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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem o propósito de analisar o potencial uso da memória como principal 

ferramenta na reconstrução de paisagens, em especial aquelas que sofreram com algum 

tipo desastre, resultando em uma grande destruição. 

A metodologia de pesquisa adota uma abordagem essencialmente qualitativa e 

descritiva, constituindo inicialmente o estudo teórico, no qual são levantadas questões sobre 

elementos importantes a serem considerados na tomada de decisões, durante o trabalho de 

recuperação de paisagens afetadas.  

Em seguida, para ilustrar de maneira mais clara, é feita a análise de quatro estudos 

de casos, cada qual com cenários distintos, com suas diferentes problemáticas e 

complexidades, nos quais a memória em suas várias faces, é componente essencial no 

contexto e pode ser um poderoso instrumento a ser explorado no trabalho de recuperação. 

Para a coleta de dados, foi utilizada uma vasta bibliografia, incluindo artigos 

científicos, livros, reportagens, documentários, vídeos e entrevistas, estas em sua maioria 

como dados secundários.  

Com a análise de conteúdo, associando o estudo teórico com os estudos de caso 

selecionados, foram apontados pontos positivos e negativos, discutindo como a escolha 

cuidadosa de diretrizes, considerando os elementos discutidos, é essencial em qualquer 

trabalho de recuperação e como a memória, incluída nesse processo como força motriz, 

pode ser peça chave na contribuição do sucesso do resultado.  

Constatou-se ao final deste estudo, que o uso da memória de forma ampla ainda é 

pouco explorado na prática, considerando suas possibilidades. Observou-se também que, 

apesar de existirem registros interessantes que mostram algumas iniciativas aplicadas em 

algum momento dos estudos de caso, os frequentes conflitos e os diferentes interesses 

políticos e econômicos existentes, constantemente acabam por desviar a atenção de 

componentes importantes para a manutenção ou resgate da identidade de uma 

comunidade, afetando significativamente o resultado. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
 

Memória, identidade, paisagens culturais, ressignificação, resiliência, arquitetura paisagista, 

catástrofes, acidentes ambientais, reconstrução da paisagem, paisagem, topofilia, 

pertencimento, espaço social, World Trade Center, 11 de setembro, Mariana, Bento 

Rodrigues, Chernobil, Aldeia da Luz. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to analyze the potential use of memory as the main tool in the 

reconstruction of landscapes, especially those that have been affected by some type of 

disaster, resulting in great destruction. 

The research methodology adopts an essentially qualitative and descriptive 

approach, initially constituting the theoretical study, in which some matters are raised about 

important elements to be considered in decision making, during the work of recovering 

affected landscapes. 

In addition, to illustrate more clearly, an analysis is made of four case studies, each 

with different scenarios, with their different issues and complexities, in which memory in its 

various facets is an essential component in the context and can be a powerful tool to be 

explored in the recovery work. 

A vast bibliography was used for data collection, including scientific articles, books, 

news articles, documentaries, videos and interviews, which were mostly utilized as 

secondary data. 

With the content analysis, associating the theoretical study with the selected case 

studies, positive and negative aspects were pointed out, discussing how the careful choice of 

guidelines, considering the elements discussed, is essential in any recovery work and how 

the memory, included in this process as a driving force, can play a key role in contributing to 

the success of the result. 

At the end of this study, it was found that the use of memory in a broad way is still 

little explored in practice, regarding its possibilities. It was also observed that, although there 

are interesting records that show some initiatives, applied at some point in case studies, the 

frequent conflicts and the different political and economic interests, often end up diverting 

attention from important components for maintenance or rescue of the identity of a 

community, significantly affecting the result. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
 

Memory, identity, cultural landscapes, reframing, resilience, landscape architecture, 

catastrophes, environmental accidents, landscape reconstruction, landscape, topophilia, 

belonging, social space, World Trade Center, 9/11, Mariana, Bento Rodrigues, Chernobyl, 

Aldeia da Luz. 
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 ............................................................................................................................................ 61 

Figura 37: A lama e o rio. Fonte: Gabriel Lordello - convocatória ARFOC MG ..................... 63 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A escolha do tema 

Primeiramente o meu trabalho como arquiteta e urbanista, o qual me 

apresentou posteriormente à arquitetura paisagista. Esta mudança de foco despertou um 

outro olhar da profissão e das possibilidades como profissional, especialmente no aspecto 

social. 

O segundo ponto surge a partir do desastre da Barragem do Fundão, em Mariana, 

Minas Gerais, Brasil. Nasci em Belo Horizonte, capital localizada a 120 km do local atingido, 

e, inevitavelmente, fui comovida pelo rompimento da barragem que ocasionou no maior 

desastre ambiental que o país já testemunhou. Lembro-me de uma das limitações durante o 

processo pós-catástrofe ter sido principalmente a formação de uma equipe qualificada e 

com histórico em trabalhos desta dimensão. O Brasil é um país praticamente livre de vários 

dos fenômenos da natureza que assombram diversas áreas do mundo. Estes em sua 

maioria responsáveis por frequentes catástrofes naturais resultam em danos de imensas 

proporções. No caso de Mariana, o primeiro momento foi marcado por uma desorientação 

generalizada e as urgências tornavam a situação ainda mais grave. Foi na vontade de fazer 

parte da solução, seguida de um sentimento de impotência e uma inevitável revolta diante 

dos fatos que despertava a curiosidade e a vontade e me especializar mais na área e assim 

ingressei no mestrado em arquitetura paisagista. 

O terceiro momento veio logo após o meu primeiro ano de mestrado e foi decisivo 

para o amadurecimento da idéia inicial. A oportunidade de estudar um semestre na 

Faculdade Gembloux Agro e bio-tech da Universidade de Liége possibilitou a inserção de 

novos horizontes que apresentavam aspectos ambientais e sociais do trabalho de um 

arquiteto paisagista como atores principais, tornando-se ferramenta essencial para que o 

tema deste estudo tomasse forma e abrisse novos olhares para a possibilidade de novas 

intervenções na nossa profissão. 

1.2. Apresentação do tema, problema e objetivos 

Incidentes ambientais, naturais ou não-naturais, resultam em grandes consequências 

para a paisagem, ocasionando inúmeras consequências na mesma, tais como: perda da 

vegetação nativa, perda de biodiversidade, alteração na qualidade dos elementos naturais 

(solo, água etc.), comprometimento na disponibilidade de recursos, além dos impactos 

sociais de escala humana e comunitária. Este trabalho aborda então a memória como um 
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dos recortes presentes na recuperação de paisagens, em especial àquelas afetadas por 

desastres de grandes proporções. 

O objetivo deste estudo é discutir as formas de intervenção atualmente utilizadas em 

situações de tragédia que afetam comunidades inteiras, e analisar qual é a influência da 

memória de suas respectivas populações na escolha das diretrizes do trabalho que 

nortearão a recuperação da paisagem. Busca-se aqui responder às seguintes perguntas: 

• Como associar no trabalho de restauração de uma paisagem, os aspectos ambiental, 

econômico e social, garantindo que a preservação da memória coletiva seja 

devidamente contemplada na produção do espaço?   

• É possível chegar a um modelo ideal para garantir a preservação ou a compensação 

dos aspectos socioculturais, valorizando a memória e as relações intersociais com a 

natureza na recuperação de uma paisagem? 

1.3. Metodologia de trabalho 

Como metodologia de trabalho, inicialmente será feito o estudo de caso de quatro 

desastres de grande proporção, que resultaram em uma grande mudança na paisagem. 

Cada um destes possui características diversas e ocorreram em localidades diferentes e, 

como consequência, em cada trabalho de recuperação foram definidas suas próprias 

diretrizes, seguindo direções variadas. 

Em seguida, é feita a análise de diferentes aspectos a serem considerados na 

tomada de decisões durante o processo de recuperação de uma paisagem gravemente 

afetada.  

Ao final, a conclusão incluirá recomendações e sugestões, de modo que o uso dos 

diversos instrumentos apresentados possa garantir o maior sucesso possível no resultado 

da implementação das propostas de recuperação resultantes. 

Com o objetivo de estruturar este estudo e assegurar a máxima potencialidade das 

ferramentas e informações disponíveis, garantindo assim uma melhor avaliação e maior 

variedade de perspectivas nos cenários em questão, serão feitas paralelamente aos estudos 

de caso: 

• Pesquisas online da literatura relacionada, artigos científicos e reportagens; 

• Levantamento e análise de dados qualitativos e quantitativos; 

• Relação entre os métodos usuais aplicados no trabalho de recuperação da paisagem 

e a interdisciplinaridade com estudos sociais e antrópicos; 



10 FCUP 
Memória como força motriz na recuperação de paisagens culturais 
 

Ao final, espera-se responder a estas perguntas e compreender como o processo de 

recuperação de paisagens pode ser enriquecido ao lançar-se mão de diferentes 

instrumentos interdisciplinares. 

1.4. Comentário final e limitações 

Em grande parte do trabalho de recuperação de paisagens pelo mundo, os aspectos 

social e cultural, bem como o uso da memória como motor elemento essencial na definição 

de diretrizes, são trabalhados muito sutilmente ou praticamente inexistem.  

Ao negligenciar a importância da identidade e do sentimento de pertencimento à 

natureza e ao meio ambiente traduzido em paisagens, o impacto ganha uma dimensão 

muito além do óbvio e pode romper estruturas essenciais de uma sociedade, provocando 

danos irreversíveis (Amoruso & Salerno, 2019). 

Com este trabalho, o objetivo inicial incluía a busca por desenvolver uma 

metodologia que considera a memória como elemento chave para a recuperação de 

paisagens. Estas que, uma vez afetadas por incidentes de proporções catastróficas, 

sofreram perdas materiais e imateriais de forma sistemática e profunda. 

Na procura por referências bibliográficas que tratem da relação entre a recuperação 

de paisagens devastadas por grandes incidentes e a sua reconstrução aliada à memória 

coletiva de sua respectiva sociedade, concluiu-se que tal tema não é tão comumente 

abordado, especialmente no que se trata de casos concretos.  

Deste modo, a literatura existente sobre este assunto não pôde ser facilmente 

acessada, limitação esta agravada pelo momento global no qual se deu este estudo. Devido 

à pandemia do COVID-19, o acesso ao acervo de bibliotecas físicas e viagens aos locais 

aqui abordados tornaram-se inviáveis durante praticamente todo período no qual o trabalho 

foi desenvolvido. Portanto, houve a necessidade de simplificar a metodologia proposta 

inicialmente, a qual incluía também a coleta de dados primários, diversas entrevistas e 

reuniões presenciais com pessoas diretamente envolvidas em processo de recuperação de 

paisagens. 

Além disto, existe a problemática um tanto quanto comum neste tipo de estudo, que 

envolve a longevidade do desenvolvimento de recuperação de paisagens. Desde o 

momento em que ocorrem os incidentes, até a concretização do processo reparatório, muito 

tempo é transcorrido, podendo chegar até mesmo a décadas, o que muitas vezes torna 

distante a possibilidade de uma análise final concreta dos resultados. 
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2. ANÁLISE DO CONTEXTO 

2.1. Significado da paisagem 

Para iniciar este estudo, comecemos com uma reflexão sobre o significado do termo 

paisagem. É comum que tal palavra em si seja tratada puramente como uma expressão da 

natureza, especialmente para leigos e profissionais que atuam em áreas muito distintas. 

Apesar de tal associação pragmática não ser propriamente errada, definir paisagem 

somente nesses termos pode significar limitar este conceito a um significado muito 

reducionista diante da complexidade e da interdisciplinaridade que esse campo abarca. 

Segundo a Convenção Europeia da Paisagem, “paisagem designa uma parte do 

território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da ação e da 

interação de fatores naturais e/ou humanos"1. 

Como reflexo de uma simplificação do conceito da paisagem a uma definição 

engessada, o trabalho de recuperação segue muitas vezes o mesmo roteiro, reduzido a uma 

prática simplista que minimiza a complexidade de diversos processos. Processos estes que, 

na verdade, poderiam estar sendo considerados em tomadas de decisões referentes às 

diretrizes de cada caso (Amoruso & Salerno, 2019). 

Durante trabalhos de recuperação de paisagens é muito comum a abordagem de 

questões ambientais, biológicas, construtivas e sociais, ainda que este último seja muitas 

vezes tratado de maneira superficial. Dito isto, surge uma questão interessante a ser 

discutida, que traz à tona a importância de se inverter esta ordem de pensamento 

convencional e nos instiga a, antes de perguntar sobre o “como”, refletir sobre o “para quem” 

e sobre o “porquê”. 

Não há maneira de tratar todos e quaisquer casos do mesmo modo, seguindo 

roteiros simples e engessados, e usando metodologias que mais generalizam do que 

especificam. São diversos eventos que possuem níveis de complexidades diferentes, com 

atores, questões e causas muito variados para caberem em fórmulas prontas. 

Para ilustrar, poder-se-ia falar sobre o trabalho de prevenção e recuperação com 

foco em acidentes, tragédias ou crimes ambientais, nos quais é possível lançar mão de 

diversos instrumentos, destacando-se entre eles, os Indicadores de Qualidade Ambiental e 

de Qualidade de Vida 2  especificados pela UNESCO. Por meio destes é possível, por 

exemplo, direcionar estudos de impacto ambiental garantindo um resultado mais eficiente, 

além de problematizar questões futuras e, a partir disto, antecipar soluções. Tais indicadores 

 
1 Cf. Convenção Europeia da Paisagem do Conselho da Europa. 
2 Indicators of Environmental Quality and Quality of Life (Paris, UNESCO Reports and Papers in the Social Sciences, No. 38) 
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auxiliam na escolha de métodos e tomadas de decisão durante o processo e são 

importantes ferramentas utilizadas frequentemente por profissionais especializados neste 

tipo de atuação.  Outros importantes instrumentos são aqueles usados para a compensação 

ecológica, como por exemplo a "destinação de recursos para a manutenção ou criação de 

unidades de conservação" (UNESCO, 1978). 

 Em uma de suas publicações, Nobre (2007) faz uma crítica na qual é discutida a 

função social da cidade, ao passo que expõe falhas com relação à tabela de indicadores e à 

maneira como estes são definidos pelos órgãos competentes. A principal questão diz 

respeito ao fato de que em sua maioria estes não contemplam aspectos sociais ou, quando 

o fazem, não há o aprofundamento necessário. Consequentemente, a insuficiência da 

abrangência de aspectos relevantes (tais como o cultural, social e humano) comprometem a 

eficácia do uso destes instrumentos, apresentando dados sem consistência e, 

consequentemente, reduzindo o potencial de uma intervenção verdadeiramente 

transformadora. 

Dito isto, poder-se-ia, ainda, retornar à definição da CEP, na qual destaca-se a 

proteção que inclui “ações de conservação ou manutenção dos traços significativos ou 

característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu valor patrimonial, resultante de 

configuração natural e ou de intervenção humana” (Luca, Santiago, p. 40). Portanto, é 

possível concluir que, de acordo com a CEP, a toda paisagem cultural é também natural e 

vice-versa, já que ambos aspectos são indissociáveis.  

Todo estudo associado à transformação de paisagens e ao processo de seu 

desenho executivo, requer um trabalho denso que inclui muita investigação até que se 

chegue ao ponto de resolução derradeiro. A paisagem é uma estrutura repleta de 

complexidade e, recuperá-la, não será como restaurar um quadro estático. A matéria é viva 

e inclui também aspectos sociais e antropológicos profundos, como um solo que possui 

várias camadas de vital importância para o entendimento de um todo (Girot, 1999). 

2.2. Causas diferentes requerem métodos diferentes 

Muitas das catástrofes de grande dimensão conhecidas mundialmente têm em 

comum o fato de serem classificadas como acidentes naturais. Porém, antes de mais nada, 

é importante questionar até que ponto fator naturalidade detém o protagonismo de cada um 

destes eventos. 

A força da natureza é inquestionável e sua magnanimidade abre espaço para as 

seguintes perguntas: existe um limite definido capaz de garantir o respeito necessário, de 
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modo que seja possível promover a exploração de recursos naturais de forma saudável e 

segura? É possível ainda criar mecanismos de alerta verdadeiramente eficazes, capazes de 

minimizar as consequências de um terremoto, tsunami, furacão ou de outros fenômenos da 

natureza, buscando a máxima preservação da vida humana? 

Somos capazes de prever, prevenir e até mesmo evitar, aquilo que é possível, vias 

de fato, ser evitado? Muitas vezes é mais fácil aceitar que uma perda catastrófica foi 

simplesmente um acidente natural ou vontade divina. Trata-se de uma postura resignada 

que exime muitas práticas humanas questionáveis e também muitas pessoas de conduta 

duvidosa, em situações onde culpados, mais comumente do que não, possuem nome e 

sobrenome. 

Por outro lado, há também os casos referentes a desastres na paisagem, que são 

resultado puramente da ação humana (seja por negligência, pela exploração intensa, por 

acidentes ou por ações propositais) e, por último, situações cujas mudanças na paisagem 

foram previstas e programadas. 

O fato é que, em muitos casos existe uma “aceitação” compulsória às vítimas, 

facilitada pela falta de transparência, pela dificuldade de questionar ou pelo desconforto 

emocional presente naquele momento. Em catástrofes, por exemplo, muitas vezes a 

comunidade está tão fragilizada que não há forças para lidar com uma situação mais 

complexa e a urgência da resolução torna a aceitação não-crítica daquilo que é imposto algo 

involuntário.  

É importante questionar também qual é o papel dos profissionais das diversas áreas 

envolvidas nesse cenário.  Como um processo interdisciplinar, é preciso de uma visão mais 

holística do meio ambiente, na qual a natureza é também “resultado de práticas sociais”. Um 

novo design está no horizonte e ele tem como protagonista a sensibilidade (Pannell, 2006). 

2.3. O ensaio 

Para este estudo, será feita a análise de aspectos importantes a serem considerados 

no processo de tomadas de decisão em trabalhos de recuperação de paisagens atingidas 

por eventos arrasadores.  

Foram selecionados então 4 estudos de caso, sendo cada um deles dotado de 

profundas particularidades, de modo a ilustrar processos variados de recuperação da 

paisagem, intervenções e consequências resultantes de diferentes diretrizes: 

1. A submersa Aldeia da Luz e a reprodução, em Portugal;  
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2. O ataque às Torres gêmeas e a releitura do World Trade center, nos Estados 

unidos; 

3. Chernobil e o abandono, na União Soviética;  

4. Mariana, o mar de lama e a reconstrução, no Brasil. 

3. RECONSTRUINDO PAISAGENS 

3.1. Lembrar ou esquecer?  

No trabalho de recuperação de paisagens a busca da reconciliação da natureza com 

a cultura local é peça essencial e caminha lado a lado com iniciativas de proteção da 

memória daqueles ou daquilo que não está mais presente (UNESCO World Heritage 

website). 

Ainda que muitas vezes o profissional esteja inserido em um contexto puramente 

como espectador, sem alguma ligação pessoal ou afetiva ao lugar ou à população, a carga 

emocional existente nos bastidores torna ainda mais difícil a missão de tomar decisões 

(Ragazzi, 2019). 

