


POR QUE O “RAIO QUE O PARTA”? 
 
▪ Prática supervisionada na Superintendência do IPHAN no Pará; 
 
▪ Demanda constatada no meio acadêmico, mídia, etc.; 
 
▪ Conceito de Referências Culturais. 

“Falar em referências culturais ... Significa... dirigir o olhar 
para representações que configuram uma “identidade” da 
região para seus habitantes, e que remetem à paisagem, às 
edificações e objetos, aos ‘fazeres’ e ‘saberes’, às crenças, 
hábitos etc.” (FONSECA, 2006, p. 89) 



A AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
▪ Anteprojeto de Lei de Mário de Andrade; 
 Quatro livros do Tombo - Arqueológico e Etnográfico, Histórico, Belas Artes e 
Artes Aplicadas. 
 Oito categorias nas quais as obras de arte patrimoniais deveriam ser 
inseridas: arte arqueológica, arte ameríndia, arte popular, arte histórica, arte erudita 
nacional, arte erudita estrangeira, artes aplicadas nacionais, artes aplicadas 
estrangeiras. 
 Arte Popular - “manifestações de arte pura e aplicada, tanto nacional como 
estrangeira que, de certa forma, interessem à Etnografia, com exclusão da ameríndia”. 
Incluem-se aí Objetos , Monumentos , Paisagens , Folclore. 
 
▪ Decreto-Lei nº 25 em seu artigo 1º dispõe que: “Constitui 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.” 



A AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
▪ Gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade (1937 a 1967): anos iniciais - priorização 
de edificações e sítios urbanos do período colonial. A partir da década de 40 - bens 
imóveis modernistas. 
  
▪ Gestão de Renato Soeiro (1967 a 1979): privilégio de edificações do estilo eclético. 
 
▪ Gestão de Aloísio Magalhães (1979 a 1982): identificou que havia uma vasta gama de 
bens, em sua maioria provenientes do fazer popular, do cotidiano, que não eram 
considerados bens culturais legalmente constituídos como patrimônio. 
CNRC – Centro Nacional de Referência Cultural: banco de dados sobre a cultura 
brasileira, base  multidisciplinar, produção de Referências Culturais. 
 
▪ 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”  



A AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
▪ Decreto nº 3551, de 04 de agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais 
de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.  
Quatro livros: Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares. 
 
▪ Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC: metodologia desenvolvida para 
conhecimento e documentação de bens considerados como referências culturais de 
um determinado lugar ou grupo, sejam eles de caráter material ou imaterial.  
 
▪ Quanto aos bens de natureza material ainda há um descompasso entre teoria e 
prática.  Caso do tombamento da Casa de Chico Mendes (Xapuri/AC), em 2011. 

Fonte: www.iphan.gov.br 



A LEGITIMIDADE DO SABER TÉCNICO NA ATRIBUIÇÃO DE VALOR 
 
▪ Processo de tombamento – necessidade de estudos técnicos. 
 
▪ Livros do Tombo: Histórico; Belas Artes; Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 
Artes Aplicadas. 
 
▪ Construção do valor patrimonial de um bem – emergência de outros saberes. 
 
▪ De Patrimônio Histórico a Patrimônio Cultural. 

“Entender o conceito de “patrimônio histórico e artístico” 
para “patrimônio cultural” significa compreender que o valor 
de um bem transcende em muito o seu valor histórico 
comprovado ou reconhecido oficialmente, ou as suas 
possíveis qualidades artísticas. É compreender que este bem é 
parte de um conjunto maior de bens e valores que envolvem 
processos múltiplos e diferenciados de apropriação, recriação 
e representação construídos e reconhecidos culturalmente...” 
(AGUIAR apud RABELLO, p. 91) 



A LEGITIMIDADE DO SABER TÉCNICO NA ATRIBUIÇÃO DE VALOR 
 
▪ Novos desafios para a preservação: 
“A atribuição de valor não partiria somente do técnico, mas sim de um processo 
dialógico com os demais sujeitos.” 
 
