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INTRODUÇÃO: 
 
 

O presente trabalho tem como objeto de estudo analisar se nos espaços restaurados e 
revitalizados no Centro Histórico de Cuiabá ocorre o processo de gentrificação e como as 
diferentes classes sociais voltam a ocupar os espaços restaurados e revitalizados (moradia, 
centros, museus, igrejas), imprimindo-lhes novas representações. 

A cidade de Cuiabá localiza-se no Centro Geodésico da América do Sul, é a capital 
do Estado de Mato Grosso. O município conta com uma área de 3.224.68 km², onde 251.94 
km² consistem na área urbana e 2.792.74 km² na área rural. Atualmente possui uma 
população estimada em 526.831 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE.  

O Centro Histórico de Cuiabá é hoje um espaço de características singulares, abriga 
as construções que representam a história de Cuiabá e consiste no núcleo inicial da cidade. 
O mesmo nos últimos anos vem passando por um processo de restauração e revitalização, o 
que torna possível o estudo do processo de gentrificação. 

No Brasil já podemos constatar, sobretudo nas grandes cidades, casos de mudanças 
de perfil sócioeconomico, decorrentes de expulsão e substituição de população local, 
ligadas a intervenções urbanas de "renovação", "revitalização". Esses casos têm sido 
tratados pelos estudiosos como processos de gentrificação. 

Normalmente a gentrificação busca identificar casos de recuperação do valor 
imobiliário de regiões centrais de grandes cidades que passaram as últimas décadas por um 
período de degradação. 

O estudo desse processo vem crescendo nos últimos anos em diversos lugares do 
mundo, seja relacionado a centros históricos ou até mesmo relacionado a uma cidade. 
Gentrification ou gentrificação é um conceito utilizado para designar o processo onde às 
classes de maior poder aquisitivo voltam a ocupar espaços desvalorizados. O termo 
gentrification foi utilizado pela primeira vez por Ruth Glass, no início dos anos 1960, para 
descrever o processo mediante o qual famílias de classe média haviam povoado antigos 
bairros desvalorizados do centro de Londres.  

Atualmente a gentrificação é reconhecida como um elemento que se destaca na 
transformação dos centros urbanos. 



 
 
 
METODOLOGIA: 
 

Para o desenvolvimento do presente estudo, a priori foi realizada uma revisão 
bibliográfica, realização de observações em campo, para o conhecimento da realidade da 
área em estudo, entrevistas com a Coordenação de Patrimônio Histórico da  Secretaria de 
Estado de Cultura,  além do registro fotográfico. 

Esta pesquisa tem um caráter qualitativo, que segundo Garcia Ballesteros, não 
começa com um conjunto de hipóteses a serem  verificados, porém com uma  aproximação 
ao lugar de estudo, levantando uma série de problemas e reflexões sobre ele. 

De acordo com Santos, para estudar o espaço é preciso apreender sua relação com a 
sociedade, pois é esta que dita à compreensão dos efeitos dos processos (tempo e mudança) 
e especificam as noções de forma, função e estrutura, elementos necessários ao 
entendimento da produção do espaço. 
 
 
 
ESPAÇO GEOGRÁFICO: CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ 
 
 

O Centro histórico em estudo possui uma área de 62,7 hectares, sendo 13 hectares 
na área tombada e o restante na área do entorno, abrigando cerca de mil imóveis (IPHAN), 
possui dimensões reduzidas e bem definidas na região central da cidade, foi tombado pelo 
Estado de Mato Grosso em 20 de setembro de 1976.   

De acordo com Conte e Freire, a área tombada guarda o patrimônio construído, 
remanescente dos séculos XVIII, XIX e XX, e mantém  integro o traçado  urbano  colonial. 
O acervo ali localizado “conta” a história da formação da cidade sendo, portanto, expressão 
cultural da capital mato-grossense.  O espaço urbano e a arquitetura do centro conferem a 
Cuiabá identidade e personalidade histórico-cultural. (p.17).  

O final da década de 50 ficou conhecido como período da descaracterização do 
Centro Histórico de Cuiabá, com o intuito de se buscar o progresso e a modernidade, um 
exemplo disso é a demolição do antigo Palácio Alencastro, para a construção do novo 
Palácio Alencastro com características tipicamente modernistas. 

Conforme Romancini (2005), na década de 60 a cidade começa a delinear uma nova 
paisagem urbana, em conseqüência das aspirações de modernidade que imperavam 
influenciadas principalmente pela construção de Brasília e por Goiânia, consideradas 
capitais modernas no Centro Oeste, construídas para serem respectivamente sedes do 
governo federal e do governo estadual. 

As demolições e descaracterização do centro histórico continuaram a acontecer 
durante a década de 70 até meados da década de 80. 

De acordo com a historiadora Leila B. Lacerda (2008); o centro histórico de Cuiabá 
passou por constantes metamorfoses, sendo apropriado e transformado de acordo com os 
discursos da época, da política e dos planos diretores, sacrificando, na maioria das vezes, 
antigas edificações que caracterizavam o sitio urbano, constituinte da identidade local. 