Partindo pelo que parece óbvio, poder-se ia destacar duas direções frequentemente 

seguidas após um olhar inicial em projetos de recuperação: a primeira propõe a recriação do 

que foi destruído, com a consequente preservação da memória por meio da materialização; 

a segunda consiste em fazer um espaço completamente novo. Neste contexto seria 

interessante refletir sobre as seguintes questões: Tudo mesmo deve ser guardado na 

memória? E se o esquecimento for uma decisão, qual é a melhor maneira de o fazer? 

O sociólogo francês Halbwachs (2013, p. 30 apud Miranda, 2018) em um dos seus 

estudos escreveu que “a memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”. 

O ser-humano é resultado das interações sociais que são experimentadas durante a vida e 

a memória está normalmente ancorada a várias sensações e imagens, como sons, 

paisagens, conversas, sentimentos que os elementos do espaço trazem para quem vivencia 

o momento (Miranda, 2018).  

Partindo por esta lógica, a reconstrução de paisagens seria feita como uma “colcha 

de retalhos” na qual é decidido o que se deve coser e considerando as lembranças como 

recursos mentais que têm a capacidade de materializar-se através da linguagem e da 

comunicação. É no compartilhamento dessas lembranças que se repousa uma importante 

parte da reconstrução social (Miranda, 2018). 

Um momento que comumente toma lugar no estado pós-traumático é a idealização 

do passado, no qual acontecimentos pontuais ganham relevância. Assim, quando o desastre 
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leva à extinção de lugares de memória, estes passam a ser ancorados nas mentes dos 

moradores. A partir deste estado, surge a necessidade de selecionar e criar novos lugares 

de memória para que estes tomem lugar, ocupando o espaço de episódios e cenas que se 

almeja esquecer (Miranda, 2018). 

Da mesma maneira, poderia ser discutido uma categoria específica em desastres 

que não podem ser considerados como acidentes – seja resultado de ação dolosa ou 

culposa - e, portanto, levam consigo uma carga de outras questões a serem resolvidas: 

questões de culpabilidade, políticas, criminais, ações ou omissões etc. (Amoruso & Salerno, 

2019). 

O estado pós-traumático de uma catástrofe traz algumas peculiaridades muito 

interessantes no processo de recuperação ou de destruição de uma memória. Em um 

primeiro momento a memória mais recente é inúmeras vezes exatamente aquela que 

tentamos esquecer. No caso de Mariana, por exemplo, a lembrança mais forte era o som da 

destruição, a lama, o desespero. E por isso era urgente a definição de instrumentos capazes 

de evocar memórias positivas para tomarem lugar (Simson, 2018). 

Ao mesmo tempo, esquecer pode significar deixar muitas coisas mal resolvidas, 

“jogar a poeira para debaixo do tapete”. Há a necessidade de reconstrução e, 

consequentemente, de espaço para que essas lembranças voltem e, assim, novas 

memórias sejam construídas. Porém, quando há, por exemplo, pendências judiciais, há 

também a necessidade de manter todos os eventos acesos na memória, como um 

combustível para lutar.  

“Que bom que você veio mexer nisso, levantar e registrar esses dados, 
porque agora a gente tem o direito de esquecer. Não podíamos esquecer, 
pois não estava registrado. Agora que você reconstruiu e registrou, 
conquistamos o direito de esquecer” (Simson, 2018, p. 273). 

E finalmente, neste último caso há duas situações que comumente tomam lugar:  

Ou o indivíduo mantém a lembrança dentro de si, remoendo as questões pendentes 

até que chegue até uma resolução satisfatória (fato que pode demorar anos ou, quem sabe, 

nunca acontecer) ou ele deixa de lado e escolhe deixar aquela gaveta fechada até que tudo 

perca o sentido e caia no esquecimento. Nesse contexto, caberia uma outra reflexão: a 

diferença entre vulnerabilidade e a resiliência.  

Assim, abre-se espaço também para a discussão sobre a política do esquecimento, 

sobre as “amnésias coletivas” generalizadas que funcionam como anestesia em momentos 

nos quais é difícil lidar com a realidade (Pannel, 2006, p. 56). É difícil levantar-se e requer 

muita coragem e superação para que um povo esteja determinado a ser curado em 

momentos pós-catástrofes. E ainda assim isso não significa que a lembrança não pode ser 
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perturbadora. 

Como tornar essa decisão mais fácil? Existe meio termo?  

Na busca de respostas, chega-se na discussão sobre a importância do trabalho dos 

registros e dos espaços de memória, para que o direito de esquecer seja também possível. 

Este provavelmente é o primeiro passo antes de qualquer intervenção física - é a 

possibilidade de enraizar a memória, os depoimentos e as vivências, incluindo o trauma e as 

dificuldades em um espaço museológico vivo (Simson, 2018). 

Os depoimentos, além de um desabafo são documentos importantes para qualquer 

tomada de decisão jurídica, por exemplo. Algumas pessoas, após passarem por situações 

difíceis, têm a necessidade de escrever sobre isso, registrar os fatos, seus sentimentos. E 

como não poderia ser diferente, os dados históricos funcionam como testemunhos vivos. 

Um exemplo prático: 

Muitas pessoas terminam relacionamentos com muita certeza de que é a melhor 

decisão, mas a falta do costume da nova realidade acaba resgatando vontades que na 

verdade não fazem mais sentido. É como a “terceira perna” descrita por Clarice Lispector.3  

Porém, razões iniciais acabam por ser camuflados pela necessidade urgente de se 

curar. O ato de escrever de maneira bem catártica sobre a dor e sobre os motivos que 

levaram a tal desfecho funciona como um recurso terapêutico a partir deste “lembrete”. 

Registrar é uma maneira de assegurar que, independente do que aconteça, ou de 

qualquer esquecimento, o passado continuará vivo de alguma maneira, para sempre que for 

necessário reviver independentemente do motivo. 

O registro retira a obrigação de manter viva as lembranças dentro do indivíduo, 

transferindo-a para um lugar mais seguro. Feito o registro, as pessoas se permitem 

finalmente esquecer e este passo é essencial para a sanidade mental da sociedade. 

Por que é importante aprender sobre as guerras, a escravidão, o colonialismo? 

Principalmente para que nunca se esqueça das consequências decorrentes de cada evento 

histórico e de todo o aprendizado que as tragédias que marcaram o mundo trouxeram. Para 

que os mesmos erros não sejam reproduzidos, para que os culpados sejam sempre 

culpados. Para a vítima, estar em paz ao viver sem alguma pendência é essencial para que 

se possa caminhar e avançar para próximo passo: relembrar. 

3.2. Memória individual ou coletiva 

Após passar por uma tragédia cujo resultado é a destruição generalizada, é natural 

 
3 Lispector, Clarice. A paixão segundo G.H. 2009 
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que haja a falta de bases para a reconstrução da memória individual e, assim, 

frequentemente uma memória coletiva forçada é imposta pela mídia, por culpados, pela 

sociedade. É como se a população perdesse o direito de lembrar de uma maneira mais 

orgânica como indivíduo e como comunidade (Simson, 2018). 

A reinserção é um processo definido pelo tempo no qual é essencial a criação de 

condições para o entrosamento durante a reconstrução da memória. Este é um objetivo que 

dificilmente será atingido quando a ocupação de um lugar acontece fora do contexto do seu 

grupo social (Simson, 2018). 

É importante destacar também que a participação da comunidade na decisão de 

questões contempladas durante a recuperação pode ser um poderoso instrumento, capaz 

de garantir um resultado mais satisfatório para a população. 

A memória individual dificilmente pode ser dissociada da memória coletiva. Isto se 

deve ao fato de que a memória se projeta em um espaço e em um tempo comum a várias 

outras pessoas. A diferença está na maneira de ver e de interpretar e isto explica a 

importância de considerar todos os fragmentos de memória em um contexto: para que esta 

“colcha de retalho” faça sentido para toda uma comunidade (Haza, Mohd & Mohd, 2011). 

Na pesquisa bibliográfica em trabalhos feitos em cenários pós-desastres, feita 

durante esta dissertação em questão, poucas vezes foi encontrada a presença de registros 

detalhados que mostram o trabalho de resgate da memória coletiva saindo do campo 

teórico. Nesta busca, destacaram-se o trabalho de registros feito com os moradores e com 

vários dos atores existentes no desastre de Mariana e de toda a região afetada, feitos de 

uma maneira mais pragmática. Os registros mostram como foram necessárias diversas 

intervenções e disciplinas no trabalho da recuperação da memória, processo que quase 

cinco anos após o desastre ainda está em andamento. 

Este trabalho foi - e ainda tem sido - essencial na construção das moradias para os 

afetados, de modo que o processo possa ser menos doloroso e óbvio, já que não há 

maneira de seguir uma receita simples para resolver problemas tão complexos. 

No campo da reconstrução da paisagem natural o tempo é ainda maior inimigo do 

profissional - afirmação válida também para os fins deste estudo em questão - já que, como 

é óbvio, trabalhamos com a matéria viva. A recuperação de um solo, por exemplo, quando 

possível, pode demorar anos ou mesmo décadas até que se recupere os nutrientes e a 

fertilidade perdidos e, portanto, uma análise dependente da observação da evolução desses 

eventos requer um tempo bastante considerável. É importante destacar ainda que a enorme 

perda de matéria viva, além do prejuízo econômico, abrange a perda de biodiversidade, os 

valores afetivos, sociais e mesmo espirituais e o prejuízo real é incalculável. 
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Novamente, tomemos como exemplo uma característica importante do caso do 

rompimento da barragem de Mariana: as várias cerimônias espirituais que aconteciam nas 

margens do Rio Doce, praticadas pelos povos indígenas que habitavam a região e foram 

subitamente interrompidos, juntando-se à conta de mais uma perda incalculável (Bastos, 

2019). 

Como forma de tradições traduzidas em rituais, músicas, culinária e músicas 

potenciadas na tradução oral, a paisagem é uma das mais importantes camadas da 

memória, porque é ela que emoldura todas estes costumes.  

Um exemplo muito interessante que ilustra bem o potencial de uma comunidade são 

os povos Ifugao4, os quais habitam as Filipinas na região caracterizada pelos terraços de 

arroz. Entre estes povos, a agricultura funciona sob o sistema da cooperação e os terraços 

são um produto da tradição. Além disso, a sua conservação é estruturada totalmente pelo 

senso de comunidade (Manghaya, 2012). 

A UNESCO descreve os terraços de arroz das Filipinas como “uma persistência de 

tradições culturais e notável continuidade e resistência, uma vez que evidências 

arqueológicas revelam que esta técnica está em uso na região há 2.000 anos praticamente 

inalterada” (UNESCO, World Heritage List, tradução própria). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com um sistema sustentável, devido às suas características específicas - como as 

condições climáticas e topográficas -, este fornece um produto de enorme qualidade 

 
4 Grupo étnico, uma comunidade minoritária que ocupa as montanhas de arroz nas Filipinas por milhares de anos. 

Figura 1: Rice Terraces of the Philippine Cordilleras (Filipinas). Fonte: Patrick Venenoso. 
Disponível em: <whc.unesco.org/en/documents/129333> 
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nutricional e contribui para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Com suas 

práticas e ritos agriculturais, os Ifugao garantem a conservação, por meio de um sistema 

integrado de irrigação proveniente das montanhas, cujo resultado é uma colheita de alta 

qualidade (Manghaya, 2012). 

O papel da comunidade na garantia da continuidade dessa atividade é singular e 

essencial, assim como o suporte por parte do governo e da administração da World 

Heritage5 , que dão suporte e, assim, possibilitam a reabilitação contínua de uma terra 

frequentemente vítima de desastres naturais e tufões (Manghaya, 2012).  

“The rice terraces are a gramatic testimony to a community’s sustainable 
and primarily comunal system of rice production.(and) a memorial to the 
history and labour of more than a thousand generations of small-scale 
farmers who, working together as a community, have created a landscape 
based on a delicate and sustainable use of natural resources.”6 (UNESCO, 
World Heritage). 

A construção da memória coletiva de uma comunidade contém vários fragmentos de 

memórias individuais e são suas inter-relações que dão leitura a um contexto e emolduram 

uma paisagem. Somando ao meio a complexidade do fator humano, tem-se um importante 

componente de uma paisagem cultural.  

3.3. Memória como um único registro vivo 

Registros físicos são ferramentas que são importantes aliados aos profissionais na 

recuperação de paisagens. Associados à participação da comunidade local, por meio de 

relatos sobre suas memórias, tornam-se documentos com uma maior confiabilidade e 

melhor leitura. Muitas vezes, durante o trabalho de recuperação de paisagens é constatada 

a inexistência de qualquer registro documental, nem mesmo algum tipo de levantamento 

vegetal. Nestes casos, torna-se ainda mais essencial a participação da população durante o 

processo por meio da memória coletiva. (ANDRADE, 2008). 

E talvez, ao se apropriar destas ferramentas, uma nova paisagem será a tradução de 

uma dinâmica social, diferente do resultado obtido em uma reconstrução pragmática, já que 

os sentimentos despertados pelos elementos do espaço se inserem no mesmo espaço que 

o das lembranças da comunidade. (PANNEL, 2006). 

 
5  “The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) seeks to encourage the identification, 
protection and preservation of cultural and natural heritage around the world considered to be of outstanding value to humanity. 
This is embodied in an international treaty called the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage, adopted by UNESCO in 1972”. <https://whc.unesco.org/en/about/> 
6  Criteria: (iii)(iv) - UNESCO - Outstanding Universal Value 

https://whc.unesco.org/?cid=175
https://whc.unesco.org/?cid=175
https://whc.unesco.org/en/criteria/
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A memória, nesse caso, pode funcionar como drivers7 para a conservação de valores 

universais e para segurança do desenvolvimento sustentável. (Mananghaya, 2012, p. 178).  

Para ilustrar melhor esta discussão, um exemplo interessante é a Vila de Igatu, 

localizada no estado da Bahia, Brasil, onde foi feito um trabalho de registro peculiar no qual 

a leitura do espaço foi instrumentada essencialmente na percepção da memória da 

população local (Andrade, 2008). 

“O lugar é o redimensionamento do espaço dotado de sensações, afeição e 

referências da experiência vivida” (Andrade, 2008, p. 570). 

Com um patrimônio imaterial, Igatu é considerado um lugar de memória, na qual a 

essência é a existência da memória coletiva, sendo esta a soma de lembranças cujas 

camadas formam um perfil único.  

Os registros é uma maneira e eternizar lugares, momentos, pessoas, possibilitando 

uma constante visita ao passado e isso materializou-se no trabalho feito em Igatu, por meio 

de entrevistas, relatos e depoimentos. Um detalhe importante é que, durante todo o 

processo, tudo foi gravado, de modo que a autenticidade seria preservada. Transcrições e 

verbatins guardavam uma memória oralizada, na qual a identidade de cada um daqueles 

atores era reafirmada, e fotografias permitiram a interpretação do observador, como um 

quebra-cabeça que nunca terá uma única imagem final (Andrade, 2008). 

Nos materiais colhidos, valores foram agregados e os sentimentos foram 

estampados sob diferentes percepções. Autora do registro deste trabalho, Andrade (2008) 

usou, para descrevê-lo, a metáfora de uma colcha que foi tecida com vários retalhos cujo 

resultado sempre seria singular e diverso. 

A paisagem não é suporte passivo, é entidade ativa, resultado da dinâmica cultural 

que se constrói no tempo, latente (Oliveira, p. 225). “A cultura é o agente, a área natural é 

meio, a paisagem cultural é o resultado” (Sauer, 1998, p. 59). 

Paisagens estão frequentemente carregadas de significações, afetividade e 

pertencimento. Elas não são estáticas e levam consigo um legado cultural, seja eles em 

formato de temperos locais, de usos e costumes e de outros diversos valores 

representativos da identidade local (Andrade, 2008). 

No caso de Igatu, por exemplo, as cactáceas presentes frequentemente na paisagem 

estão ancoradas na história da vila, lembrando tempos difíceis quando elas eram 

consumidas como alimento (Andrade, 2008). 

Os lugares de memória contam histórias de sensibilidade e da formação de 

 
7 Componente do modelo DIPSIR (drivers, pressures, state, impact and response model of intervention), de acordo com a 
OECD: “The causal framework for describing the interactions between society and the environment adopted by the European 
Environment Agency: driving forces, pressures, states, impacts, responses (extension of the PSR model developed by OECD).” 
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emoções. Conservar a memória de um lugar, independente em qual medida seja feita, é 

mostrar o respeito aos laços que eternizam os locais. Infelizmente, essa é uma prática que 

frequentemente fica somente no campo teórico, sendo poucas vezes considerada como 

principal diretriz, até que seja aplicada como resultado na execução de projetos de 

recuperação de paisagens (Andrade, 2008). 

3.4. Parar ou acelerar? 

Claramente o tempo é o pior inimigo dos profissionais envolvidos no trabalho de 

recuperação de paisagens pós-desastre. Isto acontece porque a população tem pressa, já 

que muitas necessidades existentes são básicas e essenciais à vida e o fator urgência é 

fortemente presente. 

Por outro lado, antes da tomada de qualquer decisão, é imprescindível que seja feita 

uma análise cuidadosa, como parte do processo da escolha de diretrizes, de modo que as 

decisões tomadas estejam diretamente relacionadas com os objetivos definidos e com as 

respostas obtidas durante esta “pausa”. 

Após esse tempo, esperar-se-ia a possibilidade de definir os valores e os significados 

daquele território, baseados na percepção da população, dos atores, dos autores e das 

vítimas. 

Dentro deste tema, Amoruso e Salerno (2019) propõem a integração de 3 modelos 

no processo de decisões referentes ao trabalho de recuperação: a identidade local, o bem-

estar psicológico e o bem-estar ambiental. Como ponto de partida, estes autores trazem a 

reflexão sobre quais são os princípios nos quais a resiliência da comunidade é baseada 

(Amoruso & Salerno, 2019).  

Por meio do uso de diversos modelos de representação, incluindo simulações 

associados a novas tecnologias, sempre trabalhando lado a lado com estratégias que 

incluam a colaboração da população, a comunidade sente-se incluída e consciente dos 

passos a serem dados. Desta forma, enquanto trabalha-se na resolução dos problemas 

físicos, trabalha-se, também, na saúde mental da comunidade, frequentemente tomada pelo 

medo e pela ansiedade diante da situação de grandes mudanças e incertezas. 

Ao trabalhar a memória da comunidade durante esse processo por meio da inclusão, 

resgata-se o sentimento de pertencimento, reforçado pelo poder de decisão sobre o território 

em si. Assim, esta pausa ao invés de causar a sensação de falta de ação, torna-se parte 

importante do processo, de modo a possibilitar a leitura das entrelinhas de uma paisagem 

carregada de significados, de histórias e de um passado que foi essencial para a construção 
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da identidade daquele local e da comunidade. 

