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As coisas que não levam a nada 
tem grande importância 

Cada coisa ordinária e um elemento de estima [...] 
Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma 

e que você não pode vender no mercado 
como, por exemplo, o coração verde 

dos pássaros, 
serve para poesia [...] 

Tudo aquilo que a nossa 
civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

serve para poesia [...] 
Pessoas desimportantes 

dão pra poesia [...] 
O que e bom para o lixo é bom para a poesia 

As coisas jogadas fora 
tem grande importância. 

 
(Manoel de Barros, Matéria de Poesia I, 2010, p. 145-148)



RESUMO 

 
Falar em abandonos compreende atravessar diversas camadas de territórios 
sedimentadas constantemente. Um movimento que não cessa de brotar uma vez que, 
compõem tanto a fisicalidade quanto as subjetividades das nossas cidades.  
As cidades estão em constante fluxo – de informações, de rede, de capital e de 
relações – que conformam, produzem e transformam o espaço urbano. Enquanto a 
cidade se constitui como um organismo vivo, os abandonos parecem encarar uma 
certa letargia. 
O abandono surge como fenômeno investigativo nessa pesquisa, em suas diversas 
camadas de relações, urbanas, sociais, econômicas, políticas, culturais e ecológicas. 
O paradoxo entre ausência de uso e liberdade criativa permeia e estrutura a escrita 
desse trabalho, que busca contrapor as contradições urbanas que os formam e as 
ações poéticas que os resignificam.  
Toda a discussão é atravessada pelas escalas das cidades, fazendo um movimento 
de aproximação e distanciamento, ora das metrópoles, ora das pequenas e médias 
cidades, buscando compreender a dialética entre revitalização e apropriação 
presentes no abandono. A análise das ruínas pós-modernas do Frigorifico Santa Cruz 
Ltda., na pequena porção territorial de Santa Cruz de Minas, atravessa sua estrutura 
física e alcança um território cultural de apropriações distintas.  
Avistar vitalidade no abandono materializa imaginários urbanos possíveis despertados 
pelas ações. Ações que ocorrem espontaneamente e se aproximam da realidade do 
local, construindo culturas alternativas e contribuindo para a sustentabilidade urbana 
e cultural. 
Pela Greta é, portanto, uma proposta de leitura crítica dos espaços da cidade, que 
aborda a arte enquanto formadora de dinâmicas urbanas e gera questionamentos e 
reflexões que ultrapassam a formação urbana. Compreender o abandono como 
fenômeno produzido socialmente indissociável na produção de cidades e nas relações 
entre natureza e cultura, demonstra a complexidade e a abrangência dos temas que 
iremos abordar. 

 
Palavras-chave: urbanidades; sustentabilidade urbana e cultural; ruínas pós-
modernas; insurgências artísticas; Santa Cruz de Minas



ABSTRACT 

Talking about abandonment involves traversing several layers of constantly 
sedimented territories. A movement that doesn’t leave to grow since, make up both the 
physicality and the subjectivities of our cities. 
Cities are in constant movement - of information, network, capital, and relationships - 
that produce and transform urban space. While the city is constituted as a living 
organism, the abandonments produce a certain lethargy. 
Abandonment appears as an investigative process in this research, in its various 
approaches of relations, urban, social, economic, political, cultural and ecological. The 
paradox between empty of use and creative liberty structures the writing of this 
research. 
The whole discussion is crossed by the scales of cities,sometimes from the 
metropolises, sometimes from small and medium cities, investigating the dialectic 
between revitalization and appropriation present in abandonment. The analysis of the 
ruins of Frigorifico Santa Cruz Ltda., in Santa Cruz de Minas city, explore your physical 
structure and your cultural territory of differentt appropriations. 
Discover capacity in abandonment materializes possible urban imaginary enable by 
actions. Actions that happens spontaneously and approximate to the local in serach of 
alternative cultures and subscribe to urban and cultural sustainability. 
Pela Greta, it’s a proposal of critical reading of the spaces of the city, which approach 
art as a extend of urban dynamics. Understanding abandonment as a socially process 
in the production of the cities and in the relations between nature and culture, show 
the complexity of the topics we will investigate. 

