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A Cidade Invisível: reflexões arqueológicas sobre as betas de mineração enquanto 

gênese da urbe São João del Rei (MG)1 
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Resumo 

A partir do Século XVIII ocorreu uma mudança na paisagem do território mineiro, dando 
origem a diversas vilas e cidades como consequência da descoberta e exploração do ouro. 
Embora os processos de ocupação tenham sido similares, São João del Rei foi detentora 
de uma dinâmica própria no que tange à extração do mineral. As betas são túneis de 
mineração formados pela ação antrópica e tratadas aqui como elementos fundamentais no 
que tange a gênese urbana dessa cidade, que teve suas primeiras ocupações ao redor das 
entradas. Nesse trabalho objetivamos refletir como conceitos teóricos-metodológicos bases 
da arqueologia urbana podem contribuir na validação das betas de mineração enquanto 
patrimônio arqueológico urbano visível e protegido pelo poder público. Para tanto, 
utilizamos como aporte metodológico qualitativo a revisão bibliográfica dos conceitos de 
Patrimônio Urbano, do histórico de formação de São João del Rei e das teorias e 
metodologias da moderna Arqueologia Urbana, bem como a análise das fichas de inventário 
das betas, do registro pictográfico, do mapeamento da cidade e das suas políticas de 
preservação. 

 

Palavras-chave: Arqueologia Urbana, Betas de ouro de São João del Rei, Cidade Invisível 

 

The Invisible City: archaeological reflections on mining betas as the genesis of the 

city São João del Rei (MG) 

 

Abstract 

Starting on the 18th century, Minas Gerais territory landscape started to change, giving rise 
to several towns and cities as a result of the recovery and exploitation of gold. Although the 
occupation processes were similar, São João del Rei had its own dynamic, not linked to 
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mineral extraction. These betas are mining tunnels formed by anthropic action and treated 
here as fundamental elements unrelated to the urban development of the city, which has its 
first occupations throughout the year. In this work, we intend to reflect on the theoretical-
methodological bases of the concepts of urban archeology, which can contribute to the 
validation of the Minas Gerais betas as the visible and protected urban archeological 
heritage by the government. Therefore, we used a qualitative methodological contribution to 
the bibliographical review two concepts of Urban Heritage, the historical formation of São 
João del Rei and the theories and methodologies of modern Urban Archeology, as well as 
the analysis of the inventory files of the betas, of the registry pictographic, mapping the city 
and its preservation policies 

Keywords: Urban Archeology, Gold Betas of São João del Rei (MG), Invisible City 

 

 

La ciudad invisible: reflexiones arqueológicas sobre betas mineras como génesis de 

la ciudad São João del Rei (MG) 

 

Resumen 

A partir del siglo XVIII hubo un cambio en el paisaje del territorio del estado de Minas Gerais, 
como resultado de la explotación del oro. Aunque los procesos de ocupación fueron 
similares a otras ciudades del la region, São João del Rei tuvo su propia dinámica acerca a 
la extracción de minerales. Las betas eran túneles mineros formados por la acción humana 
y tratados aquí como elementos fundamentales ajenos a la patrimonialización del casco 
histórico. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre las bases teórico-metodológicas 
de los conceptos de arqueología urbana, que pueden contribuir a la validación de las betas 
de Minas Gerais como patrimonio arqueológico urbano visible y protegido por el gobierno. 
En este sentido, utilizamos un enfoque cualitativo como metodología, a partir de una 
revisión bibliografica acerca de la temática, así como de los documentos históricos acerca 
de la ciudad. 
Palabras clave: Arqueología Urbana, Betas de Oro de São João del Rei (MG), Ciudad 

Invisible 

 

Introdução 

As dinâmicas sociais, políticas e econômicas dos séculos XVII ao XIX que se 

relacionam principalmente com a mineração no Brasil, geraram mudanças bruscas na 

paisagem do interior do país e tiveram como resultado os processos de ocupação e 

formação das diversas cidades, nas regiões que atualmente contemplam os estados de 
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Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Durante esse período um grande contingente 

populacional causou o processo de urbanização em locais de grande reserva de ouro e 

diamantes. Não diferente desse processo, a região de São João del Rei era detentora de 

uma dinâmica própria no que tange à extração do mineral, tendo além do processo de 

formação das betas de mineração, um contingente humano diversificado culturalmente, 

caracterizando os diferentes métodos de retirada do ouro em relação à técnica, bem como 

no seu cotidiano urbano. As betas de ouro que se fixaram como galerias no subsolo de São 

João del Rei, estavam nos Século XVIII em rápida expansão física, econômica e social. 

Embora os processos de exploração aurífera nas diversas regiões de Minas Gerais 

naquele período tenham sido semelhantes, as presentes betas formaram um conjunto 

singular, sem resultado parecido em nenhuma outra cidade. Elas aparecem aqui abrindo 

portas para um objeto essencial na formação de São João del Rei e tem como primazia à 

discussão que contempla seu contexto como fenômeno urbano e as problemáticas quanto 

às políticas públicas de preservação do patrimônio do centro histórico, em que não estão 

inseridas. 

As betas de ouro formam galerias no subsolo da cidade de São João del Rei, 

podendo ser consideradas como uma cidade invisível, principalmente pela ausência de 

políticas de proteção e ao se levar em consideração seu contexto de formação enquanto 

um lugar público de trabalho e com dinâmicas sociais e culturais cotidianas ao longo dos 

séculos de exploração e formação espacial. 

Aqui o objetivo é refletir como conceitos teóricos-metodológicos base da arqueologia 

urbana podem contribuir na validação das betas de mineração enquanto patrimônio 

arqueológico urbano visível e protegido pelo poder público, para tanto instrumentalizamos 

metodologicamente nossa reflexão a partir dos conceitos e metodologias da moderna 

arqueologia urbana. 

Durante muitos anos as betas foram temas de discussão no que se refere a sua 

abertura ao público para o turismo na região. Atualmente se encontram abandonadas e 

sem perspectiva de novas práticas de preservação, proteção e incentivo público para sua 

abertura e valoração enquanto patrimônio. Tais processos seguem postergados e sem 

perspectiva de definição das ações a serem tomadas. Neste sentido, esperamos que as 

nossas reflexões possam contribuir para a inserção da arqueologia nesta discussão. 
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As betas de mineração e a gênese de São João del Rei 

A legislação que abordava a mineração em nosso contexto foi formulada em 1702, 

com o Regimento dos Superintendentes e Guardas-Mores e incluía apenas a extração 

proveniente de rios. O ouro de aluvião e o direito a exploração da área era restrita aos 

grandes proprietários de escravos. Para evitar o descontrole da mineração foi criada a 

regulamentação dos cargos de agentes autorizados a repartirem as terras de acordo com 

o número de escravos de cada minerador (GUIMARÃES, REIS E PEREIRA, 2003; 

REZENDE, 2013). 

À medida que se esgotava o mineral naquelas áreas novas oportunidades surgiram 

nas encostas das serras auríferas. A demanda crescente do ouro encontrado nas encostas 

dos morros logo nos primeiros anos desse século, fez com que uma nova oportunidade de 

arrecadação do quinto surgisse e com isso as autoridades permitiram o uso das áreas 

pelos homens livres, pobres, escravos libertos e faiscadores3.  

Com a proposta de encontrar vestígios de ouro na região do Rio das Mortes, Tomé 

Portes D’el Rey instalou-se onde viria ser a cidade de São João del Rei no final do século 

XVII. Assim adquiriu direitos para a cobrança de pedágios dos viajantes instalando o Porto 

Real de Passagem, situado na tangência do Rio com o Caminho Velho, rota que ligava 

São Paulo à Minas Gerais. Em 1702, Antônio Garcia da Cunha tomou posse da margem 

esquerda do córrego onde foram descobertos locais de grande concentração de ouro na 

encosta da Serra do Lenheiro e distribuiu áreas para que fossem possibilitadas a sua 

exploração. Dois anos depois do início da exploração do ouro, foi estabelecida naquela 

região a instalação do núcleo de ocupação do Arraial Novo de Nossa Senhora do 

Pilar (ANDRADE, 2013). 

Com o processo de intervenção da Coroa Portuguesa na formação político-espacial 

da capitania de Minas Gerais, o Arraial foi elevado à condição de Vila de São João d’el Rey 

e em seguida foi eleita a sede da Comarca do Rio das Mortes. Acompanhando a exploração 

do ouro, São João del Rei entrava em um processo de urbanização com construções 

 

3 Homens que exploravam ouro individualmente ou em grupos pequenos utilizando-se de técnicas e ferramentas variadas. 

Esses indivíduos normalmente não se estabeleciam em lugares duradouros e perambulavam em áreas remotas em busca 

de ouro. Os escravos enquanto faiscadores possuíam autonomia fora do controle de seu proprietário, onde a 

responsabilidade da extração e apuração do ouro ficava a cargo do próprio trabalhador que tinha a incumbência de pagar 

sua parte de trabalho ao seu senhor. Essa era a atividade de maior grau de “liberdade” no contexto escravocrata. 

(REZENDE, 2013) 
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aglomeradas próximas às minas, podendo ser observado no primeiro registro imagético da 

cidade produzido por Johann Moritz Rugendas, apresentado na Figura 1. Até a metade do 

Século XVIII, igrejas, residências, hospitais, edifícios públicos e pontes de madeira ligando 

os dois lados do córrego foram construídos como consequência da exploração aurífera.  