É importante também dirigir uma atenção especial a um dos maiores problemas, 

frequentemente presentes, durante todo o processo: a não sincronização deste com outros 

processos relacionados (Maiezza, 2019). Existe uma lógica entre vários processos 

interdependentes, ou seja, o entendimento de uma situação não pode ser resultado de uma 

análise isolada, mas é resultante de vários fatores presentes em um tempo não linear, mas 

dinâmico, e que deve ser traduzido como consequência desta resultante e incorporada 

espaço físico. 

3.5. O significado da nostalgia 

Dentro de literatura Grega, Nostos é um tema tratado na Odisséia8, que conta a 

história de um herói chamado Homero que navegava de volta para sua casa. Na cultura 

grega, o fato de retornar com sucesso de uma jornada extensa e cheia de provações, era 

considerado um ato de grande heroísmo. O significado de “retorno” vai muito além da 

presença física: é também um ato que fala sobre a recuperação de uma identidade após 

uma jornada longa, muitas vezes perigosa e, portanto, dolorosa (Bonifazi, 2009). 

Johannes Hofer, médico suíço, em 1688 buscou definir um fenômeno que era bem 

recorrente entre pacientes. Antigamente, quando não existiam medicações para cessar a 

dor, fazia-se a amputação. O curioso é que muitas vezes os pacientes que sofreram da 

perda de um membro ainda relatavam que sentiam algumas sensibilidades no tal membro, 

como coceira, calor ou mesmo dor (Anspach, 1688). 

No desejo de definir esse sentimento diante da ausência de algo que, mesmo não 

existindo, ainda dói, Hofer criou a expressão “nostalgia”, utilizando duas expressões com 

raiz grega: o nostos que significa “a volta, o retorno”, e o algos, que significa “dor”9. 

Nostalgia é como se fosse algo que ainda continua em uma pessoa, porém em 

formato de dor, já que tal elemento não existe mais. É como um trauma, uma ferida que 

nunca cicatriza e enquanto o termo “saudade” é um sentimento que fala de algo que nos 

alegra e nos anima, “nostalgia” é uma recordação que dói. 

 “A Nostalgia é a tristeza da mudança contínua. A saudade é a experiência da 

mudança que conduz ao crescimento”. (Cortella, 2017, p. 18). 

O filósofo Cortella (2017) em seu livro “Viver em paz para morrer em paz” fala sobre 

 
8 Odisséia é uma das duas epopeias atribuídas ao poeta grego Homero, e seu enredo está relacionado com as lendas da 
Guerra de Troia. Depois da tomada de Troia, graças ao estratagema do cavalo de madeira, os vencedores incendiaram-na e 
voltaram à Grécia. Fonte: https://www.infopedia.pt/$odisseia. Acessado em 10 de outubro de 2020. 
9 Mário Sérgio Cortella, em entrevista à CNN Brasil, sobre a diferença entre a saudade e a nostalgia, assunto abordado em seu 
livro “Viver em paz para morrer em paz”. 



FCUP 
Memória como força motriz na recuperação de paisagens culturais 

23 

 

o “erro” e sobre como não é possível alcançar o aprendizado a partir dele, mas sim a partir 

da atitude de corrigir o erro. O ressentimento pode funcionar como uma âncora, quando 

decide-se insistir em focar no erro e materializar este de alguma maneira.  Em uma vida 

cheia de contratempos, é importante olhar o passado com um olhar de aprendizado, mas 

não como direção. 

“Na vida nós devemos ter raízes e não âncoras. Raiz alimenta. Âncora imobiliza. 

Quem tem âncoras vive apenas a nostalgia, e não a saudade” (Cortella, 2017). 

A Aldeia da luz é um exemplo vivo de como a nostalgia tornou-se presente naquela 

comunidade, quando a memória se tornou objeto de sofrimento (Amoruso & Salerno, 2019) 

e a única maneira de curar-se foi ressignificar.  

Em trabalhos de recuperação de paisagens culturais, é de extremamente importância 

que a equipe envolvida tenha a consciência de que a escolha de diretrizes e a tomada de 

decisões, para o processo de construção e reconstrução, pode influir grandemente na 

capacidade de resiliência da comunidade, seja positivamente ou negativamente (Amoruso & 

Salerno, 2019).  

O fortalecimento do senso de pertencimento contribui para a resiliência e esta por 

sua vez diminui a vulnerabilidade de uma comunidade (Amoruso & Salerno, 2019). 

Ao considerar prioritariamente a relação homem versus terra é possível trabalhar 

com políticas que contribuirão para a afirmação da identidade e do senso de lugar de cada 

indivíduo (Jani et al., 2011). 

Para estruturar esta relação e suas particularidades a serem consideradas em cada 

caso, o modelo asiático propõe a estruturação em 3 “camadas”: história, patrimônio e 

cultura. Feito isso, é possível analisar as nuances da memória afetiva e as possibilidades de 

que esta seja traduzida no espaço (Jani et al., 2011). 

Para ilustrar melhor, lembremos aqui do Tsunami de 2004, tragédia que devastou 13 

países, matando 230 mil pessoas e marcando a história da Indonésia, Índia, Tailândia, e 

vários outros países grandemente afetados. É um exemplo claro no qual a perda de 

patrimônio é diretamente responsável pela perda de senso de identidade. Pela dimensão 

dessa catástrofe, na qual tantas pessoas perderam absolutamente tudo, a dificuldade de 

reestabelecer a perda e recuperar a identidade é imensurável (Jani et al., 2011). 

No livro Cultural Landscape: A New Paradigm for Landscape Architecture, dos 

autores Jani, Mohd e Mohd (2011), é feita uma interessante discussão sobre a grande 

relação entre o tangível e o intangível do patrimônio. Esse último que, por um lado é o mais 

difícil de ser reconhecido, é o mais essencial para a recuperação de senso de identidade. 

Existe ali uma lógica completamente diferente, há milhões de pontos soltos a serem 
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conectados e dificilmente existe apenas um único resultado capaz de “resolver o problema”. 

Como foi discutido no tópico anterior, leva tempo até que seja possível sair do momento no 

qual a urgência briga o tempo todo com a necessidade de parar.  

São milhões de vozes, pensamentos e lembranças e sim, todas querem e precisam 

falar e serem escutadas. Mas a que ponto alguém que está totalmente fora daquele 

contexto, sem alguma ligação emocional ou humana tem poder de decidir o que melhor 

cabe ali naquele momento, naquele espaço de tempo e lugar (Girot, 1999)? 

Partindo pela questão deixada por Girot (1999, p. 60), sobre “como adquirir 

compreensão de um lugar para agir com sabedoria e conhecimento”, fica a reflexão, 

também, de como trabalhar a nostalgia de uma maneira positiva, seja para que ela possa 

ser transformada em saudade, seja para mantê-la em um lugar seguro e, assim, a dor 

presente tenha forma de aprendizado. 

4. MÉTODOS DE INTERVENÇÃO 

4.1. Organização do trabalho e os registros 

Neste tópico, terá continuidade a discussão sobre a questão colocada anteriormente 

com relação ao trabalho de intervenção em cada local. Sendo este um assunto amplamente 

estudado e discutido por Corner (1999), em seu ensaio sobre arquitetura paisagística 

contemporânea, o autor propõe que o trabalho de recuperação de paisagens seja dividido 

em 3 nichos:  

- A recuperação da memória, com o enriquecimento cultural; 

- Programa social, com novos usos e atividade; 

- Diversificação e sucessão ecológica. 

Nesse método de trabalho, três conceitos de “rastreamento” de memória utilizados 

foram definidos inicialmente, estes chamados de Marcação, Impressão e Fundação10. A 

partir destes, chegou-se aos quatro passos fundamentais: aterrar, estabelecer (ou embasar), 

encontrar e fundamentar11 (Girot, 1999, p. 60). 

Esses conceitos podem ser traduzidos no campo do design para a transformação da 

paisagem na forma da descoberta, investigação e por fim resolução.  

Decorrendo deste pensamento, poder-se-ia partir pelo entendimento de que cada 

lugar tem um contexto e história únicos e especiais, como ininterruptas histórias passíveis 

 
10 Termos originais em inglês: Marking, impressing, and founding. 
11 Termos originais em inglês: Landing, grounding, finding, and founding. 
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de investigação no processo de definições. São camadas sucessíveis visíveis e invisíveis 

durante o processo de “aterramento” (Girot, 1999, p. 60). 

“Talvez os assuntos que não são notados sejam aqueles que são essenciais” 

(Descombes, 1999, p. 85, tradução própria). 

Em alguns momentos na história, a decisão possível a ser tomada não poderia ser 

outra como escolher o abandono, como no caso do acidente de Chernobil, no qual era 

inevitável deixar o tangível para trás. Ainda assim, manter a lembrança, seja como forma de 

saudade, seja como nostalgia, é essencial para dar sentido para uma nova fase, 

possibilitando o encerramento de um ciclo.  

Por meio da análise sobre diferentes caminhos e o resultado obtido em alguns 

trabalhos de recuperação de paisagens, detaca-se também o caso de Macau12, onde tem-se 

a completa estetização da paisagem, quando a lembrança segue a política do 

esquecimento. Ali, houve um esforço no sentido de monumentalizar eventos e experiências, 

de modo que as memórias sociais deixaram de ser exploradas como meio de transmissão, 

estes capazes de materializar experiências no espaço (Pannel, 2006). 

“Landscapes and places are implicated in dynamic social processes of 
memory-making and forgetting, as well as being one of the products of these 
ongoing processes. In Massey’s terms, space is part of “an ever-shifting 
social geometry of power and signification” (1994: 3). (…) how does a 
society remember its past or configure its future?” (Pannel, 2006). 

Novamente, resgata-se a questão da importância da possibilidade da lembrança, 

tema também tratado no livro Vozes e Silenciamentos, sobre o caso de Mariana, onde 

Simson (2018) mostra o relato de um dos moradores que destaca a importância do trabalho 

que tem sido feito pelos entrevistadores, através do registro. Por meio deste estudo, é 

possível também resgatar a discussão de que, em uma situação na qual há muita coisa a 

ser resolvida, inclusive judicialmente, o esquecimento pode causar diversas vezes uma 

enorme inquietação. 

Muitas vezes, a maior importância não está na lembrança de momentos no passado 

no qual a vida era mais leve e mais agradável, caracterizando a saudade; é necessário 

manter, também, a nostalgia, mesmo que em medidas diferentes. É preciso lembrar da dor 

para que o sofrimento, as perdas, a injustiça, o crime esteja vivo na memória, ainda que 

adormecido. As pessoas não querem esquecer porque é necessário lembrar, mas elas 

querem também estar a uma distância segura e não envolvente, para que seja possível 

seguir em frente (Corner, 1999). 

 
12 Em Macau o passado “foi restaurado e preservado como um enclave de edifícios coloniais coloridos”. Ali, a “questão da 
exclusão relaciona-se com a memória, a política do esquecimento e a criação de uma amnésia coletiva. A restauração do 
ambiente construído danificado como resultado da guerra, ou outros atos de violência comunal, também pode ser vista, um 
tanto paradoxalmente, como a destruição da memória”. (PANNEL, 226, p. 56). 
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Reforcemos nesse contexto a importância dos registros, dos memoriais, dos lugares 

de memória, das referências traduzidas na paisagem. 

A lembrança tem a capacidade de deslocar os espectadores e permite que 

possamos voltar no tempo, mas em um contexto diferente, presente, mais sóbrio, menos 

dolorido. Como “descontextualizar dos males do presente” (Corner, 1999, p. 156). 

Saudade ou nostalgia, precisamos ter a possibilidade de escolher lembrar. 

4.2. Reinserir, ressignificar, reconciliar - paisagens naturais 

versus paisagens culturais 

Como se reinventar quando a sua existência agora está sedimentada na ausência? 

Greider e Garkivich (1994) trazem esta reflexão e, por meio desta, reforçam a discussão do 

conceito de comunidade, ou seja, de como um indivíduo se define enquanto grupo ou 

cultura. Neste contexto, tem-se a partir da mudança a necessidade de negociação da nova 

própria definição de cada um. 

Porque em projetos de recuperação de paisagens não se pode usar uma mesma 

estratégia no processo de decisões para paisagens naturais quanto para paisagens 

culturais?  

Principalmente porque o espaço e o tempo são essencialmente diferentes, tornando 

os processos incompatíveis. A paisagem cultural está diretamente ligada à história do lugar, 

o elemento intangível, com imensa diferença na mensurabilidade (Jani et al., 2011). 

A enorme interferência do homem no meio ambiente torna frequente a classificação 

de paisagens naturais em representações culturais. Porém, apesar da tentativa de 

reconciliação do homem com a natureza (por meio de políticas ambientais e de 

conservação, por exemplo), grandes catástrofes mostram a falha tentativa do homem de 

adaptação social com os ciclos naturais e da associação de paisagens culturais com a 

natureza (Entrikin, 2011). 

“Enchente é culpa de Deus, mas as perdas causadas pelas enchentes é 

enormemente atos do homem” (White, 1942, tradução própria). 

Esta separação torna-se visível em desastres naturais, por exemplo, quando a perda 

na paisagem cultural é imediata e desorientante. É capaz de romper comunidades e destruir 

traços de memória, essa individual e/ou coletiva (Entrikin, 2011). 

Por outo lado, ao tratar paisagens culturais como paisagens naturais, surge a 

ameaça de que o componente essencial para o reencontro da identidade de uma 

comunidade perca-se, contribuindo para que, na resultante desta relação homem versus 
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natureza, prevaleça o ressentimento. 

“What is lost is the place order, an order that is both material and ideal. The 
material aspect and the taken-for-granted quality of everyday cultural 
landscapes give this place order an apppearence of being natural. It is only 
when threatened that is frailty as a human construct becomes evident, for 
example, when powerful natural forces threaten to transform cultural 
landscapes into natural landscapes.” (Entrikin, 2011, p. 115). 

Nesse contexto é interessante trazer para discussão alguns instrumentos como, por 

exemplo, os modelos de tabelas de indicativos usados pela OECD13 e o critério da seleção 

dos mesmos. Tais indicativos contribuem para uma base de evidências para a tomada de 

decisão e escolhas de diretrizes em projetos de implementação ou recuperação, entre 

outros, auxiliando estudos de impactos ambientais etc. 

Alguns critérios de seleção desses indicativos inviabilizam a análise em um âmbito 

social menos material, menos tangível, como a mensurabilidade, lembrando que esses 

critérios indicam um modelo “ideal”, não necessariamente aplicados na prática (Jani et al., 

2011). 

Baseado nisso e inspirado nesse instrumento, que pode funcionar como um “norte” 

no processo de decisões em recuperações de paisagens culturais, seria interessante a 

criação de indicativos que questionem a não inclusão de valores subjetivos e da 

imensurabilidade dos mesmos. Como exemplo, poder-se-ia citar o valor cultural e afetivo da 

paisagem, sendo estes, representações puramente sociais. (Nobre, 2007, p. 108). 

5. ALDEIA DA LUZ, UM LUGAR DE NOSTALGIA 

Localizada em Portugal, a Aldeia da Luz é um exemplo no qual o processo seguido 

para a tomada de decisões após a transformação de sua paisagem, levou à escolha da 

reconstrução da mesma baseada em sua reprodução.  

Com uma população 373 habitantes14, a vila situada na região do Alentejo teve sua 

história marcada pela construção da barragem de Alqueva, que resultaria anos mais tarde 

na submersão de todo o seu entorno, incluindo o desaparecimento de 250km2 das terras 

pertencentes à comunidade que habitava a então existente Aldeia da Luz.  

 

 

 

 
13 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
14 Informação de acordo com o Censos 2001. 
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Com o objetivo de analisar o papel da memória como parte do processo como um 

todo e também como elemento estruturante para o resultado do trabalho desenvolvido, será 

feito um breve relato sobre os acontecimentos mais importantes ocorridos durante o 

desenvolvimento do programa. Associada a estudos específicos sobre o caso Aldeia da Luz, 

bem como investigações de cunho psico-sociológicos e filosóficos, e a realidade que se 

apresenta 18 anos depois da mudança, espera-se oferecer uma visão mais abrangente, 

evoluindo finalmente até uma crítica. 

5.1. Histórico, problemática e decisões 

O primeiro anúncio da construção da barragem de Alqueva foi feito em 1997 após a 

primeira escavação para sondagem no terreno, sob a justificativa de que o empreendimento 

traria melhorias na infraestrutura da região, além do desenvolvimento e fortalecimento de 

sua economia. Sendo assim, a obra supostamente atrairia ainda mais visitantes para as 

áreas beneficiadas. Após a constatação de que para a realização do projeto haveria a 

necessidade de implementação de um reservatório a 15 metros acima do nível da Aldeia da 

Luz, resultando na construção da barragem e, consequentemente, na submersão da aldeia, 

o governo começou um trabalho de tentativa de convencimento da população para sua 

realocação. 

Figura 2: Aldeia da Luz. Fonte: Blog 360 meridianos.  
Disponível em: <https://www.360meridianos.com/dica/aldeia-da-luz-portugal> 
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Diante da necessidade do reassentamento das 180 famílias que ocupavam as terras 

que seriam submersas, a decisão final foi a de reproduzir a antiga Aldeia da Luz, na 

tentativa de manter viva a identidade daquela comunidade e, de certa forma, trazê-la de 

volta para aquilo que lhe seria tirado com a máxima precisão e semelhança do que ficou 

para trás submerso sob as águas (Morales, Silva, Salazar, 2015).  

 

Assim, a apenas 3km de distância de sua localidade original, renascia a aldeia onde 

seriam reconstruídos casa por casa, edifício por edifício. Tudo seria reproduzido o mais 

próximo possível de suas características originais e, como medida compensatória, 

considerando singelas melhorias, de modo a valorizar cada propriedade e também a vila 

Figura 5: Antiga Aldeia da Luz. Fonte: Blogdams 
Disponível em: 
<http://blogdams.blogspot.com/2013/03/barragem-do-
alqueva-aldeia-da-luz.html> 

 
 
 

Figura 4: Vista aérea da nova Aldeia da Luz. Fonte: Blogdams 
Disponível em: 
<http://blogdams.blogspot.com/2013/03/barragem-do-alqueva-
aldeia-da-luz.html> 

 

Figura 3: Localização da Aldeia da Luz. Fonte: visitarportugal.pt 
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como um todo. O processo de evacuação ocorreu então entre os anos de 1998 e 2003, e a 

nova implantação incluiu também a realocação de sua emblemática Igreja Nossa Senhora 

da Luz e de seu cemitério, tendo sido este último transportado peça por peça. 

O resultado quase 2 anos após a construção da barragem estava ali, estampado na 

forma de desaparecimento da antiga aldeia, e também nas terras submersas, não tendo 

sobrado nenhum elemento paisagístico que pudesse contar aquela história original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de a submersão da aldeia ter sido prevista juntamente ao projeto de 

construção da barragem do Alqueva, possibilitando assim o planejamento dos rumos que a 

comunidade tomaria, para muitos foi difícil acreditar - ou até mesmo aceitar - quando foi 

finalmente decretada a ordem de relocação. Neste ponto já se encontrava prenunciado o 

inevitável: o nível da água subiria dia após dia e, a partir dali, já não haveria mais como 

voltar atrás. A decisão estava tomada e a população deveria evacuar o local, deixando sob 

muita água, memórias e histórias de toda sua vida e de seus antecessores.  

