados grupos, o patrimônio liga-se a processos de identidade 
individual e social que contribuem para a diversidade de contextos, pelo que 

é essencial sua compreensão. (PINTO, 2015, p. 54). 

 

 Diante das investigações e reflexões feitas ao longo dos capítulos 1 e 2 da 

presente dissertação, bem como da premissa do centro histórico como algo que foi 

transformado e é vivido, e, portanto, envolve uma multiplicidade de pesquisas que se 

relacionam ao ensino de história, optou-se como recorte temático, para elaboração do 

objeto de aprendizagem, as Igrejas do Centro Histórico de Cuiabá. 

                                                             
120 OLIVEIRA, Almir Félix Batista de. Patrimônio Cultural: formas de apresentação, formas de 

preservação. In: XXIX Simpósio Nacional de História, Brasília, 2017. 
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 Para tanto, essa parte do trabalho que trata da união entre estado e igreja na 

constituição dos núcleos urbano no Brasil, o diálogo foi estabelecido com a obra Cidade 

no Brasil, terra de quem? de Murillo Marx121. 

Assim, ao adentrar nos territórios de cada uma das 6 (seis) igrejas do Centro 

Histórico de Cuiabá, aqui abordadas, além das narrativas sobre suas histórias 

construídas pelas mesmas, outras referências contribuíram no desenvolvimento do 

trabalho, dentre elas: a tese de doutoramento Capela filial à Matriz Paroquial: 

Irmandades, Jesuítas e Territórios na Igreja do Rosário em Cuiabá MT, de Marcos 

Amaral Mendes (2014); a tese de doutoramento Igreja Presbiteriana de Cuiabá: 

Tradição, Cultura, Sociedade e Política (1985-2010), de Sérgio Ribeiro Santos(2015); a 

tese de doutoramento Práticas Educativas Culturais e Escolarização na Capitania de 

Mato Grosso (1748-1822), de Nileide Souza Dourado (2014); a obra Igreja Nossa 

Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, de Leilla Borges de Lacerda e Nauk 

Maria de Jesus (2008); a obra Patrimônio Histórico-Cultural de Mato Grosso, Bens 

Edificados Tombados pelo Estado e União, de Leilla Borges de Lacerda (2008); e a 

obra Centro Histórico de Cuiabá, Patrimônio do Brasil, de Carlos Quoos Conte e 

Marcus Vinicius De Lamonica Freire (2005). 

   

3.1 Roteiro das Igrejas do Centro Histórico de Cuiabá 

 

Apresenta-se, nessa parte do trabalho, o Roteiro das Igrejas do Centro Histórico 

de Cuiabá; tratando-se do patrimônio religioso edificado, antes, porém, fez-se 

necessário uma breve reflexão sobre a relação existente entre a formação dos núcleos 

urbanos no Brasil e a edificação de igrejas. 

Atualmente, observa-se a existência de muitos templos religiosos pelas áreas 

centrais, regionais e bairros da cidade. Através dos registros históricos, tem-se a 

confirmação de que as 6(seis) igrejas que compõem o roteiro aqui apresentado: Basílica 

do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 

Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho, Igreja Senhor dos Passos, 

Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte e Igreja Presbiteriana de Cuiabá, formam o 

conjunto de igrejas históricas de Cuiabá, sendo os primeiros templos erigidos na capital. 

                                                             
121 MARX, Murillo. Cidade no Brasil, terra de quem? São Paulo: EDUSP, 1991. 
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Dessa maneira, buscou-se através de uma pesquisa documental, imagética e 

bibliográfica, reconstituir o processo histórico dessas construções, bem como destacar 

aspectos relativos aos seus processos de tombamento, estilos arquitetônicos e alguns 

sujeitos históricos envolvidos. 

No Centro Histórico de Cuiabá, o conjunto arquitetônico sob proteção é formado 

por edifícios religiosos, edifícios públicos e os casarios particulares. Dentre estes, os 

religiosos ganham notoriedade na paisagem e, sendo espaços públicos, são espaços 

patrimoniais mais acessíveis à visitação, bem como a própria constituição do espaço 

urbano de Cuiabá desde o século XVIII, esteve imbricada com a edificação dos templos 

religiosos, principalmente as três primeiras edificações: Igreja Matriz, Igreja de Nossa 

Senhora do Bom Despacho e Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São 

Benedito. 

Em virtude do recorte temático escolhido para o presente trabalho Roteiro das 

igrejas do Centro Histórico de Cuiabá, fez-se necessário elaborar um panorama geral 

de estruturação do Patrimônio Religioso nas origens dos núcleos urbanos coloniais no 

Brasil. 

 No sentido de compreender melhor os significados das edificações religiosas nas 

cidades, buscou-se um diálogo com os estudos de arquitetura sobre as origens e 

mutações dos espaços urbanos brasileiros. Conforme análise da obra Cidade no Brasil, 

terra de quem? de Murillo Marx (1991), é possível identificar o aparato jurídico que 

pretendia moldar a apropriação dos territórios na colônia: As Ordenações do Reino e as 

Normas Eclesiásticas da Igreja Católica. Para o autor o papel mais efetivo coube à 

Igreja, e os mapas urbanos das cidades coloniais espelham tal atuação. 

 A presença dos templos religiosos nos centros históricos brasileiros, fornece 

uma das chaves para compreensão do processo de formação dos núcleos urbanos na 

América Portuguesa, na concepção da chamada longa duração de Fernand Braudel, a 

configuração das cidades surgidas ao longo dos quatro séculos da ocupação dos 

territórios, revelam a indissociável ligação Estado e Igreja. 

 A partir do argumento, a paisagem urbana como se desenha e redesenha 

continuamente a partir do chão, espelha primeiro a forma de ocupação do solo, e 

encontram nas Ordenações Filipinas datadas do século XV, o veio condutor que 

instituiria o regime jurídico básico sobre as terras brasileiras: as sesmarias. 
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O poder para conceder terras introduziu o sistema sesmarial, ou seja, o 

do fracionamento e da cessão de glebas dentro da tradição e da legislação 

existentes no reino, tradição moldada na chamada reconquista da península 

ibérica e leis então já codificadas do reino português, glebas concedidas, às 

quais se chamava de sesmarias ou sesmos, numa denominação de origem 

discutível, mas que perdurou por séculos. O poder de concedê-las ficava 

expresso nas cartas de doação e nos forais que os capitães recebiam, e tal 

concessão se fazia gratuitamente, sob determinadas exigências e com a 

obrigatoriedade de apenas um tributo, o dizimo. Décima parte da produção, 

devida formalmente não a Coroa propriamente dita, porém à corporação 
detentora das terras e sua concedente, a Ordem de Cristo. (MARX, 1991, p. 

33). 

 

 A Ordem de Cristo, sendo uma ordem religiosa que tinha como grão-mestre o 

rei português logo vai ter seus bens patrimoniais confundidos com os da coroa, 

inicialmente as normas de concessão de sesmarias isentavam as terras concedidas de 

quaisquer ônus, a não ser o dízimo à ordem.  

 A ocupação das terras estava sujeita a um elemento complexo: a amplitude dos 

territórios. A construção de uma capela constituiria a própria definição de um 

referencial norteador de formação inicial de um povoamento.  

 

Esses pequenos e modorrentos ajuntamentos de casas, ainda que muito 

humildes, não brotaram em terra de ninguém. Quais as características das 

terras à sua volta? As mesmas ensejadas pelo sistema descrito, pelo sistema 

secular de ocupação e distribuição fundiária. Quais as características das 
próprias terras do arraial em sua diminuta extensão? Uma parcela de terra 

especial, pertencente à capela, depois quem sabe a um templo maior: o seu 

patrimônio, o patrimônio religioso. (MARX, 1991, p. 38). 

 

Por iniciativa dos próprios fundadores dos povoados, a doação era feita à Igreja 

seguindo algumas recomendações das normas eclesiásticas sobre em que lugares 

deveriam ser assentadas as capelas, em especial os lugares mais altos do aglomerado, e 

era constituído em nome de um santo padroeiro.  

O traçado urbano das antigas cidades coloniais, asseguram a configuração de 

uma espacialidade representativa do poder, com a presença de uma Igreja Matriz. O 

reconhecimento da formação de um aglomerado que viria a se constituir uma vila e 

depois cidade, era possível diante do ato de levantar uma cruz ou uma capela, mesmo 

que de forma improvisada, mas que estabelecesse um marco de origem.  

De acordo com Simone Ribeiro Nolasco (2010), a presença dos edifícios 

sagrados representava por si só fator de tentativa de domínio sobre as representações 

coletivas e exprimia ainda necessidade de proteção da população diante dos perigos a 

que estavam sujeitas; bem como a partir da construção das capelas e igrejas, a própria 

definição das fronteiras de um território humanizado e sagrado em contraposição aos 
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territórios pagãos, segundo a concepção da igreja e do poder público, evidenciado na 

primazia de definição do patrimônio religioso nas ocupações das terras. 

 

Tal patrimônio fundiário, tal gleba possibilitava a construção do 

templo, constituía seu terreno propriamente dito e necessário. Constituía-se 

também o espaço externo recomendado para a parte dianteira tradicional dos 
santuários cristãos: um terreiro, um pátio, um largo da igreja ou capela – seu 

átrio. (MARX, 1991, p. 40). 

 

 Na investigação das construções das igrejas nos núcleos formadores da 

urbanização no Brasil, o autor atribui o significado ao ato de erigir uma cruz ou uma 

capela, para o início do ordenamento das pessoas e das demais construções: 

 

Não era somente o acesso garantido então à desejada e necessária 

assistência religiosa que se obtinha, mas também o reconhecimento da 

comunidade de fato e de direito perante a Igreja oficial, portanto perante o 

próprio Estado. Não era apenas o acesso ao batismo mais próximo, ao 

casamento mais fácil, ao amparo aos enfermos, aos sacramentos na morte, 

mas também a garantia do registro de nascimento, de matrimônio, do óbito, 

registro oficial, com todas as implicações jurídicas e sociais. Não era somente 

o acesso ao rito litúrgico que propiciasse no quotidiano, nos faustos e 
infaustos, o conforto espiritual; eram também o usufruto da formalidade civil 

como todo o direito e a segurança que pudesse propiciar. (MARX, 1991, p. 

19). 

 

 Dessa forma, a institucionalização da população estava sob guarda da igreja, 

desde o nascimento até à morte. Na configuração urbana, as igrejas ocupavam os 

espaços de destaque não apenas pela tradição ou vontade das pessoas, como afirma 

Murillo Marx (1991) ao examinar o documento Constituiçõens Primeyras do 

arcebispado da Bahia, redigido em 1707 e publicado em 1719, constituía-se obediência 

à legislação, que asseguraria os eventuais reconhecimentos ou não das capelas erigidas 

pela população. 

 

E, em boa parte, nosso território com seu relevo ensejou a exploração 

das colinas e das escarpas pelas capelas e igrejas de toda parte. Estava de 

saída garantida a forte presença, se não o incontestável predomínio, desse 

elemento arquitetônico pela sua posição topográfica. (MARX, 1991, p. 22). 

 

Em síntese, a explicação da presença dos templos religiosos, e destes 

constituírem-se em importantes bens patrimoniais históricos no país, a gênese da 

ocupação fundiária dos territórios portugueses na América seguiriam um padrão de 

apropriação, que fornece uma chave para compreensão da configuração das cidades 

brasileiras, conforme Murillo Marx (1991), o patrimônio de uma capela se constitui por 
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entre as sesmarias, contribui para seu sustento, possibilita o acesso à terra122; a capela 

acolhe moradores em pequenas porções de sua gleba, torna-se instrumento de 

urbanização e cria uma nova paisagem123. 

Assim, além das questões relativas ao processo de ocupação das terras na 

colônia, o estabelecimento das igrejas visava o ordenamento também de outros aspectos 

na formação dos núcleos urbanos, conforme aponta Nileide Souza Dourado (2014): 

 

Porém, como parceira, a Igreja e as instituições dela desdobradas 

serviriam para fixar a população no novo espaço da capitania, especialmente 

pelo seu trabalho catéquito, capaz de transmitir valores relevantes para 

timbrar os habitantes e qualifica-los como cristãos tementes a Deus. 

Tanto que, com relação ao ordenamento da sociedade, os 

empreendimentos educativos e de civilidade da população ficavam a cargo 

das seguintes instituições instaladas na região, a saber: a Igreja, organização 
militar; o senado da câmara; a câmara municipal; e os homens da ciência. (...) 

Por meio dessas instituições, homens e mulheres foram agregados em 

torno dessas autoridades institucionais, como resultado das propostas de 

garantias de segurança, defesa, guerra e promessa de riquezas, como também 

pelas possibilidades de inclusão no mundo do trabalho, enquanto lavrador, 

mineiro, colono, soldado, guia, remador, instrutor, religioso, construtor, 

mestres leigos, dentre outras categorias. (DOURADO, 2014, p. 69). 

 

 Dessa forma, pode-se mensurar a abrangência do papel da Igreja nos processos 

de apropriação dos territórios coloniais. Conforme Gilian Evaristo França Silva124, a 

criação da Prelazia em Cuiabá no ano de 1745, revela que o poder papal reconhecia a 

posse dessas terras à Portugal, momento em que ainda não haviam sido definidos os 

novos tratados de fronteiras entre as coroas portuguesa e espanhola. A formação do 

microcosmo religioso na região teria início com a construção das primeiras capelas e a 

devoção aos santos verificada na toponímia. 

 

A Prelazia do Cuiabá foi criada no século XVIII, no ano de 1745, 

momento em que o universo católico luso americano dispunha do conjunto 
normativo das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, produzido 

em 1707. Essa referência legislativa influenciou na formação das suas 

capelas e igrejas, na medida em que previu como os templos deveriam ser 

construídos e como deveriam ser utilizados pelos fregueses. As disposições 

do Concílio de Trento estavam presentes nas normas desse documento, 

servindo também de orientação para suas aplicações no cotidiano dos 

fregueses. (SILVA, 2015). 

 

                                                             
122 MARX, 1991, op. cit., p. 42. 
123 MARX, 1991, op. cit., p. 43. 
124 SILVA, Gilian Evaristo França. Espaço, poder e devoção: as irmandades religiosas da fronteira 

oeste da América portuguesa (1745-1803). Curitiba: Tese de doutoramento/UFPR, 2015. 
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 Assim, no início do século XIX, uma comissão chefiada pelo Barão Georg 

Heirinch von Langsdorff, médico alemão naturalizado russo e cônsul geral da Rússia no 

Brasil, percorreu entre os anos de 1824 à 1829, diversos territórios pelo interior do país; 

apoiada e financiada pelo Czar russo Alexandre I e pelo imperador brasileiro D. Pedro I, 

com a finalidade de descobertas científicas, investigações geográficas, estatísticas e o 

estudo de produtos desconhecidos no comércio. 