Key words: urbanities; urban and cultural sustainability; abandonment; artisctic 
insurgency; Santa Cruz de Minas.
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1 INTRODUÇÃO 

O menino que recebera o privilégio do 
abandono. 

Achava que o seu abandono era maior que 
o abandono do lugar. 

Mas o abandono do lugar era maior 
porque continha o primordial. 

(BARROS, 2010, p. 460) 

Vivemos em uma sociedade do descarte, uma sociedade que não só produz 

consumidores de coisas materiais, mas de relações humanas e de si próprio. No 

espaço urbano esse processo não é diferente, a cidade constrói, destrói e abandona, 

formando uma contradição dentro desse espaço social revelando terrenos vazios, 

espaços abandonados e áreas residuais.  

Falar em abandonos compreende atravessar diversas camadas de territórios 

sedimentadas constantemente. Um movimento que não cessa de brotar uma vez que, 

compõem tanto a fisicalidade quanto as subjetividades das nossas cidades. As 

cidades estão em constante fluxo – de informações, de rede, de capital e de relações 

– que conformam, produzem e transformam o espaço urbano. Enquanto a cidade se 

constitui como um organismo vivo, os abandonos parecem encarar uma certa letargia. 

Nelson Brissac Peixoto define esses espaços como: 

(...) indefinidos e incertos, encarnam as oscilações, a instabilidade do tecido 
urbano nesse processo. Aparentemente desprovidos de atividades, são 
espaços que existem fora das estruturas produtivas e dos circuitos da 
cidade. (2003, p. 397 – Grifos meus)  

Peixoto (2003) que se refere aos abandonos contemporâneos como ruínas pós-

modernas, ao abordar a ausência aparente de atividades produtivas desses espaços, 

corrobora para compreender parte da dialética presente nos abandonos, confrontadas 

entre produzir utilidade ou manter a situação de vacância.  

A relação entre revitalização e apropriação constrói parte da dialética inerente 

aos abandonos. De um lado, a decadência dessas estruturas abandonadas justifica 

investimentos vindos de setores privados em revitalizações e reinserção desses 

espaços nas atividades produtivas da cidade, interessados no poder lucrativo do 

abandono. As revitalizações compreendem ações derivadas de políticas dominantes, 

em geral, atreladas às parcerias público-privadas, e justificam melhorias na cidade 

“que corrompem qualidades do urbano anteriormente existentes, através de ditas 

‘ações revitalizadoras’” (NASCIMENTO, 2009, p.222). 



13 
 

Enquanto de outro, essa mesma decadência é apropriada por sujeitos comuns, 

em grande parte artistas, que enxergam no abandono liberdade para criação e 

ressignificação desses espaços através de modos alternativos de democracia e de se 

produzir cultura. Ações espontâneas, que questionam a cidade como lugar de luta e 

resistência, motivadas por insurgências que “na defesa do comum, performa novos 

modos de vida e questiona, com ênfase poética e política, a propriedade privada”. 

(RENA, 2016, p.50). 

Embora estejamos discorrendo sobre ruínas e suas relações sociais e de 

produção urbana é importante aclarar que os abandonos contemporâneos sugerem 

um afastamento dos monumentos históricos da ruína romântica. Dessemelhante à 

atmosfera melancólica e contemplativa das ruínas românticas, as ruínas 

contemporâneas podem ser de valor histórico ou não, podendo ser espaços invisíveis, 

às margens, desterritorializados, esquecidos e renunciados na trama urbana e/ou 

rural.  

Essas ruínas pós-modernas, como definiria Nelson Brissac Peixoto, são vistas 

como restos de paisagens invisíveis, com pouca ou nenhuma importância histórica, 

afetiva e que seja digna de integrar parte da memória de uma cidade.  