De acordo com Oliveira (2011) moradores afirmam que, diferente do que o poder 

público anunciou, nunca foi vontade da comunidade abandonar as suas terras, não tendo 

lhes sido dada outra alternativa senão acatar o decreto de realocação. Ao somar às 

informações fornecidas pela autora em sua pesquisa após a mudança da vila a análise dos 

resultados obtidos no estudo feito por Morales et al. (2015) - que incluiu a realização de 

entrevistas e o preenchimento de questionários - entende-se que houve um distanciamento 

entre a realidade e o discurso que foi a público. Anteriormente, durante o processo de 

tomada de decisões, o governo realizou um inquérito sobre a decisão de se construir uma 

nova Aldeia à imagem e semelhança daquela que foi submersa, e o resultado divulgado 

mostrava que a comunidade estava de acordo. Porém, pesquisas posteriores feitas com os 

moradores, deixam dúvidas sobre a manipulação dessas informações para que os 

Figura 6: Antiga e Nova Aldeia. Fonte: Ilustração de Madalena Matoso – O que vês dessa janela? 
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resultados corroborassem com uma decisão previamente tomada pelo poder público 

(Oliveira, 2011).  

 Em seguida, um dos questionários exemplifica esta afirmação15: 

 
A construção da barragem de Alqueva foi uma obra imensa com um enorme impacto 

na paisagem e especialmente no âmbito social. 

“Os residentes da Luz, com a ‘mudança’ perderam a dimensão casa, sendo 
obrigados a reconstruírem as suas referências espaciais. A perspectiva de 
‘mudança’ provocou nos residentes um desencanto, uma perda de valores, 
provocando um estado de incerteza e de insegurança”. (REINO, 2002, p. 
139). 

O discurso do governo português, de certa forma, parecia alinhado com as 

aspirações das famílias que seriam realocadas. Uma casa maior, um quintal maior, a 

chance de uma nova vida onde tudo poderia ser melhor.  Mas logo após o início do 

processo foram surgindo diversos problemas, tanto de ordem construtiva, quanto no projeto 

de urbanização (Saraiva, 2007). A realidade mostrava então uma face diferente do 

pragmatismo pregado pelos responsáveis pelas tomadas de decisões referentes ao que 

seria feito da Aldeia da Luz. 

Um dos momentos mais dolorosos durante o processo foi a mudança do cemitério 

para a nova aldeia. A cerimônia realizada antes da concretização do transporte foi como 

uma catarse coletiva, seguida de uma espécie de segundo luto pelos seus mortos. De 

 
15 Questionário baseado no Environmental Psychology Concepts of Landscape Perception - Personal Space and Territory, por 
Harold Proshansky, CUNY. 
 

Figura 7: Questionário realizado para o estudo The importance of the landscape factor in maintaining the idenitity of relocated 
communities: the case of Aldeia da Luz. (Morales, Silva, Salazar, 2015). 
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repente, a ligação tão profunda com aquela terra, transformava-se em um sentimento de 

violação, enquanto memórias tão sagradas eram revolvidas (Oliveira, 2011). 

Os problemas que surgiram incluíam a indenização, que muitas vezes vinha em um 

valor muito abaixo do esperado e ainda menor do que o valor das antigas casas dos 

proprietários, além dos frequentes problemas das novas construções. O diálogo com a 

Edia16 também não seria uma tarefa fácil e toda a situação tornava ainda mais distante e 

dolorosa a adaptação. 

(...) they received less than what they had before and the sadness, distrust 
and discontent grew among the population. Because of that the situation of 
the people, forgotten for centuries, emerged at the national context and 
achieved empathy for the entire country. (Morales et al., 2015, p. 108). 

Em meio a todas estas questões, quando o foco apontava para uma direção que 

parecia tão óbvia, um componente essencial passou despercebido. O tangível era 

reconstruído e enquanto isso, sem perceber, descosturava-se a antiga teia que por anos foi 

tecida por relações profundas e agora se dissolvia dia após dia.  

A dinâmica social em suas múltiplas dimensões foi reduzida a um projeto engessado 

que procurava resolver a problemática arquitetônica e urbanística e deslocava-se do espaço 

social. Este último, conformado durante toda a construção da história da comunidade, se 

apresenta como elemento indissociável do modo de vida, do sistema sócio-cultural e, 

finalmente, da identidade coletiva da Aldeia da Luz. Tratava-se então de um modelo racional 

e lógico, com grande potencial de fracasso (Reino, 2002). 

"A desterritorialização das populações da Luz provocada pela construção da 
barragem do Alqueva, caracteriza-se por ter sido um processo de 
desterritorialização ex-situ (no qual existiu a deslocação do indivíduo e este 
perdeu as suas referências espaciais, neste caso ocorreu a deslocação da 
população da velha para a nova Luz), de desterritorialização total (houve 
perda quase completa do território e do vínculo que une um indivíduo a 
determinado espaço, no exemplo da Luz os territórios funcionais e 
simbólicos na velha Luz desapareceram com a albufeira de Alqueva), de 
desterritorialização permanente (na escala da vida humana, a construção de 
uma barragem é um processo irreversível, originando uma mutação do 
espaço e da paisagem, neste caso a velha Luz foi demolida, destruída e 
submersa pela albufeira) e de desterritorialização colectiva (na Luz toda a 
população da aldeia sofreu quebras nos vínculos que os unia aos territórios 
da velha Luz)" (Oliveira, 2011, p. 135). 

A nova Aldeia, uma tentativa de replicar fidedignamente a antiga Luz, apresentou 

resultados claramente abaixo das expectativas. Além da mudança física dos moradores, o 

novo espaço os forçava à bruscas mudanças de hábitos, de atividades e de inserção social. 

Segundo Reino (2002, p. 1), era necessário ter sido feita uma leitura com outro olhar, 

que possibilitasse "caracterizar quem e como habitam os espaços". O homem humaniza o 

 
16 EDIA - Empresa De Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva SA, companhia responsável pelo gerenciamento da 
Barragem de Alqueva. 
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meio, criando o espaço social e, por meio deste, decorrem-se as práticas cotidianas, as 

formas de uso, as tradições e os laços com a comunidade e com a terra. 

“A mudança social dos habitantes da Luz deveu-se também à nova 
morfologia da aldeia, dado que os passeios e as ruas obedecem a normas 
que afastaram os habitantes dos vizinhos da frente, dificultando-lhes assim 
a comunicação, facto que se diferencia da velha Luz, onde não existiam 
passeios, as estradas eram estreitas e em muitos casos só com uma faixa 
de rodagem, o que possibilitava a proximidade e a comunicação entre os 
residentes” (Vaz, 2017, p. 495) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao decidir pela reprodução física e construtiva das casas em uma paisagem e 

morfologia com características tão diferentes em vários aspectos, criou-se um ambiente de 

desorientação, que muito pouco ou quase nada contribuiu para o reconhecimento do 

indivíduo enquanto ser social e parte do meio natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Visão da antiga paisagem em contraste com a nova paisagem. 
Fonte: Martin Gomez-Tagle and Rosa Santana Piteira 

Figura 8: Homonegeidade das construções e passeios largos. Fonte: Hugo Carriço  
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/8724323@N06/4354313351/> 
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5.2. O papel da memória e o produto da mudança da aldeia 

Na antiga Alde ia da Luz, não somente as casas, mas também a igreja de Nossa 

Senhora da Luz, o Largo de 25 e o Lavadouro - que não mais existem no novo espaço - são 

elementos de configuração social e locais de produção de memória, juntamente com a festa 

tradicional em honra de Nossa Senhora da Luz, que funciona como elemento agregador e 

contribui para a identidade coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Associado ao conceito de identidade social, encontra -se a noção de 
memória. O património e a memória colectiva, a par das relações com o 
outro, participam na criação de categorias identitárias. A memória colectiva 
baseia-se 'usualmente em marcas físicas do espaço de existência social de 
determinados conjuntos populacionais'" (Reino, 2002, pp. 5-6). 

Ao entender a casa como elemento estático, ao invés de um produto cultural, ignora-

se a teia de sociabilidade que a envolve. A história da construção da antiga vila relaciona-se 

diretamente com a história de cada morador, que muitas vezes contribuiu ali com sua 

própria força de trabalho e, aos poucos, foi construindo juntamente com sua casa, a sua 

própria história.  

Figura 10: Esboço da velha Luz e imagens da praça 25 de Abril. (núcleo populacional) e do núcleo, constituído pelo 
Santuário, cemitério e praça de touros. Fonte: Oliveira, 2011, adaptado de Saraiva, 2005).  
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Na nova vila, apesar de sua aparência praticamente igual à antiga, as construções 

sofreram uma modernização que incluía um novo sistema construtivo, o que contribuiu para 

a perda de sua ruralidade, elemento tão estruturador na configuração social da comunidade 

da Luz. A história das antigas casas estava diretamente ligada ao meio geográfico e ao 

modus vivendi dos moradores enquanto indivíduos e comunidade. Se antes havia o 

componente afetivo e o habitar era um lugar de "ser" e de memória, agora o morar passar a 

ser lugar de "estar", onde não há reconhecimento dos atores sociais, resultado do 

deslocamento da dimensão social. As novas casas, produto de cópias construídas que não 

consideraram os desejos e as necessidades dos moradores, não refletem o modo como a 

comunidade se relaciona com o habitar e não abraça seus desejos. (Reino, 2002). 

Ainda que elementos enquanto patrimônio edificado tenham sidos de certa forma 

preservados por meio da reprodução, aqueles de cunho subjetivo - os quais definem o ser 

como indivíduo e comunidade, incluindo experiências e afetos - ficaram apenas na memória 

do antigo espaço. 

O novo Museu foi uma tentativa de manter viva a memória da história da 

comunidade, destacando-se entre os espaços compreendidos no projeto uma pequena 

janela pela qual é possível ver a antiga aldeia submersa. Porém, apesar de ser um dos 

elementos mais "agradáveis" na opinião dos habitantes entrevistados no estudo dirigido por 

Oliveira (2011), por diversas vezes o mesmo gera algum constrangimento ao proporcionar 

tal vista associada à presença do Monte dos Pinheiros (único elemento não submergido) e 

outros elementos estruturantes das referências do espaço, e ao evidenciar o saudosismo da 

população. 

As recordações ficaram ali presentes em forma de nostalgia, como uma lembrança 

que dói e machuca, enquanto a existência do passado da história da Aldeia da Luz tem 

como condição a sua representação por meio de memórias. 

“Há coisas [...] que nenhum arquiteto ou engenheiro consegue transportar. 
Podem lá estar as paredes e o chão, mas falta o fresco da despensa, o 
negro da lareira, o nicho onde se pousa a talha das azeitonas ou os 
pêssegos que se apanham, num salto, na sombra do quintal” (Martins & 
Matoso, 2011, p. 14).  

A memória é o mais valioso registro histórico pela qual se conforma uma sociedade 

ou, nas palavras dos autores Pedro, Esparteiro e Piedade (2017, p. 6), trata-se de um 

"conhecimento por excelência". Ao apropriar-se da memória como ferramenta, com a 

multiplicidade na qual ela se apresenta, é possível transformar estranhamento e 

desorientação em reconhecimento. 
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5.3. O resultado 

Anos depois, ao serem questionados se valeu a pena o sacrifício involuntário em prol 

do desenvolvimento da infraestrutura e do turismo da região, a resposta mais comum dos 

moradores é negativa, demonstra decepção e sugere que o resultado foi bem diferente do 

prometido. O governo e as empresas beneficiadas não deram suporte para a adaptação dos 

moradores, e as leis rígidas só dificultavam a resolução dos problemas burocráticos. Um 

investimento bilionário em um museu - bastante visitado por turistas, mas pouco pelos 

moradores - substitui o investimento que nunca foi feito na vila no sentido de assegurar as 

oportunidades de emprego, a situação econômica e a possibilidade de adaptação e de uma 

nova identidade (Morales et al., 2015).  

“Os objetivos gerais dessa gigantesca estrutura, alterados ao longo de 
sucessivos reajustamentos, prendem-se com a constituição de uma reserva 
de água vital na luta contra a seca e a garantia do abastecimento regular de 
água às populações; a alteração progressiva do modelo de especialização 
da agricultura no sul do país, disponibilizando 110.000 ha de área de rega; a 
produção de energia hidroelétrica; o combate à desertificação física e 
populacional através da incrementação do mercado de emprego regional, a 
par da dinamização agrícola, industrial e turística – esta última apoiada no 
desenvolvimento de potencialidades turísticas possibilitadas por um espelho 
de água com 250 km2 de área e margens que ultrapassam os 1.000 km de 
extensão” (Saraiva, 2007, p. 66). 

Vários relatos estampados em jornais, ou presentes nos estudos sobre a realocação 

da Aldeia da Luz, consultados para esta dissertação, mostram descontentamento com uma 

vida que lhes foi imposta, com muitas perdas em detrimento ao desenvolvimento da região e 

nenhuma vantagem que confortasse ou afastasse a revolta e o sentimento de traição. Uma 

das várias queixas recorrentes por parte dos moradores da nova aldeia, presentes nestes 

relatos, é a de que após a relocação, tudo ficou um tanto sem vida e a convivência passou a 

ser escassa, além do aumento considerável dos conflitos entre vizinhos (Oliveira, 2011). 

Anos depois, ainda há problemas na distribuição das terras, em meio a inúmeros 

empecilhos colocados para parte da população, segundo Francisco Oliveira, ex-presidente 

da Junta da Freguesia da Luz17.  

“A velha aldeia da Luz gozou no anonimato até lhe ter sido exigida a vida em prol do 

progresso. Sentimentos de dor deram lugar ao conformismo” (Lino, 2001). 

Muitas vezes, em adventos de mudanças profundas, é necessário um momento de 

pausa, ou uma desaceleração com relação a processos relativos à adaptação. Isso faz com 

que tudo possa ser feito de maneira mais cuidadosa, e também torna o movimento como um 

 
17 Aldeia da Luz, publicado pelo canal Notícia de Portugal em 24 de julho de 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=jSn9gh39PiA>. Acesso em 15 de julho de 2020. 
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todo algo menos traumático (Maiezza, 2019). Porém, no caso da realocação da Aldeia da 

Luz, apesar a mudança ter sido prevista com antecedência, houve apenas um planejamento 

de curto prazo, e várias decisões foram tomadas quase que de forma imediatas. Ali o fator 

urgência não era tão relevante a ponto de justificar algumas lacunas no processo, já que, 

apesar de tudo, toda a mudança foi antecipada antes da implementação da barragem de 

Alqueva. 

“The inhabitants of the old Aldeia da Luz never wanted to leave their 
community, as was stated in the walls of the public garden ‘No 
conditions, we do not move”. However, they have no option but to move to 
the brand new settlement. During that time the villagers mentioned to the 
national an international newspaper that “we have everything but our life 
held in the Old Aldeia da Luz”…”The new town still lacks life”. (Morales et al., 
2015, p. 108). 

Como fator agravante, o que se viu ali depois do deslocamento, foi um atraso 

generalizado na resolução dos problemas e no cumprimento das promessas feitas para 

aquela comunidade - atraso este que, em diversos aspectos, perdura por anos depois (Lusa, 

2015). 

Após a mudança dos antigos moradores para a nova Aldeia da Luz, passou-se mais 

de uma década sem a possibilidade de construção de novas casas, resultado do longo 

processo burocrático para a distribuição de terras, escrituras e registros, até a conclusão do 

processo de relocação. O resultado inclui o abandono da população mais jovem, resultado 

da falta de perspectivas de oportunidades de desenvolvimento em sua nova vida na nova 

Aldeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Nova Aldeia da Luz. Fonte: Público.pt 
Disponível em: <https://www.publico.pt/2012/11/18/local/noticia/dez-anos-depois-a-aldeia-
da-luz-parece-uma-terrafantasma-1572961> 
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Foi um processo doloroso e revoltante, no qual a população assistiu aos poucos a 

água tomar conta da aldeia, enquanto o futuro, incerto, era decidido pelo poder público 

(Saraiva, 2007). 

Em depoimento para o canal “Notícias de Portugal”, Sara Correia, presidente da 

junta de Freguesia da Aldeia da Luz, falou sobre o desfecho que resultou na resignação da 

população diante do trauma e do sofrimento. Segundo ela, tudo ali foi feito às pressas, além 

dos inúmeros erros de construção derivadas do uso de mão de obra não-qualificada, 

seguida da necessidade de manutenção constante nas construções. "Não existe alegria”, 

afirmou. 

Em depoimento a um dos jornais nacionais, um dos moradores disse que: “Nós 

temos tudo, menos as nossas vidas, que estão presas na antiga Aldeia da Luz. A nova 

aldeia continua sem vida" (Morales et al., 2015, p. 108). 

Escolas vazias, falta de oportunidades de crescimento, um processo extremamente 

moroso que resultou na conformação de um território marcado por incertezas, falta de 

assistência médica, sentimento de abandono pelo poder público e pela EDIA (empresa 

responsável por gerir a barragem e que considera ter feito tudo o que era possível), uma 

marina e uma praia fluvial que nunca saíram do papel, dentre tantas outras promessas 

nunca cumpridas, conformam algumas das feridas dessa comunidade que nunca 

cicatrizaram (Soares & Bougard, 2015). 

Aos poucos, cada morador precisou resolver os problemas por conta própria, revirar-

se para contribuir da forma como lhes era possível e tentar deixar a nova aldeia com um 

aspecto de “lar”. A reconstrução coletiva no caso da Aldeia da Luz sofria com questões 

burocráticas, como direitos que para serem garantidos dependiam de uma série de 

documentos muitas vezes inacessíveis, escrituras e testamentos que muitas vezes nunca 

Figura 12: Aldeia da Luz – 01/11/01. Fonte: Luis Cap 
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/lcc/> 
 
  

Figura 13: Aldeia da Luz – 01/11/01. Fonte: Luis Cap 
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/lcc/> 
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nem existiram. Afinal, era necessário seguir o processo legal, com uma lei tão engessada 

que, ao invés de fornecer segurança, impossibilitava a resolução dos problemas presentes.  

Aos responsáveis, uma alforria, já que completava o fim dos 5 anos da garantia do 

construtor e vários dos problemas permaneciam sem resolução. Às vítimas, apenas a 

nostalgia e lembranças dolorosas. Um futuro incerto e um passado cujo tempo é difícil de 

mensurar, mas que abriga lugares na memória desta comunidade de tempos mais simples e 

mais felizes (Lino, 2001). 

5.4. Considerações finais 

Se o tempo é comumente inimigo nos processos de reconstrução, na Aldeia da luz 

ele estagnou, como se tivesse parado de passar. Com um cenário de mudança 

extremamente longo, faltou ali o cuidado e a preocupação em se desenvolver um estudo 

investigativo que possibilitasse verdadeiramente mapear os anseios e fazer uma projeção 

do que era estruturalmente essencial na vida daquelas pessoas, antes de decidir-se pela 

construção das novas construções. 