Mesmo com o arrefecimento da extração do ouro na região, São João del Rei 

manteve-se forte economicamente, transformando-se e reinventando sua forma de 

geração de riqueza, indo na contramão dos processos que ocorreram nos diversos núcleos 

urbanos extrativistas dessa mesma época. Novas demandas então surgiram na sociedade 

sanjoanense enquanto o núcleo urbano levemente se expandia, como o aumento de 

investimentos na produção agrícola e o surgimento dos setores de comércio e serviço, 

dentre outros que se desenvolveram ao longo dos séculos seguintes. 

Figura 1: Primeiro registro visual de São João del Rei. Observa-se a ocupação na margem esquerda do 
Córrego do Lenheiro (na imagem se vê a direita) acompanhando os morros onde a exploração do ouro se 

iniciou. Nesse período a ocupação da margem direita já se iniciara, embora ainda com poucas construções. 
Expedição Langsdorff, 1824- Johann Moritz Rugendas. Fonte: CUNHA, 2002. 

 

 

As betas são popularmente conhecidas em São João del Rei como cavas e túneis 

formados pela ação antrópica, com seu processo iniciado no ciclo do ouro, onde o mineral 

se encontra presente nos veios que adentram a rocha, sendo a extração ligada a métodos 

individuais ou em conjunto por trabalhadores livres e cativos. Paes (2016), em sua pesquisa 
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que envolvia a oralidade e as transformações recorrentes da mineração das betas, utilizou 

a descrição de Lobosque (s.d.)4 para obter uma classificação raramente encontrada em 

outros trabalhos acadêmicos de forma clara, sendo as mesmas betas definidas como uma 

“perfuração que se faz na pedreira “areienta” para perseguir os veios que são formados 

por quartzo (pedra cristalina) e nesta formação é que está o ouro”. Como resultado do 

processo de extração do ouro de forma continuada desde os primeiros anos do Século 

XVIII, as betas formaram galerias subterrâneas com grande profundidade situadas abaixo 

do centro urbano de São João del Rei. 

Durante os séculos seguintes as betas permaneceram em constante processo de 

formação pela extração persistente do ouro, atualmente são conhecidas 20 entradas, 

sendo algumas abertas diretamente para ruas e outras dentro de áreas particulares. A 

questão das betas enquanto pauta de discussão é complexa e requer uma ampla frente de 

partidos, visto que muitas entradas estão situadas em áreas particulares, sendo algumas 

fechadas pelos próprios moradores a fim de obter segurança para as famílias que sobre 

elas residem, o que dificulta inclusive, o seu mapeamento. Há uma passagem na Ficha de 

inventário da Beta do Barracão que trata das entradas situadas na região conhecida como 

Tanque de grande valor para compreensão das betas enquanto elementos da paisagem 

urbana de São João del Rei, a dizer:  

Eis portanto, nitidamente caracterizado um conjunto paisagístico arqueológico, com 

várias betas auríferas, as mais célebres das quais as do Barracão, alvo desta ficha, 

e uma outra vizinha mas fora da área pública, a conhecida “Beta do Coronel Daniel”. 

Notícias dão conta que da parte alta do Senhor dos Montes desciam variantes de 

regos escavados trazendo água para os serviços de mineração. Muitos vestígios 

desta atividade foram definitivamente destruídos pela ocupação urbana (p.9) 

O maior problema referente às entradas remanescentes é o abandono e acúmulo 

de lixo, como observado na figura 2, o que mostra descaso do poder administrativo, 

formando áreas de risco social e de saúde pública, além de constantes ameaças de 

desabamento e de destruição do patrimônio urbano pelo uso ilegal de explosivos que pode 

 

4 LOBOSQUE, Oswaldo Santiago. O Ouro de São João Del-Rey. São João Del Rei [s.n.], [s.d.]. 
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gerar a perda de um patrimônio de grande relevância e potencial arqueológico, histórico e 

turístico da cidade.  

Figura 2: Betas situadas dentro do barracão da prefeitura. Observa-se a grande presença de lixo obstruindo 
as entradas. Foto: Bruna Ferreira, 2020. 

  

 

Atualmente são conhecidas três betas principais. A mais famosa é a “Mina Tancredo 

Neves” que pode ser vista na figura 3, que localizada em propriedade particular possui 

algumas instalações que possibilitaram o acesso ao público por alguns anos, mas que em 

2014 foi fechada para adequação e desde então tem sua reabertura postergada. Há uma 

proposta do proprietário que visa a implantação de um museu do ouro e a estrutura 

apropriada para visitação. Situada na Rua José Bernardino da Silveira, mais conhecida 

como Bica da Prata, essa beta foi tombada pelo município através do Decreto Nº 5.497 de 

05 de dezembro de 2013, que a determina como “Patrimônio Natural, Geológico e Histórico 

de São João del Rei” e inventariada em 2017 pela Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, devido sua “relevância histórica, interesse geológico, aspecto identitário”. A 

profundidade da beta é de aproximadamente 30m e em seu interior possui uma estrutura 

composta com iluminação elétrica, escada com aproximadamente 100 degraus e corrimão 

de tubo e tela metálicas e conforme o inventário seu estado de conservação é regular. Em 

frente à residência onde a Mina Tancredo Neves se situa existem duas entradas de Betas 

na área pública, essas que não são tratadas aqui visto a impossibilidade de acesso e 

ausência de dados documentais. 
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Figura 3: Imagem interna da Mina de Ouro Tancredo Neves. Observa-se a presença de corrimão e 
iluminação artificial para receber visitação. Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, 2017a.  

Fotos: Jonas Martins. 

   

As outras duas betas estão localizadas na região conhecida popularmente como 

Tanque, onde pode ser observada em toda sua extensão elementos indicativos de 

atividade mineratória como observadas na figura 4, bem como diversas entradas de betas5 

que infelizmente pela falta de acesso e de registros não puderam ser caracterizadas aqui.  

Figura 4 Vestígios de atividade mineratória na paisagem, observado da Rua Marcondes Neves. Foto: Bruna 
Ferreira, 2020. 

   

 

5 Conforme indicado na Ficha de Inventário da Beta do Barracão. A dizer: “As aberturas situam-se na base de um paredão 

rochoso amplo, que envolve a parte da lateral e fundos do pátio do Barracão. Tanto mais, continua-se o paredão em 

profundida na ravina ao sopé do Bairro Senhor dos Montes, onde estão muitas outras betas, região tradicionalmente 

chamada “Tanque”, nome de logradouro alusivo aos depósitos de água para lavagem das areias minerais” (p.9). 
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A segunda aqui tratada é conhecida como “Beta do barracão”, que está situada no 

pátio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, de propriedade da prefeitura 

municipal e se localiza na Rua Gomes Pedroso, s/nº, Centro Histórico. Ela foi também 

inventariada assim como a Mina Tancredo Neves e embora considerada como uma 

apenas, essa locação possui três betas distintas com suas entradas dispostas lado a lado 

na mesma face do paredão rochoso, conforme observado na figura 5. Atualmente 

encontram-se totalmente bloqueadas por entulhos de diversos tipos e por deposito de 

sedimentos provenientes de assoreamento, possuindo pisos irregulares com declive de 

aprofundamento das cavas e paredes com entalhes de apoio para os andaimes que ali 

eram instalados, além de sinais de talho das ferramentas manuais utilizadas pelos 

mineiros, sendo essas marcas “caracterizadas em linhas de corte de talhadeiras e 

ponteiros” (p.9). Devido a obstrução essas betas possuem atualmente um péssimo estado 

de conservação. As entradas possuem da esquerda para a direita, as seguintes medidas 

– de acordo com a presença dos sedimentos e respeitando os limites da acessibilidade e 

segurança e a contar da abertura: 1) 3,60m de altura x 1,44m de largura x 7,40m de 

comprimento; 2) 3,70m de altura x 1,0m de largura x 3,0m de comprimento; 3) 2,60m x 

1,30m x 14,30m.  

Figura 5 Betas do barracão após a retirada do entulho, à esquerda6. Na imagem à direita observa-se sinais 
de talho produzido por ferramenta manual. Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

2017b.Fotos: Ulisses Passarelli. 

   

 

Por fim, a última beta aqui tratada pode ser observada na figura 6. Ela é conhecida 

como “Mina do Tanque” e ainda hoje passa por um constante processo de exploração por 

 

6 A limpeza foi realizada durante o processo de inventário das betas, mas atualmente já se encontra novamente obstruída. 
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uma parceria público privada. É de dentro dessa beta que sai a água que abastece a cidade 

e sob domínio da Mineradora São Jeronimo a extração de minério permanece ativa. 

Conforme Paes (2016), a mina recebe esse nome por referência ao Tanque do Dr. Such, 

que em 1826 adquiriu o local para a lavagem do ouro. A presente beta não se encontra 

inventariada e nem protegida pelos órgãos responsáveis pelo Patrimônio e é a única que 

ainda sofre intervenção. 

Figura 6 Entrada da Beta conhecida como Mina do Tanque, cujas atividades mineradoras seguem presentes 
através de uma parceria público privada, além de ser fornecedora da água que abastece a cidade. Fotos: 

Bruna Ferreira, 2020. 