 Já Hércules Florence (1804-1879), segundo desenhista da Expedição 

Langsdorff, deixou registros de narrativas e desenhos em seu diário, constituindo 

importante fonte documental acerca de Cuiabá no início do século XIX; sobre sua 

descrição do espaço urbano, identifica quatro igrejas e duas capelas: 

 

Há uma cadeia, em cujo sobrado trabalha a câmara municipal; um 

quartel para a tropa, uma casa da moeda e quatro igrejas: a de Bom Jesus que 

é catedral, sem nada exteriormente que a recomende, a de Nossa Senhora do 

Bom Despacho, a de Nosso Senhor dos Passos, e a da Boa Morte, além de 

uma capela consagrada a Nossa Senhora do Rosário. Outra capela fica no 

Hospital de Misericórdia, edifício não concluído e onde mora o bispo. 
(FLORENCE, 1977, p. 124). 

 

 De acordo com as quatro pranchas de desenho de Hércules Florence com a vista 

panorâmica da cidade, é possível identificar as igrejas sobressaindo-se nas paisagens 

pelas suas torres. Percebe-se na figura 18, detalhes da Igreja Nossa Senhora do Bom 

Despacho: 

 

Figura 18: Vista parcial de Cuiabá. 

 

Fonte: Florence, Hércules, 1977. 

 

 

 A Catedral Bom Jesus e a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ganham destaque 

na figura 19 de Hércules Florence: 
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Figura 19: Detalhe da gravura vista da cidade de Cuiabá. 

 

Fonte: Florence, Hércules., 1977. 

 

 Dando prosseguimento aos desenhos do autor, na prancha seguinte, a cidade de 

Cuiabá ganha relevo, bem como as Igrejas Senhor dos Passos e a Capela de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito: 

 

Figura 20: Detalhe da gravura vista da cidade de Cuiabá. 

 

Fonte: Florence, Hércules., 1977. 

 

Já na segunda metade do século XIX, Joaquim Ferreira Moutinho (1833-1914), 

apresenta sua narrativa intitulada Notícia sobre a Província de Matto Grosso seguida 

d’um roteiro de viagem da sua capital a S. Paulo (1869). Trata-se de uma longa 

descrição, fonte histórica resultante de 18 anos vividos em Cuiabá e Mato Grosso. 

O viajante Moutinho (1869), em sua obra, no capítulo IV, apresenta narrativas 

sobre o roteiro empreendido pelas Igrejas de Cuiabá, ruas da cidade, com rica 
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apresentação de detalhes sobre partes externas e internas das igrejas. Revela em seu 

texto que algumas dessas descrições resultam de depoimentos dos moradores da cidade. 

Mediante tais registros narrados, pode-se observar através do desenho que se segue, a 

cidade, suas ruas e as igrejas: 

 

Figura 21: Vista de Cuiabá. 

 

 

 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moutinho, Joaquim Ferreira., 1869.   

 

Logo, a cidade de Cuiabá, na gênese de sua formação urbana, ao ser elevada de 

um arraial à categoria de vila, recebeu a designação referente a tradicional invocação do 

padroeiro, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Assim como apontam Nileide 

Souza Dourado (2014) e Gilian Evaristo França Silva (2015), a formação dos espaços 

católicos na recém-criada vila, seria marcada pela atuação das irmandades religiosas nas 

práticas educativas, nos laços de solidariedade entre seus membros, bem como 

desenvolvendo outras tarefas que seriam do poder público. 

Argumentam ainda os autores que, na constituição dos espaços católicos desde a 

formação dos arraiais de exploração aurífera, tem-se o destaque para as irmandades 

religiosas. Assim como em todas as cidades coloniais no Brasil, na constituição urbana 

de Cuiabá desde o século XVIII, o papel desempenhado por essas irmandades tem sido 

objeto de estudo de diversos pesquisadores, que revelam a estreita relação entre estas a 

formação do universo sociocultural. 

Segundo o Dicionário de História de Mato Grosso Período Colonial, as 

irmandades são definidas como: 
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[...] associações religiosas leigas, de brancos, negros e pardos, 
formadas em torno de um santo protetor e de um altar, capela ou igreja, na 

qual este era cultuado. (...) eram hierárquica e socialmente estratificadas e 

exclusivas de determinados grupos, sendo as irmandades negras as de status 

mais baixo. (...) as irmandades eram as únicas organizações sancionadas pela 

sociedade portuguesa nas quais os escravos podiam legalmente reunir-se. 

Tratava-se, assim, de espaços de relativa autonomia, em que escravos e forros 

podiam construir identidades sociais significativas. (L.C.P.S; N.M.J.; L.B.L.  

em DICIONÁRIO DE HISTÓRIA DE MATO GROSSO: PERÍODO 

COLONIAL, 2011, p. 181). 

 

Depreende-se que a origem das irmandades religiosas se situa nas práticas 

associativas surgidas nos tempos medievais na Europa, especificamente as corporações 

de oficio, que reuniam os artesãos de cada oficio, estas possuíam um santo de devoção, 

o padroeiro com seu dia santo e as festas em sua homenagem, bem como atuavam no 

auxilio, proteção e defesa de seus membros.  

Assim, na constituição das irmandades religiosas, o papel ativo pertencia aos 

leigos que, através de estatuto próprio aprovado pelas autoridades eclesiásticas, 

conduziam toda a organização e as ações. Financeiramente estas tinham suas rendas 

advindas das contribuições de seus membros, doações de seus benfeitores, arrecadações 

nas missas e nas festas, alugueis de propriedades e terrenos. 

A criação das irmandades religiosas, também recebiam apoio e incentivo da 

Coroa Portuguesa, visto que era transferido para essas entidades diversos encargos, tais 

como: construção dos templos, orfanatos, cemitérios, hospitais e socorros aos enfermos, 

etc. os estudos de Elizabeth Madureira Siqueira (2002) sobre o tema, apontam para os 

aspectos de ordem políticas também presentes nas irmandades em toda a colônia e na 

Capitania de Mato Grosso: 

 

As irmandades religiosas representaram um espaço de reunião e 

agremiação dos colonos em torno de um santo de sua devoção, ocasião em 

que trocavam ideias, desenvolviam atividades, dividindo essas atribuições 
com a Igreja Católica. As irmandades representaram, também, um espaço de 

expressão política, já que, durante a Colônia, os partidos políticos eram 

proibidos pela Coroa portuguesa. Assim, o poder civil colonial encontrou, 

nessas instituições, um espaço consentido de manifestação. [...] por outro 

lado, as irmandades representavam espaços de expressão das diversas 

camadas sociais, pois sua constituição tinha como base classificatória o poder 

aquisitivo e a questão da cor. Assim, havia irmandades compostas somente 

por brancos; outras, somente por pardos; em algumas, somente negros eram 

admitidos. (SIQUEIRA, 2002, p. 70-71). 

 

 Dessa forma, observa-se que no interior de muitas irmandades religiosas havia 

certo enfraquecimento do controle pretendido pelas autoridades religiosas. A construção 
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dos três primeiros templos religiosos erguidos dentro da constituição urbana inicial da 

cidade de Cuiabá, está diretamente relacionada a atuação das irmandades religiosas que, 

ao erigirem suas primeiras capelas, esperavam o reconhecimento das autoridades 

eclesiásticas para tornarem-se templos. 

Tendo, portanto, Cuiabá a sua composição religiosa no século XVIII, com a 

construção da Igreja Matriz e duas capelas: a Capela de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito, e a Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho.  

 Já no século XIX, outras duas construções foram erguidas como a Igreja de 

Nossa da Boa Morte e a Igreja Senhor dos Passos. E, no século XX, acontece a 

construção da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, formando, portanto, o roteiro das igrejas 

do Centro Histórico de Cuiabá. 

 

3.1.1 De Capela, Matriz, à Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 

 
Figura 22: Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 

 
Fonte: Acervo NDIHR, 2010. 
 

A presença marcante da Igreja Católica no Brasil é evidenciada através das suas 

construções religiosas nos núcleos urbanos do país, desde o início da colonização 

portuguesa. Nesse sentido, dentre os inúmeros templos erguidos, destaca-se a 

denominada Igreja Matriz que, constituía-se na principal referência paisagística nas 

cidades. 

Da mesma forma, em Cuiabá, a sua Igreja Matriz foi a referência para a 

formação urbana, a partir da escolha do local onde foi erguida a capela inicial que 

originaria a mátria, é que a ocupação dos espaços ganharia contornos a partir de 1722. A 
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atual construção foi inaugurada em 24 de maio de 1973, após processo de reconstrução, 

tendo sido a edificação original demolida em 14 de agosto de 1968.  

Localizada em frente à Praça da República no centro de Cuiabá, na área do 

entorno do Centro Histórico denominada Setor República; encontra-se no mesmo local 

onde o templo, inicialmente de pau-a-pique, foi construído em 1722 em frente a dois 

córregos, o ponto alto da cidade. 

Pretende-se aqui, buscar os registros históricos sobre a origem de sua construção 

em Cuiabá e da devoção ao Senhor Bom Jesus, bem como traçar um panorama das 

transformações operadas na edificação ao longo dos três séculos de sua existência até o 

processo de tombamento como patrimônio histórico.  

A Catedral deu início ao processo de urbanização já que, para fundar uma vila 

era essencial uma igreja. Com o desenvolvimento da vila, o templo passou por várias 

reformas, reconstruções, ganhou uma segunda torre, deixou de ser Matriz para passar a 

ser Catedral.  

Nesses termos e conforme os Anais do Senado da Câmara do Cuiabá (1719-

1830), no ano de 1722 chegaram à região um grande contingente de pessoas, atraídas 

pelas notícias de descoberta dos veios auríferos na região do Rio Coxipó, na qual já 

haviam se formado os Arraiais da Forquilha e São Gonçalo Velho, desde 1719. 

 Com base no presente documento de memória, há o registro que, em outubro de 

1722, quando dois índios enviados pelo sorocabano Miguel Sutil para procurar mel, 

retornaram à roça que havia principiado a beira do rio Cuiabá, com 23 (vinte e três) 

granetes de ouro, tem início a constituição de um novo arraial para exploração aurífera, 

a que chamaram Lavra do Sutil, no qual se desdobraria a formação da cidade de Cuiabá. 

 

Neste mesmo anno levantou o capitão-mor Jacintho Barbosa Lopes, a 

sua custa, a Egreja Matriz, coberta de palha, no mesmo logar em que se acha 

a que hoje existe, dando-lhe o título de Egreja do Senhor Bom Jesus do 

Cuyabá, adonde celebrou primeiro missa seu irmão Fr. Pacífico dos Anjos, 

religioso franciscano. (ANNAES DO SENADO DA CAMARA DO 

CUYABÁ 1719-1830, p. 50). 

 

 Percebe-se que a construção da referida capela, mais tarde a Igreja Matriz, marca 

o processo de fixação do povoamento e, conforme Simone Ribeiro Nolasco (2010) a 

posição privilegiada da matriz no centro da Vila expressava a aliança entre Estado e 

Igreja (o Padroado) – o poder divino, sagrado, legitimando o poder central, 
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sacralizando-o também125. No ano de 1724, os Anais da Câmara registaram a chegada 

do vigário curado, provido pelo cabido do Rio de Janeiro, para tomar posse da igreja.  

 

Para melhor entender o processo de constituição do espaço urbano de 

Cuiabá, e posteriormente o seu tombamento como Centro Histórico, torna-se 

necessário perceber que a Matriz do Senhor Bom Jesus foi edificação 

fundante de um espaço de representação dos poderes, que por sua vez marcou 

a configuração desse ambiente urbano. 

A constituição do espaço urbano da cidade de Cuiabá teve o seu início em 

1722, quando o capitão-mor Jacinto Barbosa Lopes erigiu uma capela de pau-
a-pique, coberta de palha, em homenagem ao Senhor Bom Jesus do Cuiabá. 

(LACERDA, 2008, p. 37). 

 

 Dando sequência às narrativas da autora, ela cita que no ano de 1729, chegou à 

Vila de Cuiabá a imagem do Senhor Bom Jesus, que se encontra instalada no altar da 

Basílica. Foi expedido um mandato pelo Senado da Câmara para buscar a imagem que 

se encontrava no Citio de Camapoan. Esta havia sido fabricada na Vila de Sorocaba por 

uma mulher, e um certo Pedro Moraes a trazia para as minas do Cuiabá, mas diante das 

dificuldades da viagem a deixou guardada naquele lugar. 

 Tal citação de Lacerda (2008) nos remete aos Anais do Senado da Câmara de 

Cuiabá, conforme abaixo: 

[...] foi mandado buscar, hindo por Cabo da leva o Capitão Domingos 

Barboza Leme com vinte e sinco homens em tres canoas, a saber = Caetano 

de Brito e Menezes, Pantaleão Martins, Joaquim Soares pardo forro e os mais 

Indios, negroz. Trouseram-na em hum caixão, que levaram feito, chegou ao 

Porto Geral desta Villa com bom sucesso a donde o forão buscar em 

procissam colocou se hum altar coa lateral da Igreja Matris a parte do 

Evangelho; fes lhe festa de Missa cantada, e sermão, que pregou o Padre 

Mestre Fr. Jozé Angola Religiozo Franciscano representarão-se duas 
Comedias houverão banquetes e fogos, durou o aplauzo coatro dias, tudo a 

custa das Pessoas principaes, expecialmente de Balthazar de Sam Payo Costa, 

e Antonio Correya de Olivr.a que liberalmente dispenderão de suas fazendas 

com esta festividade[...](ANNAES DO SENADO DA CAMARA DO 

CUIYABÁ, 1729, p. 61-62). 

 

 Revela ainda tal documento que a expedição do mandato pelo Senado da 

Câmara mostra a atuação das pessoas no financiamento da viagem para buscar a 

imagem e nas festividades pela sua chegada à vila, conforme destaca a pesquisa de 

Gilian Evaristo França Silva (2015), a constituição dos espaços católicos em Cuiabá 

fazia-se mais pela ação da comunidade do que pelos recursos da própria instituição. 