São ruínas que perderam seus atributos, construções inacabadas, 
desmoronadas, esquecidas por falta de recurso financeiro, de interesse 
estatal, de disposição imobiliária, de afeto. São escombros que remetem 
diretamente à cidade em movimento e desvelam inúmeras consoantes que 
moldam o espaço urbano, sejam elas o tempo, a economia ou o poder. 
(GHISLENI, 2017, p.27) 

No final dos anos 60 e início dos anos 70, o esvaziamento desses espaços 

suscita questionamentos e atentam os olhares para a desfuncionalização do 

abandono e para os impasses gerados na sua refuncionalização (BORDE, 2006). É 

relevante destacar esse período compreendido na virada dos anos 60 para os anos 

70, constatando que, diversas condições relativas ao abandono e ao esvaziamento 

de espaços ocorrem quase que simultaneamente e geram percepções e ações 

distintas sobre um mesmo fenômeno. Nesse mesmo momento, tanto os interesses 

voltados para às revitalizações quanto para as apropriações artísticas são fortalecidos 

em diversas cidades do mundo. Em grande parte, o primeiro sobreposto ao segundo 

por discursos dominantes da classe econômica, que atuam como agentes produtores 

do espaço e ganham cada vez mais força na produção urbana. 
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Desde a Revolução Industrial, com o enfraquecimento do fordismo e a 

ascensão do neoliberalismo, viemos assistindo a práticas políticas, urbanas e culturais 

que favorecem as camadas detentoras do poder econômico na produção das cidades, 

baseadas em um modelo de mercado e na omissão do Estado. A crescente 

racionalização e tecnicismo que transformam e produzem as cidades geram um 

abismo nas relações sociais e contribui para a produção de exclusão social e espaços 

abandonados. Um modelo que enxerga o espaço urbano como meio de produção para 

acumulação do capital e a natureza, em consequência, como recurso a ser explorado. 

A partir do século XIX, a fragmentação dos saberes entre natureza e ciência 

ocasiona parte dessa dominação do capital, quando a natureza se transforma em 

motor de produção do capitalismo. Reforçadas a partir do século XX, quando esse 

processo retoma num rompimento entre natureza e cultura, Louise Ganz, reconhece 

a exploração da natureza como recurso, afirmando que: 

Com a dominação da cultura sobre a natureza, o sujeito pode observar a 
distância, transformar, retirar e usar os recursos naturais para produzir 
categorias de conhecimento, produtos e consumo. (2015, p. 21) 

A natureza quando submetida à ação humana é considerada paisagem, a 

noção de paisagem em si já demonstra um distanciamento com a própria natureza 

(FREIRE, 2017). O espaço construído na paisagem pela ação humana configura o 

urbano e, consequentemente, o distanciamento entre natureza, ciência, cultura e 

sociedade evidencia as contradições na produção urbana que acabam por perdurar e 

gerar ainda mais os abandonos. 

Compreender que, o abandono é um fenômeno produzido socialmente 

indissociável na produção de cidades e nas relações entre natureza e cultura, 

demonstra a complexidade e a abrangência dos temas que iremos abordar. Temas 

que, direta ou indiretamente, estão relacionados ao urbano e vem sendo discutido por 

autores de diversas áreas e sob diferentes perspectivas numa abordagem 

inter(trans)disciplinar. Lefebvre (1999) confirma essa totalidade ao afirmar que: 

O urbano é cumulativo de todos os conteúdos, seres da natureza, resultados 
da indústria, técnicas e riquezas, obras da cultura, aí compreendidas 
maneiras de viver, situações, modulações ou rupturas do cotidiano. Todavia, 
ele é mais e outra coisa que a acumulação (1999, p.49). 

A colaboração dos urbanistas e arquitetos com as outras áreas do 

conhecimento numa abordagem transdisciplinar (GUATTARI, 1990) são a base para 
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compreender e contrapor os fatos da dialética entre revitalização e apropriação. Uma 

aproximação com os territórios das urbanidades, natureza, cultura e arte se fazem 

necessárias para uma análise das contradições urbanas e nas possibilidades de ação 

e preservação de modos de vida alternativos, fundamentais para as culturas de 

sustentabilidade (BROCCHI, 2010). 

O conceito de sustentabilidade, nesse trabalho, pode ser entendido como uma 

ideia relacionada a aspectos que extrapolam questões ambientais e que implicam 

múltiplas dimensões e matrizes. O ambiental não se distingue do social, eles se 

reforçam mutuamente, vão desde o social, cultural, político e econômico, por meio de 

processos de produção e reprodução, transformação e apropriação social da natureza 

e do espaço. 