  

 

O Patrimônio Histórico e as Cidades 

Patrimônio histórico é o conjunto de bens de uma sociedade, que envolvem os 

objetos de seu passado, como os produzidos em forma de arte, os produtos cotidianos e 

os saberes dos seres humanos. Com o passar dos séculos o significado e as ações 

relacionadas ao patrimônio histórico sofreram transformações diversas e ambíguas, 

articuladas de acordo com as formas de enxergar o mundo, em cada época e local a qual 

foi trabalhado e discutido, sendo capaz de revelar as questões diversas das sociedades 

contemporâneas (CHOAY, 2017). 

O patrimônio edificado, que é o principal assunto desse trabalho, pois entendemos 

as betas como parte do construto urbano,  era tratado durante o século XIX e XX como 

monumento histórico e a partir da década de 1960 passou a ser ampliada para todas as 

formas de construir, sendo elas eruditas ou populares, urbanas ou rurais, públicos ou 

privados, suntuários ou utilitários, expandindo seus limites para além de edifícios 
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específicos e compreendendo os edifícios e casas aglomerados, as malhas urbanas, os 

bairros e aldeias, e até mesmo o conjunto de cidades. Foi nesse período que a noção de 

monumento e suas práticas de conservação se expandiram para fora da Europa, através 

das conferências internacionais que tiveram aumento exponencial de adesões e 

participações de países dos cinco continentes, abrangendo a tripla extensão dos bens 

patrimoniais (tipológica, cronológica e geográfica). Conhecido como alargamento do 

patrimônio, essa difusão de conceitos, teorias e práticas teve como marco simbólico a Carta 

de Veneza, de 1964 (CHOAY, 2017).  

Atualmente o patrimônio está dividido em dois tipos: O Patrimônio tangível (material) 

e intangível (imaterial), além de diversas categorias (arqueológico, artístico, natural, 

histórico, paisagístico...) e pode ser explicado como qualquer tipo de herança deixada de 

um passado, tenha o homem interferido ou não em contexto cultural ou memória social.  

O Patrimônio intangível consiste no conjunto de costumes, como as danças, a 

culinária, o modo de viver, vestimentas típicas, medicina popular, entre outras formas de 

caracterizar um determinado local ou grupo. O patrimônio tangível ou material, como o 

próprio nome já diz, é constituído pelos bens culturais materiais como os objetos 

particulares de caráter histórico, os edifícios e o conjunto urbano, sendo esse último o 

objeto foco desse trabalho. 

Ainda de acordo com Choay (2017), a evolução do conceito de patrimônio foi o 

determinante para as novas atitudes de conservação, melhoria e modernização dos 

monumentos. Embora o termo e as novas discussões tenham dado ênfase à valorização 

do passado, passou a ocorrer também a atitude narcisista por parte das futuras gerações, 

que valorizavam esse patrimônio não somente como parte da experiência cultural, mas 

como forma de criação de novos edifícios em determinados locais para a “garantia de 

preservação do conjunto arquitetônico”, que é o que acontece, por exemplo, nas cidades 

de Tiradentes e Ouro Preto (MG) com a construção do falso histórico, que por muitas vezes 

o poder público acredita nesse instrumento como forma de valorização da Arquitetura local, 

sem ao menos atentar-se para as particularidades e simbologias que envolvem as histórias 

e os grupos sociais ali representados. 

Mesmo com toda a discussão, estudo e investimentos para a conservação, 

salvaguarda e intervenção dos núcleos protegidos, ainda há um estigma muito grande 

quando se trata de patrimônio e cidades históricas. Os centros preservados são muitas 

vezes limitados desassociados do contexto urbano contemporâneo como se dentro de um 
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todo, houvesse um recorte em que o núcleo fosse extremamente valorizado em detrimento 

de todo o resto existente ao seu entorno. Entramos na dualidade entre a preservação e a 

modernização enquanto problemas a serem solucionados, não somente pelos teóricos do 

tema, mas principalmente pelo poder público enquanto prática.  

Ainda antes do alargamento do conceito patrimonial, Giovannoni, dentre outros 

teóricos7, forneceu grande contribuição acerca da preservação e das intervenções no 

patrimônio urbano, tendo ele utilizado esse termo pela primeira vez, atribuindo um valor de 

uso e um valor de museu dos centros urbanos antigos, incorporando-os enquanto parte 

fundamental no projeto de estruturação da cidade. Devido sua múltipla formação8, ele 

soube integrar as diversas disciplinas com a finalidade de melhor compreender e ordenar 

as cidades enquanto organismos dinâmicos, defendendo “que os núcleos urbanos antigos 

possuem especificidades morfológicas, escalas compositivas e qualidades históricas e 

estéticas que requerem uma atuação e uma destinação de usos apropriados” (p.69) e por 

isso definiu critérios e normas para delimitar com atenção essas especificidades dentro da 

perspectiva de urbanização. (RUFINONI, 2013). 

Ainda de acordo com Rufinoni (2013), a grande parte das propostas até então 

vigentes sobre intervenções urbanas, tinham como base a abertura de vias para questões 

sanitárias e de transporte, alterando drasticamente os núcleos históricos e ocasionando 

perdas severas ao patrimônio. Se opondo a essa estratégia, Giovannoni buscou a 

separação dos dois núcleos a fim de projetar soluções específicas que atendessem não 

somente a proteção do patrimônio, mas também o desenvolvimento da cidade e da 

dinâmica política, econômica e social, cada qual compatível com sua escala e morfologia: 

Nos núcleos antigos, intervenções específicas para sanar problemas sanitários e 

demolições controladas e permitir uso contemporâneo compatível, sem interferir nas 

qualidades históricas e estéticas do local. Em caso de construção ou adição, era permitido 

o emprego de técnicas modernas somente com linhas e estruturas simplificadas, sem 

intenção de arte, criando assim uma “Zona neutra”, sem a aplicação da estética moderna 

 

7 Conforme as três figuras resultado de uma dialética da história e da historicidade propostas por Choay: Figura memorial 

representada por John Ruskin e Willian Morris; a figura histórica - propedeutica por Camillo Sitte e museau por Charles 

Buls; e a figura historial por Gustavo Giovannoni (CHOAY, 2017, p.180-203) 

8 Engenheiro, Historiador, Arquiteto, Urbanista e Crítico de arte. Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/gustavo-

giovannoni_(Dizionario-Biografico) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gustavo-giovannoni_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/gustavo-giovannoni_(Dizionario-Biografico)
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ou do pastiche. Nesses locais seriam agregados o “valor de uso”, além do “valor museal”; 

nos núcleos modernos seriam locados os novos centros a fim de orientar a expansão da 

cidade, com o projeto de novos bairros, vias e construções de acordo com o 

desenvolvimento local.  

Giovannoni publicou em 1931 o livro “Vecchie città ed edilizia nuova”, como uma 

compilação de diversos artigos escritos desde 1911, sendo conhecido como a primeira 

publicação italiana sobre urbanismo. Choay (2017) defende que ele soube tirar de sua 

experiência uma lição de conservação que nunca deixou de tratar a cidade como um 

“organismo estético”, mesmo em meio às transformações provocadas pela modernidade, 

além de colocar como centro de suas preocupações, o “estabelecimento humano”.  

Giovannoni permite a síntese da figura reverencial e museal da conservação urbana 

ao fundar a doutrina de conservação e restauração do patrimônio urbano, que pode ser 

resumida em três princípios: O primeiro é a criação de um plano diretor (piano regolatore) 

local, regional e territorial capaz de inserir todo núcleo histórico a cidade moderna com um 

projeto ao mesmo tempo de caráter técnico e humano/social. O segundo princípio defende 

que o monumento histórico não pode ser tratado de forma isolada e deve sempre estar 

inserido em seu entorno com relação essencial. Por fim, o terceiro a garantia dos 

procedimentos de restauração e preservação definidos por Boito, admitindo a intervenção 

que respeite a escala e a morfologia do núcleo e com uma margem limitada sobre o 

ambiente. A reconstituição se torna recomendada desde que não seja enganosa ou 

distante da originalidade (CHOAY, 2017). 

Durante muitos anos as suas contribuições foram negadas por questões políticas, 

por sua produção se dar durante o período fascista e as ideológicas relacionadas às críticas 

ao movimento modernista, sendo ele reconhecido como importante teórico do patrimônio 

urbano algumas décadas mais tarde, no momento em que ocorria o desenvolvimento das 

discussões patrimoniais. Ainda que as práticas de preservação tenham ganhado novas 

formas, a contribuição de Giovannoni permaneceu presente durante as décadas de 

desenvolvimento teórico e nos debates internacionais que regeram as normas e critérios 

que foram desenvolvidos e estão ainda em uso. (RUFINONI, 2013; INOUE, 2018) 

Sobre as contribuições de Giovannoni, Rufinoni (2013) ainda finaliza: 

 

O estudo de sua obra, portanto, reveste-se de especial interesse na 

atualidade. Diante de transformações urbanas cada vez mais rápidas e agressivas 

– e da proliferação das intervenções prefixadas pelo “re” –, apreender o ambiente 
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urbano como sujeito da história e como artefato cultural nos instiga a repensar a 

própria produção arquitetônica e urbana contemporâneas – e a debater sobre seus 

ideários, objetivos e contradições (p. 88). 

 

A temática do patrimônio Urbano foi presente durante as décadas seguintes nos 

diversos encontros internacionais ao redor do mundo, o que contribuiu para a difusão da 

teoria e da prática para além da Europa. Como produto desses eventos, as cartas 

patrimoniais formam o conjunto de normas de formato indicativo resultantes dos debates, 

embora não possuam validade de lei ou regras a serem seguidas.  