▪ Tombamento do Terreiro da Casa Branca (Salvador/BA), em 1986. 

Fonte: www.uol.com.br 



A LEGITIMIDADE DO SABER TÉCNICO NA ATRIBUIÇÃO DE VALOR 
 
▪ O caso do Morro da Conceição (Rio de Janeiro/RJ) – preservação sem 
tombamento. 
 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 



A LEGITIMIDADE DO SABER TÉCNICO NA ATRIBUIÇÃO DE VALOR 
 
▪ Quais seriam os limites entre o saber técnico e o saber popular para equacionar os 
critérios de seleção e valoração? 
 - Processo dialógico. 
 “Uma participação maior da comunidade em ações de preservação passa 
pela estruturação de procedimentos e métodos de troca, em que os conceitos de 
patrimônio cultural, as formas de atuação das instituições que trabalham com bens 
culturais e os instrumentos utilizados para preservação, assim como os valores dos 
grupos sociais sejam tratados conjuntamente. Não há como ter um processo dialógico 
equilibrado sem procedimentos de troca” (MOTTA, 2011) 
 



A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO 
 

▪ A criação do IPHAN – vanguarda do Movimento Moderno Brasileiro. 
 - Discurso ideológico compatível com a ideia de nação que o Estado Novo 
queria construir. 
 - Identidade Nacional – Edificações e sítios urbanos do período colonial. 
 
▪ Contribuições de Lúcio Costa – tradição x renovação. 
 - Museu das Missões (tombado em 1938 juntamente com as ruínas da Igreja 
de São Miguel. 
 

Fonte: www.museudasmissoes.blogspot.com 



A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO 
 

 

Edifício do Ministério da Educação e Saúde (RJ), 
tombado em 1948.  

Fonte: www.casadopatrimoniorj.blogspot.com 

Igreja de São Francisco da Pampulha (MG), tombada em 
1947. Fonte: www.skyscrapercity.com 

Parque do Flamengo (RJ), tombada em 1965.  
Fonte: www.soniarabello.com.br 

Catetinho (DF), tombado em 1959.  
Fonte: www.arcoweb.com 

Estação de Hidroaviões (RJ), tombado em 1959.  
Fonte: www.rioquepassou.com 

Catedral Metropolitana de Brasília (DF), 
 tombada em 1967.  

Fonte: www.skyscrapercity.com 



A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO 
 

▪ Predomínio de bens imóveis vinculados à Escola Carioca. 
 
▪ A Casa Modernista de Gregori Warchavchik, tombada em 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Até 2007: Elevador Lacerda (BA) em 2006, a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi (SP) em 
2007. Também neste ano, o IPHAN tombou 24 obras de Oscar Niemeyer - 23 
monumentos em Brasília, escolhidos pelo próprio arquiteto e a Casa de Canoas no Rio 
de Janeiro. 
 
▪ Manifestações de caráter popular provenientes deste movimento ainda 
permanecem sem estudos para sua classificação ou reconhecimento como um valor 
cultural. 
 

Fonte: www.arquitetonico.ufsc.com 



O MODERNISMO POPULAR 
 
▪ Repercussão da Arquitetura Moderna brasileira nas classes baixa e média. 
▪ Popularização da estética modernista. Vocabulário “reusado, readaptado, 
redesenhado”. 

“Sedentos por qualquer forma de modernidade, os lares brasileiros adotaram o modernismo 
como o estilo dos anos 1950. Após adotada pelo governo como estilo oficial e pelas classes mais 

favorecidas como signo de status, a arquitetura moderna brasileira foi assumida pela classe 
média como paradigma estético, apesar das diferenças regionais ou discrepâncias sociais”(LARA, 

2005, p. 178). 