A tentativa da adaptação da comunidade ali foi feita submetendo a mesma à uma 

forte pressão, enquanto os espaços de representação social foram esquecidos e a 

construção da nova aldeia foi feita como quem pinta uma tela branca. Reino (2002, p. 12) 

descreveu a Aldeia da Luz como “uma utopia, isto é, um lugar que constitui um espaço 

inexistente e contraditório. Estamos perante uma realidade rural virtual, ou seja, os 

residentes têm unicamente uma representação cenográfica do rural”.  

De acordo com Morales, Silva e Salazar, (2015), grande parte das propriedades hoje 

em dia são usadas como uma segunda casa, usadas esporadicamente, por exemplo, em 

fins de semana. Não obstante, enquanto a nova vila perdia habitantes e a possibilidade de 

aumentar sua população, outras vilas aumentavam, ganhavam novos moradores 

É importante destacar que, apesar de que a diminuição da população seja 

característica de toda a região do Alentejo, de acordo com a CCDR 18 , tais valores 

continuamente negativos são “reflexo do aumento considerável de óbitos e da recessão 

drástica da natalidade”, assim como da “incapacidade da região para atrair novos 

resistentes, que se registram em número inferior aos daqueles que emigram para zonas no 

país ou do estrangeiro”. Por outro lado, na nova Aldeia da Luz esta diminuição é 

significativamente acentuada pelo grande abandono pela população após a mudança. 

 
18 Informação disponível no site da CCDC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo). Fonte: 
<https://www.ccdr-a.gov.pt/docs/desenv_regional/caracteriza_site2014.pdf> 
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“A população reduziu e está envelhecendo, não havendo nascimentos. 
Essa informação contextualiza o que foi retratado quando se analisou a 
redução da quantidade de habitantes para as aldeias, contrastando com um 
dos objetivos de Alqueva de fixar a população na região” (Moraes, 2019, p. 
57). 

Hoje ao visitar a vila é comum deparar-se com um imenso vazio, enquanto os 

moradores recolhem-se em suas casas. Alguns dizem que a nova Aldeia da Luz parece uma 

"aldeia fantasma", tamanho o seu deslocamento da região característica do Alentejo, onde 

há uma enorme apropriação do espaço. A nova Aldeia foi "edificada por atores externos e 

moldados em pouco tempo" (Oliveira, 2011, p. 140) e continua procurando sua nova 

identidade. 

 

 

6. WORLD TRADE CENTER – UMA TRAGÉDIA, UMA ENORME 

MUDANÇA NA PAISAGEM URBANA E UMA LIÇÃO PARA O 

MUNDO 

Para diferentes culturas e sociedades, grandes elementos sempre carregaram 

significados e sentidos que vão muito além das suas dimensões. Seja natural ou construído, 

seja um prédio, seja uma estrutura, seja uma árvore ou uma montanha, estes elementos 

frequentemente tornam-se ícones, lugar de encontro, marco de orientação ou mesmo abrigo 

- seja no sentido concreto ou no sentido figurado. 

Fazendo uma alegoria, é como se estes elementos fossem um farol, o qual orienta, 

ilumina, fornece segurança. Quando danificados ou destruídos geram uma quebra, uma 

ruptura cujas consequências vão além do prejuízo da estrutura, do dano físico: é uma dor 

compartilhada por toda uma sociedade, assim como os efeitos psicológicos que podem 

perdurar por anos e anos.  

Figura 15: Igreja Nossa Senhora da 
Luz. Fonte: Roteiro do Alqueva 

Figura 14: Museu da Luz. 
Fonte: Roteiro do Alqueva 

Figura 16: Cemitério. Fonte: Dora 
Nogueira & FG+SG 
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Em muitos casos a reconstrução desses elementos, quando ela é possível - ainda 

que com uma nova releitura e uma ressignificação – traduz-se da necessidade de ressurgir 

e reerguer-se após uma tragédia. 

O ataque terrorista do 11 de Setembro no World Trade Center, com a destruição das 

Torres Gêmeas – elementos fortemente incorporados à skyline19 de Nova Iorque -  e a morte 

de milhares de vítimas, foi certamente uma das maiores tragédias do mundo contemporâneo 

em uma paisagem urbana. A partir deste momento, o mundo não seria mais o mesmo, um 

trauma que tomou proporções mundiais e iniciou uma era na qual o medo e a desconfiança 

passaram a ser parte de toda uma sociedade. 

Neste tópico será feita uma análise histórica de modo a entender como foi o 

processo de decisões, os resultados e consequências da direção tomada, bem como as 

lacunas deixadas. Como peça principal neste ensaio, será discutido o papel da memória no 

desenvolvimento do trabalho de recuperação como um todo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Horizonte artificial que a estrutura geral de uma cidade cria. Os horizontes servem como uma espécie de impressão digital de 
uma cidade, uma vez que não há duas linhas de horizonte iguais. Por esta razão, notícias e programas esportivos, programas 
de televisão e filmes exibem frequentemente o horizonte de uma cidade para definir a localização. A skyline de Nova York foi 
um novo termo em 1896, quando era o título de uma litografia colorida de Charles Graham para o suplemento de cores do 
New-York Journal. Paul D. Spreiregen, FAIA, chamou um horizonte de "uma representação física dos fatos da vida...uma obra 
de arte potencial...sua visão coletiva". Fonte: <https://educalingo.com/pt/dic-en/skyline>. Acesso em 4 de outubro de 2020. 
 

Figura 17: One World Trade Center dominates the Lower Manhattan skyline. Fonte: Vivienne 
Gucwa/Guardian 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/cities/2014/sep/08/-sp-one-world-trade-center-new-york-
rebuild-ground-zero-twin-towers> 
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6.1. Entendendo o processo de reconstrução – Histórico, 

conflitos, símbolos 

O world trade center teve sua construção iniciada em 1961 e foi símbolo de poder e 

força, até 11 de Setembro de 2001, com o ataque terrorista que culminou na destruição das 

Torres Gêmeas e em milhares de mortes, incluindo as vítimas e os terroristas. 

A reconstrução, 40 anos depois, marcou um novo significado em um novo século e 

em um novo contexto geopolítico que ganhou lugar após o dia trágico e inesquecível 

(Sagalyn, 2016). Foi também a oportunidade de enviar uma mensagem ao mundo e rever 

novos conceitos. O impacto do 11 de Setembro indiscutivelmente significou uma enorme 

mudança para o mundo todo. 

O processo de reconstrução foi iniciado em 2002 e a prioridade num primeiro 

momento seria honrar a memória daqueles que morreram como vítimas do ataque. O 11 de 

Setembro mudou o significado do World Trade Center e como disse Sagalyn (2016) “o que 

era secular agora é sagrado”. Ruínas agora seriam transformadas em memórias e em meio 

a muitas questões, uma delas se destaca: Como traduzir a resiliência em planos de 

concreto, na realidade arquitetônica, nas decisões políticas, nas prioridades e em custos 

econômicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Rescue workers at Ground Zero following the 9/11 attack. 
Fonte:  NEW YORK NATIONAL GUARD 
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O terrorismo tem como características inerentes a introdução do medo e da 

ansiedade em seu contexto. O ataque do 11 de Setembro em sua enorme proporção trouxe 

para além disto um enorme sofrimento psicológico e agravamento de transtornos mentais, 

acarretando danos à saúde mental da sociedade, consequência também da coesão social 

ali instaurada (Klitzman & Freudenberg, 2003). E era neste cenário tão conturbado que 

repousava a problemática, na qual era necessário lidar com uma nação emocionalmente 

instável e com um poder fragmentado - já que os proprietários do complexo na verdade 

eram vários, dificultando ainda mais chegar a um consenso sobre qualquer decisão. 

Enquanto agora o Ground Zero 20  deveria ser não somente símbolo da luta contra o 

terrorismo, mas também de unidade, o intenso e polêmico conflito afligia desde o início e 

resultava em um longo processo que se arrasta por muitos anos (Greenspan, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a antropóloga Greenspan (2013)21, que realizou um estudo profundo 

sobre a reconstrução do WTC e participava ativamente do processo, os conflitos incluíam 

discussões sempre acaloradas traduzidas em uma luta de territórios e de poderes. 

“Questions like, what should be rebuilt? How should we decide? And, most contentiously, 

 
20 Em português “Marco Zero”, é o local onde existe o World Trade Center, em Nova Iorque. Esta referência passou a existir 
logo após o Ataque do 11 de Setembro. 
21 Em seu livro “Battle For Ground: Inside The Political Struggle To Rebuilt The World Trade Center”, a autora conta que 
frequentava os eventos de consulta pública, ia ao WTC regularmente, fotografava as manifestações, protestos, grafites, 
cerimônias e a construção, além de conversar com a população e colecionar jornais e boletins de informação, de modo a trazer 
uma análise mais fidedigna e plural ao seu trabalho. 

Figura 19: A view of construction at the World Trade Center site on May 5, 2011, in New York City. 
Fonte: Getty Images  
Disponível em: <https://www.thoughtco.com/rebuilding-after-terror-178540> 
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what will different choices say about us, about America?" (p. 7) 

Quase três mil pessoas foram mortas no WTC, em solo americano e muitas pessoas 

tinha convicção de que aquele território não pertencia a uma figura individual, a uma única 

instituição. Famílias e vizinhos especialmente acreditavam que esta “posse” deveria ser 

legitimada, já que o novo Word Trade Center contaria a história das múltiplas forças que 

fariam parte da reconstrução. Como disse Greenspan (2013), era uma história sobre 

capitalismo, mas também sobre democracia. 

Nova Iorque, assim como muitas cidades modernas é considerada por muitos uma 

cidade despida de sensibilidade, repleta de vários ícones arquitetônicos, porém livres de 

significados profundos. Indo contra esta realidade, o novo Ground Zero e o World Trade 

Center precisavam abraçar uma enorme carga emocional em cada ação que ali 

acontecesse. 

6.2. Os dois mandamentos: “reconstruir e relembrar” 

Uma das primeiras decisões mais marcantes durante o processo partiu do 

Governador George Pataki e determinava que nada seria construído no local onde estavam 

as torres gêmeas. A ideia era que a marca deixada pelas torres, as suas digitais, eram 

sagradas e seriam preservadas dentro de um memorial. Quanto ao memorial, ele deveria ter 

a magnitude suficiente para simbolizar os valores americanos, honrando as perdas humanas 

e físicas. 

O processo de decisões foi indiscutivelmente caótico, em meio a inúmeras vozes, 

cada uma querendo ser ouvidas - e por muitas vezes impostas - marcando o controle 

segregado e um conflito constante, inimigo do tempo e da enorme pressão. Durante todo o 

processo, muitas mudanças eram feitas o tempo todo, em todos os âmbitos possíveis, como 

a alteração dos direitos de propriedade de ambas as partes interessada (Sagalyn, 2016). 

Um grande concurso que contava com importantes arquitetos deu lugar a seis planos 

urbanísticos e dividiam opiniões. Um dos projetos mais populares foi o de Libeskind, finalista 

na disputa com um projeto que enfatizava a honra à memória e tinha como marca a 

preservação de parte da fundação das antigas torres, que poderia ser vista pelos visitantes.  

Foi também um dos momentos mais polêmicos, já que depois de tanta discussão e 

de todo o processo foi informado que nenhuma das construções seria executada, já que a 

competição contemplava somente o master plan22. Afinal, somente Silverstein – proprietário 

do complexo adquirido pouco antes do ataque do 11 de Setembro - poderia contratar um 

 
22 Plano urbanístico. 
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arquiteto e o mesmo já o teria feito, confiando ao arquiteto David Childs a construção da 

principal estrutura do complexo: a anteriormente conhecida como Freedom Tower, agora 

chamada de One World Trade Center (Greenspan, 2013). 

A construção do memorial ficou nas mãos de Michael Arad e Peter Walker e ganhou 

várias críticas, gerando insatisfação de várias famílias com relação ao conceito e design 

escolhido. Após passar por um processo extremamente extenso, o qual de repente possuía 

como atores principais interesses políticos, ambição e ganância, famílias declaravam que o 

resultado era um insulto à memória das vítimas (Greenspan, 2013). 

6.3. O novo World Trade Center serve a quem? 

No documentário “Rebuild”, produzido pela Eyepop Productions, a reconstrução do 

World Trade center e o processo das decisões finais são narrados por algumas figuras 

importantes que fizeram parte do comitê do projeto. O documentário expõe a reconstrução 

como símbolo da capacidade de reerguer-se nas adversidades, vislumbrando um futuro 

melhor no qual era possível serem mais fortes e maduros e este seria o conceito principal 

resultante no novo World Trade Center.  

Segundo eles, era necessário que o complexo fosse símbolo de segurança, já que a 

fragilidade e a sensação de medo pela população eram evidentes. A intenção era a que ali 

haveria o arranha-céu mais seguro do mundo e que isso fosse evidente para qualquer um 

que olhasse pela nova construção.  

Porém, por trás deste discurso a realidade concretizaria também um outro lado e 

apesar das consultas públicas e de algumas iniciativas muito válidas e importantes, como o 

“Listening to the city”23 e a fundação do grupo “WTC families for a proper burial”24, a década 

seguinte foi também marcada pelos inúmeros defeitos, que incluíram a amarga rixa entre o 

poder público e as famílias das vítimas, a interminável controvérsia sobre o projeto do 

memorial e o tenso décimo aniversário da construção, ainda não concluída (Greenspan, 

2013). 

O museu do memorial surgiu em 2006, como resposta principalmente ao fracasso do 

Freedom Center. Fazendo parte da equipe do museu, Greenwald25 insistia na necessidade 

 
23 “Listening to the city” foi um fórum que uniu a comunidade ao oferecer aos cidadãos da região metropolitana de Nova York 
(residentes do centro, sobreviventes de 11 de setembro, trabalhadores de emergência, líderes empresariais, cidadãos 
interessados e defensores da comunidade) a oportunidade de conhecer, ouvir os planos da cidade para reconstruir o Marco 
Zero e expressar suas opiniões, esperanças e preocupações sobre o futuro da comunidade. Após a reunião pública, outros 800 
cidadãos participaram de outras deliberações online. Fonte: <https://participedia.net/case/63> 
24 Fundado por Diane Horning. O grupo processou a cidade de Nova Isorque pelo tratamento dos escombros. 
25 Atual presidente e diretora executiva do Memorial e Museu Nacional de 11 de setembro desde janeiro de 2017. Greenwald 
foi anteriormente diretora do Memorial Museum / Executive e vice-presidente de exposições, coleções e educação no 9/11 
Memorial & Museu de 2006 a 2017. 
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de as famílias serem incluídas em todo o processo, aprendizado que ele teria adquirido a 

partir da falha do Freedom Center e de sua experiência com o museu do holocausto. 

Enfatizava também que ali deveria ser um local onde as pessoas teriam consciência de que 

pessoas foram mortas, um local de educação histórica com foco na atrocidade que 

aconteceu naquele local. As exibições deveriam, portanto, ter como objetivo honrar a 

memória das vítimas. 

“The memorial museum, then, is like the antithesis of the 
Freedom Center, which hadn’t planned to discuss 9/11 very 
much at all, much less memorialize its victims. To many 9/11 
Memorial Museum staffers, this was the Freedom Center’s 
fundamental misstep. ‘When you’re at the actual site of an 
atrocity, I think you are obligated to focus on what happened at 
they place’, said Alice Greenwald. (…) The Freedom Center 
‘didn’t pay attention to where it was,’ she told me. ‘I don’t think 
that, right out the gate, you can start making meaning out of it. 
You first have to attest what happened’” (Greenspan, 2013, p. 
206). 
 

Durante todo o processo, principalmente após as incontáveis mudanças de projeto e 

das decisões finais, houveram muitos protestos e muita insatisfação por parte das famílias 

das vítimas e de grande parte da população.  

De acordo com Sagalyn (2016), uma das reclamações mais recorrentes deve-se pelo 

fato de que no novo complexo não existe alguma referência às torres gêmeas. Nada foi 

mantido, exceto o nome do World Trade Center. A justificativa dada pelos realizadores era a 

intenção de que as pessoas não lembrassem do ataque terrorista ao olhar para aquela 

construção - um discurso que foi muito criticado, já que esta ideia sugeriria o esquecimento 

do que ali aconteceu.  

Outro resultado das mudanças do projeto foi a decisão de “cobrir” o local onde 

anteriormente estavam as torres gêmeas, com a construção do memorial em forma de 2 

grandes estruturas poligonais (Craven, 2019). Essa mudança causou ainda mais revolta, já 

que no conceito original as “digitais” das torres ficariam expostas e, assim, a parte da 

estrutura que restou estaria ali acessível, permitindo algum tipo de conexão subliminar.  

Por fim veio a resolução de que os restos mortais das vítimas seriam armazenados 

em um repositório em um espaço adjacente ao museu, criando uma imensa indignação já 

que, mais uma vez, a decisão supostamente teria sido tomada sem alguma consulta às 

famílias26. “The surviving families own the death” foram palavras da fundadora do grupo 

 
 
26 Os inúmeros vídeos publicados por pessoas comuns e por canais de comunicação mostra os protestos já feitos trazendo 
este tema e podem ser encontrados em diversas plataformas pela internet. Alguns dos links foram disponibilizados ao final 
deste estudo nas referências bibliográficas. Apesar disso, há relatos que dizem que em 2003 Libeskind fez uma consulta 
coletiva e a opinião ficou dividida entre as famílias. 
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WTC Families for a Proper Burial sobre essa decisão (Greenspan, 2013). 

Muitos críticos expõem ainda o discurso entonado pelo poder político, que pregava a 

necessidade urgente de fazer uma guerra como resposta ao ataque, o que se tornou 

durante muito tempo prioridade.  

Toda uma narrativa, repetidamente exposta pelos responsáveis da reconstrução, era 

considerada por muitos mentirosa e vergonhosa. A frase “Absense of towers, absense of 

truth” postada na publicação do documentário “Rebuild” 27  é apenas um dos diversos 

comentários que circulam em várias publicações e ilustra claramente uma realidade 

revoltante para grande parte da população.  

Na busca de informações sobre como foi o processo de tomadas de decisões para a 

reconstrução do World Trade Center, fica a forte impressão de que os pontos que foram 

considerados para a definição de diretrizes nos últimos anos foram essencialmente os de 

interesse econômico e político. Claro que, o fato de haver diversos proprietários diferentes 

do empreendimento, além de a necessidade de lidar o tempo todo com o choque de 

poderes, dificultou em muito a chegada a um consenso comum (Sagalyn, 2016). 

Em uma sociedade como esta em questão, na qual o país é símbolo de potência 

econômica e capitalismo, a lógica não apontava a comoção como força principal para 

conduzir o rumo que o World Trade Center tomaria.  

Para este estudo aqui, foram encontradas poucas informações sobre consultas 

públicas ou participação das famílias das vítimas durante as últimas decisões, apesar de o 

engajamento público em alguns momentos importantes28. Infelizmente, apesar da constante 

tentativa de expressão, persistência e compromisso, houve uma dissolução das decisões 

derivadas dos anseios da população, em especial às famílias e conhecidos das vítimas, em 

meio a outras questões consideradas mais urgentes.  