Conforme Leilla Borges de Lacerda (2000), a imagem tem um significado 

especial na formação da tradição cuiabana, tendo acompanhado a evolução da Igreja 

                                                             
125 NOLASCO, Simone Ribeiro. Patrimônio Cultural Religioso: a herança portuguesa nas devoções 

da Cuiabá Colonial. Cuiabá: EdUFMT/ Entrelinhas, 2010, p. 64. 
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Matriz à Catedral, presente no processo histórico da cidade. Interessante notar que a 

mesma foi fabricada pelas mãos de uma mulher, da qual não se tem menção do nome, 

mas apenas do homem que a trazia da Vila de Sorocaba para a Vila do Cuiabá.  

 

Figura : Detalhe Igreja Matriz de Cuiabá 1790 “Prospecto Villa do Bom Jesus do Cuiabá”. 

 

Fonte: FREITAS, 2011. 

 

 

A imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, portanto, diluiu-se na 

identidade do povo cuiabano, tornando-se uma simbiose que acompanha essa 

população desde 1729, quando Jacinto Barbosa Lopes erigiu uma igreja 
coberta de palha em sua homenagem. (...) 

Neste espaço urbano, bem no centro da cidade, que um dia foi igreja, Matriz, 

Catedral, e hoje Basílica Menor do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, nasceu e 

cresceu na memória da comunidade cuiabana a construção do ícone Bom 

Jesus. (LACERDA, 2000, p. 148). 

 

 Segundo Lacerda (2000), Jacinto Barbosa Lopes, bandeirante e capitão-mor, 

sabia da importância da Igreja Matriz para a formação dos espaços urbanos. Dessa 

forma, o lugar escolhido para sua edificação, em um altiplano com a frente voltada para 

o Córrego da Prainha (local das descobertas auríferas “Lavras do Sutil”) mantendo o seu 

entorno vazio, conforme as normas eclesiásticas das Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia (1707), se consolidaria como o espaço de representações dos 

poderes na Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. 

 Ainda conforme registros nos Anais do Senado da Câmara do Cuiabá, no ano de 

1739, o vigário João Caetano conclamou o povo para reconstruir a igreja, alegando que 

era muito pequena para a vila. Seguiram-se as obras de reconstrução e no ano seguinte 

novos apelos foram feitos pelo vigário à população. 

 

Ano 1739 
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Neste anno incitou o Vigario o Padre João Caetano Leite ao Povo, que 

contribuíssem cada hum com o que pudesse para se fazer nova Igreja Matris, 

por ser a que havia muito pequena, feita de pau a pique coberta de palha, que 

não condizia com o aumento, e Povo da terra, conseguio, levantousse huma 

formoza Capella mor que lhe ficava dentro a antiga feita de taipa socada, que 

depois de em madeirada, e cuberta, abrirão as paredes, e veyo abaixo, dando 

lugar a que se lhe tirassem a madeira, e a telha.[...] Anno 1740. Incitou 

segunda ves o Vigario ao Povo para que contribuíssem com doze vinténs de 

ouro por cabeça para factura da Igreja, conseguio a contribuissam de todos, 

com que se fés a Igreja que ao prezente existe, sendo grande operário neste 
intento, e com todo o tempo que durou a obra o Reverendo Doutor Jozé 

Pereira de Aranda. (p. 71-72). 

 

Figura 24: Catedral Metropolitana de Cuiabá.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fonte: APMT. 

 

 

 Ainda no século XVIII, alguns pontos marcaram a constituição da Igreja Matriz; 

conforme Lacerda (2000), a Bula Condor Lucis Aeternae, tornou a Igreja sede da 

Prelazia em 8 de dezembro de 1745. No ano de 1755 foi erguida uma torre que veio a 

cair posteriormente devido problemas na edificação. Em 1772, através do trabalho do 

frei José de Nossa Senhora da Conceição, foi erguida uma torre em forma piramidal.  

 Segundo o Dicionário de História de Mato Grosso (2011), na Igreja Matriz 

formaram-se, em precisar as datas de suas criações, as Irmandades de Vila Real, do 

Senhor Bom Jesus do Cuiabá, do Glorioso Arcanjo São Miguel e Almas, do Santíssimo  

Sacramento, eram representativas da classe dominante, composta por membros da elite 

cuiabana homens, brancos, livres, abastados, “homens de bem” ou “homens bons”126. 

                                                             
126 DICIONÁRIO DE HISTÓRIA DE MATO GROSSO: PERÍODO COLONIAL, 2011, p. 82. 
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Por ocasião dos processos de transferência da capital de Mato Grosso de Vila 

Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá e sua consequente consolidação política, a 

Igreja Matriz foi alçada à Catedral no ano de 1826. Lacerda (2000), aponta outra 

reforma no ano de 1868, quando a torre piramidal foi substituída por outra de formas 

mais arredondadas.  

 Assim, no início do século XX, no ano de 1929, uma proposta do governo 

estadual de embelezamento da cidade, foi executada uma reforma que alterou 

completamente a fachada Catedral, sendo erguida uma segunda torre. Conforme Conte e 

Freire (2005), o interior manteve-se o mesmo, com os seus cinco altares em talha 

dourada e policromada. 

 Portanto, o ano de 1968, marca o que Conte e Freire (2005) chamaria de um 

trauma para a sociedade cuiabana, a total demolição da Catedral, foi uma perda 

irreparável para o patrimônio cultural mato-grossense. 

 

Figura 25: Catedral Metropolitana de Cuiabá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Misc. 

 

 

Em 1968, é demolida a antiga Catedral, que, apesar de todas as 

reformas, ainda era a mesma igreja de 1740. Essa demolição constitui-se até 

hoje um trauma na sociedade cuiabana e, sempre que se discute o assunto, 

acirradas polêmicas se levantam. A partir dos anos 60/70, com a política 

governamental de ocupação da Amazônia, Cuiabá passa a apresentar 

fabulosas taxas de crescimento anual, dobrando a população a cada 10 anos. 

Isso tudo acarreta uma degradação dos serviços urbanos e da qualidade de 

vida. A pressão imobiliária no Centro, já eminentemente comercial, é imensa. 

O casario é destruído sem o menor constrangimento, e em seu lugar surge 
uma arquitetura funcional de extremo mau gosto. A rua 13 de junho é um 

exemplo claro dessas substituições. (CONTE; FREIRE, 2005, p. 25). 



113 
 

Ainda nesse contexto, Ludmila de Lima Brandão (1997), revela que a demolição 

da Catedral marca um processo de modernização conflita, conforme citação que a 

autora faz: 

 

A dinamitação da velha Matriz ganhou força de signo, pelo conteúdo 

simbólico expresso nas tensões entre o velho e o novo, o provinciano e o 

metropolitano, o conservantismo e o progressista, o tradicional e o moderno 

que antagonizavam a sociedade cuiabana. (DE LAMONICA FREIRE, 1988, 

p. 57-58 apud BRANDÃO, 1997, p. 91). 

 

 Com relação ainda a demolição da Catedral, percebe-se que além de todo o 

simbolismo que a demolição iria carregar a partir de 1968, em relação à chamada 

consciência preservacionista e os futuros processos de tombamento do Centro Histórico 

de Cuiabá, um jornal da época registrou que, de alguma forma, a população em geral 

estava alheia ao projeto de reconstrução da Catedral: 

 

Mesmo as pessoas que fizeram questão de conferir os últimos 

momentos da igreja matriz se surpreenderam com a violência da explosão e 

se jogaram no chão, assustadas. Quando a poeira levantada pelos escombros 

começou a baixar, perceberam o comerciante Nicomedes muito ferido 

estirado na rua. Perceberam também que a igreja — cuja demolição havia 

sido justificada devido às “paredes frágeis” — ainda estava de pé. (DIÁRIO 

DE CUIABÁ, 26/09/1968). 

 

 

A historiadora Márcia Bomfim (2010), ao abordar a demolição da Catedral, 

argumenta que era a imagem de um poder que queria ser identificado com o moderno, 

com o novo e com o monumental: 

 

Como hipótese, podemos considerar que esse “novo” devia ser 

construído no lugar considerado mais importante da cidade, que representava 

o poder secular da Igreja e do Estado. Por isso, as novas sedes não podiam ter 

sido construídas em outro local. Nem mesmo ao lado das construções antigas, 

pois se manteriam a imagem de um poder que talvez pela sua força tivesse 

que ser banido da memória. As construções demolidas traziam a imagem de 

tradições que eram obstáculos ao desenvolvimento capitalista. Novas 

tradições deviam ser criadas e para isso era preciso esquecer outras que 

funcionavam como forças de resistência. (BOMFIM, 2010, p. 34). 

 

Tem-se um olhar da arquitetura preservacionista e da historiografia sobre esse 

evento, revelando o simbolismo que o evento teve para a sociedade cuiabana e 

questionando os ideais de progresso presente naquele momento, que via na destruição 

de um conjunto arquitetônico colonial e a reconstrução com edifícios modernos, a 

representação do início de um novo momento histórico para a cidade de Cuiabá.  
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Figura 26: Demolição da Catedral Metropolitana de Cuiabá, 1968. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto Lázaro Papazian. Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

 

 

Conforme apresentado na imagem abaixo, foi realizado um concurso para a 

escolha da fachada da Catedral de Cuiabá. De acordo com Leilla Borges de Lacerda 

(2005), ao comentar o folheto distribuído com as informações sobre o Concurso Pró-

Catedral de Cuiabá, as discussões não foram direcionadas para restauração ou 

demolição, mas apenas escolher o estilo arquitetônico: 

 

Figura 27: Folheto “Concurso Pró-Catedral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo: Regina de Abreu Nascimento. In: Freitas, Maria Auxiliadora, 2011. 
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Com o intuito de sondar a opinião do povo, e de angariar meios para 

a construção, foi organizado esse concurso. O mais intrigante nesse folheto é 

que, para a população participar dessa votação, teria de pagar, por voto, a 

quantia de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), a serem revertidos para a reconstrução 

da igreja. O estilo mais votado seria o escolhido. (LACERDA, 2005, p. 47). 

 

Entre as duas propostas apresentadas, foi escolhida a denominada estilo clássico. 

A atual Catedral foi feita de concreto armado, obra que começou pela capela-mor, aos 

fundos, antes mesmo da demolição completa da antiga igreja. Seus altares e seu antigo 

relógio fazem parte do acervo do Museu de Arte Sacra, localizado no Morro do 

Seminário, anexo a Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora da Boa Morte. 

A Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, encontra-se 

incluída no processo nº 1180-T-85, de tombamento do Conjunto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá/MT, com data de 24 de março de1993. No Livro 

Histórico, com a inscrição nº 534; no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 

com a inscrição nº 107; e no Livro de Belas Artes, com inscrição nº 601. 

Vale ressaltar ainda, que em seu subsolo fica uma cripta, onde estão enterradas 

autoridades da Igreja Católica de Mato Grosso, entre eles, o fundador de Cuiabá Pascoal 

Moreira Cabral Leme e Miguel Sutil. 

 

Figura 28: Catedral Basílica Bom Jesus de Cuiabá. Foto: Bruno Cidade.  

Fonte: Midianews (2017). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concreto_armado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capela-mor
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3.1.2 Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

 
Figura 29: Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. 

 
Fonte: Acervo NDIHR, 2010. 
 

O templo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito está localizada 

dentro do perímetro do Centro Histórico de Cuiabá, atualmente, é um dos símbolos 

mais utilizados para retratar a cidade de Cuiabá, sendo também o espaço de 

realização de uma das manifestações culturais preservadas pela população: a Festa 

de São Benedito, celebrada todos os anos na capital. 

Além disso, representa também um símbolo do patrimônio histórico da cidade, 

tendo passado por um processo de restauração que resgatou suas características 

arquitetônicas do século XVIII, preservando o estilo bandeirista do período. 

Pretende-se aqui, buscar nos registros históricos sobre as origens de sua 

construção em Cuiabá e da devoção à Nossa Senhora do Rosário e à São Benedito, 

bem como apresentar um panorama a respeito das principais modificações pelas 

quais a edificação passou ao longo dos anos, até o seu tombamento e processo de 

restauração. 

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é considerada como a 

única edificação religiosa remanescente do século XVIII que preserva a arquitetura 

original setentista, típica do estilo bandeirista, erguida às margens do Córrego da 

Prainha, em torno do qual originou-se a cidade de Cuiabá. A Igreja Matriz e a Igreja 

Nossa Senhora do Bom Despacho, edificadas no mesmo período passaram por 

reformas e descaracterizações. 
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Dada a sua constituição ser considerada um espaço que agregaria negros e outros 

excluídos, pode-se indagar se esta não seria uma das condições para a sua 

preservação, visto que haveria menos recursos financeiros, portanto menos reformas 

ou demolições, como aquelas ocorridas na Igreja Matriz que, agregando as classes 

mais privilegiadas, dispunham de mais recursos e interesses em simbolizar a 

representação do poder econômico de suas irmandades. Segundo Lacerda e Jesus 

(2008), a devoção à Nossa Senhora do Rosário parece ter sido trazida para a Vila 

Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá pelos franciscanos. A igreja e a irmandade 

estavam vinculadas aos escravos e forros, sendo conhecida nos séculos anteriores 

como Nossa Senhora do Rosário dos Pretos: 

 

[...] embora fossem espaços sagrados que acatavam as determinações 

do catolicismo, poderiam, em cada compartimento de seu interior, altares, 
nichos e imagens sacras, estar sendo alvos de leituras pertencentes ao 

universo cultural não-branco. (LACERDA; JESUS (2008, p. 30).  

 

 Já a devoção à São Benedito segue vinculado a esse universo cultural: o Santo 

Negro. Segundo a tradição ele era leigo, analfabeto e descendia de etíopes 

escravizados levados para a Sicília na Itália. Viveu entre os franciscanos, e no 

Convento dos Capuchinos na região de Palermo, onde foi escalado para ser 

cozinheiro e mais tarde eleito superior do mosteiro pela sua santidade, prudência e 

sabedoria. Nos processos para sua canonização, a única explicação encontrada para 

sua sabedoria era a iluminação pelo Espírito Santo. É um dos santos mais venerados 

no Brasil, em Cuiabá a festa em sua homenagem dura uma semana, sendo a própria 

Igreja mais conhecida como Igreja de São Benedito. 

Vale destacar aqui a especificidade presente nessa Igreja: ser a única construção 

religiosa do século XVIII na cidade de Cuiabá, e o seu processo de restauração após 

o seu tombamento em 1975, a reconstituição do edifício em estilo bandeirista 

baseou-se em documentação iconográfica produzida nos séculos XVII e XIX. 