Como salienta Kühl (2010): 

 

Obviamente, cartas internacionais (...) não podem ter caráter normativo, 

pois suas indicações devem ser reinterpretadas e aprofundadas para as diversas 

realidades culturais de cada país, e ser, ou não, absorvidas em suas propostas 

legislativas. As cartas internacionais, se devidamente reinterpretadas para as 

realidades locais, podem resultar em cartas nacionais, ou articularem-se a elas; 

podem, assim, ter papel importantíssimo na construção normativa relacionada à 

preservação dos bens culturais dos vários países (p.289). 

 

Ainda que sem abordar especificamente o patrimônio urbano, algumas cartas o 

tratam pelo conceito geral, seja enquanto paisagem natural, cultural e patrimônio das 

cidades, como podem exemplificar os casos da Carta de Atenas, ainda em 1933, e da Carta 

de Veneza, de 1964. A primeira é resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna (CIAM), que trata da urbanização moderna e da salvaguarda dos “edifícios 

isolados e dos conjuntos urbanos”, ainda que com uma visão voltada mais para o 

desenvolvimento e menos para a preservação, com a defesa da “cidade funcional” que tem 

como instrumento de medida, a escala Humana. Já na Carta de Veneza (1964) a noção de 

monumento histórico é afirmada tal qual utilizada atualmente e compreende a arquitetura 

enquanto bem isolado ou como parte do sítio urbano ou rural, seja a obra grande ou 

modesta, que tenha adquirido valor cultural. 

O patrimônio urbano se torna assunto recorrente nas décadas que sucedem na 

realização de novos encontros internacionais, como nas produções das Normas de Quito 

(1967), Recomendação de Paris (1967; 1972), Compromisso de Brasília (1970), 

Declaração de Amsterdã (1975), Carta de Washington (1986;1987), Carta de Petrópolis 

(1987), dentre outras, contribuindo significativamente com a difusão da defesa das cidades 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Arquitetura_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Arquitetura_Moderna
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enquanto patrimônio e da importância de sua inclusão nos planos urbanísticos em 

desenvolvimento.  

No Brasil, o discurso de Patrimônio começou a ser difundido ainda na década de 

1920 e ganhou força na década de 1930 através de nomes vinculados ao movimento 

modernista, ao contrário do contexto europeu em que o assunto se tornou controverso 

entre os teóricos conservadores na defesa da preservação dos monumentos e dos 

modernos pela produção do espaço com as novas estruturas e demandas da sociedade. 

Pautado no ideário nacionalista da Era Vargas, tais discussões tinham como base a busca 

pela identidade cultural e artística do país com o reconhecimento dessa autenticidade 

enquanto discurso político (Rufinnoni, 2009). 

Em 1937 foi assinado o Decreto-Lei nº 25 sobre a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – atualmente IPHAN, elaborado por Rodrigo Melo 

Franco de Andrade que garantia os meios legais na proteção do patrimônio a nível federal. 

O texto garante o patrimônio histórico e artístico nacional enquanto conjunto dos bens 

móveis e imóveis, construídos ou monumentos naturais, bem como os sítios e 

paisagens do 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. 1º), sendo os bens integrantes de patrimônio 

apenas após a sua inserção em um dos quatro livros do tombo9.  

Existem na legislação brasileira, quatro formas de proteção dos bens materiais. São 

elas: tombamento, inventário, vigilância e desapropriação. O Tombamento é um 

procedimento que consiste em inventariar e registrar algo de caráter patrimonial para que 

assim seja declarado seu valor cultural pelo poder público. O inventário foi reconhecido 

como um instrumento de tutela previsto no artigo 216 da Constituição federal de 1988 no 

qual se deve fazer um registro minucioso utilizando critérios técnicos para sua catalogação 

de suas características físicas e culturais. A Vigilância também citada na Lei 25/1937 e no 

artigo 216 da Constituição de 1988 que impõe ao poder público a função de exercer a 

vigilância permanente dos bens culturais sob sua tutela. Por fim, a Desapropriação também 

está prevista na Constituição de 1988 com base no Decreto-lei n. 3.365, de 1941, no 

Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, na Lei 3.924, de 26 de julho de 1961 e na 

 

9 1)Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 2) Livro do Tombo Histórico; 3)Livro do Tombo das Belas 

Artes; 4)Livro do Tombo das Artes Aplicadas. Art.4º 
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Lei n. 4.132, de 1962 que trata de desapropriações dos bens culturais quando por ordem 

de interesse público10.  

  

São João del Rei, as políticas de preservação do patrimônio urbano e as betas de 

ouro 

A cronologia de preservação do Patrimônio de São João del Rei pode ser 

considerada tão antiga quanto as primeiras ideias em relação ao tema no Brasil. Durante a 

caravana dos modernistas pelo interior do país, a cidade foi observada com interesse, no 

momento em que eram debatidas questões sobre a identidade nacional. Logo após a 

criação do SPHAN, São João del Rei e outras cinco cidades mineiras foram registradas no 

livro do tombo e seus centros históricos foram eleitos como símbolo da nação por sua 

autenticidade, unidade e harmonia da arquitetura brasileira. São João del Rei foi tombada 

e inscrita no Livro do Tombo de Belas Artes pelo seu conjunto arquitetônico colonial 

homogêneo e íntegro distribuído por um traçado urbano característico da colonização 

portuguesa.  (XAVIER, 2018). 

A partir do fim do século XIX a cidade passou a se desenvolver e a mudar seu perfil 

espacial, principalmente com a chegada da Ferrovia e consequentemente a instalação de 

fábricas e surgimento de grandes bairros ao longo da linha férrea, o que ocasionou durante 

o processo de tombamento, conflitos entre o órgão de proteção e a sociedade. Alguns anos 

mais tarde, já na década de 1940, foi realizado um estudo mais aprofundado a fim de 

delimitar o núcleo histórico, tal qual ainda é o atual.  

A delimitação realizada pelo IPHAN evidenciou apenas trechos em que o conjunto 

arquitetônico se encontrava em perfeitas condições e condizentes com a estilística eclética 

em meio ao conjunto tradicional, além de inserir locais relacionados ao processo de 

ocupação indicado pela corte durante o século XVIII. Nesse processo foi deixado de lado 

áreas importantes do patrimônio, o que pode se considerar arbitraria tal limitação, como no 

 

10 IPHAN. Em: < http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/275> Acesso em: 29/03/2017. 
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caso das betas e algumas ruas, ambos com grande importância histórica, política e 

econômica desde o período colonial (ANDRADE, 2013). 

Dos bens tombados em São João del Rei que tem relação direta com o primeiro 

período de ocupação da cidade, constam o Conjunto arquitetônico e urbanístico de São 

João Del Rei, conforme notificação nº 45-A, de 28-11-47, a fls.6 do Processo nº 68-T-38. 

Nº Processo 0068-T-38 Livro Belas Artes Nº inscr.: 001; Vol. 1; F. 002; Data: 04/03/1938, 

a Igreja de São Francisco de Assis Nº Processo 0171-T-38 Livro Belas Artes Nº inscr.: 164; 

Vol. 1; F. 029; Data: 15/07/1938, a Igreja Nossa Senhora do Carmo Nº Processo 0172-T-

38 Livro Belas Artes Nº inscr.: 193; Vol. 1; F. 034; Data: 26/07/1938 e a Igreja Matriz do 

Pilar Nº Processo 0404-T Livro Belas Artes Nº inscr.: 328; Vol. 1; F. 069; Data: 29/11/1949. 

(IPHAN, 2018). Posteriormente edificações individuais, públicas e particulares foram 

acrescidas no livro do tombo e a partir do momento em que há o tombamento, nenhuma 

alteração, demolição ou mutilação pode ser realizada sem a autorização do IPHAN. 

O tombamento do Centro Urbano de São João del Rei além do IPHAN, também 

ocorreu na esfera estadual e municipal. Pelo estado, o núcleo está protegido pelo Decreto-

lei nº 21.308 de 19 de maio de 1981, através do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), vinculado à Secretaria de Estado de Cultura 

Minas Gerais. Pelo município foi estabelecido pela lei nº 2.007, de 7 de dezembro de 1983, 

que não somente o centro histórico fosse protegido, mas também qualquer bem móvel ou 

imóvel, “particular ou não, dotado de valor histórico, arqueológico, paisagístico, 

bibliográfico ou artístico pertencentes ao município” (p.132). Foi então nesse momento 

criado o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico atribuído à prefeitura 

(ANDRADE, 2013). 

Embora existam órgãos específicos para a salvaguarda dos bens patrimoniais, é 

necessário que os municípios criem planos e legislações para proteger e auxiliar a 

população, a fim de tornar mais acessível e natural a proteção dos bens de forma 

preventiva. Fica evidenciado pelos processos de proteção do patrimônio urbano de São 

João del Rei o acompanhamento do desenvolvimento das teorias e práticas difundidas 

internacionalmente. Conforme as propostas de Giovannoni, também foi criado um plano 

diretor participativo na cidade, instituído pela Lei nº 4.068, 13 de novembro de 2.006, que 

aborda tanto do desenvolvimento da cidade, quanto da cultura e do patrimônio cultural. O 

plano diretor além de ser um instrumento necessário para a política de desenvolvimento 
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urbano auxilia também de forma muito significativa na proteção desses bens em suas 

diversas classificações.  