Somente no ano de 1988 é que o Centro Histórico de Cuiabá e seu entorno foi 
tombado a nível federal, com o intuito de preservar definitivamente o patrimônio 
remanescente dos séculos XVIII, XIX E XX. 

Lacerda (2008) também afirma que o centro histórico de Cuiabá registra a história 
urbana do arraial, vila e cidade de Cuiabá. A expansão da cidade impôs ao já então centro 
histórico  funções predominantes de comércio e serviços, substituindo  seu  antigo uso 
residencial. 

Sua importância é enorme principalmente para a sociedade que ali se constituiu e 
continua desenvolvendo relações sociopolíticas, econômicas e culturais. 
 
 
 
ÁREA EM ESTUDO 
 
 

 
Figura1: Localização do município de Cuiabá-MT. Fonte: IPDU 

 



 

 
Figura2: Localização do centro histórico no município de Cuiabá-MT. 

 
 
 
REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ 
 
 

No ano de 2005, após 13 anos de homologação do tombamento federal, foi 
elaborado um projeto de revitalização e restauração do núcleo histórico, unindo as 03 
esferas do governo, além da iniciativa privada. 

O projeto prevê a restauração de 77 imóveis, a instalação de luminárias de época, o 
calçamento dos passeios com bloquetes (tijolinhos) e a substituição da cobertura asfáltica 
por paralelepípedos nas ruas, além do rebaixamento da fiação. 
 

Dos 77 imóveis previstos para restauração, 09 já foram recuperados, sendo eles: 



 
• Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho 
• Igreja Senhor dos Passos  
• Igreja do Rosário e São Benedito 
• Palácio da Instrucção 
• Thesouro do Estado 
• Casa das três ruas 
• Casa Barão de Melgaço 
• Casa dos Alferes 
• Seminário da Conceição 

 
Essas ações visam à preservação do Centro Histórico. Entende-se que na preservação, 

se busca a permanência do bem ao qual se atribui valor e/ou significado cultural. O ato de 
preservar ultrapassa a condição material do bem e alcança também seu significado 
histórico, seu valor imaterial artístico, cultural entre outros. Sob esse prisma, um  bem  é 
preservado para continuar evocando a história, a cultura e a memória de um povo para seus 
contemporâneos  ou descendentes ( Castilho, 1997). 

Alguns dos casarões após o processo de restauração e revitalização se tornaram museus, 
institutos, entre outros, como é o exemplo da Casa dos Alferes, hoje sede do Museu da 
Imagem e do Som de Cuiabá – MISC, da Casa Barão de Melgaço, sede do Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso – IHGMT e do Seminário da Conceição, atual sede 
do Museu de Arte Sacra. 
 
 
 
A GENTRIFICAÇÃO NO CENTRO HISTÓRICO 
 
 

Na busca da preservação da memória, o passado está sendo revalorizado; e a 
preservação, recuperação e restauração do que sobrou das paisagens urbanas anteriores é 
um objetivo almejado pelos governos: federal, estadual e municipal. 

Constata-se que quando se fala em revitalizar, associamos sempre a medidas que 
dão vida nova para um determinado lugar.  No centro histórico de Cuiabá fica evidente que 
através de uma política pública de suposta "revitalização" dos centros urbanos, procura-se 
recuperar o caráter glamouroso da região, de maneira a atrair freqüentadores de mais alta 
renda e instrução, além de manter a atividade econômica no local. 

Em Cuiabá a presença da população em geral no centro histórico é frequente 
durante o dia, devido o forte comércio ali existente.  

Apesar da acessibilidade da população aos museus, institutos e igrejas ali instalados, 
os quais são de entrada gratuita, verifica-se que a participação da população de baixa renda 
é muito pequena.  
  Devido às desigualdades sociais, alguns se sentem menos instruídos culturalmente 
para poder frequentar esses locais, isso se deve a falta de informação, já outros 
simplesmente desconhece a existência deles e tendem a falta de instrução. 



 Em contrapartida a população de melhor renda detém maior acesso  a informação, 
tendo maiores oportunidades de desfrutar das atividades culturais disponibilizadas nessas 
instituições.   
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 
 Com as leituras realizadas e as visitas in locun, pode-se observar que a grande 
maioria da população fala da ausência de políticas publicas voltadas para a valorização da 
ocupação do Centro Histórico de Cuiabá.  Nesse sentido é preciso que as esferas dos 
governos sejam parceiros para proporcionar a interação  da população de baixa renda. 
 Outra alternativa, seria que a sociedade empresarial pudesse investir nas 
revitalizações de praças, fachadas e também no patrocínio   de atividades sócio-culturais ao 
estudantes de escolas publicas e privadas, contribuindo assim  para a difusão da  educação 
patrimonial. 

A educação patrimonial contribui para diminuir as diferenças sociais, que aumentam 
com a carência de acesso à informação e bens, assim como colabora para diminuir a 
ignorância intencional, que segundo Casco  é  fabricada por quem detém o conhecimento e 
faz dele um instrumento de poder. 
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