Uma das referências iconográficas apontadas como fonte de pesquisa nos 

trabalhos de restauração do Iphan, é o Prospecto da Villa do Bom Jesus do Cuiabá, 

realizada durante a Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira – Capitanias 

do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá (1783-1792), determinada pela 

rainha D. Maria I, com a finalidade de reconhecimento destes territórios: 

 

Este testemunho do reconhecimento do território e da relação entre o 

homem e o seu meio, exprime-se pelos desenhos e pelas descrições que 
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relatam costumes, a fauna, a flora, e os núcleos urbanos referenciando os 

lugares através de viagem realizada a partir de Belém do Pará que se tornou 

capital da capitania do Grão-Pará e Maranhão. Através do percurso pelo Rio 

Negro e Rio Branco e dos rios Madeira e Guaporé são descritas as regiões e a 

linha de fronteira de Mato Grosso, com referências geográficas sempre 

relacionadas com o percurso destes rios e seus afluentes. (VALLA, 2015, p. 

9). 

 

 Quanto ao ano em que a Igreja e a Capela foram construídas, os pesquisadores 

concordam que não há como apresentar dados precisos. Rubens de Mendonça (1975), 

citando Dom Aquino Correa, referiu-se como a terceira igreja edificada em Cuiabá, 

através das referências deixadas em alguns registros, acredita-se que tenha sido erguida 

entre as décadas de 1720-1730. Conforme o estatuto hierárquico na terminologia 

eclesiástica, o templo surgiu como uma capela, que significa estar subordinada, junto 

com o templo de Nossa do Bom Despacho, à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de 

Cuiabá. 

 

[...] este templo, tombado como patrimônio histórico nacional, 

representa mais do que um referencial arquitetônico de determinada época, 

estando dotado de múltiplos sentidos e significados, subsistindo como legado 

dos antepassados dado por herança a todo o povo cuiabano, pois das quatro 
igrejas que foram edificadas no núcleo que originou a cidade de Cuiabá no 

século de sua fundação, esta foi a mais tardia, porém a única que subsiste até 

nossos dias. Constitui, pois, um repositório de memórias progressivamente 

acumuladas, um lugar singularizado na espacialidade da urbe, pleno de 

vivências e experiências que evoca seu pretérito, estrutura territórios, 

estabelece vínculos, determina pautas no relacionamento com o sagrado, 

fundamenta representações significativas de uma cultura particular, além de 

possibilitar a continuidade de um reconhecimento e pertencimento dos 

cuiabanos ao território de sua cidade no tempo. (MENDES, 2014. P. 18). 

 

Dessa maneira, a pesquisa histórica realizada em torno do processo de seu 

restauro (2003-2006), observou que a mesma foi constituída em conformidade com a 

Igreja Matriz: edificada em um altiplano de frente para o Córrego da Prainha e os 

espaços vazios em seu entorno, segundo as normas eclesiásticas das Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707).  

 

Essa igreja representou originalmente o universo cultural dos homens 

pobres e escravos de Cuiabá, pois foi construída por negros, ainda nos 

primórdios das Minas de Cuiabá, aproximadamente no ano de 1730. 

Servindo, desde aquele período, para a expressão religiosa das camadas 

excluídas. Nessa igreja foi constituída, desde o século XVIII, uma irmandade 

religiosa, a Irmandade de São Benedito, santo negro que é cultuado, até hoje, 

em intensa festa, com a duração de semanas. A participação dos homens 

pobres nessa festividade revela a preservação de um espaço cultural 

importante frente à pluralidade de culturas e valores que compõem a 

sociedade mato-grossense. (SIQUEIRA, 2002, p. 265). 
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 Os indícios apontados pelo cronista José Barbosa de Sá em sua obra Relações 

das povoações do Cuiabá de seus princípios até os presentes tempos, considerado 

importante referência para a historiografia regional, sugerem que a edificação da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário e depois o anexo que é a Capela de São Benedito pelos 

negros, provavelmente ocorreram ainda na década de 1720.  

 A vista panorâmica da Villa Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá (1790), 

constitui-se importante referência iconográfica para a historiografia mato-grossense, 

bem como subsidiou as pesquisas do Iphan. No detalhe acima, focalizando a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, vê-se perfeitamente o aspecto 

típico de capela bandeirista em que a terminação da torre se dá com os esteios 

aparentes e coberta por um pequeno telhado em quatro águas, e uma única porta como 

abertura na fachada127. 

 

Figura 30: Paróquia Nossa Senhora do Rosário e S. Benedito, Detalhe Prospecto Vila do Bom Jesus do 

Cuiabá. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iphan. 

 

No início do século XIX, no contexto das mudanças ocorridas na região, a 

elevação da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá à categoria de cidade em 1818 e 

a definição como a capital da província de Mato Grosso em 1835, apontam para 

diversas alterações e reformas tanto na estrutura externa quanto interna.  

                                                             
127 CONTE, Cláudio Quoos; FREIRE, Marcus Vinicius De Lamonica. Centro Histórico de Cuiabá. 

Cuiabá: Entrelinhas, 2005, p. 32. 
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O viajante Joaquim Ferreira Moutinho (1869) ao descrever um roteiro que fez 

pelas igrejas de Cuiabá, em sua obra Notícias sobre a Província de Matto Grosso, 

seguida D’um roteiro da viagem da sua capital a S. Paulo, faz referências ao interior, às 

irmandades e festas da Igreja: 

Entremos e examinemol-a. No retábulo do altar principal temos a 

admirar belas obras de esculptura e a delicadeza das molduras douradas que 

se conservão ainda perfeitas. Sobre o throno está collocada a imagem de 

Nossa Senhora do Rosário, e nos dous altares lateraes as de Nossa Senhora 

do Carmo e S. Benedito. Há duas irmandades compostas de homens negros, 

os quaes, apezar de não disporem de grandes recursos, conservão sempre a 

sua igreja com muito aceio e decência. Suas festas são ordinariamente feitas 

com muito ruído; nomeão um rei a uma rainha, juízes e juízas de vara e 

promessa. (MOUTINHO, 1869, p. 58). 

 

Por ocasião dessa visita, Moutinho (1869), cita as dificuldades encontradas na 

caminhada até à Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, tecendo 

várias críticas à atuação da Câmara em relação às condições do local onde encontrava-

se um templo; aponta a tosca ponte de madeira que conduz ao alto do Rosário e, 

chegando até lá cita vallos profundos, abertos pelas enxurradas, porém admira-se com a 

visão da cidade de Cuiabá daquele ponto: 

 

A par d’estes contratempos, felizmente tem-se a vantagem de poder 

com os olhos abranger largos horizontes que se descortinão ao longe, e 

apreciar-se a cidade que se estende em baixo poética e risonha, com seus 

edifícios brancos murados de larangeiras em flôr. É um bello panorama! 

(MOUTINHO, 1869, p. 57). 

 

Já nos documentos da Irmandade de São Benedito, as historiadoras Lacerda e 

Jesus (2006) identificaram os registros das reformas sofridas no início do século XIX, 

tais como a abertura de uma porta de acesso da Capela para o interior da Igreja, conserto 

da cruz, douramento do púlpito, despesas com os portais e novo sino.  

 

Figura 31: Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 1884. Expedição de Karl von den Steinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: FREITAS, 2011. 
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Também, na referência iconográfica acima, do início do século XIX, percebe-se 

a alteração na terminação da torre que aparece em forma de cúpula e três janelas na 

altura do coro. 

Mas foi no início do século XX, que ocorreram alterações significativas na 

fachada, descaracterizando-a. Foi construída uma fachada em estilo neogótico, uma 

torre central pontiaguda e pequenas janelas em ogiva. Conte e Freire (2005), aponta 

algumas considerações a respeito dessa reforma: 

 

Figura 32: Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Avenida da Prainha, em 1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Álbum Gráfico do Estado de Matto-Grosso. 

 

 

Sem dúvida, esta reforma “modernizante” da época foi realizada tendo 

como inspiração a construção em Cuiabá das igrejas neogóticas de Nossa 

Senhora do Bom Despacho, pelos Franciscanos franceses, e a de Nossa 
Senhora Auxiliadora, pelos Salesianos italianos em Cuiabá. (CONTE; 

FREIRE, 2005, p. 33).  

 

Figura 33: Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, década 1920.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NDHIR/UFMT. 
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 Todavia, em 1975 com o tombamento teve início as pesquisas realizadas pelo 

Iphan com a finalidade de reconstituição da antiga fachada com a torre original: 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

baseado em documentação iconográfica e prospecções arqueológicas, 

reconstitui a antiga fachada com a torre original. Outros serviços foram 

executados, como a volta do assoalho da nave e capela-mor em madeira, 

drenagem no terreno, reparos no telhado, etc. Felizmente, o seu interior 

manteve-se o mesmo desse o século XVIII. (CONTE; FREIRE, 2005, p. 33). 

 

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, teve seu tombamento 

homologado pelo processo 0553-T-57ª, com a inscrição nº 523 no Livro de Belas Artes, 

e  nº 457 no Livro Histórico, em 04 de dezembro de 1975; de acordo com a Resolução 

do Conselho Consultivo da Sphan de 13 de agosto de 1985, referente ao Processo 

Administrativo nº 13/85, o tombamento inclui todo o seu acervo: retábulos, alfaias, 

imagens e mobiliário; na sacristia se encontra um arcaz e um armário provavelmente da 

época de sua construção.  

O tombamento ocorreu também a nível estadual com a portaria de nº 76 de 04 de 

novembro de 1987; a Igreja do Rosário se destaca na paisagem, no alto da escadaria em 

pedra canga, circundada pela Praça do Rosário, área pavimentada em tijolinho, com 

arborização concentrada no platô que liga as vias128.  

Assim, entre os anos de 2003 e 2006, foi executado um trabalho de restauração, 

sendo esse espaço um dos mais representativos da cultura local na atualidade e 

simbólico no reconhecimento da identidade da cidade. 

 

Figura 34: Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, 2017. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

                                                             
128 Inventário Nacional Bens Imóveis, Sítio Urbano Cuiabá, 2007, p. 25. 
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3.1.3 Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho  

 

Figura 35: Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho. 

 
Fonte: Acervo NDIHR, 2010. 

 

 

A Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho é uma 

edificação histórica que sobressai no centro da cidade de Cuiabá, não apenas pela sua 

localização em local alto, mas também pela beleza externa e interna da construção, 

considerada um dos cartões-postais da cidade. Encontra-se fora do perímetro do Centro 

Histórico e das áreas de entorno, trata-se de uma edificação em estilo arquitetônico 

eclético, onde prevalece o neogótico inspirado nas catedrais francesas. 

Pretende-se aqui, buscar os registros históricos sobre as origens de sua 

construção em Cuiabá e da devoção a Nossa Senhora do Bom Despacho, bem como 

traçar um panorama das suas modificações ao longo dos anos e do seu processo de 

tombamento. 

A Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho situa-se no 

chamado Morro do Seminário, uma referência ao Seminário da Conceição, nome em 

homenagem à padroeira do Império Brasileiro. O seminário também faz parte do 

patrimônio histórico sob proteção estadual. A construção do Seminário da Conceição 

ocorreu no ano de 1858 para abrigar o Curso de Teologia Dogmática e Moral, e 

funcionou também como um internato a partir de 1882. 

Segundo a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, o prédio do 

Seminário da Conceição ficou inativo entre os de 1889 e 1904, por falta de professores. 

Nesse momento, os franciscanos da Ordem 3ª Regular de Albí França assumiram a 
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direção do seminário, fato que definiria a reforma da antiga Capela que seria 

transformada na atual Igreja neogótica de inspiração francesa. 

 

Quanto ao estilo adotado, pode-se deduzir que tal opção se deveu a 

origem de seus idealizadores, projetistas e construtores franceses: neogótico 

de inspiração francesa. É possuidora de grande acervo em vitrais e uma 

destacada rosácea em sua fachada principal. O piso é de ladrilho hidráulico, 

com vários desenhos. A Igreja é toda construída em pedra e tijolos maciços. 

A cobertura original era em ardósia, trazida da Bélgica. (LACERDA, 2008, 

p. 72). 
 

 Para Sônia Romancini (2002), o idealizador do projeto foi o Frei Ambrósio 

Daydée e o construtor o engenheiro francês Léon Joseph Louis Mousnier, que havia 

construído vários templos na América do Sul: 

 

A professora Maria de Arruda Muller, que esteve presente no 

lançamento da pedra fundamental da Igreja do Bom Despacho, revelou ter 

ouvido, muitas vezes, do Frei Daydée, que ele pretendia construir naquele 

morro uma igreja idêntica a que existia em sua cidade natal, Chartres, capital 

do Departamento de Eure-et-Loir e que foi destruída pelas tropas alemãs 

durante a invasão à França na Primeira Guerra Mundial (1914/1918). 

(ROMANCINI, 2002, p. 89). 

 

 

Figura 36: Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho e Seminário da Conceição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: SEC MT. 

  

Ainda de acordo com Romancini (2002), a antiga Capela do Bom Despacho 

datada de 1858, tinha características coloniais com um único altar onde ficava a imagem 

de Nossa Senhora Bom Despacho, foi um dos três primeiros templos a serem edificados 

ainda no século XVIII, a primeira capela foi erguida no mesmo local onde encontra-se a 

atual. 
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Figura 37: Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho em construção, década de 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo Ademar Poppi / C&C. In: FREITAS, 2011. 

 

 

 Segundo Vicente Abreu, o título Bom Despacho tem suas origens no mundo 

jurídico e atribuí à Nossa Senhora a condição de advogada, onde despacho significa a 

decisão ou resolução pronunciada por um juiz, podendo ser boa ou ruim conforme a 

/interpretação do mesmo.129 

 Ainda de acordo com o autor, os católicos de Portugal deram início à devoção de 

Nossa Senhora do Bom Despacho das Almas, como forma de intercessão para que as 

almas dos falecidos obtivessem um bom despacho diante do Juiz Supremo, alcançando 

o céu após a morte. Os registros das origens dessa devoção datam do século XVII no 

norte de Portugal, no ano de 1644 na cidade de Cervães, depois em 1670 nas cidades de 

Maia e Guimarães, estendendo-se depois para outras regiões de colonização portuguesa. 

 A imagem de Nossa Senhora do Bom Despacho é representada por Nossa 

Senhora segurando em seu braço esquerdo o menino Jesus que, por sua vez, segura o 

globo terrestre em suas mãos, simbolizando seu poder de julgamento sobre o mundo; 

em sua mão direita Nossa Senhora segura uma pena simbolizando o ato de assinar o 

despacho e o seu poder de intercessora. 