É preciso reafirmar a importância de novos processos para reavaliar a delimitação 

do Centro Histórico preservado. São João del Rei teve sua gênese iniciada nos arredores 

das betas de mineração, essas que seguem suprimidas das políticas de proteção e 

preservação do patrimônio, mas novas orientações foram importantes para sua expansão, 

também de grande relevância para o contexto histórico da cidade. No final do século XIX 

foi construída a ferrovia que orientou a expansão urbana em direção aos seus trilhos e foi 

fundamental para a economia da região com a inauguração de fábricas, além da imigração 

italiana, que possibilitou a instalação de colônias e com isso o surgimento de novos bairros.  

 

A Arqueologia Urbana e os aportes teóricos-metodológicos de pesquisa 

Durante os diferentes períodos históricos, as transformações materiais de uma 

cidade são testemunhos da interação dos grupos sociais e podem fornecer inúmeras 

informações sobre os processos simbólicos que conformaram a malha urbana. Durante o 

século XX as legislações patrimoniais no ocidente nos possibilitaram o acesso a uma série 

de informações arqueológicas, antes invisibilizadas pela falta de pesquisas sistemáticas. 

O desenvolvimento da Arqueologia Urbana, como disciplina sistemática, dotada de 

um arcabouço teórico e metodologia de abordagem que diferia das intervenções em 

contexto não urbano, se iniciou nos anos de 1960 na Inglaterra a partir da problemática do 

que no Brasil chamamos de arqueologia de contrato. Foi justamente no bojo dessas 

discussões que metodologias especificas de levantamento, registro e interpretação 

arqueológica para o contexto urbano foram construídas.  

A partir de intervenções em centros urbanos distintos11, suportando embargos e 

conflitos com a sociedade, foi provocada uma onda em prol da arqueologia que embora 

sofrida foi capaz de contribuir para a construção de aportes teóricos e metodológicos que 

futuramente foram adotados. O projeto mais significativo desse período que rompeu 

inicialmente com as abordagens vigentes desde os primórdios da ultrapassada arqueologia 

 

11 Londres (1946-1963) dirigido por W. F. Grimes; Oxford (1967) por Ashmolean Museum e oxford Archaeological 

Excavations Committee; Winshester (1962-1972) por M. Biddle (RODRÍGUEZ TEMIÑO, 2003). 
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urbana, foi o realizado na cidade de Winshester por Martin Biddle (1962- 1972). Pelo ponto 

de vista conceitual esse projeto consistiu pela primeira vez na abordagem da cidade 

enquanto fenômeno urbano, utilizando-se da interdisciplinaridade como requisito 

fundamental na compreensão do espaço e na atuação das diversas faces. Já pela 

abordagem prática, Biddle reconheceu a importância da ampliação da superfície de 

escavação em substituição as técnicas tradicionais, como melhor forma de identificar as 

superfícies do sítio. Essa nova abordagem da cidade foi enriquecedora e emblemática a 

ponto de ser rapidamente difundida para outras regiões e países e contribuir 

significativamente para a formulação de novas perspectivas para a Arqueologia Urbana no 

decorrer das décadas seguintes (RODRÍGUEZ TEMIÑO, 2003). 

Embora essas questões tenham sido cunhadas nos anos anteriores, somente na 

década de 1970 a Arqueologia Urbana foi nominalmente propagada e passou a ser 

conceitualmente definida e padronizadas em caráter disciplinar e isso foi possível graças 

aos interesses dos pesquisadores em promover a conservação do patrimônio arqueológico 

nas cidades, que se encontravam em risco de destruição. Em 1973 foi publicado o trabalho 

intitulado The Future of London’s Past, escrito por Martin Biddle, Daphne Hudson e Carolyn 

Heighway, o primeiro trabalho que trata da importância de se construir projetos de 

intervenção arqueológica e que aborda a necessidade de se considerar a cidade como um 

único sítio que deve ser estudado pelo viés dos depósitos estratigráficos em toda sua 

sequência ocupacional. (QUIRÓS CASTILLO,2005). 

Nessa década surgiram também as Urban Units, que eram equipes de gestão do 

patrimônio arqueológico que atuavam sistematicamente nas cidades, gerando uma grande 

produtividade devido a experiencia e atuação direta no sítio. A bem-sucedida experiencia 

britânica acabou por influenciar a formação de equipes técnicas estáveis, como em Tours, 

Lubecca, Bergen, Marsella, Génova, Mértola e Bracara Augusta. (QUIRÓS 

CASTILLO,2005; MARTINS e RIBEIRO, 2009/2010). O dinamismo desse período foi o 

motor para a reformulação da arqueologia urbana, renovando os métodos e objetivos e 

possibilitando sua concepção enquanto disciplina. 

A década de 1980 é caracterizada pelo momento de consolidação, concretização e 

renovação da Arqueologia urbana na Europa. A experiência dos anos anteriores permitiu o 

questionamento acerca dos princípios teóricos e aspectos metodológicos, principalmente 

vinculados aos processos de intervenção que com o decorrer dos anos passaram a ser 
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compreendidas como incapazes de produzir conhecimentos, embora concebida por muitos 

recursos e volume de material arqueológico proveniente das escavações de resgate. Para 

tanto, cada país passou a adotar medidas específicas para seu contexto a fim de suprir 

suas demandas, garantindo um caráter heterogêneo das práticas e dos resultados. Essa 

produção dos anos anteriores, cujos resultados já haviam se concretizado, foram capazes 

também de ampliar novos temas de investigação para além da reconstrução da topografia, 

o que contribuiu com uma grande riqueza científica proveniente da arqueologia urbana até 

então (QUIRÓS CASTILLO,2005; MARTINS e RIBEIRO, 2009/2010). 

Nesse momento os demais países começaram a experenciar o alheamento da 

arqueologia de contrato pelo qual a Inglaterra passou na década anterior, o que provocou 

pesquisas urbanas desintegradas em diversas cidades. Foram realizados durante toda a 

década encontros para tratar das problemáticas e espirações da disciplina, porém com o 

decorrer dos anos ao colocar em balança, foi observado grande contradição ao perceber-

se que embora houvesse o consenso de que nas cidades só poderiam realizar escavações 

a partir de um planejamento, ocorreu também o aumento de investigações pontuais 

provocadas pelo contrato e por pesquisas isoladas (QUIRÓS CASTILLO,2005; MARTINS 

e RIBEIRO, 2009/2010). 

A realidade da arqueologia brasileira hoje é semelhante as problemáticas que 

perpassaram o desenvolvimento da arqueologia urbana na Europa. No velho continente já 

no pós-guerra, com a expansão da atividade construtiva na Inglaterra, a falta de 

planejamento para a realização das intervenções arqueológicas, bem como os 

investimentos reduzidos e a celeridade dessas atividades a fim de concluir as obras, 

provocaram de certa forma mais questionamento do que respostas vinculadas a urgência 

do contrato (RODRÍGUEZ TEMIÑO, 2003). Assim como ocorria por lá a ausência de 

proteção dos conjuntos urbanos visto o apego ao conceito de monumento, no Brasil atual 

embora haja a delimitação dos núcleos históricos tombados e sua valorização na 

constituição, ainda há o critério monumental para definir tais políticas.  

A Arqueologia de contrato e o trabalho de acompanhamento e salvamento, cuja 

principal função em um sentido mais crítico, funciona na prática como cumprimento de lei, 

o que gera acúmulo de artefatos sem uma real preocupação com a pesquisa arqueológica 

mais ampla. Para Martins e Ribeiro (2009/2010), “o vertiginoso desenvolvimento da 

arqueologia de salvamento nas cidades foi acompanhado do crescimento da arqueologia 
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contratual, pois só ela parecia ser capaz de responder as crescentes solicitações do 

mercado, relativas à realização de escavações previas ao início das obras” (p.157). 

Foi então estabelecido esse vínculo entre a arqueologia urbana e a de resgate e 

consequentemente a antipatia da disciplina pelo olhar progressista, que perdura ainda hoje 

sobretudo aqui no Brasil. Enquanto pela Europa a aplicação das metodologias apropriadas 

para a produção da arqueologia da cidade já tenha ganhado forças, por aqui ainda se 

observa a falta de compreensão da sua efetividade na produção do conhecimento e na 

construção de novas narrativas sobre a urbanização, para além dos documentos escritos e 

do acumulo de material arqueológico nas reservas técnicas. 

Em processo de expansão em detrimento de uma pesquisa ampla e responsável, o 

salvamento e o contrato representam hoje uma necessidade de mudança de 

comportamento em relação ao campo, onde é necessário conciliar o desenvolvimento 

urbano com princípios de interesse científico da Arqueologia, para que a salvaguarda e 

preservação dos vestígios sejam contextualizadas a favor de um bem maior, conforme no 

trecho a seguir: 

Ao mesmo tempo em que a Arqueologia de contrato emprega um grande 

número de profissionais da área, ela representa uma vertente importante da 

Arqueologia urbana que não deve ser desprezada por suas limitações técnicas e 

econômicas, mas antes deve ser integrada como um componente estratégico para 

o desenvolvimento do campo na atualidade. (FUNARI; POLONI, 2014, p.9.)  