Ao discorrer sobre as culturas de sustentabilidade, Brocchi (2010) afirma que, 

a crise global é também uma crise cultural e a solução para essa crise é a própria 

cultura ou o resgate dela. Milton Santos relembra uma conhecida frase de Tolstoi e 

afirma que “para ser universal, basta falar de sua aldeia” (2006, p. 213). Compreender 

os processos formadores das culturas de sustentabilidade requer, portanto, uma 

aproximação com a realidade do local. Brocchi confirma: 

A "Construção social da realidade" é, em primeiro lugar uma questão cultural, 
com base na cultura dominante, subculturas ou na criação de culturas 
alternativas. (2010, p.26) 

O efeito da aproximação às culturas locais, populares ou alternativas contribui 

para a preservação da urbanidade e da sustentabilidade cultural. Urbanidade 

compreendida “como modo de vida democrático, participativo, que compreende a 

cidade como lugar do encontro, da diversidade, da tolerância” (VAZ; JACQUES, 2006, 

p. 85) abrangendo os processos de troca no cotidiano em oposição “a manipulação 

mercantil da cultura” (RIBEIRO, 2005, p. 418) gestada pelos poderios econômicos.  

A cultura, assim como o espaço urbano, vem sofrendo transformações intensas 

desde os anos 70, por meio de um padrão globalizante. A globalização reproduz, 

importa culturas e hábitos advindos de outras partes do mundo, um processo que Guy 

Debord (1992) denomina de espetáculo. Este termo é utilizado como uma crítica ao 

modelo capitalista de transformação do mundo em mercadoria, através do consumo 

e reprodução de cenários que padronizam as relações sociais. A padronização e 

homogeneização do consumo da sociedade contemporânea influencia não somente 
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as transformações urbanas, como culturais, históricas e dos saberes (HARVEY, 

2005). 

O modelo de consumo da sociedade contemporânea baseada no espetáculo 

ao qual Debord (1992) refere, cria e reproduz uma cultura do descarte em que, objetos 

e espaços vão sendo substituídos à medida que estes vão demonstrando os sinais do 

tempo.  

Desejaríamos que as coisas fossem puras e durassem para sempre. 
Escolhemos o consumo como medida do bem-estar, mas não gostamos das 
suas consequências, enfatizamos a criação e depreciamos coisas e lugares 
abandonados. (LYNCH, 2005, p. 51) 

Esse descarte urbano e arquitetônico produzido, principalmente, pela 

desindustrialização e pelas novas demandas de uma sociedade contemporânea faz 

surgir, de outro modo, uma reação aos processos de espetacularização1 e 

culturalização2 das cidades. No mesmo período compreendido entre os anos 60 e 70, 

as vanguardas artísticas ao redor do mundo se apropriam do abandono para contestar 

as contradições da produção urbana através da arte e da cultura: 

(...) afirmar e efetivar a noção de que o artista é mais do que um produtor de 
obras artísticas, antes de tudo, um pensador que desenvolve projetos para a 
vida coletiva e por isso necessita tomar posições críticas diante de problemas 
políticos, sociais e éticos. (CAMPBELL, 2015, p. 29) 

Influenciados por todo o panorama exposto e, principalmente, se atentando 

para as intervenções artísticas, na virada da década de 80 para 90, autores como 

Kevin Lynch (1990) e Solà-Morales (1996) elaboram teorias a partir dos termos 

existentes sobre os abandonos no intuito de ressignificar esses espaços obsoletos na 

cidade: 

Os realizadores cinematográficos, os fotógrafos, os escultores da 
performance instantânea buscam refúgio nas margens da cidade, 
precisamente quando essa cidade lhes oferece uma identidade abusiva, uma 
homogeneidade esmagadora, uma liberdade sob controle. (SOLÀ-
MORALES, 1996, trad. FRACALOSSI, 2019, p.7) 

 Essas mesmas reações, tanto das revitalizações quanto das apropriações 

artísticas, ocorrem nos dias de hoje, em escalas diversas das cidades e demonstram 

                                                           
1 O termo espetacularização é baseado no conceito de espetáculo ao qual Debord (1992) 

recorre para tratar dos efeitos da sociedade capitalista nas relações sociais, econômicas e politicas. 
2 Lilian Vaz (2004) cunha o termo culturalização, relacionando-a com outros termos como 

renovação, revitalização, requalificação e principalmente associando ao termo espetacularização. Na 
culturalização, a cultura é utilizado como instrumento econômico, transformando-a em mercadoria a 
ser consumido pela sociedade contemporânea. 