                                                             
129 ABREU, Vicente. Santos e ícones católicos. Disponível em: http://cruzterrasanta.com.br/nossa-

senhora-do-bom-despacho/471/101/. Acesso em 18 fev. 2018. 

http://cruzterrasanta.com.br/nossa-senhora-do-bom-despacho/471/101/
http://cruzterrasanta.com.br/nossa-senhora-do-bom-despacho/471/101/
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 De acordo com o Dicionário de História de Mato Grosso, Período Colonial, de 

autoria da historiadora Nauk Maria de Jesus (2011), os registros de construção da 

primeira capela datam do ano de 1726: 

 

Sabe-se também que, em 1744, depois de sofrer e sobreviver a um 

ataque de gentios, um grupo de monçoeiros ao chegar à Vila Real foi render 

graças na Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho, levando um caixão de 

cera por pagamento de promessa que havia sido feita na hora da aflição. 

(JESUS, 2011, p. 168). 

 

O viajante Joaquim Ferreira Moutinho (1869)130 ao descrever um roteiro que fez 

pelas igrejas de Cuiabá, em sua obra, convida seus leitores para que “seguindo pela rua 

dos Pescadores até o alto do Mundéo, subamos as escadas do Seminário até o pórtico da 

igreja do Bom Despacho”131; e, da mesma maneira que apreciou a vista da cidade no 

Alto do Rosário, também refere-se àquela proporcionada no Alto do Morro do 

Seminário gosemos a vista excelente e pitoresca da cidade de Cuyabá que se estende 

em baixo na planície132. 

 

Ao inverso de todos os outros templos, o exterior d’este é mais 

notável que o interior. Foi retocado ha pouco tempo por ordem de exm. 

Bispo, sendo bem-acabada a sua fachada. O interior é pobre e singelo. No seu 

único altar está a imagem da Nossa Senhora do Bom Despacho, e nos nichos 

lateraes as imagens de S. Bento e Santa Rita. 

Apezar, porém da sua pobreza ha n’elle bastante decência, e mais 

tarde certamente será um dos melhores; porque s. exc. Rvdma. Tenciona 

mettèl-o em obras, logo que conclua as do Seminario Episcopal que lhe fica 

adjunto, e que é uma obra monumental que se está construindo debaixo de 

sua imediata inspeccção, ajudado pelo sr. Antonio de Cerqueira Caldas. 

(MOUTINHO, 1869, p. 61). 

 

Os planos para este templo foram concretizados no ano de 1918, quando foi 

totalmente derrubada a antiga construção e deram início à atual edificação.  Este 

encontra-se tombado como patrimônio histórico através da portaria nº 47 de 13 de 

outubro de 1977, pelo governo do estado de Mato Grosso, e constitui-se em importante 

referência religiosa e cultural para a cidade de Cuiabá. 

 

 

 

 

                                                             
130 MOUTINHO, Joaquim Ferreira. Notícia sobre a Província de Mato Grosso seguida d’um roteiro 

de viagem da sua capital a S. Paulo. S. (ão) Paulo: Typ. de Henrique Schroeder, 1869.  
131 MOUTINHO, 1869, op. cit., p. 60. 
132 MOUTINHO, 1869, op. cit., p. 60. 
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Figura 38:  Paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho, 2007. 
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Fonte: Mateus Hidalgo. 

 

 

 

 

 3.1.4 Igreja Senhor dos Passos 

 
Figura 39: Igreja Senhor dos Passos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo NDIHR, 2010. 

 

  A Igreja Senhor dos Passos é uma edificação bicentenária localizada dentro do 

perímetro do Centro Histórico de Cuiabá que, segundo os historiadores foi a sexta igreja 

construída na cidade. 
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 Pretende-se aqui, buscar os registros históricos sobre sua construção em Cuiabá 

e as origens da devoção ao Senhor dos Passos, bem como traçar um panorama das 

modificações sofridas ao longo dos anos até o processo de tombamento do centro 

histórico, no qual encontra-se incluída. 

Segundo Vicente Abreu, Nosso Senhor dos Passos é um dos títulos dados a 

Jesus Cristo, uma devoção especial na Igreja Católica que relembra o trajeto percorrido 

por ele na Via Sacra até ao monte do Calvário. A palavra senhora dá sentido àquele que 

tem domínio sobre o sofrimento, visto que a este se entregou voluntariamente.133 

 Ainda de acordo com o autor, trata-se de uma devoção presente na igreja desde a 

idade média, os registros apontam para as suas origens quando os cruzados visitaram os 

lugares santos da cidade de Jerusalém percorridos por Jesus até o monte do Calvário; 

quando retornaram à Europa, quiseram reviver a experiência da via sacra através de 

procissões, meditações e construção de capelas. 

 Tornou-se uma devoção bastante difundida em Portugal e no Brasil, 

representada por uma variada criação de imagens em pinturas e vitrais, ilustrando Jesus 

nos seus sofrimentos até à cruz, além da construção de capelas e igrejas sob o título de 

Nosso Senhor dos Passos. Sua imagem, Jesus carregando a cruz, é um dos maiores 

símbolos presentes no cristianismo.  

 A Igreja do Senhor dos Passos, na cidade de Cuiabá, constitui em mais um 

templo religioso tombado como patrimônio histórico, de acordo com os dados de 

registro do Iphan sobre a mesma: 

 

Instalada há 214 anos em um recanto discreto do Centro 

Histórico, guarda muitas histórias e lendas que se confundem e 
revelam muitos aspectos do folclore, das crendices e do espírito 

religioso da Cuiabá antiga. Sua planta é típica das igrejas do período 

colonial, dividida em nave e capela-mor. possui, no entanto, somente 
um corredor lateral à esquerda e salas ao fundo. Na sua fachada 

principal, à esquerda, está localizada a alta e esbelta torre sineira. A 

Igreja do Senhor dos Passos é um dos mais belos e admirados 

patrimônios de Cuiabá. (IPHAN). 
  

Para Conte (2006), os devotos do Senhor dos Passos mandaram buscar uma 

imagem para ser venerada na Igreja Matriz, no entanto, após a chegada da imagem, não 

ficaram satisfeitos e deram início à construção de uma capela para a referida imagem, 

esta anexa à Igreja Matriz.  

                                                             
133 ABREU, Vicente. Santos e ícones católicos. Disponível em: http://cruzterrasanta.com.br/senhor-dos-

passos/166/101/. Acesso em 18 fev. 2018. 

http://cruzterrasanta.com.br/senhor-dos-passos/166/101/
http://cruzterrasanta.com.br/senhor-dos-passos/166/101/
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Conforme Conte (2006), o documento original com data de 5 de maio de 1792, 

onde o Senado da Câmara de Cuiabá faz uma denúncia contra a Irmandade da 

Santíssima Trindade, devido à construção de capela anexa à Igreja Matriz, observa a 

denúncia que a Irmandade havia solicitado abertura de um alicerce para fundação de um 

oratório, onde seria posta a imagem do Senhor dos Passos; mas foram um pouco além e 

abriram uma porta para fora da Igreja Matriz: 

 

Era uma capela anexa à Igreja Matriz, porém com porta para a rua, o 

que caracterizava certo grau de independência e necessitaria de aprovação 

explícita para construção. Não se trata da atual Igreja do Senhor dos Passos, 

mas da imagem do orago que daria origem à atual igreja. (CONTE, 2006, p. 

269). 

 

Explica, ainda, que a Igreja do Senhor dos Passos tem entre suas especificidades, 

o fato de ter sido construída em um local baixo, próximo às margens do Córrego da 

Prainha, enquanto as normas eclesiásticas apontavam para os locais mais altos como 

preferenciais para se erguer capelas e igrejas, observadas no caso da Igreja Matriz, 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, Igreja Nossa Senhora do 

Bom Despacho, Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, todas erguidas em altiplanos.  

No detalhe do Prospecto Vila do Bom Jesus de Cuiabá (1790), conforme aponta 

Carlos Rosa (2003), é possível verificar que no local, onde hoje está a igreja, havia um 

pequeno oratório dedicado à Nossa Senhora do Rosário e um chafariz alimentado por 

um aqueduto de madeira que captava água da nascente conhecida como a Fonte do 

Arnesto. 

 

Figura 40: Detalhe do Prospecto da Vila do Bom Jesus do Cuiabá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iphan. 
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Segundo Nolasco (2010), a Igreja do Senhor dos Passos é citada Livro de 

Registro de Escrituras, a partir de 1809, tendo sua construção concluída no ano de 1816. 

Nos Annaes do Senado da Camara do Cuyaba 1719-1830, nesse mesmo ano com a 

chegada da notícia da morte de D. Maria 1ª., ocorreram algumas cerimônias para 

demonstrações do justo sentimento, com a citação da igreja: 

 

No dia 10 do mesmo mez (setembro) sahio a Camera a quebrar os 

Reais Escudos, cuja ceremonia se executou nos largos da Igreja Cathedral, do 

Senhor dos Passos, e da Praça Real acompanhando a todos estes actos os 

Republicanos, Almotaces, Letrados, Escrivaens debanca, e mais officiaes de 
Justiça, vestidos e ornados de rigoroso, e sizudo luto. (A.S.C.C, 1816, p. 

210). 

 

 De acordo com as narrativas colhidas junto a população cuiabana, pelo viajante 

Joaquim Ferreira Moutinho, o mesmo descreve um roteiro que fez pelas igrejas de 

Cuiabá, a localiza descendo pela travessa da Alegria, vae-se ter a um pequeno largo 

onde está collocada a pequena igreja do Senhor dos Passos, cuja fachada é de bonita 

apparencia134. 

  Quanto aos relatos que ouvira sobre as origens da mesma, fornece a seguinte 

explicação: 

 

José Manoel, portuguez de nascimento, victima de um ataque de 

catalepsia, foi durante ele julgado morto. Amortalhado, conduzirão-no á 

Igreja, e ali, depos da encomendação, foi lançado na sepultura, dando-se logo 

começo ao enterro. 
Voltando a si teve forças para levantas-se, o que fez fugir a bom correr 

o coveiro, que vio na ressurreição do defunto um caso estupendo que só se 

narra em histórias fantásticas. 

Levantado da sepultura, que era bastante profunda, sahio a custo 

d’ella, e fez então voto solemne de não despir mais a mortalha, e pedir 

esmolas durante toda a vida, com as quaes ergueria uma capella ao Senhor 

dos Passos. Como ainda n’esse tempo havião devotos em maior abundância, 

o seu projecto foi facilmente levado a efeito. (MOUTINHO, 1869, p. 56). 

 

Ainda, segundo observou Moutinho (1869), havia uma grande devoção do povo 

cuiabano à imagem do Senhor dos Passos, atribuindo-lhe grande número de milagres.  

 

Entremos agora na igreja e examinemos a imagem do Senhor dos 

Passos, que se acha collocada em um altar modesto, mas ornado com aceio. 

Tem ella as proporções de um homem, e a expressão dolorosa que se lé em 

seu rosto, junta à regularidade dos membros de seu corpo não encobertos pela 

túnica, dão uma ideia vantajosa da inteligência do estatuário que a 

confeccionou. (MOUTINHO, 1869). 

 

                                                             
134 MOUTINHO, 1869, op. cit., p. 53. 
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           Revela ainda Conte (2006), que a Igreja Senhor dos Passos passou por um 

processo de reforma no ano de 1898, pelo então bispo Dom Carlos Luís D'Amour, na 

qual ganhou a atual fachada em estilo neoclássico. Em 2005, a igreja passou por uma 

nova reforma, finalizada no ano seguinte. 

 

Figura 41: Igreja Senhor dos Passos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Álbum Gráfico de Cuiabá. In: FREITAS, 2011. 

 

 

Assim como a Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 

a Igreja Senhor dos Passos encontra-se incluída no processo nº 1180-T-85, de 

tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá/MT, com 

data de 24 de março de1993. No Livro Histórico, com a inscrição nº 534; no Livro 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, com a inscrição nº 107; e no Livro de Belas 

Artes, com inscrição nº 601. 

 

Figura 42: Igreja Nosso Senhor dos Passos, 2011. Foto: Nélio Oliveira. 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Flickr. 
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3.1.5 Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte  

 
Figura 43: Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte. 

 
Fonte: Acervo NDIHR, 2010. 

 

 

 A Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte é uma edificação bicentenária 

localizada na área de entorno do Centro Histórico de Cuiabá, denominada de Setor Boa 

Morte. Trata-se de um templo que pertencia a uma irmandade, que também foi 

responsável pela sua construção. 

  Pretende-se aqui, buscar os registros históricos sobre a origem de sua construção 

na cidade de Cuiabá e da devoção à Nossa Senhora da Boa Morte, bem como traçar um 

panorama das principais modificações sofridas ao longo dos anos, até o seu processo de 

tombamento. 

Segundo Vicente Abreu, a devoção à Nossa Senhora da Boa Morte é 

considerada um dos mais antigos cultos à Maria; tendo suas origens em uma tradição 

cristã do primeiro século que propagava a ressurreição de Maria. Segundo essa tradição, 

após sua morte Maria teria sido sepultada e no terceiro dia um dos apóstolos encontraria 

seu túmulo vazio; teve início o culto ao dia da Dormição da Assunta e mais tarde o culto 

à Nossa Senhora do Boa Morte foi perpetuado pela Igreja Católica.135 

 Ainda conforme o autor, sabe-se que essa tradição chegou aos cristãos do 

Ocidente através de uma literatura considerada apócrifa, isto é, não incluída na Bíblia 

Sagrada. Somente no ano de 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da morte, 

ressurreição e assunção de Nossa Senhora. Na tradição católica, essa devoção simboliza 

a veneração à crença na ressurreição após a morte.  

 Através dos missionários portugueses e espanhóis, essa devoção foi introduzida 

nas Américas, tornando-se uma tradição muito popular em várias localidades. 

                                                             
135 ABREU, Vicente. Santos e ícones católicos. Disponível em: http://cruzterrasanta.com.br/nossa-

senhora-da-boa-morte/478/101/. Acesso em 18 fev. 2018. 

http://cruzterrasanta.com.br/nossa-senhora-da-boa-morte/478/101/
http://cruzterrasanta.com.br/nossa-senhora-da-boa-morte/478/101/
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Antigamente, o culto iniciava-se com a exposição da imagem da Virgem Dormente 

(Dormição da Assunta) em um esquife para visitação dos fiéis até a manhã da 

celebração da festa em sua homenagem, quando a imagem era substituída pela imagem 

triunfal de Nossa Senhora da Assunção. 

 Em Cuiabá, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte foi construída por volta do 

ano de 1810 por uma irmandade de pardos do mesmo nome, localizada na Praça da Boa 

Morte, é um templo tombado em âmbito estadual através da Portaria nº 75/1987 de 04 

de novembro de 1987, encontra-se na área do entorno do tombamento federal do Centro 

Histórico, que recebe também a denominação de Boa Morte. 