Em meio a uma enorme tragédia e muita tristeza, milhares de vidas perdidas têm 

seus nomes cravados no meio daquele quadrilátero cujo significado pouco fala à memória 

de um mundo que mudou tanto depois do 11 de setembro. “O desespero e a resiliência são 

motivos recorrentes na história da cidade e são regularmente espancados, duvidados, 

amaldiçoados e odiados, apenas para voltar ao glamour” (Davidson, 2017, tradução 

própria).  

Ao invés de símbolo de luta contra o terrorismo, a reconstrução foi marcada por 

 
27  Publicação na plataforma YouTube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=HzpyheliUcE&list=WL&index=9&t=0s>. Acesso no dia 15 de setembro de 2020. 
28 Dentre vários dos arquitetos cotados e participantes durante o processo em momentos diferentes, Liberkind foi destacado 
por conta das consultas constantes às as famílias das vítimas. “This ambitious, less commercial proposal (which 
Libeskind publicly called ‘Stalinist’) was the work of Think, an ad hoc international team led by Rafael Viñoly, Shigeru Ban and 
especially the late Frederic Schwartz, a civic-minded architect often called the conscience of Ground Zero, who attended every 
meeting and ceremony and spoke frequently to victims’ families. (Farago, 2014). 

http://nypost.com/2003/12/09/libeskind-pushed-ground-smear-o/
http://archrecord.construction.com/news/2014/04/140429-Obituary-Frederic-Schwartz.asp
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conflito intenso e controvérsias desde o início, com um processo de construção que se 

arrastava a cada ano, enquanto a sociedade procurava refazer-se e colocar uma expressão 

valente no WTC e no horror do 11 de Setembro. 

6.4. A memória e seus coletivos 

No cenário pós ataque é possível destacar os protagonistas de três grupos definidos 

para os efeitos desta análise:  

O primeiro e mais abrangente é representada pela nação norte-americana, que se 

sentia afrontada e violada, tomada pelo medo, pela tristeza e pela revolta;  

O segundo grupo é composta pela família, amigos, pessoas que possuem uma 

ligação afetiva próxima com as vítimas. Apesar de estes estarem muitas vezes inseridos no 

primeiro grupo, o foco ali apontava para outra direção. As lacunas tinham outra forma e 

dimensão e a necessidade de resgatar um passado sedimentado na memória dos que 

morreram no ataque e de honrá-los ocupava uma posição central nas prioridades; 

 O terceiro grupo é formado pelos empresários, investidores e o poder público. Neste 

caso, as preocupações econômicas e políticas eram elementos com enorme presença e 

força no campo das preocupações e atuavam diversas vezes como divisor de águas na 

tomada de decisões. 

Esses três grupos representam bem o choque de interesses e conformavam a 

problemática a ser resolvida pela recuperação do WTC. Seria, portanto, necessário achar o 

caminho para entender como a memória estava ali presente nos diferentes espaços de 

tempo que compreendia aquela paisagem e como ela poderia ser materializada. 

Começando pelo primeiro grupo e pelo seu elemento central: as Torres Gêmeas. 

Resgatando a alegoria trazida na introdução deste estudo de caso, poder-se-ia dizer 

que as Torres Gêmeas eram como um farol para o mundo. Como resultado de uma nova 

leitura completamente diferente, o trauma converteu-se na desorientação e no sentimento 

de que ali para sempre haveria um vazio. Esta sensação poderia inclusive ser agravada pelo 

fato da substituição das duas torres por uma única torre, um único elemento. Como 

resultado, uma mudança drástica da Skyline que durante anos incorporava umas das 

paisagens urbanas mais marcantes e características do mundo.  

A Freedom Tower – mais tarde nomeada por One World Trade Center - era maior e 

mais alta do que as icônicas Torres Gêmeas e em seu conceito procurava deixar uma 

mensagem e uma resposta: a força e a capacidade de reerguer-se daquele povo. 
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“(...) the iconic twin towers anchoring the skyline of lower Manhattan, were now 

unbearably painful ruins transformed into repositories of memory” (Sagalyn, 2016, para. 4). 

No segundo grupo, vê-se a necessidade de um elemento tangível como uma 

maneira de materializar a memória e a ausência das vítimas, como uma conexão. É 

representado pelo Memorial e posteriormente o Museu. 

O Memorial do 11 de Setembro reflete a ausência por meio das duas piscinas 

construídas sobre as digitais das antigas torres, emolduradas por painéis de aço nas quais 

foram gravados os nomes das vítimas. A construção marcada por muita polêmica até hoje é 

alvo de duras críticas e uma das decisões mais polêmicas no projeto final, a de não deixar 

as digitais das torres expostas - ou seja, fora do alcance do público - gerou inquietação e um 

sentimento de ruptura. Onde em um primeiro momento haveria a possibilidade de um 

contato físico com um fragmento do que ali existiu, como uma ligação materializada com 

aqueles que morreram no ataque, agora era impossível, inalcançável.  A partir desta 

decisão, muitas famílias se sentiram desrespeitadas e abandonadas.  

 

 

 

 

 

Figura 20 e Figura 21 : One World Trade Center. 
Fonte: The guardian 
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No museu, muitas controvérsias com relação ao que deveria ser exposto e a crítica 

de que muitas vezes ao invés de lugar de memória e de meditação cujo objetivo era de 

honrar as famílias e as vítimas, focava em mostrar a força, o patriotismo e o 

desenvolvimento de Lower Manhattan como uma lição histórica - não sobre o 11 de 

Setembro, mas sobre a história daquele lugar.  

“As someone whose family lost a loved one that day in September and has 
followed the circus like machinations at that site, I appreciate Ms. Gucwa’s 
attempt to accurately document its history. The only semantic change I feel 
is necessary is to rephrase the line "...the remains of the dead accounted 
for..." as we never retrieved remains—nor did over one thousand other 
families—and I squarely place the blame on the rush to clear the site, only to 
see it sit empty for years. 
As a designer and one who has an appreciation for architecture and urban 
planning, I am reminded of how corporatized and political this city is. It is a 
place where it is very difficult to create truly beautiful and inspiring 
architecture, the kind that should have risen at the site. I do respect the 
power of the memorial and find it's approach thoughtful and well intentioned, 
but I feel overall what has become of those "16 acres" is a hodgepodge of 
subpar buildings and disconnected forms from some architects I very much 
respect. It comes down to the classic "design by committee." A committee of 
whose many members had distorted priorities, no foresight or vision, no 
respect for the design process and above all lacked the bravery and fortitude 
to give New York City and those 2,600 souls a place with gravitas, virtue and 
graceful presence”.29 

 
29 Comentário deixado por um leitor no artigo “One World Trade Center: how New York tried to rebuild its soul”, 
publicado na versão online do The Guardian, no dia 9 de Setembro de 2014. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/cities/2014/sep/08/-sp-one-world-trade-center-new-york-rebuild-ground-zero-twin-
towers#comment-40574249> 

Figura 22: September 2011, Dedication of the National 9/11 Memorial. Fonte: David 
Handschuh-Pool/Getty Images 
Disponível em: <https://www.thoughtco.com/rebuilding-after-terror-178540> 
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O terceiro grupo seria representado pelo complexo como um todo. Aqui onde os 

interesses comerciais, burocratas e políticos chocam-se o tempo todo com o público, 

atrasando todo o processo, está os detentores do maior poder de decisão. Há, portanto, a 

enorme necessidade de resgatar a imagem de uma sociedade forte, extremamente 

desenvolvida economicamente e inabalável. O complexo como um todo deveria ser 

composto de estruturas impressionantes, imponentes e que mostrasse através da sua 

arquitetura o poder, resgatando a imagem de potência econômica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do conflito constante de interesses e do processo interminável, o que ficou ali 

de fato foi uma enorme lacuna instaurada durante processo, a qual tornou-se visível, 

materializada no resultado do novo World Trade Center (Farago, 2014). Através de 

manifestações a população tentava ditar regras, clamar pelo direito de participar, de serem 

ouvidos muitas vezes sufocados por vozes mais “altas”, mais potentes. 

A memória coletiva foi traduzida em um projeto confuso o qual, para muitos, ao invés 

de causar conforto causa incômodo até os dias de hoje, uma reflexão que vai por diferentes 

direções. 

Uma reconstrução interminável cheia de contradições que refletem a procura do 

equilíbrio entre responder à crise e manter funções vitais de saúde pública (Klitzman & 

Freudenberg, 2003).  

Figura 23: Vista de topo de um recorte do complexo. Fonte: Drew Angerer/Getty Images 
Disponível em: <https://www.thoughtco.com/what-are-they-building-ground-zero-178539> 
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Porém, poder-se-ia dizer que o resultado da reconstrução do World Trade Center é a 

tradução das muitas faces e conflitos que fizeram parte e ainda fazem do processo. E como 

disse o diretor criativo do Museu Memorial do 11 de setembro, “pode significar um choque 

de culturas, pode ser uma confissão, pode ser uma traição, pode ser a nossa justificação 

para o poder militar, pode ser tudo daquelas coisas. E na verdade eu acho que são todas 

essas coisas” (Greenspan, 2013, p. 217). 

6.5. Considerações finais 

No início dos anos 2000, era claro que no Ground Zero havia um local de trauma, 

sentimento que invadia toda a cidade e irradiava além de seus limites.  

Após algum tempo outros problemas vieram à tona, com destaque à enorme 

desigualdade social, a constante falta de impunidade para aqueles que detinham o poder 

financeiro e muita corrupção em diversos setores governamentais. Além disso, o setor 

turístico sofria cada vez mais com taxas cada vez mais baixas, acompanhadas pela 

recorrente deslocação de grande parte da população urbana para as franjas urbanas 

(Farago, 2014). 

Os problemas ganhavam mais complexidade e a resolução não estaria somente do 

âmbito do design, era preciso fazer muito mais. 

Em meio a diversos momentos de frieza e racionalidade por parte de alguns dos 

proprietários e investidores e outros que participavam do processo de tomadas de decisões, 

faltava uma nova postura capaz de ir além de projetos arquitetônicos ou urbanísticos. O 

senso de comunidade, solidariedade e sensibilidade histórica, estes tão necessários, eram 

sentimentos que aos poucos desapareciam e eram substituídos pela privatização e 

Figura 24: The Tribute in Light is illuminated on the skyline of lower Manhattan 
during events marking 9/11’s 13th anniversary. Fonte: Eduardo Munoz/ Reuters 
Disponível em: <https://theconversation.com/rebuilding-ground-zero-how-twin-
mandates-of-revival-and-remembrance-reshaped-lower-manhattan-64199> 
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monopólios, marcando a fase seguinte.  

Farago (2014), descreveu o processo como um projeto que teve várias mudanças e 

resultou em uma grande torre, algumas construções carregadas de frieza e mediocridade, 

um museu aceitável, um memorial indigno, um centro de trânsito escandaloso e inúmeros 

lugares puramente comerciais, como lojas para fazer compras.  

Estruturas impressionantes formavam um paradoxo no qual o drama, a romantização 

e a memória ali representadas eram o resultado do sofrimento. (PARHAM, 2019). 

Nos bastidores dos conflitos, um senso de urgência justificado pela ansiedade por 

restaurar a paisagem urbana e dar significado ao acontecimento. O WTC se tornara por 

anos a representação viva do espírito americano e a destruição abalou uma nação com 

feridas profundas com diversas faces e significados. 

Apesar das diversas propostas serem impressionantes e capazes de transmitir 

alguns sentimentos e mensagens, faltava humanidade para que além de um símbolo o 

Ground Zero fosse um lugar vivo (Sartwell, 2001, apud Greenspan, 2013). 

“The rebuilding of the WTC would have symbolic power. But before we 
undertake such a project, maybe we had better think about whether this is 
the particular set of symbols we want to reassert. The terrorists who 
destroyed the towers were thinking of their act as symbolic, and of the 
towers themselves as a symbol. (…) If we, too, insist on regarding the act 
symbolically, then we, too, will lose the human reality. We, too, will start 
killing people, shattering families, shattering communities as we retaliate. 
And if we insist on understanding the WTC as a symbol, we lose the battle, 
because as a symbol, the WTC does not bear thinking about. 
The pyramids were built by slave labor as the attempt of the Pharaohs to 
transcend death - that is, to overcome their bodies. The huge structures of 
ancient Rome were built by people who demanded that they be worshiped 
as gods. The World Trade Center was built by people who intended to draw 
infinite amounts of cash from the world's economies to themselves. It was a 
symbol of greed, pride, and oppression, which is why terrorists flew planes 
into it. We had better insist that the tragedy here was the destruction of real, 
particular human beings, and not of millions of tons of concrete and steel” 
(Sartwell, 2001). 
 

Figura 26: Torres Gêmeas antes do 11 de Setembro 
Fonte: freeimages.com 

Figura 25: Nova Skyline com o One World Trade Center. 
Fonte: Alex Trautwig/Getty Images News Collection/Getty 
Images 

 



54 FCUP 
Memória como força motriz na recuperação de paisagens culturais 
 

7. MARIANA - SOB A LAMA, UM MAR DE MEMÓRIAS  

O rompimento da barragem do Fundão, localizada no distrito de Bento Rodrigues, 

município de Mariana (MG/Brasil), foi uma das maiores catástrofes que o país já 

testemunhou, culminando no vazamento de dois milhões de metros cúbicos de água e 

argila, além da morte de 19 pessoas (Gonçalves, 2018)30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 “Lamentavelmente, em 25 de janeiro de 2019, Minas Gerais (o Brasil e o mundo) se viram diante de mais um extenso e 
devastador ergoecocídio, em Brumadinho, na bacia do Rio Paraopeba/São Francisco”. (Pinheiro, Polignano, Goulart & 
Procópio, 2019, p. 15) 
 

Figura 27: Localização de Mariana. Fonte: 
Alan Lane De Melo 
 

Figura 28: Área afetada. Fonte: 
Folha UOL 
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As consequências incluíram a perda de terras férteis – em uma área caracterizada 

essencialmente pela agricultura familiar -, a contaminação de cursos de água em um raio de 

500km e vários outros danos de grande nível de complexidade, compreendendo relações 

ambientais, sociais, políticas, psíquicas e históricas.  Estes, em grande parte, são 

considerados irreparáveis e permanentes, como a perda de vidas e ecossistemas (Pinheiro 

et al. 2019). 

 Neste tópico, faremos uma análise histórica, de modo a entendermos como se deu o 

incidente e as consequências deste desastre. Em seguida será feito um estudo sobre o 

trabalho de recuperação que está sendo desempenhado, identificando quais diretrizes foram 

tomadas e qual é o papel da memória no processo como um todo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Entendendo o problema: Histórico e conflitos  

Mariana é um município localizado no Estado de Minas Gerais, região Sudeste do 

Brasil, sendo amplamente conhecida pelo seu patrimônio histórico, com um acervo 

arquitetônico colonial-barroco e cultural e de enorme valor para o país. Tendo o turismo 

como uma de suas principais atividades econômicas, a cidade foi uma das mais importantes 

no ciclo do ouro dos tempos coloniais. A região é também fortemente explorada pela 

extração de minérios, sendo também economicamente dependente desta atividade. 

 “Com mais de 300 anos de existência, Bento Rodrigues foi um importante 
centro de mineração durante o século XVIII, fazendo parte da conhecida 

Figura 29: Igreja São Pedro dos Clérigos, Mariana (MG), julho de 2016. Fonte: Fabiano Grassano - arquivo de viagem 
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rota da Estrada Real1. A comunidade abrigava igrejas centenárias com um 
importante acervo de arte sacra, ruínas arqueológicas, uma rica paisagem 
natural e toda a imaterialidade figurada na rotina do dia a dia, na dinâmica 
das relações dos moradores com o espaço, nas tradições locais, nos 
saberes tradicionais, na tessitura que delimita o ethos do que é ser morador 
de Bento Rodrigues. A vivência de gerações de famílias e o núcleo 
existencial de pessoas foram os fatores que tornaram a comunidade de 
Bento Rodrigues um espaço de memória pulsante” (Silva & Faulhaber, 
2020, p. 3) 

A barragem de rejeitos conhecida por “Fundão” era localizada a 35km do centro 

histórico de Mariana, tendo o seu rompimento ocorrido no dia 5 de novembro de 2015. A 

lama invadiu a cidade e atingiu o Rio Doce, prejudicando o abastecimento de água de vários 

municípios dependentes da bacia. Diversas vilas e cidades foram atingidas pela enxurrada, 

com destaque para os distritos de Bento Ribeiro e Paracatu de Baixo, que foram inundados 

pelo mar de rejeitos (Espindola, Nodari & Santos, 2019). 

Em um primeiro momento, o evento foi anunciado como um acidente, evoluindo o 

seu entendimento para ser tratado como uma tragédia e, finalmente, como crime. Este 

último veredicto foi fator agravante para os danos psicossociais causados aos habitantes, 

como o trauma, a sensação de insegurança e o medo31 (Brasil, 2011). 

 
31 O Guia de Preparação e Resposta ao Desastre do Ministério da Saúde, Brasil, 2011 

Figura 31: Mar de lama. Fonte: Jefferson Vasques, blog "eu 
passarin" 

Figura 30: A lama invade a cidade Fonte: Portal conexão 
planeta 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-81222020000100209&script=sci_arttext#fn01
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Algumas culturas nativas que viviam na região, como os Borum, ou Krenaks 32 , 

passaram por um processo de perdas ainda mais profundas e sombrias, quando foram 

revividas memórias dos tempos coloniais e até mesmo da ditadura. Estes foram marcados 

pelo extermínio da população e da língua dessas culturas e, com a tragédia de Mariana, os 

Borum testemunharam suas terras e cultura serem novamente afetados, incluindo a 

interrupção de rituais de purificação, da irrigação de suas lavouras, a caça, a pesca e a 

socialização. Incluídos na categoria de “danos espirituais”, estes juntam-se às perdas 

materiais, sociais e ambientais, como consequência do desastre (Molinari, 2009). 

Como fator agravante nas comunidades atingidas, um fato lamentável que marcou o 

caso foi a hostilização das famílias das vítimas, resultado do conflito pela grave crise 

econômica e social que se instaurou. Isso deveu-se pela culpabilidade das empresas 

responsáveis do rompimento da barragem, que tiveram suas atividades parcialmente 

interrompidas, enquanto as denúncias são investigados pelo Ministério Público e o processo 

corre na justiça. Devido à dependência da região das atividades de mineração, as quais 

eram desempenhadas pela Samarco (empresa principal responsável pela construção e 

 
32  Borum ou Krenak é uma das etnias indígenas que ocupavam a região leste do Brasil, distribuídos, sobretudo, ao longo da 
bacia do rio Doce. São conhecidos também por Aimorés, nominação dada pelos Tupí, e por Grén ou Krén, sua auto-
denominação. Botocudo é um termo pejorativo que os colonizadores utilizavam, aludindo ao imapó, seus adornos labiais e 
auriculares. Fonte: Mar de Lama da Samarco na Bacia do rio Doce – Em busca de respostas. 2019 
 

Figura 32: A cidade tomada pela lama. Fonte: Lincoln Zarbietti - convocatória ARFOC MG 
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manutenção da barragem), a crise se agravava cada vez mais e os ânimos dia pós dia eram 

ainda mais afetados (Santos, Carvalho & Ribeiro, 2019).  