17 
 

a necessidade de transportar o debate global para a realidade local em uma 

correlação entre artes, urbanidades e sustentabilidade. Possibilita compreender que 

a urbanidade é mais do que o consumo do espaço e da exploração estética (CLAVEL, 

2006) abrangendo todas as relações sociais que se estabelecem no cotidiano. Abre, 

dessa maneira, espaço para questionamentos que buscamos responder no decorrer 

dos capítulos seguintes: Porque nos sentimos tão desconfortáveis perante o 

abandono? E o abandono, que tipo de cultura produz? 

1.1 Justificativa 

Por meio de uma perspectiva temporal dos processos de dominação do espaço 

urbano, este trabalho busca compreender a estreita relação entre o abandono na 

cidade, a problematização por parte de autores que se interessam pelo mote e a 

consequente ação e ocupação dos espaços, seja por meio das revitalizações ou das 

apropriações. 

A dicotomia presente nas contradições urbanas e nas ações culturais 

abordadas nessa dissertação justificam a necessidade de abordar o abandono sob 

diferentes contextos e perspectivas. O estudo dos processos sociais que formam o 

sistema urbano pode tanto contribuir para a formação de cidades mais justas e 

sustentáveis quanto favorecer a acumulação de capital das classes econômicas mais 

favorecidas, contribuindo para a segregação e exclusão no espaço urbano. 

Embora o tema dos abandonos e dos vazios tenha sido explorado por um 

volume considerável de autores, a perspectiva de apropriações artísticas ainda se 

considera escassa, principalmente no Brasil. A importância do debate sobre os 

abandonos contribui para a compreensão dos processos formadores das cidades, que 

envolvem contextos sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais, e auxilia na 

elaboração de políticas públicas voltadas ao espaço urbano e a cultura. Uma ação de 

investigação da interação entre os vários campos do saber, necessário para a criação 

de um pensamento crítico cultural. 

Neste trabalho iremos abordar as escalas das cidades, desde as metrópoles às 

pequenas e médias, demonstrando a importância de transportar o debate global para 

o contexto local. Diante do panorama exposto iremos abordar os conceitos e ações 

por meio da análise do galpão abandonado do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., na 

cidade de Santa Cruz de Minas. Cidade que faz confluência com as cidades históricas 

de São João del-Rei e Tiradentes, e que passaram por profundas transformações 
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urbanas em seu contexto geopolítico, afirmando a importância de transportar a 

discussão para aquele território.  

1.1.1 Contexto geopolítico do Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

Compreender alguns dos processos de formação de territórios e cidades é 

fundamental para alcançar esses espaços esquecidos que, embora muitas vezes 

invisíveis, pululam nas mais diversas cidades contemporâneas, formando paisagens 

de abandono. (BRITO-HENRIQUES; SOARES; AZAMBUJA, 2017). É indispensável 

a apresentação do contexto geográfico e histórico do abandono do Frigorifico Santa 

Cruz Ltda., que será aprofundando nos capítulos seguintes. 

O contexto de inserção do abandono do galpão do antigo Frigorifico Santa Cruz 

Ltda revela muitas das contradições do processo de formação das cidades. Alocado 

na cidade de Santa Cruz de Minas, antigo bairro periférico de Tiradentes, e vindo a se 

tornar município apenas em 1995, o território sofre influências diretas de suas 

vizinhas, Tiradentes e São João del-Rei, duas cidades históricas muito conhecidas no 

cenário nacional. 

Sua recente emancipação, por meio da delimitação entre os municípios de 

SJDR e de Tiradentes (fig.1) configura a área urbana da cidade, vindo a ser 

considerada a menor cidade em extensão territorial3, totalizando 3,5km² e uma das 

mais violentas4 do Brasil no ano de 2008. Em um complexo e longínquo processo de 

formação urbana, que envolvem processos econômicos, ambientais, sociais e 

políticos, a pequena cidade de Santa Cruz de Minas (fig.2) ganha luz, nessa pesquisa, 

ao escancararmos as vísceras do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda, inaugurado 

pouco depois da emancipação da cidade. 