 

A sua tipologia arquitetônica se dá por paredes de taipa (terra socada) 

com sistema estrutural em madeira de lei. A cobertura é em telhas de barro 

coloniais com a cumeeira disposta paralelamente a fachada principal, 
havendo duas águas, apresentando beiral trabalhado em beira de bica e 

cachorro; o revestimento é em argamassa e pintura em caiação; a fachada 

principal com portada central ladeada por duas janelas, sendo todo conjunto 

em madeira de lei com vergas retas; fachada lateral com duas janelas, 

seguindo o padrão da supracitada, sendo estas simétricas em relação à 

cumeeira sendo a outra (Rua do Cajá) em empena cega. (SEC./MT). 

 

 

Figura 44: Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Sec. MT. 

 

 

 Segundo as observações feitas por Joaquim Ferreira Moutinho (1869), esta havia 

sido construída no vasto platô de um morro, no cruzamento de várias ruas. Sobre sua 

edificação, fez algumas observações: 

 

O templo é pobre, mas é decente: pertence a uma irmandade composta 

de homens de cor, que não admitem em seu governo homens brancos ou 

negros. É esta irmandade a única que rivaliza com a do Senhor Bom Jesus. 

Possue a igreja tres altares, sendo o altar-mór todo novo feito de madeira e 
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pintado de branco a óleo, com frisos dourados. Foi acabado em 1864 por 

meio de esmolas que pedio a irmandade: ahi está colocada em um rico 

esquife a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, dentro de bello nicho que 

se acha em uma abertura por baixo do throno. (MOUTINHO, 1869, p. 52-

53). 

 

Com a resolução nº 7/1857, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, autoriza 

que a Irmandade da Boa Morte recolha as esmolas dos fiéis aos sábados de cada semana 

para as despesas de sua capela, estas serviram para as reformas finalizadas no ano de 

1864, conforme aponta Moutinho. Mesmo sendo uma construção considerada simples, 

foi apontada pelo autor como de bonito gosto e devido à sua localização no alto do 

morro, sua torre apresentava um aspecto solene.  

Esta torre localizada na lateral esquerda desabou em uma tempestade no ano de 

1898, segundo Lacerda (2008) após esse evento “sua fachada foi remodelada recebendo 

aspecto neoclássico, janelas com terminação em arco pleno, frontão triangular, tudo 

delimitado por pilastras”136. 

Portanto, em 1905, foi criada a Paróquia de Nossa Senhora da Boa Morte pelo 

bispo da Diocese de Cuiabá D. Luiz d’Amour. Em 1930 foi entregue aos franciscanos 

alemães, responsáveis pela construção dos altares em arco cruzeiro; segundo Conte e 

Freire (2005) essas reformas mantiveram suas características principais preservadas.  

 

Na década de 40 do século XX o prédio passou por nova reforma e 

com isso alterações, com a inserção o arco cruzeiro de uma escultura em 

relevo de Nossa Senhora, ladeada por anjos, em estilo beneditino, já na 

década de 50 as alterações mais significativas foram a mudança dos telhados 

com acréscimo de um lanternim e a retirada dos forros abobadados. 

(SEC./MT). 

 

Faz parte de seu acervo uma interessante tela a óleo de Nossa Senhora Do 

Carmo, datada de 1885, pintada por José Maria Hidalgo, espanhol que viveu em Cuiabá 

no final do século XIX137. 

Vale ressaltar que no ano de 2010, ocorreu a reabertura do templo da Boa Morte, 

após um período fechado para uma reforma conduzida pelo Iphan, devido à falta de 

segurança na sua estrutura, durante o processo algumas evidências da sua antiguidade 

foram encontradas, conforme mencionou o superintendente à época, na reportagem 

Restauração da Igreja da Boa Morte é entregue em missa e com surpresas: 

 

Atrás do arco da igreja, nós encontramos uma parede feita de pau a 

pique. Tudo de argila e madeira entrecruzada, amarrada com pequenas tiras 

                                                             
136LACERDA, 2008, op. cit., p. 56. 
137 CONTE; FREIRE, 2005, op. cit., p. 34. 
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de couro, o que confirma a antiguidade e a presença da estrutura original”, 

contou Cláudio Conte, superintendente do Iphan. 

Outra descoberta que animou Cláudio foi a de um barrado nas paredes da 

igreja, o qual ficava escondido sob uma faixa de madeira de cerca de 80 

centímetros de altura. No barrado, pode-se observar duas pinturas em 

losango, uma na parte superior, imitando madeira, e outra na inferior, 

imitando mármore. Além disso, duas plaquinhas de metal, com a inscrição do 

ano da construção dos altares de alvenaria, foram encontradas. Gravadas em 

um português arcaico, se comparado aos padrões atuais, uma delas indica que 

os dois altares que ficam próximo aos expectadores são de 1910. Já o arco e o 
altar principal, de acordo com a plaquinha, são de 1962. 

(www.olhardireto.com.br, acesso em 19/02/2018). 

 

 

Figura 45: Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte, 2015. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEC MT. 

 

 

 O templo da Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte encontra-se tombado através 

da portaria nº 75 de 04 de novembro de 1987, pelo governo do Estado de Mato Grosso. 

 

 

3.1.6 Igreja Presbiteriana de Cuiabá 

 
Figura 46: Igreja Presbiteriana de Cuiabá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Acervo NDIHR, 2010. 
 

http://www.olhardireto.com.br/
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 O templo da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, encontra-se localizado na área do 

entorno do Centro Histórico de Cuiabá denominada Setor 13 de Junho. É uma 

construção de valor histórico e cultural na cidade por se tratar do primeiro templo 

protestante construído na capital, sua pedra fundamental foi lançada no ano de 1921. 

 Pretende-se aqui, buscar os registros históricos sobre as origens de sua 

construção em Cuiabá, bem como o contexto em que o protestantismo foi inserido na 

cidade que, até então, contava apenas com os templos católicos. 

 Considerada uma igreja protestante histórica, suas origens situam-se no 

princípio da Reforma Protestante do século XVI, iniciada pelo monge Martinho Lutero 

(1483-1546), na Alemanha. O movimento dos Reformados ou a Fé Reformada, refere-

se ao processo de restauração da religião cristã iniciada pela Reforma Protestante dos 

séculos XVI e XVII, com a adoção das doutrinas apostólicas estabelecidas na Bíblia 

Sagrada e formuladas nos credos constituídos pelos grandes concílios da Igreja Cristã 

Primitiva. 

Com a propagação dos ideais reformistas pela Europa, estes deram início na 

Suíça sob a direção de Ulrich Zuínglio (1484-1531), um processo de ruptura com a 

igreja medieval mais profundo. Conforme o Manual de Membro da Igreja Presbiteriana 

de Cuiabá (2017), esse movimento ficou conhecido como Segunda Reforma ou 

Reforma Suíça: 

 

Após a morte de Zuínglio (1531), surgiu um líder que se destacou dos 

demais por sua inteligência, dotes literários, capacidade de organização e 

profundidade teológica. Esse líder foi o francês João Calvino (1509-1564), 

que concentrou os seus esforços na cidade suíça de Genebra, onde residiu 

durante 25 anos. Por meio de sua obra magna, a “Instituição da Religião 
Cristã” ou “Institutas”, comentários bíblicos, cartas, tratados e outros 

escritos, Calvino, à luz das Escrituras Sagradas, lançou as bases teológicas e 

organizacionais sobre as quais o presbiterianismo foi construído, por isso, 

Calvino é considerado o pai do Presbiterianismo mundial. (MANUAL DO 

MEMBRO CORRIGIDO IPC, 2017, p. 4). 

 

Assim, em desdobramento a esse movimento começaram a surgir as chamadas 

Igrejas Reformadas, dentre estas a Igreja Presbiteriana também associada aos termos 

calvinismo, em referência a João Calvino; bem como presbiterianismo que tem origem 

no termo presbítero, referência à forma como a igreja é organizada e administrada, 

através de um Conselho de Presbíteros eleitos pelas comunidades locais.  

 A disseminação do presbiterianismo deu-se, inicialmente, a partir de Genebra na 

Suíça para o sul da Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Ilhas Britânicas. Segundo o 
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Manual do Membro Corrigido (2017), na Inglaterra e Escócia passaram a representar 

tanto uma posição teológica quanto política. 

 Em meio aos conflitos religiosos que marcaram a Europa durante o século XVI e 

XVII, a fuga às perseguições religiosas pode ser apontada como um dos fatores que 

impulsionaram migrações de milhares de calvinistas puritanos da Inglaterra, Escócia e 

Irlanda, para as colônias inglesas na América do Norte. Nesse contexto, ocorreria a 

fundação da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, tendo seu primeiro Concílio 

organizado no ano de 1706. 

Dessa maneira, a fundação e organização da Igreja Presbiteriana no Brasil tem 

suas raízes nos Estados Unidos, sendo considerada a mais antiga denominação 

reformada no Brasil, foi fundada por volta dos anos de 1859 pelo missionário norte-

americano Ashbel Green Simonton (1833-1867): 

 

O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e 

desprendimento do Rev. Ashbel Green Simonton (1833-1867). Nascido em 

West Hanover, na Pensilvânia, Simonton estudou no Colégio de Nova Jersey 

e inicialmente pensou em ser professor ou advogado. Influenciado por um 

reavivamento em 1855, fez a sua profissão de fé e, pouco depois, ingressou 

no Seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o famoso 

teólogo Charles Hodge, levou-o a considerar o trabalho missionário no 

estrangeiro. Três anos depois, candidatou-se perante a Junta de Missões da 
Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o Brasil como campo de sua 

preferência. Dois meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, 

chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. 

(http://www.ipb.org.br/ipb/historia, acesso em 14 mar. 2018). 

 

 No entanto, registros históricos apontam a presença do calvinismo no país em 

momentos anteriores, como o caso das tentativas de fundação da colônia França 

Antártica (1555) e no período de ocupação de Pernambuco pelos holandeses (1630-

1654). No início da colonização portuguesa e espanhola nos territórios americanos, 

outras nações demonstraram interesses na formação de colônias, nesse caso a França 

empreendeu uma ofensiva no ano de 1555, quando a expedição sob comando de Nicolas 

Durand de Villegaignon desembarcou em uma das ilhas da Baía de Guanabara onde 

implantaria uma colônia que ficou conhecida como França Antártica: 

 

Esse empreendimento contou com o apoio do almirante Gaspard de 

Coligny, influente estadista e futuro líder dos calvinistas franceses, os 

huguenotes. 

Sendo inicialmente simpático à causa da Reforma e procurando elevar 

o nível moral e espiritual da sua colônia, Villegaignon escreveu a João 

Calvino solicitando o envio de colonos protestantes.  

A Igreja Reformada de Genebra atendeu prontamente ao pedido, 

enviando um grupo de evangélicos sob a liderança de dois pastores, Pierre 

Richier e Guillaume Chartier.  

http://www.ipb.org.br/ipb/historia
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A nova expedição chegou à Baía da Guanabara no dia 7 de março de 

1557. Três dias depois, a 10 de março, uma quarta-feira, os colonos 

desembarcaram na pequena ilha (Forte Coligny) e realizaram o primeiro culto 

protestante no Brasil e possivelmente no Novo Mundo (...) no domingo 21 de 

março houve a primeira celebração da Santa Ceia. (MATOS, 2011, p. 4). 

 

 Antes mesmo da derrota final dos franceses pelas tropas portuguesas, os colonos 

calvinistas já haviam sido expulsos da França Antártica, devido a divergências com 

Villegaignon, sendo registrado que quatro destes foram executados devido às suas 

convicções religiosas. 

Quanto ao período conhecido como Brasil Holandês (1630-1654), sob a 

administração de Maurício de Nassau, a historiografia identifica um espaço de tempo 

em que predominou certa liberdade religiosa, tanto aos habitantes católicos quanto aos 

judeus: 

 

Os holandeses criaram sua própria igreja estatal nos moldes da Igreja 

Reformada da Holanda. Durante os 24 anos de dominação, foram 
organizadas 22 igrejas e congregações, dois presbitérios e um sínodo. As 

igrejas foram servidas por mais de 50 pastores (“predicantes”), além de 

pregadores auxiliares (“proponentes”) e outros oficiais. Havia também 

muitos “consoladores dos enfermos” e professores de escolas paroquiais. 

(MATOS, 2011, p. 5). 

 

 No século XIX, inicia-se uma ruptura na estreita relação predominante na 

colônia entre Estado e Igreja, nesse caso a Igreja Católica. Com a independência do 

Brasil em 1822, verificou-se um processo de crescente vinda de estrangeiros, dentre 

estes muitos protestantes. Dessa forma, a Primeira Constituição do país, a Constituição 

Imperial de 1824, estabeleceu uma liberdade religiosa parcial: 

 

Art. 5º A religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a 

religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto 

doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma 

exterior de templo. (Título 1º, CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPERIO 

DO BRAZIL, 1824). 

 

 Ainda de acordo com o teólogo Alderi Souza de Matos (2011), até o ano de 

1835, observou-se a presença do protestantismo de imigração e nos seguintes teria 

início o chamado protestantismo missionário junto aos brasileiros através das igrejas 

históricas, dentre estas a Igreja Congregacional, a Igreja Presbiteriana, a Igreja 

Metodista, a Igreja Batista e a Igreja Episcopal. 

 A Primeira Constituição Republicana do país, promulgada em 1891, consagraria 

definitivamente a liberdade religiosa e a separação entre Estado e Igreja: 
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Art. 72 § 3º Todos os indivíduos e confissões religiosas podem 

exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e 

adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. (Seção II, 

Declaração de Direitos, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1891). 

 

 Dessa forma, a Constituição de 1891 estabeleceria as condições propícias para a 

disseminação do protestantismo pelo país. Em relação à Cuiabá, conforme já 

mencionado, o marco de entrada do protestantismo na cidade é a construção do primeiro 

templo da Igreja Presbiteriana, localizado no Centro Histórico. 

 Para uma breve compreensão do significado dessa ruptura no campo religioso da 

cidade, onde predominava a hegemonia do catolicismo, Santos (2009) em sua 

dissertação de mestrado A inserção do protestantismo em Cuiabá na Primeira República 

ressalta que outras atividades evangelísticas de protestantes já haviam sido registradas 

em Cuiabá, porém trata-se aqui de delimitar a construção do primeiro templo 

protestante que atualmente integra o patrimônio histórico edificado da cidade: 

 

Observa-se então, que a partir da chegada dos missionários 

presbiterianos houve todo um processo de consolidação e institucionalização 

do protestantismo em Cuiabá. Estas ações podem ser notadas na criação de 

um rol regularmente reconhecido daqueles que professavam a fé reformada, 

na demarcação de uma área de trabalho, na busca de uma personalidade civil, 

na constituição de uma estrutura mínima em termos administrativos e de uma 

liderança constituída. Todo esse procedimento certamente demarcaria um 

espaço social na cidade e deixaria patente que se tratava sim de um novo 

credo, mas que se encontrava definitivamente estabelecido. (SANTOS, 2009, 

p. 81-82). 