  

Embora a Arqueologia no Brasil tenha sido uma das pioneiras no mundo, ainda com 

Dom Pedro I e sua riquíssima coleção de artefatos, a Arqueologia Urbana chegou 

tardiamente, quando somente durante a Ditadura Militar ocorreram as primeiras iniciativas, 

porém sem muito alarde devida falta de legislação patrimonial e ambiental, legislação essa 

inicialmente desenvolvida a partir da década de 1980, já praticamente no regime 

democrático. (FUNARI; POLONI, 2014). Pode-se considerar a efetiva participação na 

arqueologia histórica no contexto brasileiro a partir do final da década de 1990, cujas frentes 

estejam em processo de formação metodológica e conceitual ainda hoje.  

Há uma tentativa de produzir uma arqueologia urbana no Brasil, embora seja clara a 

distorção da aplicação conceitual e metodológica nos estudos que até então tem sido 

realizado. É evidente a necessidade de adaptar os aportes a cada realidade contextual e a 

arqueologia brasileira ainda não desenvolveu métodos de abordagens específicas para 
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atuar em seus centros urbanos, ficando os trabalhos que até então foram realizados muitas 

vezes voltados para a construção de um conhecimento pontual, sem sua inserção em um 

contexto maior a fim de compreender a cidade enquanto objeto de estudo e as implicações 

voltadas para o fenômeno urbano.  

As pesquisas realizadas no Rio de Janeiro na década de 1990 por Tania Andrade 

Lima (1995ª; 1995b; 1996, 1997), trouxeram a superfície a compreensão da sociedade 

carioca e os primeiros passos da ascensão e consolidação da burguesia na segunda 

metade do século XIX, tendo como base os registros arqueológicos das louças de mesa e 

dos equipamentos destinados as excreções corporais, resgatados em áreas de lixo 

domésticos. Os fragmentos de louças contribuíram na compreensão das dinâmicas 

cotidianas das famílias e suas relações práticas e simbólicas – no que tange os limites entre 

a liberdade e o domínio de uma sociedade patriarcal, bem como a influência de uma 

sociedade europeia e seu modo de vida na reprodução das práticas cotidianas dos 

cariocas. Já os vestígios relacionados aos humores do corpo foram capazes de levantar 

questões acerca do pensamento higienista que influenciaram toda uma ordem política e 

social urbana. Desde então a autora tem atuado fortemente no Centro histórico da cidade 

e ampliando as informações acerca do modo de vida de uma sociedade oitocentista e as 

dinâmicas sociais que ali atuaram, possibilitando inclusive a construção de novas narrativas 

decoloniais. 

Já na realidade porto-alegrense, Fernanda Tocchetto (2003; 2007) em sua tese 

buscou a partir de escavações de sítios arqueológicos que hoje se situam em áreas 

distintas da cidade, compreender os movimentos e as relações entre as pessoas e os 

objetos a fim explicar a vida cotidiana sob o fenômeno do capitalismo. A influência de Lima 

(1995ª; 1995b; 1996, 1997) em sua produção foi fundamental na identificação dos 

potenciais da arqueologia na construção de um passado que, embora conste nas fontes 

documentais, precisam ser repensadas, recriadas e tratadas pelo viés da interpretação 

acerca da cultura material. Nesse contexto, Tocchetto buscou também a partir dos 

depósitos de lixo localizados nos fundos das casas e dos vestígios ali encontrados, discutir 

sobre as oposições sujo-limpo em primazia e de “fundos/frente: fora/dentro: 

ocultamento/exposição: intimidade/interação” (p.63), que relacionam a organização 

espacial aos tipos de uso e sua importância na interação entre a vida cotidiana e o meio 

físico.  A autora em seguida buscou relacionar as oposições das residências a cidade de 
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Porto Alegre e seu entorno no século XIX, considerando as unidades residenciais pela 

escala micro e a cidade como macro.   

Nesse sentido, as duas pesquisadoras desde então tem atuado, cada uma em seu 

contexto urbano e embora suas atuações tenham sido desde então intensas e importantes 

para a arqueologia, tais estudos tem se mostrado mais eficientes enquanto voltados para a 

arqueologia histórica ou da arquitetura do que da cidade de fato.  

A Arqueologia urbana não se preocupa em inventariar conjuntos isolados e estáticos, 

sua abrangência parte da interação humana com o meio, a partir da compreensão das 

identidades culturais e transformações durante o tempo, como uma totalidade. Essas 

identidades se definem pela mistura do “velho com o novo, do tradicional com o moderno, 

das permanências com as inovações” (VOGEL; MELLO, 1984, p.4). Estudar a urbe e as 

dinâmicas de formação, expansão e transformação vai além da análise local de um sítio 

pontual. A cidade é o próprio sítio e escavar, investigar e compreender áreas específicas é 

como realizar a investigação do micro para analisar a macro escala, nesse caso, desde que 

o objetivo seja compreender a cidade enquanto fenômeno. 

Dentro dos contextos urbanos observa-se constantes transformações em 

subsuperfície e em superfície, modificando assim as paisagens e o solo com mais 

intensidade que em sítios não urbanos. Partindo dessa premissa, a arqueologia urbana tem 

como proposta encontrar subsídios capazes de construir narrativas sobre os processos de 

ocupação, formação e transformação das cidades, sendo eles revelados nas estruturas e 

estratigrafias arqueológicas e parietais, na conformação espacial e na morfologia urbana. 

Embora a complexidade estrutural dos sítios urbanos seja voltada para uma arqueologia 

relativamente recente e no caso de São João del rei, pós-colonial, pode ocorrer também a 

presença de vestígios culturais mais antigos, aprofundando assim a compreensão dos 

processos de ocupação e das temporalidades.  

Do ponto de vista metodológico as abordagens da arqueologia possuem nuances 

específicas a serem aplicadas nos contextos urbanos, diferentes dos demais tipos de sítios, 

onde sua heterogeneidade paisagística, estrutural, social e simbólica requer abordagens 

capazes de compreender seu caráter singular. Ao se observar a complexidade estratigráfica 

devidas constantes transformações da paisagem urbana provocadas pela ação antrópica, 

percebeu-se a necessidade de uma adequação metodológica aos sistemas e técnicas de 

intervir e registrar os contextos arqueológicos das cidades.  
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A tese de Edward Cecil Harris (1991) revolucionou a arqueologia urbana na década 

de 1970 e se consolidou como método mais apropriado para atender o estudo da cidade 

até hoje, além de ser absorvido para outros contextos arqueológicos na Europa. Ele em sua 

tese de doutorado partiu da percepção de que a prática arqueológica que até então era 

reproduzida na Europa precisava ser revisada, visto que pelo ritmo constante de 

escavações, a complexidade dos sítios não serem capazes de produzir um conhecimento 

com base na então vigente estratigrafia geológica. Cada elemento que compõe a 

estratigrafia, pelo olhar da arqueologia urbana, possui dados capazes de contribuir com a 

percepção da formação do registro. 

A análise da estratigrafia arqueológica deve ser aplicada em diversos contextos em 

valoração de método. Seus princípios são os que auxiliam o arqueólogo na compreensão 

do sítio e permitem a determinação da ordem cronológica em que foi criada. Mesmo em 

estudos de sítios pré-históricos a presença da ação humana se faz evidente no solo com 

demarcações bem definidas na estratigrafia, como a escavação de uma cova ou a 

instalação de uma estrutura que deixam marcas e representam elementos culturais, seja 

pelo modo de fazer ou pelas preferencias humanas ao definir a área de intervenção. A 

humanidade “marca a separação entre a estratigrafia arqueológica e geológica, ou seja, o 

cultural do natural” (p.12). A medida em que a urbanização surgiu se tornou ainda mais 

perceptível a ação humana na estratigrafia, provocando um aumento da complexidade e 

densidade dos depósitos cada vez menos geológicos (HARRIS, 1991). Nesse sentido, a 

estratificação arqueológica pode ser considerada para Harris 

 

(...)uma coleção de padrões naturais de erosão e deposição entrelaçados 

com alterações humanas da paisagem por atividades de escavação e construção. 

Em outras palavras, é composto por depósitos e interfaces. Os três principais 

fatores que determinam a acumulação imprevisível de vestígios culturais pelo 

processo de estratificação são: A superfície do terreno que constitui o receptáculo 

de formação inicial; as forças da natureza e a atividade das pessoas (RODRÍGUEZ 

TEMIÑO, 2003, p.262, tradução nossa).12 

 

12 No original: (...) una amalgama de patrones naturales de erosión y deposición entrelazados con alteraciones 

humanas del paisaje por excavación y actividades constructivas. Es decir, compuesto por depósitos e 

interfaces. Los tres principales factores que determinan la impredecible acumulación de restos culturales por 

el proceso de estratificación son: la superficie de la tierra que supone el receptáculo conformador inicial; las 

fuerzas de la naturaliza y la actividad de las personas. 
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Ao formular sua tese Harris (1991) definiu as quatro leis fundamentais da estratigrafia 

arqueológica, sendo três adaptadas da geológica e uma construída pela própria 

arqueologia. Sendo elas: a) Lei da sobreposição: Trata dos estratos e das interfaces 

depositadas em sua posição original, sendo as unidades superiores mais recentes do que 

as inferiores e criando-se dessa forma, composições arqueológicas sobrepostas. A 

sobreposição tem um caráter fundamental na arqueologia pois define as relações de 

interfaces entre os depósitos do sítio, sendo elas os componentes que traduzem as 

sequencias estratigráficas. “Essas unidades interfaciais devem ser consideradas estratos 

abstratos que mantêm relações de sobreposição com os estratos que os cobrem ou com 

os estratos que se cruzam ou se sobrepõem” (p.53); b) Lei da horizontalidade original: Todo 

estrato arqueológico não sólido tende a ficar na posição horizontal obedecendo as leis da 

natureza. Os estratos que se encontram inclinados foram depositados dessa maneira 

devido a forma dos elementos depositados anteriormente. Ao identificar elementos fora 

dessa regra, é possível refletir sobre forças externas atuando nesses estratos ao se 

identificar interfaces significativas; c) Lei de continuidade original: O deposito deve ser 

delimitado por alguma barreira ou deverá diminuir progressivamente até seu fim. Ao se 

observar uma camada finalizada verticalmente sem um elemento que explique, é possível 

que tenha ocorrido algum processo externo de intervenção humana ou erosão que deverá 

ser averiguado; d) Lei da sucessão estratigráfica: Cada unidade de estrato ocupa seu lugar 

específico na sequência de um sítio, tendo contato direto entre a que está mais abaixo e a 

que se situa logo acima. Essa última lei foi criada a fim de compreender as sequencias 

multilineares do registro arqueológico resultado da extensão dos estratos e da presença de 

elementos verticais e interfaciais e possibilitou a formulação da matriz de Harris que 

contribuiu com a representação da complexidade da estratigrafia arqueológica. 