A cidade conforma parte da história dos primórdios da ocupação urbana da 

região, denominado de Porto Real da Passagem. A região do Córrego (fig.3), defronte 

ao galpão abandonado possui literatura escassa e pouco reconhecimento histórico, 

embora tenha ocorrido ali o estabelecimento dos primeiros núcleos urbanos da região.

                                                           
3 Dados retirados do site do IBGE, 2019 e de Documento Oficial sobre o Histórico de Santa 

Cruz de Minas da Secretaria de Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Lazer da Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz de Minas. 

4 Dados retirados do atlas do Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros de 2008 elaborado 
pela Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (RITLA). Disponível em: 
<http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/brazil/documents/Mapaviolencia.pdf>. Acessado 
em 02/06/2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa de delimitação 
territorial dos munícipios 

CARVALHO, Ana Luiza. Adaptado 
do Google Earth. 26 de out. 2019 

Figura 2 Mapa da delimitação 
territorial de Santa Cruz de Minas 

CARVALHO, Ana Luiza. Adaptado 
do Google Earth. 26 de out. 2019 

Figura 3 Delimitação da região do 
Córrego. 

CARVALHO, Ana Luiza. Adaptado 
do Google Earth. 26 de out. 2019 

 

 



Tratar o abandono nessa dissertação, portanto, nos obriga a atravessar o 

abandono físico do galpão e adentrar nos abandonos produzidos socialmente pela 

própria urbanização. A cidade de Santa Cruz de Minas e a região do Córrego 

exemplificam bem esse contexto, uma vez que, a cidade se consolida como município 

em meio a revitalização do centro histórico de Tiradentes e do crescimento econômico 

e cultural da cidade de São João del-Rei. Uma região que se delimita entre a Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Serra de São José5 e o Rio das Mortes. 

A negligência com os processos históricos, políticos e culturais na produção 

das cidades justificados pelas revitalizações nos abandonos conforma parte da 

história de Santa Cruz de Minas. A partir da década de 70, com a intervenção mercantil 

na produção das cidades, investidores começam a direcionar seus olhares para a 

cidade de Tiradentes, que se encontrava em estado de decadência e abandono. 

De um lado, o marketing urbano6 se utiliza do abandono e decadência do centro 

histórico de Tiradentes para justificar as revitalizações, por influência da parcela 

economicamente favorecida da sociedade contemporânea, que detêm o poder político 

e econômico. De outro, um bairro periférico de Tiradentes, com pouco ou nenhum 

valor histórico aos olhos dos interessados na requalificação vai se consolidando como 

município.  

Aos poucos, Santa Cruz de Minas, vai se consolidando como um território às 

margens, que serve de passagem da cidade de São João del-Rei para Tiradentes pela 

Estrada Real onde, defronte ao povoado do Córrego, se estabelecem as ruínas do 

antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. Um abatedouro com 903m² de área construída 

sendo, “3 curais; 1 de chegada, 1 de inspeção veterinária e 1 de abate onde 

empregará de 15 a 20 funcionários” (TRIBUNA SANJOANENSE, 1999, p.1) em um 

terreno de mais de 7500m². 

Construído para substituir a precariedade dos abatedouros municipais de São 

Joao del-Rei e Santa Cruz de Minas e para suprir a demanda da região, o Frigorifico 

                                                           
5 A APA da Serra de São José foi criada sob o Decreto nº 43.908,de 5 de novembro de 2004 

pelo então governador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves em que cria o Refúgio Estadual de 
Vidas Silvestres Libélulas da Serra de São José “com área de 3.717 ha, no perímetro de 43.935m, nos 
Municípios de Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São João Del Rei, Coronel Xavier Chaves e Prados, 
destinado à unidade de conservação de proteção integral”  

6 O marketing urbano objetiva a construção da imagem da cidade associada a uma marca, 
disseminando-a como mercadoria através dos meios de comunicação com objetivo de atingir os 
mercados tanto nacionais como internacionais. Esse modelo contribui para que atores que possuem 
influência políticas e econômicas sobre a produção urbana passem a investir na cidade, transfazendo-
a em uma empresa e inserindo-a no mercado globalizado do turismo, como é o caso de Tiradentes. 
(NEVES, 2013) 
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Santa Cruz Ltda. se estabelece em meio a diversas contradições que iremos explorar 

nessa dissertação. Inaugurado em 1999 e abandonado desde 2001, tendo funcionado 

por menos de dois anos, o abatedouro vai fragmentando sua porção territorial e sua 

estrutura física com o passar dos anos. 