 

Paulo Pitaluga Costa e Silva (1999) revela que em 1879 foi fundada a Sociedade 

Teatral Progresso Cuiabano, tendo seus sócios adquirido um terreno e construído neste 

o Teatro Progresso, que subsistiu por pouco tempo. Segundo Elizabeth Madureira 

Siqueira (2002), nesse mesmo espaço onde anteriormente havia funcionado o Teatro 

Progresso, foi instalado, entre os anos de 1912 e 1915, o primeiro cinema de Cuiabá o 

Cine Mundial, de propriedade dos Irmãos Dorsa, imigrantes italianos. O cinema teve 

curta duração tendo sido destruído por um incêndio. 

 

Esse mesmo local seria adquirido pela Missão Presbiteriana Brasil Central para a 

construção do templo, através do trabalho do missionário Reverendo Phillipe Landes 

que, conforme pontua Sérgio Ribeiro Santos (2009), contou com o especial apoio do 

empresário João Dias. Abaixo, o fotógrafo Raimundo Bastos registrou a Igreja 

Presbiteriana da Rua 13 de Junho em construção.   
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Figura 47: Vista de Cuiabá, construção da Igreja Presbiteriana, década de 1920. Foto: Raimundo Bastos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo: Maria de Lourdes da Silva Ramos / C&C. In: FREITAS, 2011. 

 

Quanto à importância do empresário para o protestantismo local, essa 

se dá também pelo fato de que ele em diversas ocasiões, entre as idas e 

vindas dos missionários, esteve à frente do pequeno grupo de evangélicos na 

condução de seus cultos semanais. Ainda que esse trabalho não tenha sido 
suficiente para fazer convertidos, serviu como base para as atividades que 

futuramente seriam desenvolvidas pelos missionários presbiterianos. Tal a 

importância dessa persistência à frente desse diminuto grupo, que Landes 

(1958, p. 2) escreve a respeito de João Dias, afirmando que ele “contribuiu 

generosamente com o seu tempo e dinheiro para a realização da obra. 

Planejava, financiava e executava tudo que era necessário. A ele a Igreja deve 

imorredoura gratidão”.  

  Esse testemunho de Landes justifica-se porque até mesmo a compra 

do terreno e a construção do primeiro templo evangélico teve a participação 

direta do patriarca, pois ficou ele responsável por saldar o empréstimo 

contraído pela nova igreja no valor de dez contos de réis, junto a Missão Sul 
do Brasil (PRIMEIRO LIVRO DE ACTAS DA ASSEMBLÉIA DA 

IGREJA, 09 de dezembro de 1920, p. 1). (Santos, 2009, p. 105). 

 

  O referido empresário recebeu foi homenageado na capital através do nome de 

uma rua a Travessa João Dias. Além de sua trajetória em Cuiabá estar estreitamente 

relacionada o estabelecimento e consolidação do protestantismo, a ele também coube a 

instalação da primeira empresa telefônica e da primeira fornecedora de energia elétrica a 

partir de uma caldeira de Cuiabá. 

 

A placa dessa Travessa, traz o nome de João Pedro Dias, nascido em 

Fortaleza, Ceará, a 15 de junho de 1867 e falecido em Cuiabá, a 4 de janeiro 

de 1930. Industrial, veio para Mato Grosso em 1899. Organizou a primeira 

empresa telefônica e a primeira empresa de luz elétrica de Cuiabá. Explorou 
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o plantio de café e algodão na zona da Chapada de Guimarães. 

(MENDONÇA, 1969, p. 63). 

 

 Em relação a construção, esta encontra-se tombada pelo Iphan, conforme Conte 

e Freire (2005), situada a Rua 13 de Junho, foi o primeiro templo evangélico de 

Cuiabá. Teve sua pedra fundamental lançada a 7 de setembro de 1921. Gracioso 

templo de tijolos a vista, encontra-se sufocada pelas grandes construções de seu 

entorno138 . 

 

Figura 48: Construção do templo na Rua 13 de Junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, 2015. 

 

 

Já sobre a localização do terreno em que seriam construídos o templo 

presbiteriano e a forma arquitetônica que esse assumiria, algumas 

considerações são pertinentes. Deve-se observar que, localizado na Rua 13 de 

Junho, no centro da cidade, o prédio seria edificado a poucos metros da Igreja 

Matriz e do Palácio do Governo. A julgar pela urbanização da época, o 
contato entre esses edifícios seria visual. (SANTOS, 2009, p. 93). 

 

 Quanto ao estilo arquitetônico adotado na construção, nota-se que o templo se 

diferenciava muito das demais construções da cidade, estabelecendo novo conceito de 

construção religiosa na paisagem urbana de Cuiabá:  

 

 Inusitado e marcante seria o estilo adotado para a nova construção. O 

projeto desenvolvido William Alfred Waddel, outro missionário protestante 

no país e fundador da Escola de Engenharia do Mackenzie, seguiria as 

mesmas linhas arquitetônicas dos prédios já construídos na referida 

Faculdade em São Paulo, também por ele projetados. Certamente o novo 

prédio destoaria das edificações em estilo colonial existentes em Cuiabá. O 

templo protestante a ser construído teria aspectos mais modernos para a 

época e contaria com uma torre, o que daria um ar mais imponente à nova 

                                                             
138 CONTE; FREIRE, 2005, p. 36. 
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igreja. Sem dúvida, tratava-se de uma estratégia de demarcação do espaço 

social. (SANTOS, 2009, p. 94). 

 

 Constam nas atas administrativas da instituição uma reforma no ano de 1965, 

que substituiu as janelas de madeiras por janelas de ferro; outra reforma no ano de 1975, 

devido insuficiência de espaço, com a construção de dois pavimentos, o primeiro para 

salas de aulas e o segundo para um salão social. Quanto ao aspecto do interior do 

templo, a tradição presbiteriana considera a ornamentação com uma cruz vazia o 

símbolo da ressurreição de Jesus Cristo.139 

 Ainda conforme Sérgio Ribeiro Santos (2015), o debate entre a tradição e a 

funcionalidade do templo também estiveram presentes nas decisões administrativas 

relativas as possíveis intervenções. Debate este, também observado em outras igrejas e 

edifícios públicos quando trata-se de patrimônio histórico. 

Assim como a Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 

a Igreja Senhor dos Passos e Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a 

Igreja Presbiteriana de Cuiabá, templo histórico situado no Setor 13 de Junho, entorno 

do Centro Histórico de Cuiabá, encontra-se incluída no processo nº 1180-T-85, de 

tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá/MT, com 

data de 24 de março de1993. No Livro Histórico, com a inscrição nº 534; no Livro 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, com a inscrição nº 107; e no Livro de Belas 

Artes, com inscrição nº 601. 

 

Figura 49: Igreja Presbiteriana de Cuiabá, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eugenio Hansen. 

                                                             
139 SANTOS, Sérgio Ribeiro. Igreja Presbiteriana de Cuiabá: Tradição, Cultura, Sociedade e 

Política (1985-2010). Cuiabá: Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em História, UFMT, 

2015, p. 126. 
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Com o tombamento do templo como patrimônio histórico presente no Centro 

Histórico de Cuiabá e o aumento da quantidade de membros, a Igreja Presbiteriana de 

Cuiabá procedeu a construção de um Novo Templo na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, região do Centro Político Administrativo do Estado, com a finalização total 

do projeto, este terá capacidade para receber três mil pessoas, além da construção de um 

complexo sócio educacional, na mesma área. 

 

 

3.2 Objeto de aprendizagem virtual: aplicativo. 

 

 Apresenta-se nessa parte do trabalho uma breve reflexão sobre a importância de 

integração das tecnologias digitais ao ensino, trazendo como proposta para a realização 

da ação educativa no ensino de história, o uso do aplicativo como ferramenta para a 

pesquisa sobre as Igrejas do Centro Histórico de Cuiabá. 

Cada vez mais a cultura escolar integra-se à tecnologia digital, em um processo 

contínuo de elaboração de novas possibilidades para o ensino e a aprendizagem. De 

acordo com os estudos do sociólogo espanhol Manuel Castells, considerado um dos 

pioneiros nas pesquisas sobre os reflexos da sociedade em rede, na economia e na 

convivência social em todo o mundo a partir do fenômeno da internet, as novas 

tecnologias da informação não são apenas ferramentas para se aplicar, mas processos 

para se desenvolver140.  

Portanto, ao mencionar os processos para se desenvolver, no âmbito da educação 

e do uso da tecnologia, deve ser levado em conta que, dentre os diversos 

desdobramentos da chamada revolução tecnológica, um dos maiores desafios seja a 

construção do conhecimento a partir do acesso das informações: 

  

A finalidade dos sistemas educacionais em pleno século XXI, será, 

pois, tentar garantir a primazia da construção do conhecimento, numa 

sociedade onde o fluxo de informação é vasto e abundante, e em que o papel 

do professor não deve ser, mas o de um mero transmissor de conhecimento, 

mas o de um mediador da aprendizagem. Uma aprendizagem que não 

acontece necessariamente nas instituições escolares, mas, pelo contrário, 

ultrapassa os muros da escola, podendo efetuar-se nos mais diversos 

contextos informais por meio de conexões na rede global. (COUTINHO; 

LISBÔA, 2011, p. 10). 

 

                                                             
140 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede, vol.1, 8ª. Edição. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 69. 
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 Dessa forma, verifica-se que a revolução da tecnologia da informação difundiu a 

ideia de democratização do conhecimento, porém constata-se também que a quantidade 

e a facilidade de acesso às informações, não são garantia de uma aprendizagem 

significativa.  

 Assim, o desafio que ora apresenta-se neste trabalho é a elaboração de um objeto 

de aprendizagem que funcione como uma ferramenta digital com acesso à informação 

significativa acerca do Centro Histórico de Cuiabá, que resulte na apreensão de 

conhecimentos históricos pelos usuários.  

Para tanto, optou-se pela elaboração de um aplicativo educacional a fim de 

apresentar os resultados da pesquisa desta dissertação, em um suporte que possibilite a 

aprendizagem dentro e fora da sala de aula, através do uso de dispositivo móveis: 

tabletes e smartphones. 

 Quanto ao uso de dispositivos móveis em processos formais de ensino, uma das 

ferramentas que tem se mostrado eficaz, são os chamados aplicativos educacionais. 

Sobre os mesmos, o professor Antônio Carlos Xavier apresentou algumas 

considerações, a partir do conceito de aplicativos como softwares interativos para 

dispositivos móveis que auxiliam os usuários a desempenhar tarefas e achar soluções 

141. 

 Dessa forma, ao referir ao desempenho de tarefas e busca por soluções, 

evidencia-se que um dos princípios básicos, quanto ao uso desses softwares, é a 

interatividade. Baseada no modo proativo com o qual os usuários interagem, dando 

suporte à determinada situação de ensino.  

Retomando as observações de Castells, a produção de conhecimento a partir da 

informação vem da interação, um processo que rompe com relações verticais de 

aprendizagem da escola, e possibilita a ampliação dos espaços educativos, tanto reais 

quanto virtuais.  

Levando-se em conta tais considerações, os desafios para os desenvolvedores 

dessas ferramentas educacionais, concentram-se em atrair a atenção dos alunos, manter 

o interesse e gerar o envolvimento, a fim de consolidar a construção de determinado 

conhecimento. Para que esse objetivo seja alcançado, a elaboração de um aplicativo 

depende do trabalho em conjunto de professores, designers e programadores. 

                                                             
141 Vº Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação e Iº Colóquio Internacional de Educação em 

Tecnologias, UFPE, 2013. 
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 Neste caso, o trabalho em conjunto resultou na elaboração do aplicativo Centro 

Histórico de Cuiabá que, como o próprio nome revela, pretendeu virtualizar o centro 

histórico da cidade, com o objetivo de produzir uma ferramenta educativa que, espera-

se, possa contribuir na aproximação real desse espaço como seus usuários-alvo, os 

alunos e alunas. Se o objetivo for alcançado, considera-se que esse espaço seja 

ressignificado nos aspectos que envolvem a sua historicidade e patrimônio histórico da 

cidade.  

 O formato do objeto de aprendizagem utilizado foi um aplicativo instalado em 

dispositivos móveis. Após a publicação no Google Play, pode ser encaminhado para 

usuários que utilizem o sistema operacional “Android”, para download diretamente na 

loja com o título “Centro Histórico de Cuiabá”, de forma gratuita. Existe ainda a 

possibilidade de acesso através da publicação gratuita para o desenvolvedor, para isso 

os usuários digitam o endereço “https://app.vc/centro_historico_de-cuiaba” direto no 

navegador do celular, tal opção fica disponível para usuários do sistema “Android” e do 

sistema “IOS”. 

 

  

 3.3 Ação Educativa 

 

De acordo com o Guia Básico de Educação Patrimonial / IPHAN (1999), é 

importante a apresentação dos objetos culturais enquanto fontes primárias do 

conhecimento, possibilitando aos educandos compreender a rede de relações sociais e o 

contexto histórico em que foram produzidos, utilizados e dotados de significado pela 

sociedade que o criou: 

 

A metodologia da Educação Patrimonial pode levar os professores a 

utilizarem os objetos culturais na sala de aula ou nos próprios locais onde são 

encontrados, como peças “chave” no desenvolvimento dos currículos e não 

simplesmente como mera “ilustração” das aulas. (HORTA; GRUNBERG; 

MONTEIRO, 1999, p. 7). 

 

Dessa forma, uma ação educativa em um Centro Histórico estimula professores 

e alunos a estabelecer e compreender as relações fundamentais entre o presente, o 

passado, e as mudanças ocorridas nos modos de vida das pessoas que neles viveram, 

assim como nas próprias cidades142. 

                                                             
142 HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 24. 

https://app.vc/centro_historico_de-cuiaba
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Já para Circe Bitencourt (2008), os estudos do meio, nesse caso um centro 

histórico, é um ponto de partida; deve resultar de um projeto de estudo, que aqui 

apresenta-se como um projeto de conhecimento da história regional, bem como os 

desafios da cidade contemporânea em relação à preservação do seu patrimônio histórico 

e cultural: 

 

A exigência maior reside no cuidado para com as três etapas 

fundamentais que integram o estudo do meio: preparação prévia, atividades 

de campo e retorno do trabalho em sala de aula. Esse método de investigação 

cria determinadas estratégias que devem ser seguidas e realizadas em 
conjunto com os professores envolvidos, os alunos e a comunidade escolar e 

familiar. (BITTENCOURT, 2008, p. 281). 