▪ Difusão da nova estética na mídia e nas faculdades de arquitetura. 
▪ Processo de mímese. 
▪ Uso de revestimento cerâmico. 

Fonte: www.pucminas.br 



A DISSEMINAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM BELÉM/PA 
 
▪ Até o final da década de 30, “seguiam os ecleticismos, em seus últimos suspiros, 
cotejados por um incipiente e quase imperceptível neocolonialismo e uma mescla de 
chalés à moda alpina e os primeiros sinais dos modernos bangalôs” (VIDAL, 2004). 
 
▪ A partir da década de 40, processo de verticalização – Av. 15 de Agosto. 

Edifício Manoel Pinto da Silva, inaugurado em 1958. 
Fonte: www.skyscrapercity.com Edifício Costa Leite de 1938.  

Fonte: www.skyscrapercity.com 



A DISSEMINAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM BELÉM/PA 
 
▪ Antes da formação de arquitetos pelo Curso de Arquitetura da UFPA (criado em 
1964), o mercado era quase que exclusivamente dominado por engenheiros. 
Consolidou um estilo arquitetônico que já estava sendo empregado na cidade, 
mesmo de forma fragmentária. 
▪ Camilo Porto de Oliveira – fase de maior produção entre 1950 e 1963. Obras de 
Niemeyer como referência. 
 

Casa Bittencourt (1955).  
Fonte: www.skyscrapercity.com 

Casa Belisário Dias(1954).  
Fonte: www.skyscrapercity.com 

Casa Bittencourt (1958).  
Fonte: www.skyscrapercity.com 



UM FENÔMENO DENOMINADO “RAIO QUE O PARTA” 
 
▪ Está associado ao Modernismo Popular. 

“se aproximam dos conceitos de colagem e montagem da vanguarda modernista, 
quando ajuntam num mesmo espaço signos diversos e muitas vezes paradoxais, 

remetendo a leitura a significados diversos advindos de múltiplos contextos” 
(LARA, 2005) 

▪ Trata-se de ornamento. 
▪ “Raio que o parta” enquanto uma manifestação Kitsch. 
 

Fotos: Andréia Loureiro, 2012. 



UM FENÔMENO DENOMINADO “RAIO QUE O PARTA” 

Fotos: Andréia Loureiro, 2011/2012 



LEVANTAMENTO DAS 
RESIDÊNCIAS E AS 

ENTREVISTAS 
 
▪ Foram identificadas 35 
residências nos bairros da 
Cidade Velha, Jurunas, Reduto, 
Umarizal, Pedreira, Guamá, 
Cremação, Marco. 

Adaptação: Andréia Loureiro, 2012 



LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
 
▪ Uso da ficha M-301 do SICG (Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão). 
 

 
 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro da Cremação (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro da Cremação (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro de São Brás (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Guamá (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Umarizal (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Umarizal (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Umarizal (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Pedreira (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Marco (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Marco (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro da Cidade Velha (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro da Cidade Velha (Belém/PA). 



 

LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Imóveis localizados no bairro do Jurunas (Belém/PA). 



LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 

Residência da Trav. Soares Carneiro, nº 795, Umarizal.  Residência da Trav. Mariz a Barros, nº 3402., Marco.  

Residência da Av. Cons. Furtado, nº 2258, Cremação. Residência da Trav. 14 de Abril, nº 1983, Cremação.  



LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 

Residência da Trav. Soares Carneiro,  
nº 795, Umarizal.  

Residência da Trav. José Bonifácio,  
nº 1251, Guamá. 

Residência da Trav. Almirante Wandenkolk,  
nº 308, Umarizal. 

Residência da Rua dos Mundurucus,  
nº 3713, Cremação.  