Outra consequência após o rompimento da barragem foi o frequente surgimento de 

vários problemas de saúde na população, físicos e psicológicos, além de dependências e de 

novas configurações familiares. Tudo isto resultou muitas vezes em uma desestruturação 

generalizada (Fernandes, 2019). 

A poluição do mar, resultante da invasão pelos rejeitos da bacia rompida causará 

danos por mais ou menos cem anos, segundo ambientalistas que participam da 

investigação dos impactos na região (Possari, 2018).   

De acordo com a ONU, desastre é caracterizado por "uma grave interrupção do 

funcionamento de uma comunidade ou sociedade, como resultado da combinação de 

exposição a uma ameaça, presença de condições de vulnerabilidade e a incapacidade 

dessas comunidades em lidar com essa situação a partir de recursos próprios (UNISDR, 

2009). O incidente em Mariana é claramente o retrato de um desastre que irradia em todas 

as suas dimensões por definição. 

A reconstrução da comunidade está sendo feita na chamada Lavoura, área 

localizada a 9km do antigo Bento Rodrigues. A decisão do local foi feita pelos próprios 

moradores por meio de uma votação, ocorrida seis meses após o rompimento da barragem 

(Possari, 2018).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Ministério público, o risco do rompimento da barragem do Fundão 

foi anunciado à mineradora responsável anos antes do desastre e nenhuma medida cautelar 

foi tomada. Várias falhas na construção e no processo de aprovação pelos órgãos 

responsáveis, incluindo o tempo curto de aprovação (a qual se deu mesmo com a falta de 

Figura 33: Índios da Aldeia Krenak preocupados com a morte lenta do rio, elemento 
importante na cultura e na sobrevivência da aldeia. Fonte: Lincon Zarbietti. Jornal O Tempo 
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vários documentos requisitados), indica os diversos erros que culminaram no maior desastre 

que o país testemunhou (Santos, 2018). 

“É importante destacar que o problema do desastre é um dos aspectos de 
uma problemática histórica e estrutural do estado de Minas Gerais e do 
Brasil, relacionada a diversos aspectos como a dependência econômica da 
mineração, o lugar das multinacionais na economia e Estado brasileiro, as 
relações de trabalho, as fragilidades dos processos de licenciamento e 
fiscalização ambientais, a desigualdade que marca a experiência de grupos 
sociais como os pequenos agricultores e agricultoras rurais, ribeirinhos, 
comunidades indígenas e quilombolas e outros”.  (Borges, Oliveira, 2019, 
pp. 200-201). 

As várias denúncias investigadas pelo Ministério Público incluem, além de aquelas 

feitas contra as empresas responsáveis pelas atividades associadas à barragem, a 

conivência do Estado, que permanece ao lado das mineradoras e, em um jogo político, 

fizeram um acordo que resultou na Fundação Renova (Borges & Oliveira, 2019), que em seu 

portal oficial33 define-se por ser  

“a entidade responsável pela mobilização para a reparação dos danos 
causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). 
Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, resultado de um 
compromisso jurídico chamado Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC). Ele define o escopo da atuação da Fundação Renova, que 
são os 42 programas que se desdobram nos muitos projetos que estão 
sendo implementados nos 670 quilômetros de área impactada ao longo do 
rio Doce e afluentes. As ações em curso são de longo prazo”.  

Em entrevista conduzida no Projeto Manuelzão34 em 05 de janeiro de 2017, Thiago 

Alves, Jornalista e militante do MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens, relata que tal 

acordo foi feita sem qualquer consulta às vítimas do crime e aponta o estranhamento diante 

de uma situação na qual um réu entra de acordo com outro possível réu, que é o Estado, 

para decidir o futuro da vítima. Como resultado, tem-se uma fundação financiada pelas 

próprias empresas responsáveis pelo desastre e pelas violações de direito humanos 

decidem questões como o valor das indenizações por meio de acordos que, caso não sejam 

aceitos “pelos atingidos e indiretamente impactados, esses podem utilizar advogados 

custeados pela própria Fundação para processar ela mesma. Esse mecanismo viola 

frontalmente as garantias do devido processo legal” (Polignano, Silva & Bastos, 2019, p. 83). 

O Movimento dos Atingidos por barragens é uma organização que nasceu como fruto 

de um longo trabalho de construção coletiva.  

“Por não aceitarmos injustiças, a destruição da natureza e termos certeza 
de que podemos viver de uma forma melhor, nós nos organizamos e 

 
33 Fonte: https://www.fundacaorenova.org/ 
34  O Projeto Manuelzão é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que luta por melhorias nas 
condições ambientais para promover qualidade de vida, rompendo com a prática predominantemente assistencialista. Fonte: 
https://manuelzao.ufmg.br/ 
 
 

https://www.fundacaorenova.org/sobre-o-termo/
https://www.fundacaorenova.org/sobre-o-termo/
https://manuelzao.ufmg.br/
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lutamos, com muito sacrifício, enfrentando inimigos poderosos que só nos 
exploram, oprimem e nos expulsam de nossas comunidades”. (Movimento 
dos Atingidos pos Barragens)35. 

Em meio a um processo turbulento, que ocorre em uma sociedade marcada pela 

impunidade e pela corrupção, os atingidos da bacia se movimentam em buscas de uma 

solução para os problemas do processo de reparação, agora na luta para o recebimento das 

indenizações, em meio a muitas falsas promessas. (Movimento dos Atingidos por 

Barragens)36. 

Em entrevista à Agência Brasil, Helder Magno da Silva, procurador do Ministério 

Público Federal, declara que “A Fundação Renova no papel é uma entidade independente. 

Mas na nossa visão, ela não tem mostrado essa independência diante das empresas”37. 

7.2. O diagnóstico, a reconstrução e a reorganização social 

No processo de tomada de decisão no caso de desastres, devem ser consideradas 

as especificidades de cada realidade social, com intervenções individuais e coletivas. Essas 

medidas são essenciais para que seja uma leitura ampliada no tratamento psicopatológico 

da comunidade, trabalhando no sentido da preservação da saúde mental (Santos et al., 

2019). 

No trabalho de intervenção em terras afetadas por eventos como o ocorrido em 

Mariana, é importante que seja feita a análise cuidadosa da estrutura e dinâmica social para 

que finalmente se chegue nem sua interpretação territorial. 

Com um processo extremamente problemático, no qual as decisões eram feitas 

visando somente os interesses das empresas responsáveis pela Barragem do Fundão, 

mineradoras e pelo Estado, a comunidade se organizou, juntamente com instituições 

públicas competentes, lutando e exigindo assessorias técnicas, audiências públicas e 

assembleias das comissões dos atingidos. (Movimento dos Atingidos por Barragens). 

Em depoimento para este estudo, Mariana Cretton, arquiteta e urbanista que 

trabalhou na reconstrução, expõe que as decisões sobre o reassentamento eram feitas de 

maneira vertical pela Renova, sem consulta às famílias, com processos falsamente 

participativos. Aproveitando pela condição frágil da comunidade, a fundação manipulava a 

população para que as propostas fossem aceitas. Apesar de algumas medidas serem feitas 

 
35 Fonte: https://mab.org.br/quem-somos/ 
36  Disponível em: <https://mab.org.br/2020/05/11/funda-renova-e-viola-aos-direitos-indeniza-relacionada-com-renda-e-
trabalho/> 
37  Publicado por Léo Rodrigues. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-02/justica-de-minas-
bloqueia-r-75-milhoes-da-fundacao-renova> 
 

https://mab.org.br/quem-somos/
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dentro do âmbito coletivo, estas eram insuficientes em Bento Rodrigues e Paracatu de 

Baixo, diferente do processo ocorrido em Gesteira, que desde o início foi feito pela 

comunidade e contou com acessoria técnica. “A Renova contratava as terceirizadas e fazia 

reuniões com apresentações de propostas já prontas, com casas modelo, nas quais haviam 

muitas vezes problemas como terrenos de topografia extremamente acidentada, péssimo 

aproveitamento, no qual as pessoas perdiam muita área útil de plantio, criação de animais 

etc. Somente depois de muitas brigas, os atingidos conseguiram o direito de participar dos 

projetos, contando com arquitetos de modo que estes fossem feitas de maneira individual de 

acordo com as necessidades e desejos de cada atingido”. 

Por determinação do Ministério Público, a reconstrução de Mariana deveria ser feita 

de maneira coletiva e, após estudos de viabilidade da área escolhida, seria iniciado o projeto 

urbanístico para a reconstrução dos distritos. Este processo ocorreria juntamente com os 

moradores, que participaram da definição dos locais das casas, praças, escolas, áreas de 

lazer, igrejas e postos de saúde (Andrade, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro momento, chamado de “período emergencial”, as ações realizadas 

incluíram escutas coletivas, visitas domiciliares e atendimentos individuais feitos por uma 

equipe multidisciplinar formada por psicólogos, arquitetos e advogados, entre outros. Estas 

ações foram “orientadas pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Política 

Nacional de Saúde Mental, abarcando as diferentes necessidades da população”. (Santos & 

Rossi, 2017, apud Santos et al., 2019, p. 192). 

Como resultado de uma primeira pesquisa feita pelas equipes de saúde mental, 

constatou-se principalmente: o não reconhecimento desse novo espaço, a dificuldade de se 

orientar, a insegurança em circular pelo território, a baixa interação social, o distanciamento 

Figura 34: Casa invadida pela lama. Fonte: Osvaldo Santos - 
convocatória ARFOC MG 

Figura 35: Brinquedo deixado para trás. 
Fonte: Catarina Barbosa - convocatória 
ARFOC MG 
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dos vínculos afetivos e redes sociais, a perda de trabalho e de atividades e o estranhamento 

urbano versus rurais como resultado da realocação das famílias (Santos et al., 2019). 

O prazo para a conclusão das obras, definido inicialmente pela justiça, era agosto de 

2020 e foi adiado, posteriormente, para dezembro de 2021. Segundo a Fundação Renova, o 

processo de construção coletiva e deliberação das definições para tomada de decisões 

(estabelecidos nas diretrizes do reassentamento definidas com a comunidade, comissão de 

atingidos e a assessoria técnica) influenciam fortemente na definição dos prazos e na 

necessidade de ampliação dos mesmos.  

Apesar desta justificativa, o trabalho feito pela coordenação é frequentemente 

questionado, em um processo repleto de imprecisões, incluindo a negligência com relação 

às medidas de compensação e outras questões ambientais, como a denúncia feita pelo 

Ibama38 sobre o ”gasto adicional de R$ 570 milhões no escopo da aplicação do plano de 

atividades da Samarco, para a contenção e manejo de rejeitos, a gestão da qualidade do ar, 

a gestão de áreas contaminadas” (Gazzinelli, 2019, p. 274). 

A despeito de tantos conflitos e após muitas disputas e algumas vitórias 

significativas, a reconstrução de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo conta finalmente com 

um processo participativo na tomada de decisões, incluindo reuniões coletivas entre a 

população e equipe técnica, além do atendimento individual das famílias. Em projetos 

individualizados, arquitetos e psicólogos trabalham na tradução das memórias e das 

sensações que habitam nelas, para que possam ser identificados pontos positivos e 

negativos, pontos importantes e indispensáveis ou incômodos, de modo que o resultado 

desta equação possa ser materializado em forma de um projeto arquitetônico. O ponto mais 

importante no processo é o engajamento das famílias e o reconhecimento nesse novo 

espaço como ator ativo e, portanto, as famílias têm a oportunidade de relembrar, fazer 

sugestões de melhorias, com autonomia para tomar decisões (Oliveira, 2019). 

Os projetos devem seguir as áreas originais da casa, com um tamanho mínimo de 

área construída e de lote e a equipe de projetos deve seguir as definições feitas juntamente 

com as famílias, considerando também as relações de vizinhança e as mudanças ocorridas 

nos últimos cinco anos. Estas referem-se à reestruturação familiar, conflitos, nascimentos, 

mortes, divórcios etc., com a possível demanda de alterações nos projetos. Além disso, é 

feito também um trabalho com relação às propriedades rurais não atingidas pela lama de 

rejeitos, mas cujas produções foram também afetadas. Outra determinação é que deve ser 

feito paralelamente a revitalização ambiental em toda a área atingida, incluindo a 

 
38 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 



FCUP 
Memória como força motriz na recuperação de paisagens culturais 

63 

 

renaturalização do rio Gualaxo do Norte, um dos principais afluentes do rio Doce (Oliveira, 

2019). 

 “Conforme foi acordado, o desenho das casas deve levar em conta o 
desejo dos atingidos. Para elaborar os projetos, a Fundação Renova 
montou uma equipe de mais de 20 arquitetos. A entidade afirma que 130 
desenhos já foram desenvolvidos e 63 deles estão protocolados na 
Secretaria Municipal de Obras aguardando obtenção do alvará de 
construção. ‘Cada residência precisa de uma autorização e o protocolo só 
pode acontecer após a aprovação final da família’, informa a Fundação 
Renova” (Rodrigues, 2019). 

O trabalho de reconstrução feito em Mariana é uma experiência inédita no Brasil, 

pela sua complexidade, sendo um processo que envolve vários detalhes, obstáculos, idas, 

vindas e muitos aprendizados. O maior desafio na estruturação de um sistema 

completamente participativo é, além de lidar com as famílias submetidas a condições 

extremamente traumáticas e diversos outros danos psicológicos, a necessidade de 

enfrentamento, pelas vítimas, de constantes conflitos e batalhas na justiça, com uma 

realidade ainda marcada pela ainda impunidade. 

Segundo Ana Paula Emídio, arquiteta e urbanista que participou do trabalho de 

recuperação e foi entrevistada para este estudo, existe uma grande insatisfação entre os 

atingidos, estes que, a despeito dos interesses da Fundação Renova, são articulados 

politicamente e se movimentam constantemente, lutando na busca de seus direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de assegurar o diálogo entre os moradores e todos os outros atores 

incluídos no processo, foram formadas as “Comissões de Atingidos”, compostos por 

moradores locais que foram eleitos pelas comunidades atingidas, para representar seus 

interesses, e tudo é decidido por meio de assembleias: área do reassentamento, projetos, 

diretrizes e metodologias etc. 

Figura 37: Impacto ambiental no Rio Doce. Fonte: 
Gabriel Lordello 

Figura 36: A lama e o rio. Fonte: 
Gabriel Lordello - convocatória 
ARFOC MG 
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Outro grande desafio no processo é a adaptação das famílias a uma nova vida, mas 

é também o ponto mais importante para que seja validado todo o trabalho. Para isto, a 

Fundação deve prever o acompanhamento das comunidades durante no mínimo dois anos 

após a mudança ser concluída para cada casa. De acordo com a antropóloga Bianca 

Pataro, parte da equipe que trabalha na reconstrução, “os conflitos que surgem nessas 

relações podem até atrasar um pouco o andamento das obras, mas o processo participativo 

é o que dará aos reassentados um sentido de pertencimento ao lugar” (Revista Dois 

Pontos). 

7.3. O papel da memória 

O trabalho de recuperação de Mariana, após muitas batalhas, conflitos e a 

intervenção constante do Ministério Público Federal, tem finalmente como característica a 

tentativa de reconectar a identidade, perdida após o rompimento da barragem do Fundão e, 

por meio de memória coletiva e individual, restabelecer o sentimento de pertencimento 

enquanto indivíduo e tecido social. 

Por meio de ressignificações na relação da comunidade com o patrimônio perdido, a 

memória afetiva funciona como ferramenta, capaz recompor o intangível e manter vivas as 

identidades ainda ligadas ao antigo espaço, agora desterritorializado (Silva & Faulhaber, 

2020). 

O trabalho de resgate de memórias que, mesmo individualizadas, conectam com a 

comunidade e como a paisagem como um todo, permitem traçar vários mapas mentais, que 

podem ser traduzidos em elementos essenciais para o entendimento e a estruturação do 

novo espaço. Para isto, após a escolha do novo terreno pela própria comunidade foi feito um 

trabalho de intenso diálogo com a população, no intuito de entender as expectativas e os 

desejos do que seria sido construído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Pescadores sem trabalho. Comunidade 
Ribeirinha Maria Ortiz. Colatina. Espírito Santo. 
20.11.2015. Fonte: Leonardo Merçon. Últimos Refúgios 
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Durante o estudo eram feitas basicamente três perguntas, segundo a Fundação 

Renova: “O que tinha em Bento (no âmbito individual e coletivo)? O que eu tinha e quero 

manter? O que eu não tinha e gostaria de ter agora no reassentamento?” (Revista Dois 

Pontos). Com base neste modelo, esperava-se entender os espaços físicos e como as 

diversas relações se apresentavam no antigo território em forma de afeto, hábitos, tradições, 

modos de vida e espaço social e de vizinhança.  

De acordo com o cientista social Maurício Mirra, longas conversas com os moradores 

focaram na importância do diálogo como ferramenta para a construção da compreensão, e 

não somente para escuta e difusão de informação, resultando em um processo transparente 

e sintonizado com os interesses da comunidade (citado em Revista Dois Pontos). 

Gonçalves (2015) usou o termo “consciência de identidade” para descrever o 

processo, no qual é feito o uso do sentimento de perda para a organização de defesa da 

cultura e manutenção do território, possibilitando o estabelecimento de uma relação de 

afetividade da comunidade com Bento Ribeiro.  

Mais uma importante iniciativa, que contribuiu imensamente para a garantia de 

direitos e a reconfiguração da comunicação da população, foi a criação do Jornal A Sirene39, 

feito “pelos atingidos e para os atingidos”. Esta tornou-se uma poderosa ferramenta para dar 

voz à comunidade, apoiada na preservação das memórias, e, por meio destas, possibilitou a 

reconstrução da identidade rompido no processo de desterritorialização. (A Sirene: para não 

esquecer, 2016, p. 2). 

Foi importante no processo, também, o reconhecimento da importância da 

compreensão daquela paisagem e do poder territorial sobre aquela cultura, evocando “a 

emoção ligada ao patrimônio em que a memória e a ideia de pertencimento contribuem para 

repensar o passado, ao mesmo tempo em que trazem uma expectativa de futuro enraizado 

nesse passado” (Silva & Faulhaber, 2020, p. 5). 

A reconstrução da memória coletiva em Mariana é feita por meio da união de vários 

elementos, existentes nas inúmeras memórias individuais dos atingidos, que se entrecruzam 

naquele mesmo lugar e tem como cenário a mesma paisagem e suas múltiplas 

significações. Por meio do compartilhamento destas memórias, é feito o reconhecimento de 

cada personagem que faz parte da história da comunidade. O trabalho feito em Mariana 

inclui, também, a conscientização da importância de um patrimônio carregado de emoções, 

 
39  Publicado desde fevereiro de 2016, é produzido pelos próprios atingidos, veiculando relatos sobre as dificuldades 
enfrentadas e, também, denúncias sobre a Samarco e suas controladoras, esclarecimentos para as comunidades atingidas e a 
troca de experiências entre os antigos vizinhos. Fonte: Jornal A Sirene <http://jornalasirene.com.br/sobre> 
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agora materializado em formato de ruínas, na luta da preservação dos elementos do 

território atingido e das tradições ali construídas. Esta é feita igualmente por meio da 

preservação da relação viva entre a memória coletiva e dos elementos estruturadores da 

paisagem (Silva & Faulhaber, 2020). 