 

Para isso, a autora sugere os seguintes procedimentos metodológicos:  

reconhecimento do espaço a ser estudado, estudo prévio do local através de bibliografia 

e outras fontes, definição da problemática a ser estudada, organização do roteiro a ser 

seguido, preparação do caderno de campo, e execução do estudo do meio e o tratamento 

posterior dos dados coletados.143 

 Já para Horta; Grunberg e Monteiro(1999), a metodologia da educação 

patrimonial segue as seguintes etapas: a observação, para a identificação do objeto e 

desenvolvimento da percepção visual e simbólica; o registro, para a fixação do 

conhecimento e análise crítica; a exploração, para desenvolvimento das capacidades de 

análise e julgamento crítico, interpretação das evidências e significados; e a 

apropriação, para o envolvimento afetivo, internalização, desenvolvimento da 

capacidade de auto expressão, apropriação, participação criativa, valorização do bem 

cultural144. 

 Dessa forma, levando em consideração as abordagens acima, elaborou-se o 

plano da ação educativa, apresentado a seguir; considerando o conteúdo e o produto 

desenvolvido nessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                             
143 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos, 2ª. Edição. 

São Paulo: Editora Cortez, 2008, p. 281-282. 
144 HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 9. 
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AÇÃO EDUCATIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

TEMA: PATRIMÔNIO E ESCOLA: CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ E 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ENSINO DE HISTÓRIA 

TÍTULO: ROTEIRO DAS IGREJAS HISTÓRICAS 

PÚBLICO ALVO: ENSINO FUNDAMENTAL 3° CICLO E ENSINO MÉDIO 

CARGA HORÁRIA: 20H 

OBJETIVOS  
Objetivo Geral: 

Reconhecer o Centro Histórico de Cuiabá, no tempo presente, em especial as igrejas 

históricas, como fonte histórica na construção do conhecimento, através de estudos de 

meio e atividades de pesquisa desenvolvidas por professores de história e seus alunos, 

com foco na importância das variadas formas de representação do passado.  

Objetivos Específicos: 

Perceber os espaços de memórias como identificadores de hábitos, costumes e 

tradições, pertencentes a grupos distintos, estimulando a preservação do patrimônio.  

Realizar estudos do meio e pesquisas de campo como estratégias de aprendizagem 

nas ciências humanas. 

Perceber a cidade como espaço de possibilidades para o desenvolvimento de ações de 

exploração, reconhecimento, apropriação, leituras, releituras e reflexões; tornando 

assim a aprendizagem mais significativa. 

CONTEÚDO 

RESUMO 

Esta dissertação trata sobre “O Patrimônio e Escola: O Centro Histórico de Cuiabá e 

Práticas Educativas no Ensino de História” e tem como investigação a produção e a 

aprendizagem da história fora do espaço escolar, considerando lugares distintos como 

os museus, o teatro, os centros históricos e os espaços urbanos em geral. Tal estudo 

tem como objetivo mediar à relação dos alunos da Educação Básica com o Centro 

Histórico de Cuiabá, através de práticas educativas formais no ensino de história, 

produzindo diálogo entre o patrimônio histórico e a escola, contemplando espaços de 

memória da cidade no currículo. Os Espaços de Memória contemplados na pesquisa 

são as igrejas do Centro Histórico de Cuiabá, tombadas e protegidas como patrimônio 

histórico e cultural da cidade, localizadas no perímetro do Conjunto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá-MT, constantes no Processo de 

Tombamento nº 1.180-T-85, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) são elas a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e a Igreja do 

Senhor dos Passos. Além da área do Centro Histórico sob a proteção federal, a 

legislação definiu a área de seu entorno, que se encontra dividida em 10 setores 

como: Boa Morte, Barão de Melgaço, República, 13 de Junho, Ipiranga, Prainha, 

Bispo Dom José, Morro da Luz, Rosário e Mandioca. As igrejas, objetos da pesquisa, 

localizadas nas áreas do entorno são: no Setor Boa Morte, a Paróquia Nossa Senhora 

da Boa Morte; no Setor República, a Catedral Metropolitana Basílica Bom Jesus de 

Cuiabá; no Setor 13 de Junho, a Igreja Presbiteriana de Cuiabá; e, fora das áreas de 

entorno, o Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho. O estudo é 

resultante da pesquisa documental e bibliográfica acerca da construção das igrejas 

históricas, entrelaçadas ao processo constitutivo do espaço urbano de Cuiabá desde a 

sua fundação em 08 de abril de 1719, até o surgimento da consciência 

preservacionista de seu centro histórico, concretizada na homologação do 

tombamento em 04 de novembro de 1992. Esta área abriga cerca de 400 edificações 

que preservam um conjunto arquitetônico remanescente dos séculos XVIII, XIX e 
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XX, e mantem integro o traçado urbano colonial em Cuiabá. O objeto de 

aprendizagem, elaborado a partir desta pesquisa, é um aplicativo para tabletes e 

smartphones, sistema operacional Android, disponível para download através do 

Google Play, intitulado Centro Histórico de Cuiabá. 

Palavras-chave: Ensino de História. Patrimônio. Centro Histórico. Práticas 

Educativas. 

METODOLOGIA  
Preparação Prévia: 

 Reconhecimento do espaço social a ser estudado, no qual são arroladas as 

fontes de estudo; 

 Estudo prévio do local por intermédio de bibliografia e outras fontes de 

informação; 

 Definição da problemática a ser estudada; 

 Organização do roteiro a ser seguido, como a identificação de todos as 

atividades, seja de coleta de material, de divisão de trabalho, de seleção de 

material e equipamentos a ser utilizados. 

Atividades de Campo: 

 A execução do estudo do meio: observação e registro. 

Retorno do trabalho em sala de aula: 

 O tratamento posterior dos dados coletados, com sistematização e avaliação 

das diversas atividades: exploração e apropriação. 

RECURSOS DIDÁTICOS  
Capitulo da pesquisa 

Caderno de campo 

Computador 

Data show 

Smartphone/Tabletes 

ATIVIDADES DE ASSIMILAÇÃO 
1. Localize no mapa (anexo 1) o Centro Histórico de Cuiabá. Conte de forma 

resumida o que é esse lugar? 

2. Localize no mapa (anexo 2) as 6 (seis) igrejas que fazem parte do roteiro: 

3. A partir dos conteúdos acessados pelo aplicativo, descubra origens e 

transformações ao longo do tempo, e os momentos ou datas importantes 

associadas a cada uma das igrejas: 

4. Quem são os responsáveis pelo lugar? Que significados e funções essas 

igrejas têm para a comunidade? 

5. Quais as principais atividades que acontecem no lugar? 

6. Em sua opinião, quais estão bem conservadas? Porque? 

7. Em sua opinião, quis estão malconservadas? Porque?  

8. Dê sugestões para preservação e usos de cada uma das igrejas: 

AVALIAÇÃO  

Em grupo ou de forma individual, redigir um texto sobre o que você aprendeu sobre a 

história da cidade após realizar o “Roteiro das Igrejas Históricas de Cuiabá”. 

Em grupo ou de forma individual, produção de vídeo, ou ilustração ou maquete, sobre 

a pesquisa de campo “Roteiro das Igrejas Históricas de Cuiabá”. 
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PORTAL DO IPHAN, disponível em: https://www.iphan.gov.br 

PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, disponível em: 

https://www.cuiaba.mt.gov.br 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente dissertação Patrimônio e Escola: o Centro Histórico de Cuiabá e 

práticas educativas no ensino de história, teve como objetivo central a elaboração de 

propostas para as ações educativas que aliem o patrimônio histórico e cultural da cidade 

ao ensino de história.  

 Para alcançar tal objetivo, fez-se necessário retomar as discussões sobre o ensino 

da disciplina, bem como identificar as principais demandas presentes na carreira 

profissional dos professores de história. Nesse sentido, o Mestrado Profissional em 

Ensino de História, de imediato no início das aulas, mostrou-se um ambiente propício 

ao reunir diversos professores, todos atuando no ensino da disciplina, dispostos a 

enfrentar os desafios e compartilhar suas expectativas e questões angustiantes do 

próprio cotidiano. 

Através dessas discussões, vários leques de possibilidades foram apresentando-

se, ideias no sentido de mobilizar novas ações e reavivar outras, na prática docente. 

Entendendo a importância do protagonismo docente na condução dos processos de 

mudanças e inovações, tão necessárias no campo da educação. 

Dessa forma, considera-se que, através da prática docente são observadas as 

posturas dos profissionais conscientes e comprometidos; conscientes de que o 

desempenho do trabalho em sala de aula é indissociável da formação continuada, e 

comprometidos com própria formação como reflexo do compromisso com a 

comunidade escolar em que se encontram. Considera-se que, através dessas posturas, 

cada vez mais, que seja possível o desenvolvimento de projetos educacionais, visando a 

constante melhoria da qualidade do ensino da disciplina de história.  

Essa concepção, ao ser transformada em ponto de partida para a presente 

pesquisa, direcionou as atuais preocupações com os desafios que o ensino da disciplina 

apresenta, para as investigações acerca do estágio atual das pesquisas sobre o ensino de 

história. Nesse sentido, vale destacar que o levantamento da bibliografia com o tema 

ensino de história, mostrou que há um aumento desse material destinado aos 

professores.  

Nos últimos anos, diversas dessas obras têm sido enviadas para as escolas 

públicas através do Programa Nacional Biblioteca da Escola – Acervo do Professor- do 
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Ministério da Educação, visando dotar as bibliotecas das escolas de livros de referências 

no auxílio ao desenvolvimento do trabalho docente.  

Nesse contexto, o tema do patrimônio histórico e cultural e ensino de história 

têm se apresentado de forma bastante marcante, o que motivou a escolha do objeto de 

estudo da presente dissertação.  

Assim, conforme a proposta da linha de pesquisa “Os Saberes Históricos em 

Diferentes Espaços de Memória”, essa pesquisa proporcionou uma redescoberta da 

própria cidade de Cuiabá, sob novas perspectivas e olhares. Passar a observar o 

patrimônio histórico material e imaterial, de forma mais proposital, permitiu uma 

experiência mais significativa, com a aproximação do ensino de história com a 

arquitetura, as artes, a geografia, dentre outros, o que contribuiu no exercício de 

releituras e ressignificações.  

Dessa forma, diante da própria experiência já se abrem inúmeras ideias para 

aproximar os alunos dos espaços de memória da cidade, a fim de agregar novos saberes 

para uma prática educativa mais dinâmica e significativa. 

Mesmo com as dificuldades iniciais, comuns ao processo de elaborar um projeto 

de pesquisa e levá-lo adiante, o desenrolar do trabalho mostrou-se diversas 

possibilidades de abordagem do patrimônio histórico e cultural. Perante as quais, o 

maior desafio constituiu-se em proceder o recorte do tema da pesquisa. 

A cidade de Cuiabá, como o seu Centro Histórico e o título de Cidade Histórica, 

apresenta-se como um espaço amplo de exploração na área patrimonial. Além disso, há 

uma produção bibliográfica local que tem levantado posições críticas a respeito do 

patrimônio histórico e cultural, e as formas como são tratadas pelo poder público.  

Esse assunto tão debatido nos campos da arquitetura, do ordenamento urbano, da 

cultura local, dentre outros, constitui-se, cada vez mais, um interesse para o sistema de 

ensino, na medida em que se fala muito em educação patrimonial e, dentre inúmeras 

questões envolvidas nesse debate, tem-se a definição das possibilidades de atuação dos 

professores de história nesse processo. 

Dessa forma, através da presente pesquisa, após as reflexões propostas, partiu-se 

para a prática, propriamente dita, com a aplicação de uma ação educativa através do 

roteiro pelas igrejas do centro histórico. Segundo os critérios metodológicos, essa ação, 

tendo como base os objetivos do ensino de história em articulação com a educação 

patrimonial, deu visibilidade à própria cidade.  
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Com o exercício de reconhecimento dos lugares de memória da cidade, tanto o 

patrimônio religioso edificado com outros bens materiais e culturais, criou-se condições 

propícias para que alunos estivessem envolvidos na construção do conhecimento 

histórico através da pesquisa, leitura, releitura, interpretação de fontes diversas. A 

visibilidade do patrimônio histórico e cultural ocorreu sob novas perspectivas, 

ressignificando espaços do cotidiano percorridos, muitas vezes, de maneira automática 

ou mesmo conhecidos apenas pelas fachadas.  

Adentrar as igrejas do centro histórico para uma prática educativa formal, 

significou redescobrir histórias, personagens, obras de arte. Mais do que isso, 

reconhecer as próprias práticas culturais como dotadas de significados e simbolismos, 

contribuindo para a consciência de preservação.  

Reconhecer-se como parte de uma cultura, é o caminho para a formação 

identitária, bem como o estimulo para conhecer mais o próprio passado, o passado das 

famílias e de sociedade local. São atitudes que desencadeiam, como a compreensão das 

condições atuais em que a cidade se encontra, e a reflexão sobre as expectativas quanto 

ao futuro. 

São muitos exemplos de atuações sobre o espaço urbano, nas quais apenas 

determinados grupos da sociedade participam, gerando conflitos e eventos mal 

resolvidos. Pode-se pensar o que ocorreu com a Igreja Matriz em 1968, trazendo para o 

debate atual acerca das decisões tomadas em relação aos projetos de 2014 para a Copa 

do Mundo. É preciso pensar sobre obras inacabadas, prometidas ou desnecessárias, que 

impactaram de alguma forma o dia a dia da população. 

Ao colocar a cidade em foco, seus espaços centrais, seus lugares de memória, 

seus monumentos, suas edificações, suas praças, etc., precisam ser pensadas do ponto de 

vista das pessoas que se movimentam, cotidianamente, nessas espacialidades. Levar 

esse tema para o espaço escolar já é uma prática comum, ao incluir nos currículos a 

educação para o trânsito, a acessibilidade e a inclusão, o respeito a diversidade, dentre 

outros temas. Dessa forma, nesse trabalho, esperou-se que, ao pensar o ensino de 

história nos diferentes espaços de memória da cidade, as práticas educativas, além do 

reconhecimento e da valorização do seu patrimônio histórico e cultural, reafirmar a 

importância do conhecimento histórico para a interpretação das ações humanas no 

passado e sua relação com o presente, e da relação do presente com o futuro. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: O APLICATIVO 
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ANEXO 2: MAPA DO CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ 
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