A partir de 2005 (fig.4) começam a se verificar as modificações em seu terreno, 

com pequenos fragmentos vendidos e ocupados por galpões e lojas comerciais que 

fortalecem a economia quase que exclusivamente voltada a produção de móveis 

rústicos e de demolição. Nesse momento, também começam a se verificar as 

modificações na estrutura da ruína pós-moderna do Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

(fig.5), em que, ano a ano vai sendo ocupada e desconstruída por ocupações 

espontâneas e criativas. A natureza avança e os elementos construtivos se 

degeneram, o abandono se modifica enquanto estrutura e dá lugares a outros 

programas, desconstruindo suas formas e suas intenções projetuais. 

Essa breve contextualização da situação (fig.6) do abandono do antigo 

Frigorifico Santa Cruz Ltda será explorada exaustivamente ao longo da dissertação. 

Em um movimento de analisar o abandono físico da estrutura e o abandono social e 

geopolítico da região em que está inserido, demonstrando a potência criativa e a 

importância do estudo da área delimitada.



Figura 4 Delimitação da área 
territorial completa em 2005 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Adaptado do Google Earth. 
26 de out. 2019 

Figura 6 Delimitação da área 
territorial fragmentada. 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Adaptado do Google Earth. 
26 de out. 2019 

 

Figura 5 Delimitação da área 
territorial completa em 2019 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Adaptado do Google Earth. 
26 de out. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 Objetivo 

Investigar as ações e contradições presentes no abandono numa análise da 

dialética entre revitalização e apropriação, demonstrando a potência criativa das 

insurgências através do estudo do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

1.1.3 Metodologia 

 Por meio de revisão bibliográfica, pesquisas em jornais (online e impressos), 

entrevistas (com artistas, comerciantes e moradores) e visitas ao local de estudo 

exploramos as condições do abandono, buscando construir sistemas sensíveis7. Uma 

investigação da formação dos espaços abandonados e sua ressignificação por meio 

da descolonização do pensamento sobre esses espaços. 

Através de uma abordagem qualitativa e experimental, esta pesquisa utiliza 

como metodologia a exploração de processos e conceitos presentes no abandono 

para contrapor os fatos com as ações culturais, numa dialética entre revitalização e 

apropriação. 

Para a realização dos procedimentos metodológicos, foi necessário a princípio, 

uma revisão bibliográfica, com o intuito de discorrer sobre os processos e conceitos 

que envolvem o abandono. Inicialmente sob a ótica das urbanidades e 

sustentabilidade e em um segundo momento por meio das artes. Foram abordados 

autores que trataram do tema, desde uma perspectiva da metrópole até chegar ao 

contexto das pequenas e médias cidades da Mesorregião das Vertentes, 

compreendidas entre São João del-Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. 

Posteriormente, foram necessárias visitas ao local, entrevistas, pesquisas locais em 

instituições públicas e pesquisas online e em jornais impressos para a confirmação e 

investigação de fatos que contribuíram para uma melhor compreensão do contexto 

geopolítico de inserção do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

1.1.4 Estrutura da dissertação 

Fugir ao asco projetado pelos territórios abandonados e absorver um olhar 

curioso quanto a esses espaços possibilitou cruzar territórios dos saberes distintos e 

                                                           
7 Termo utilizado por João Sette Whittaker para designar a ocupação de edifícios vazios na 

Mesa Redonda Edifícios Vazios e Déficit Habitacional: Ocupações Como Crime ou Como Alavanca 
Para Uma Política Pública Democrática nas Áreas Centrais¿ no XVIII Enanpur - 2019 
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interliga-los em uma abordagem ampla sobre o tema, ultrapassando a dimensão física 

e arquitetônica do abandono. Trazer a poesia de Manoel de Barros, “poeta das 

miudezas” para a dissertação, tanto nos títulos de alguns capítulos como em 

pequenos trechos, afirma a importância e potência do abandono e como as artes 

anteveem e questionam os fenômenos formadores de contradição por meio de ações 

poéticas e políticas. 