SOBRE O LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
▪ Entrevista com os moradores: 
01 - Você sabe o que é o “Raio que o parta” ou já ouviu falar? 
- Denominação pouco conhecida (apenas 03 entrevistados conheciam). 
02 - Reconhece casas semelhantes à que você mora na cidade? 
-  Sim, há uma identificação visual. 
03 - Você sabe quando foi construída essa casa? 
- Cinco responderam que as casas pertenciam à década de 50. 
04 - Quem construiu o imóvel ou colaborou na construção ou reforma? 
- Metade dos entrevistados são parentes dos primeiros proprietários. Três afirmaram que estes 
empreenderam a construção. 
05 - Qual a condição socioeconômica da família na época da construção ou da reforma? 
- Três afirmaram que a família pertencia à classe média. 
06 - Você gosta da fachada de sua casa? Por quê? 
- Metade dos entrevistados respondeu que não, por motivo de ordem estética. 
07 - Faria alguma alteração? Eliminaria os mosaicos ou outro elemento? 
- Quatro dos entrevistados alterariam a fachada. Do restante, dois não modificariam por 
questões afetivas. 
08 - O que você entende por Patrimônio Cultural? 
- Conceito de Patrimônio Cultural associado a bens de natureza material. 
09 - O “Raio que o parta” poderia ser considerado como patrimônio cultural? 
- Das oito entrevistas, cinco foram positivas. 

 



SOBRE O LEVANTAMENTO DAS RESIDÊNCIAS E AS ENTREVISTAS 
 
▪ Questionário de entrevistas com os arquitetos: 
1 - Faça uma breve análise do “Raio que o parta” (dê seu parecer, enquanto 
arquiteto, sobre essa manifestação). 
2 - O “Raio que o parta”, na sua concepção, poderia ser considerado como 
patrimônio cultural? 
 

▪ Quatro entrevistados: três deram resposta positiva. 



O “RAIO QUE O PARTA” PODE SER CONSIDERADO PATRIMÔNIO CULTURAL? 
 
▪ Sim, pois se tratou de mais um exemplo da ampla aceitação do Movimento Moderno 
brasileiro nas camadas populares. Testemunhos de um período eufórico da arquitetura 
brasileira e da criatividade popular. 
CF de 88, Art. 216: 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”. 
 
▪ “Maquiagens” em fachadas – Ornamento – Traduz o espírito de uma época. 

“A forma e a ornamentação são o resultado de um trabalho conjunto e inconsciente dos homens 
dentro de uma esfera cultural específica” (LOOS apud SÁ, 2005, p. 27). 

 
▪ “Mímese” – ação criativa e transformadora. 

“Se procurarmos a fórmula mais curta para definir ações miméticas, poderíamos dizer que esta 
seria fazer o mundo mais uma vez. Este fazer tem um lado simbólico e um material, um prático e 

um corporal. Ele é um humanizar do mundo dado no sentido de uma apropriação humana. Os 
processos miméticos tem um papel muito importante na sociedade, na cultura e na arte do que 

aquele geralmente suposto (GEBAUER; WULF, 2004).. 

▪  Bonito ou feio – o sentido de valor está no sujeito que observa. 
  



ENQUADRAMENTO DO “RAIO QUE O PARTA” NOS PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO 
 
▪ Está na categoria de Bens Integrados. 
▪ INBMI – Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados. 
▪ SICG –  Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão: Fichas M-301 e M-305. Visa 
reunir informações em base de dados – suporte para os técnicos do IPHAN – estudos 
técnicos, tomada de decisões, formulação de ações de preservação – 
compartilhamento de informações. 
▪ Inventário e Educação Patrimonial. 
▪ Reconhecimento como patrimônio cultural é possível nas três esferas (municipal, 
estadual e nacional). 
▪ Inscrição nos Livros do Tombo:  
 Histórico; 
 Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 
 Artes Aplicadas. 
▪ Livro de Belas Artes. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
▪ Exercício teórico em consonância com os novos discursos que priorizam a 
diversidade cultural. 
 
▪ Contribuição para o conhecimento e reconhecimento da diversidade e da 
criatividade do fazer popular num importante período do país. 