Representada por uma ficha quadriculada a matriz de Harris é o modelo que ilustra 

a sequência estratigráfica de um sítio. Essa sequência consiste no ordenamento dos 

depósitos estratigráficos e das interfaces que se formam no decorrer do tempo, e é criada 

a partir da interpretação desses elementos tendo como base as leis da estratigrafia 

arqueológica aqui já citadas. O sistema admite três tipos de relações possíveis entre as 

unidades de estratificação (UE), sendo elas: a) unidades sem relação direta; b) unidades 

sobrepostas e c) unidades seccionadas, mas que possuem a mesma origem. A medida em 

que a escavação avança é possível acrescentar os elementos na ficha, formando assim em 
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seu final a construção gráfica da sequência completa, que deve ser construída sem levar 

em consideração o conjunto artefatual do sítio, apenas os estratos (HARRIS, 1991). 

A matriz de Harris tem como sua principal função ilustrar a sequência estratigráfica 

com um caráter objetivo e rigoroso, assim como a escavação proposta por ele. Inúmeras 

foram as críticas a respeito da confiança na obtenção dos dados arqueológicos, essas que 

ao se abrirem para discussão foram capazes de ampliar o desenvolvimento acerca do 

sistema de registro, contemplando assim a importância desses métodos para a Arqueologia 

((RODRÍGUEZ TEMIÑO, 2003). Embora criticado e debatido, a metodologia de campo e 

de registro desenvolvidos por Harris ainda hoje é o que se observa como mais eficientes 

para o estudo da arqueologia urbana, sendo estes os de maior interesse para a 

compreensão desse trabalho ao garantir uma abordagem de campo prevista dentro de um 

planejamento responsável, que prevê a investigação científica sobre o fenômeno da 

urbanização. 

 

 

Considerações 

 

A cidade de São João del Rei tem sua história bem estruturada e reconhecida através 

dos textos, dos documentos e da oralidade, esses fundamentais na re-construção e no re-

conhecimento de um passado recente, mas até que ponto esses dados contribuem para a 

narrativa que envolve as dinâmicas urbanas, econômicas e principalmente, as sociais? No 

que tange a abordagem da arqueologia essas pendências que permeia o cotidiano, aquilo 

que não pôde ser escrito pelas linhas da história, é capaz de ser evidenciado e contribuir 

para reforçar ou reescrever a narrativa já conhecida. As betas de mineração marcam o 

surgimento do contexto urbano de São João del rei, isso já se encontra brevemente 

esclarecido nos textos acadêmicos e no discurso oral da população, mas nada se tem 

aprofundado, elas permanecem ainda apenas como imaginário ao ser compreendidas 

enquanto túneis situados abaixo do centro histórico e enquanto isso, sobre elas há a 

presença dos olhos atentos dos órgãos de proteção do patrimônio edificado.  

Torna-se necessária e urgente nessa lógica, a ampliação dos estudos urbanos 

voltados para a arqueologia. As primeiras ruas da cidade começaram a se formar 

diretamente ligadas as betas, onde posteriormente se tornaram acesso aos principais 
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prédios públicos e ao que hoje ainda fazem parte do núcleo central da cidade, ali estão 

situadas as principais igrejas, os edifícios públicos e as casas mais antigas.   

Sabe-se também que as betas não fizeram parte somente da gênese urbana, mas 

foi incorporada durante os três séculos de ocupação da cidade pelas dinâmicas de 

exploração mineral que tiveram suas atividades passadas através das gerações e fizeram 

parte do cotidiano dos moradores nas suas proximidades. Situadas nas áreas de encosta 

da Serra do Lenheiro, algumas em áreas públicas e outras em lotes residenciais, a busca 

pelo ouro ainda se encontra presente. É o reflexo da continuidade da construção e do 

dinamismo espacial, social e cultural. As ruas mais antigas nas proximidades das betas são 

capazes de integrar a cidade visível e valorizada enquanto patrimônio à cidade abandonada 

e invisível na paisagem.  

Sabe-se por informações passadas oralmente que foi realizado um mapeamento das 

betas, mas mesmo com diversas tentativas de contato com os setores responsáveis não 

foi obtido tal documento, portanto objetivamente ainda não há sequer um mapa dos túneis 

e das saídas remanescentes, sendo conhecidas apenas três: a mina Tancredo Neves, a 

mina situada dentro do barracão da prefeitura e a mina do tanque, sendo essas duas últimas 

localizadas aos arredores de uma rua que foi aberta pela própria atividade mineradora. 

É preciso criar estratégias de intervenção com objetivos de documentar e reforçar 

esse discurso preservacionista das betas, caso contrário todo o centro urbano permanecerá 

em risco, independente das abordagens que sofrerem.  

As abordagens aqui trabalhadas não têm intenção de construir um aspecto histórico 

ou teórico a respeito do patrimônio. Tais ideias serviram de base para a compreensão do 

contexto da cidade de São João del Rei enquanto centro urbano histórico tombado pelas 

diversas esferas e resguardado pelo plano diretor participativo, mas que de certa forma não 

se encontram dentro de um ideal de preservação. As falhas práticas são observadas, 

principalmente no que tange o espaço delimitado ao excluir a preservação de certos bens 

de caráter cultural enquanto políticas públicas, como no caso das betas de ouro que tem 

suas entradas localizadas no entorno da área protegida, mas que em questões históricas, 

espaciais, estruturais e sociais, se enquadrariam dentro do núcleo protegido.  

É preciso revisitar esse passado da cidade a fim de construir novas narrativas e 

ampliar as discussões a respeito das práticas preservacionistas, sendo fundamental para 

tal intensão o desenvolvimento dos estudos de arqueologia urbana a fim de reconstruir os 

elementos fundamentais da base histórica de São João del Rei, para assim serem 
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consideradas nas políticas de preservação e proteção do patrimônio as áreas que 

atualmente permanecem recônditas. 

Para tanto, torna-se necessária a formulação de um projeto de arqueologia urbana 

com o enforque nos elementos que podem conter informações a respeito da gênese da 

cidade, embora deva-se também estender o recorte temporal para compreender todos os 

processos de ocupação e transformação da cidade e ampliar o caráter narrativo e 

preservacionista de todo o território. É preciso reconhecer as áreas de potencial 

arqueológico e para isso se torna necessário revisitar as fontes primárias a fim de obter 

dados históricos e pontuar os locais cujas dinâmicas urbanas, sociais, econômicas e 

políticas foram importantes no decorrer do primeiro século, principalmente. O mapeamento 

a partir dessas fontes primárias se torna fundamental na compreensão da paisagem e da 

sua transformação nos diversos períodos da cidade, na estruturação da malha urbana e no 

seu desenvolvimento.  

Embora haja um grande volume dos estudos históricos da cidade de São João del 

Rei, foi observada uma carência de mapeamentos da ocupação espacial ao longo dos 

séculos, bem como dados sobre as locações antigas dos pontos de referência da cidade, 

como o Porto Real de Passagem, que situado na margem esquerda do Rio das Mortes foi 

a instalação do primeiro povoado da região o qual recebeu o nome inicialmente de Arraial 

de Santo Antônio e posteriormente de Vila de São José del-Rei, a atual Tiradentes13 e a 

Capela Nossa Senhora do Pilar, que situada no Morro da Forca, foi incendiada durante a 

Guerra dos Emboabas. Para a identificação dessas instalações que foram fundamentais na 

construção do caráter urbano da cidade, a arqueologia se faz fundamental, sendo essa 

inicialmente ativa na construção de um plano de investigação do potencial arqueológico e 

em sequência nos processos de escavação. 

As intervenções dessas áreas de potencial com enfoque na abordagem da 

estratigrafia arqueológica possibilitarão o reconhecimento do processo de ocupação 

territorial e levando em conta a constante dinâmica de modificação da paisagem no entorno 

imediato das betas de mineração, certamente será observado no registro elementos 

 

13 Souza, Daniela dos Santos. Devoção e identidade: o culto de Nossa Senhora dos Remédios na Irmandade 

do Rosário de São João del-Rei – séculos XVIII e XIX. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-

Graduação em História da UFSJ, São João del Rei, 2010. 
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suficientes para corroborar com a necessidade de um revisionismo da legislação aqui 

discutida.  