Em uma longa história de resistência, lutas e conquistas, nasce aos poucos a nova 

Bento Ribeiro, como resultado da manutenção desta relação e da tradução em elementos 

tangíveis na nova paisagem, e a antiga Bento torna-se um lugar de memória e de 

reconhecimento, e não de esquecimento, para a conservação da identidade construída no 

passado, que dá significado à comunidade. 

 “As identidades dos atingidos encontram-se enraizadas nas ruínas do 
antigo Bento. As ruínas, por si só, têm a natureza de retorno a um passado 
perdido e funcionam como ferramenta que possibilita a imersão no passado 
ligado a ela, bem como o entendimento desse passado. As ruínas de Bento 
Rodrigues são o registro histórico de outros tempos que se perderam e que 
não voltarão mais a existir. Cumpre o seu papel de testemunho e de narrar 
parte da história da tragédia e dos seus desdobramentos que se seguirão 
no ‘Novo Bento’. Como lugar de memória, carrega em si uma carga 
simbólica do patrimônio da comunidade de Bento Rodrigues, capaz de 

proporcionar uma ‘volta’ ao passado“ (Silva & Faulhaber, 2020, p. 12). 

7.4. Considerações finais 

Um dos resultados possíveis de uma nova configuração - em vários níveis em uma 

sociedade afetada por tantos problemas após uma catástrofe - é a reorganização social e a 

“ressignificação e (re)produção de identidades coletivas e individuais” (Noal et al., 2016). 

É neste ponto que a equipe dos profissionais em Mariana tem trabalhado, explorando 

diversos aspectos em níveis territoriais e coletivos: identificando os espaços potenciais de 

ressignificação para promover o fortalecimento da comunidade e utilizando estes como 

instrumentos para criar diretrizes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Vestígios. Fonte: Bruno Bou Haya. 
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É comum que, nesse processo de adaptação existam inúmeras desordens sociais, 

conflitos, rupturas, num movimento cíclico que perpetua o sofrimento. Portanto, é necessário 

o trabalho de acompanhamento de perto no processo de reconhecimento, de modo que 

sejam desenvolvidos a empatia e a sensibilização e possibilitando a recuperação da 

comunidade como um todo. No tecido social, um indivíduo pode somar forças para lutar por 

mudança, por justiça, ao invés de simplesmente resignar-se e cronificar a dor (Santos et al., 

2019).   

Além disso, é importante que esses eventos funcionem como uma oportunidade de 

rever valores e prioridades, de modo que a mudança possa inspirar outras sociedades, para 

que eventos trágicos possam ser evitados com maior frequência, como uma “construção de 

uma democracia socioambiental” (Junior, 2019, p. 297). 

A partir da sensibilização como indivíduo e como comunidade com o sofrimento do 

próximo, é possível reconhecer a posição central da dor das vítimas, transformando a dor 

em resiliência.   

8. CHERNOBIL, UNIÃO SOVIÉTICA: O AFASTAMENTO 

Com toda certeza uma das maiores catástrofes que o mundo testemunhou e cujas 

consequências tinham um potencial tão grande de destruição que poderiam resultar na 

extinção da ocupação de uma área que compreendia países inteiros, com uma explosão 

sentida em um raio de mais de 1000 km. 

A Usina Nuclear de Chernobil, localizada em Pripyat, na antiga União soviética e 

atualmente na Ucrânia, sofreu uma explosão ocorrida em um dos seus reatores entre os 

dias 25 e 26 de abril em 1986, esta considerada o maior acidente nuclear da história 

(Tchertkoff, 2016). 

Com material altamente perigoso, exposto após a explosão, a população ficou em 

risco eminente de contágio. Tal fato foi agravado pelo descaso e irresponsabilidade das 

partes responsáveis e de governantes, que tentavam “abafar” e encobrir os erros ocorridos e 

a gravidade da situação (Tchertkoff, 2016). 
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8.1. Histórico, decisões e intervenções 

Um teste de segurança desastroso, feito às pressas e de maneira desajeitada e 

negligente, como resultado do egocentrismo e da ganância dos responsáveis foi o início do 

desastre. 

Doses letais de radiação resultou em várias mortes e na necessidade de extermínio 

de todos os animais da área camada de “zona de exclusão”, em uma área que deveria ser 

evacuada por mais de 20 mil anos. Os impactos do incidente foram além das fronteiras, de 

modo que a contaminação mesmo em níveis menores atingiu praticamente toda a Europa 

(Blakemore, 2019). 

A verdade é que, embora Chernobil ser considerado um acidente pelo fato de que a 

explosão não foi feita intencionalmente, ele também foi produto de uma enorme 

incompetência, negligência, proteção politica e uma enorme indiferença para com a 

população.  

“The literature on the subject is pretty unanimous in its opinion that the Soviet system 

had taken a poorly designed reactor and then staffed it with a group of incompetents” 

(Gessen, 2005, abud Aleksiévitch, 2016). 

No intuito de proteger a sua reputação, o sistema soviético optou por acobertar a 

gravidade do ocorrido. Assim, durante os primeiros dez dias cruciais, quando o núcleo do 

reator queimava e liberava um fluxo constante de altamente radioativo material para a área 

circundante, as autoridades alegavam que a situação estava sob controle (Aleksiévitch, 

Figura 40: A cidade-fantasma de Pripyat, na Ucrânia, trinta anos após o desastre de Chernobil. Fonte: BBC 
international 
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2016).    

Uma semana após o acidente, embora se recuse a admitir para o mundo que algo 

realmente sério estava acontecendo, os soviéticos finalmente evacuaram a área. Foram 

feitas inúmeras tentativas para controlar o fogo, comprometendo a saúde e custando a vida 

de vários trabalhadores, bombeiros e voluntários mesmo após o fogo cessar, no trabalho da 

limpeza dos detritos radioativos. Ali, os soviéticos jogavam homens destreinados e 

desprotegidos no reator, e algumas semanas após estes morriam, corroídos pela radiação 

de uma morte tomada pelo horror. E hoje tem-se certeza que se não fosse por estes 

homens, verdadeiros heróis, as consequências seriam infinitamente piores (Aleksiévitch, 

2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Para os 

sobreviventes, incluindo a população local e aqueles que trabalharam no combate e na área 

ajudando a resolver o problema, várias consequências para a saúde, incluindo o aumento 

da frequência de vários tipos de Câncer, como a de tireoide (Rosenthal, 2005), além de 

vários tipos de mutações frequentemente presentes nas crianças (Bennett, 2007).  

“As a result of the perpetual presence of small doses of radiation, the 
number of people with cancer, mental retardation, neurological disorders, 
and genetic mutations increases with each year” ("Chernobyl" Belaruskaya 
entsiklopedia, apud Aleksiévitch, 2016, p. 2). 

Apesar de um tempo estimado de milhares de anos até que a área pudesse ser 

ocupada, algumas pessoas optaram por ficar, enquanto alguns dos que se mudaram dali 

Figura 41 e  Figura 42: A Usina. Fonte: Glenn Meling 
Disponível em: <https://www.glennmeling.com/chernobyl-pripyat/> 
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decidiram voltar após de alguns anos após a evacuação. 

Em 1986, foi registrado altos níveis de radiação na Polônia, Alemanha, Austria, 

Romênia, Suíça e norte da Itália. Alguns dias depois, registrou-se também na França, 

Bélgica, Holanda, Inglaterra e norte da Grécia, Israel, Kuwait e Turquia. Partículas de gás 

viajaram pelo globo terrestre e foram registrados no Japão, Índia, Estados Unidos e Canadá. 

Em uma semana, Chernobil não era mais um problema somente da União Soviética, era um 

problema mundial40 (Aleksiévitch, 2016). 

Caracterizado por um eco-desastre, o incidente em Chernobil trouxe ao mundo de 

uma maneira muito clara a certeza do potencial de destruição da atividade humana em uma 

relação com a natureza e o grau de complexidade existente em cada decisão durante cada 

movimento nesse convívio (Mirnyi, 1999). 

O processo de evacuação foi caracterizado por muito medo, em um movimento 

agravado pelo desconhecimento sobre que estava acontecendo e o que viria em seguinte. 

Em uma catarse sem fim, a emoção era extremamente desconhecida e um tanto solitária, já 

que o único evento que incluía atividade radioativa daquele porte conhecido anteriormente 

foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki.  

No caso de Chernobil, muito dali parecia imprevisível e a esperança na ciência 

fraquejava e permeava em meio aos conflitos políticos. De repente, uma população teve que 

deixar tudo para trás para sempre, sem chances de voltar. Às pressas, a população foi 

realocada na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia e a zona de exclusão permaneceu inabitável em 

vários aspectos (Aleksiévitch, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 "The Consequences of the Chernobyl Accident in Belarus." Minsk, Sakharov International College on Radioecology 
 

Figura 43: Intervenção em 2016: Sarcófago protetor começa a ser movido em direção ao reator. 
Fonte: Ukranian News 
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Segundo Sergii Mirnyi, Chernobil “possui a 'cauda' mais desenvolvida de 

consequências possíveis (ecológicas, técnicas, médicas, econômicas, jurídicas, sociais, 

políticas e culturais)”.41 

Anos depois, com a evolução da tecnologia, foi feita uma limpeza radioativa e em 

1996 foi construído um sarcófago para cobrir o último reator, com a ajuda de robôs e 

helicópteros (Ogonyok magazine, No. 17, April 1996, abud Aleksiévitch, 2016). 

 Mais recentemente, houve uma nova intervenção mais recente na usina, em 2016, 

incluindo uma nova cobertura para o reator de Chernobil, uma cápsula protetora feita de 

aço, capaz de impedir o vazamento de material radioativo pelos próximos 100 anos 

(Ukranian News, via DW Brasil). 

Porém, a realidade é que, mesmo após da limpeza profunda, resultando em uma 

redução de milhões de vezes da radiação na zona afetada - se compararmos com os 

primeiros dias após a explosão -, na mente de muitas pessoas o medo mantém-se presente 

como se nada tivesse mudado e o lugar oferecesse exatamente o mesmo perigo décadas 

após a explosão. A percepção humana, associada à imaginação em uma mente habitada 

pelo medo, precisa também ser descontaminada.42  

8.2. A construção da educação e a reconstrução da identidade 

por meio da memória 

Em meio a um contexto que tem por herança a desconfiança e o medo, surgiu a 

necessidade de um processo de educação e informação através da possibilidade de visitar 

Chernobil. Um projeto de Sergii Mirnyi, um tour guiado no qual as pessoas podem visitar e 

aprender sobre a história do desastre da usina e a evolução do que aconteceu no local 

durante todos os anos após a explosão. 

“(...) cada vez, quando ao final do dia eu, juntamente com um grupo de 
visitantes, deixo a Zona, sinto algo semelhante ao que senti, expulsando a 
coluna de radiação armiks em 1986: que depois do meu turno um pouco 
mais de pessoas ficaram mais seguras e o mundo um pouco diferente - um 
lugar um pouco mais limpo e melhor” (Mirnyi)43. 

Além disso, o antigo Energetik, centro cultural, hoje é um memorial para a evacuação 

de Pripyat, que se tornou um espaço de desorientação, assombrado por traumas, dúvidas e 

um imenso vazio físico e emocional (Eckardt, 2011). 

 
41 Chernobyl as a Model Case of an Eco-Disaster 
42  Artigo publicado pelo CHERNOBYL TOUR®, projeto de Sergii Mirnyi, comandante do pelotão de reconhecimento de 
radiação de Chernobil, foi citado por sua coragem e heroísmo pelo comandante da área militar de Kiev. Disponível em: 
<https://www.chernobyl-tour.com/sergii_mirnyi_en.html>. Acesso em 12 de agosto. 2020. 
43 Fonte: https://www.chernobyl-tour.com/sergii_mirnyi_en.html 
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Frequentemente, em trabalhos com paisagens que sofreram algum tipo de tragédia, 

com significativa destruição, tem-se como objetivo traduzir estas em espaços de 

recuperação. No caso de Pripyat, a identidade sofreu uma mudança dramática e, 

consequentemente, esta desorientação generalizada era quase como uma resolução, já que 

a imprevisibilidade e a incerteza do futuro daquele local em todos os aspectos eram 

irremediáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“E no entanto, diante da realidade de toda uma região contaminada pela 
radiação nuclear, nem a visão antiga nem a moderna de uma paisagem 
destruída podem oferecer orientação a observadores e vítimas, ou a 
planejadores e artistas. Em um sentido pós-moderno, as paisagens de risco 
do século 21, que incluem paisagens repetidamente ameaçadas e 
arruinadas pelas mudanças climáticas, oferecerão apenas uma sensação 
de confusão, e nem uma perspectiva de paisagem ritualizada nem 
abordagens tecnológicas e de engenharia otimistas de problemas racionais 
será capaz de controlar isso” (Eckardt, 2011). 

Pripyat hoje é uma cidade fantasma e, por ser um lugar não seguro para habitação 

durante centenas de anos, curiosamente é um grande registro da era da União Soviética, já 

que, além de ser uma das cidades resultantes da reconstrução pós-guerra, tudo ficou 

intocável desde Chernobil.  

Os edifícios abandonados têm a arquitetura característica do comunismo, além dos 

diversos objetos deixados para trás que permanecem ali guardando as histórias daquele 

lugar. Sobrevivendo à força do tempo e da natureza, a cidade pode ser entendida como um 

museu vivo, um depósito de registros. 

 

 

Figura 44: Prypiat após a intervenção – Cápsula protetora. Fonte: Glenn Meling 
Disponível em: <https://www.glennmeling.com/chernobyl-pripyat/> 
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9. CONCLUSÃO 

As práticas na reconstrução de paisagens abrangem um processo complexo e 

interdisciplinar que requer um trabalho detalhista e cuidadoso, em especial, em desastres, 

nos quais as paisagens sofreram modificações cujo resultado foi uma grande destruição em 

suas várias dimensões.  

Nesses casos, com o aumento exponencial em sua complexidade, surge há a 

necessidade de um novo olhar, capaz de entender como uma comunidade se reorganiza 

diante de uma nova realidade, por meio de uma análise profunda e essencial desde a fase 

preliminar até anos seguintes à consagração da reconstrução.  

No processo de tomada de decisões, é essencial considerar vários elementos, 

alguns destes expostos neste estudo, de modo a equacionar diversos aspectos e possibilitar 

uma antecipação de resultados de uma maneira mais clara e com fundamentos mais 

sólidos. 

A memória, em suas diferentes faces, é uma ferramenta poderosa que tem enorme 

potencial para dar respostas a questões que, dificilmente, serão decifráveis por meio de 

métodos simplistas e pragmáticos. Através da memória de uma comunidade, é possível 

obter uma leitura ampla e menos óbvia, que inclua as entrelinhas, dando sentido às tantas 

peças de um quebra cabeça tão fragmentado. 

Ao usar a memória como força motriz nos trabalhos de recuperação de paisagens 

como um todo, é possível definir diretrizes que garantam o respeito à história de uma cultura 

e a conexão com a vontade da comunidade. Como consequência, tem-se o fortalecimento 

Figuras 45 e 46: Móveis e objetos deixados durante a evacuação. 
Fonte: Glenn Meling 
Disponível em: <https://www.glennmeling.com/chernobyl-pripyat/> 
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desta, que inerentemente é a maior interessada, mas, frequentemente também, é a maior 

prejudicada. 

Na análise dos estudos de caso presentes nesta pesquisa, constatou-se que, apesar 

de ser possível destacar pontos positivos e momentos nos quais a memória tomou um certo 

lugar, mesmo em diferentes intensidades e atuando de maneiras diversas, muitas vezes a 

ação permaneceu somente na intenção ou como elemento coadjuvante. Isso decorreu do 

fato de que, frequentemente, os interesses dos diferentes atores divergiam-se e os 

detentores do poder – que dificilmente era representado pela comunidade – acabaram por 

priorizar outras questões conflitantes com a vontade da população atingida.  

No caso de Mariana e de Chernobil, apesar de os eventos que ocasionaram os 

desastres em questão não terem acontecido de maneira proposital, o resultado em sua 

proporção foi consequência da ação humana, marcada pelo egoísmo, ganância e 

negligência e, portanto, não poderiam ser categorizadas como acidentes de forma ampla. 

Apesar de a leitura da memória ter sido feita e traduzida em formatos diferentes, porém, 

igualmente importantes, ambas são prejudicadas por uma realidade que traz em si a carga 

da impunidade, assombrando as comunidades afetadas com lembranças perturbadoras que 

continuam a trazer inquietação. 

No caso do 11 de setembro, o pós-ataque foi tão conturbado, quando inúmeras 

vozes tentavam se fazer ouvidas, que a memória se materializou em elementos que 

traduzem os incontáveis conflitos, e o reconhecimento da população enquanto indivíduo ou 

comunidade, quando ocorre, é de uma forma no mínimo inconsistente. 

Já na Aldeia da Luz, na qual a mudança não decorre de um desastre, mas da 

consequência da decisão do poder político, associado a questões políticas em favor da 

construção da barreira, a desorientação da população, mesmo após anos de mudança, 

mostra que a reprodução física não foi suficiente para a manutenção da identidade da 

comunidade, em um resultado que procura delimitar funções por meio da recriação do 

passado. Fica como lição a importância do trabalho na preservação da paisagem cultural, 

esta composta de diversos elementos intangíveis e cuja tradução em espaços e tempos 

distintos só pode ser feita por meio de um processo participativo e coletivo, para que a 

memória seja capaz de unir os fragmentos e dar sentido à nova realidade.  

Destaca-se, portanto, a relevância do questionamento que busca, antes de entender 

“o quê”, refletir sobre “para quem” e “de onde vem”, além da importância de não acelerar 

nem saltar etapas importantes, na garantia da possibilidade de seguir em frente em um lugar 

seguro para o recomeço, sem pendências e entraves para uma nova vida. 
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Por meio da construção coletiva, a memória é capaz de resgatar detalhes, 

sensações, afetividades, relações, tradições e costumes, possibilitando a tradução destes 

no espaço, em elementos sensíveis e estruturadores na paisagem. Assim, é possível 

potencializar e expandir as apropriações que surgem a partir do fortalecimento de laços 

afetivos de permanência e de pertencimento e da criação de relações de identificação. 

A memória funciona, assim, como um meio para a aproximação da história e do 

presente, onde o passado não funciona como direção, mas como referência para o 

reconhecimento. A memória está relacionada à identidade individual e coletiva e, graças a 

ela, um indivíduo tem noção do que ele é, tem consciência de sua própria história e de como 

ele se insere na sua comunidade, possibilitando o aprendizado e o desenvolvimento de 

linguagens e ações vitais à saúde mental e à felicidade genuína. 
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