A formulação de um projeto bem estruturado com base nas análises espaciais e 

estratigrafias arqueológicas, possibilitará a abertura de discussões acerca do patrimônio, 

visto que é uma ferramenta capaz de orientar intervenções na cidade que poderão fomentar 

a construção de narrativas de valoração para além do monumento e compreender o 

fenômeno da urbanização de São João del Rei, que em diversos períodos da sua história 

pode se reestruturar, se reorientar e se reinventar socialmente, fisicamente e 

economicamente. 

 

 

Referências 

 

ANDRADE, M. F. O tombamento de bens arquitetônicos e urbanísticos de São João 
del Rei: embates em torno da preservação e do progresso. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 2013. 

BRASIL. DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937. Que Organiza a proteção 
do patrimônio histórico e artístico nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm> Acesso em: 05/08/2020. 

CONSELHO DA EUROPA. Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu. Declaração 
de Amsterdã. Amsterdã: Conselho da Europa, 1975. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo:Unesp, 2017. 

CIAM. Carta de Atenas, Atenas: 1933. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf
> Acesso em: 18/08/2020. 

COSTA, D. M.. O Urbano e a Arqueologia: Uma Fronteira Transdisciplinar. Vestígios. 
Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, v. 8, p. 43-71, 2014. 

CUNHA, Alexandre Mendes. Vila Rica-São João del Rey: as voltas da cultura e os 
caminhos do urbano entre o século XVIII e o XIX. Dissertação (Mestrado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2002. 

ENCONTRO DE GOVERNADORES. Compromisso de Brasília. Brasília: 1970. 
 

FABIÃO, C. Ler as Cidades Antigas: Arqueologia Urbana em Lisboa. Lisboa. Penélope 
– fazer e desfazer a História, nº 13, p. 147-162, 1994. 

FUNARI, P. P.; CERQUEIRA, F. V. NOBRE, Chimene Kuhn. (Org.). Arqueologia 
Histórica, Memória e Patrimônio em Perspectivas Multidisciplinar: Contribuições da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf


30 

 

Arqueologia, História, Literatura, Arquitetura e Urbanismo. Pelotas: IMP, 
LEPAARQ/UFPEL, Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio 
Cultural/UFPEL, 2009. 

 
FUNARI, P. P.; POLONI, R. J. S. Arqueologia Urbana: trajetória e perspectivas. Revista do 
Arquivo Municipal (São Paulo), v. 205, p. 137-154, 2014.  

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Circuito do Ouro - Campos das Vertentes: Atlas dos 
Monumentos Históricos e Artísticos de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João 
Pinheiro, v.2, 1981.  

GUIMARÃES, C. M.; REIS, F. M.; PEREIRA, A. B. A. Mineração Colonial: arqueologia e 
história. In: Quinta Jornada Setecentista, Anais da V Jornada Setecentista, Curitiba, 
2003. p. 192-212. 

HARRIS, E. Principios de estratigrafia arqueológica. Barcelona: Editorial Critica, 1991. 

ICOMOS. Carta de Veneza. Veneza: 1964. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf
> Acesso em: 17/08/2020 

ICOMOS. Carta de Washington. Washington: 1986. Disponível em: < 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Washington%201986.
pdf > Acesso em: 17/08/2020 

ICOMOS. Carta de Washington. Washington: 1987. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Washington%20198
7.pdf> Acesso em: 17/08/2020. 

IPHAN. Carta de Petrópolis. Petrópolis: 1987. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Petropolis%201987.
pdf>. Acesso em: 17/08/2020. 

IPHAN. Lista de Bens Tombados e Processos em Andamento 2018. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_bens_tombados_processos_an
damento_2018> 

INOUE, L.M. O patrimônio urbano e as Cartas Patrimoniais. Oculum Ensaios, v.15, n.2, 
p.271-286, 2018.  

KÜHL, Beatriz Mugayar. Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, v. 18, 
p. 193-227, 2010. 

 
LIMA, T. A. Pratos e mais pratos: louças domésticas, divisões culturais e limites sociais no 
Rio de Janeiro, século XIX. Anais do Museu Paulista - História e Cultura Material, vol. 03, 
Nova Série. São Paulo, 1995a.  

 
––––––––––. Humores e odores: ordem corporal e ordem social no Rio de Janeiro, século 
XIX. História, Ciências e Saúde Manguinhos, vol.II, n.3, p.44-96, 1995b. 

 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Washington%201986.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Washington%201986.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Washington%201987.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Washington%201987.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Petropolis%201987.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Petropolis%201987.pdf


31 

 

––––––––––. Chá e simpatia: uma estratégia de gênero no Rio de Janeiro oitocentista. 
Anais do Museu Paulista - História e Cultura Material, vol. 05, Nova Série. São Paulo, 1997. 

MANIFESTO DE AMSTERDÃ (1975) - Carta Europeia do Patrimônio Arquitetônico. 
In:IPHAN – Caderno de Documentos nº 3: Cartas Patrimoniais. Brasília: IPHAN, 1995. 

MARTINS, M.; RIBEIRO, Maria do Carmo. A arqueologia urbana e a defesa do património 
das cidades. Forum, 44-45, 2009/2010, Universidade do Minho, Conselho Cultural, p.149-
177, 2009/2010.  

OEA. Norma de Quito. Quito: 1967. 

PAES, A. F. N. Sobre narrar, construir e desconstruir: reflexões acerca das transformações 
físicas e sociais, decorrentes da mineração, na cidade de São João del Rei. In: XIII 
Encontro Nacional de História Oral, Porto Alegre. História Oral, Práticas Educacionais e 
Interdisciplinaridade, 2016. 

QUIRÓS CASTILLO, J. ¿Excavar en las ciudades o historiar las ciudades? El debate sobre 
la Arqueología Urbana a la luz de algunas experiencias europeas. Arqueologia y territorio 
medievales, v.12, n.1, pp. 107-132, 2005. 

REIS, F. Entre faisqueiras, catas e galerias: explorações do ouro, leis e cotidiano nas 
Minas do século XVIII (1702-1762). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade 
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2007. 

REZENDE, D F. Mineração nos morros das Minas Gerais: conflitos sociais e o estilo 
dos pequenos exploradores (1711-1779). Dissertação (Mestrado em História). 
Universidade Federal de Ouro Preto. Mariana, 2013. 

RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. Arqueología urbana en España, Barcelona: Ariel, 2003. 

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Preservação e restauro urbano: Teoria e prática de 
intervenção em sítios industriais de interesse cultural. 2009. 336 f. Tese (Doutorado) - 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009.  

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Gustavo Giovannoni e o Restauro Urbano. In: 
GIOVANNONI, Gustavo; KÜHL, Beatriz Mugayar (Org.). Gustavo Giovannoni. Textos 
escolhidos. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2013a, p. 63-88. 
 
SÃO JOÃO DEL REI. Lei nº 4.068 de 13 de novembro de 2.006. INSTITUI o Plano Diretor 
Participativo do Município de São João del Rei, nos termos do artigo 182 da Constituição 
Federal, do capítulo III da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e 
do capítulo II do Título IV da Lei Orgânica do Município de São João del Rei. Disponível 
em:<http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/ObterArquivoCadastroGenerico.php?INTARQ=25
79> Acesso em: 20/08/2020.  
 
SÃO JOÃO DEL REI. Decreto nº 5.497 de 05 de dezembro de 2.013. Decreta patrimônio 
Natural, Geológico e Histórico de São João del Rei a mina de ouro Presidente Tancredo 
Neves, e da outras providências.  

 

http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/ObterArquivoCadastroGenerico.php?INTARQ=2579
http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/ObterArquivoCadastroGenerico.php?INTARQ=2579


32 

 

SANTOS, B. H. A formação socioespacial de São João Del-Rei/MG e o processo de 
regionalização do Campo das Vertentes. Dissertação de mestrado- Universidade 
Federal de São João del Rei. PPGEOG, São João Del Rei, 2017. 171p. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. Inventário da Mina de Ouro 
Presidente Tancredo Neves. São João del Rei, 2017a. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. Inventário das Betas do 
Barracão. São João del Rei, 2017b. 

 
TOCCHETTO, F. Fica dentro ou joga fora? Sobre práticas cotidianas em unidades 
domésticas na Porto Alegre Oitocentista. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação 
em História, PUCRS, Porto Alegre. Revista Arqueologia, 2003. 

 
TOCHETTO, F.; THIESEN, B. A memória fora de nós: a preservação do patrimônio 
arqueológico em áreas urbanas. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Patrimônio Arqueológico: o desafio da preservação. Brasília, n. 33, p. 175- 
201, 2007. 

 
VOGEL, Arno; MELLO, Marco Antonio da Silva. Sistemas construídos e memória social. 
Uma arqueologia urbana? In: Revista de Arqueologia v. 2, n.2. Belém: Museu Paraense 
Emílio Goeldi, Jul-Dez/1984, pp.46-50. 

XAVIER, T. P. Entre a preservação e o progresso: o palimpsesto urbano na formação 
da paisagem de São João del-Rei/ MG. 2018. Dissertação (Mestrado em Ambiente 
Construído) - Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, Escola de 
Arquitetura e Design, UFMG. Belo Horizonte, 2018. 

 