 Dessa maneira, esta dissertação se estrutura em dois momentos: o primeiro, 

intitulado de Fragmento Primeiro: As grandezas do ínfimo, onde iniciamos a 

discussão em torno da formação dos vazios e abandonos no contexto das metrópoles, 

se aproximando da realidade brasileira para, posteriormente abordar o contexto local 

da mesorregião das Vertentes, aqui compreendidas entre São João del-Rei, Santa 

Cruz de Minas e Tiradentes. Importante destacar o período compreendido na virada 

dos anos 60 para os anos 70 que percorre quase todo o capítulo. Nesta mesma seção 

apresentamos o debate em torno da problematização desses abandonos e de sua 

refuncionalização, com o surgimento dos primeiros termos que caracterizam esses 

espaços. Num movimento de distanciar e afastar das escalas das cidades, 

exploramos as urbanidades em uma abordagem da cultura e da natureza, 

demonstrando a importância do estudo da área em que se insere o abandono do 

antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., na região do Córrego, em Santa Cruz de Minas, 

no intuito de levar visibilidade ao que é rejeitado. 

Em segundo momento, nos aproximamos do território das artes. Intitulado de 

Fragmento Outro: O que serve para o abandono serve para a arte. Neste capítulo 

iniciamos a discussão sobre os artistas de vanguarda dos anos 60 e 70 que 

exploraram o tema do abandono como parte dos seus processos criativos e na 

exploração do território como lugar de intervenção. Em seguida, trazemos autores que 

ressignificaram os termos relacionados aos vazios e abandonos, influenciados por 

todo o panorama exposto e principalmente pelas intervenções artísticas, 

transportando um sentimento de liberdade e descontruindo a aura negativa desses 

espaços obsoletos. Fechamos o capítulo abordando o surgimento das insurgências 

culturais no contexto mundial e trazendo para a realidade do antigo Frigorifico Santa 

Cruz Ltda., explorando e transcrevendo a fala de alguns artistas e movimentos que 

passaram pelo local, relacionando-os com as vanguardas de 60 e 70, em uma estreita 

relação entre artes, cultura, natureza e urbanidade.



 



2 fragmento primeiro: AS GRANDEZAS DO ÍNFIMO 

Problematizar e compreender o processo de formação do território urbano que 

produz os vazios e abandonos que iremos abordar neste capítulo é um fenômeno 

explorado, em grande parte, nas metrópoles. Compreendendo a importância de 

transportar esses questionamentos das grandes cidades para as pequenas e médias, 

costuramos uma narrativa de aproximação e afastamento das escalas que compõem 

o espaço urbano para a exploração do abandono físico do abatedouro Frigorifico 

Santa Cruz Ltda. 

Com um recorte temporal entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, 

buscamos explorar desde a crise industrial que assolou o mundo, gerando os vazios 

e abandonos, aos processos de reestruturação econômica e urbana, por meio de 

lógicas produtivistas da cidade que acabam por perdurar os abandonos. Traçando um 

panorama global, abordamos os primeiros conceitos criados a respeito dos espaços 

vazios e abandonados que, mais tarde, vêm a ser apropriados por investidores com a 

justificativa para revitalizações. 

Num primeiro momento, exploramos a urbanização das cidades brasileiras, 

explorando conceitos como espetacularização e culturalização que transformam a 

cidade em mercadoria, as classes econômicas em agentes produtoras do espaço e o 

abandono uma consequência direta do padrão globalizante de imagem da cidade.  

Condições que contribuíram para perdurar situações de exclusão social e territorial e 

por produzir ainda mais vazios e abandonos no espaço urbano.  

Na busca por compreender como os ecos da produção urbana das metrópoles 

reverberam nas cidades pequenas e médias, nos aproximamos da construção 

histórica e geográfica da mesorregião das Vertentes, compreendidas entre São João 

del-Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Retomar os processos de formação 

urbana de SJDR e Tiradentes ajuda a construir um debate sobre as consequências 

na produção urbana de Santa Cruz de Minas e mais especificamente na região do 

Córrego, localização das ruínas pós-modernas do Frigorifico Santa Cruz Ltda.  

Sem a pretensão de adentrar em questões formais do urbanismo, o enfoque 

é analisar a produção de subjetividades na omissão do Estado com os projetos de 

revitalização de Tiradentes, numa dominação cultural, urbana e da natureza.  
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2.1 das metrópoles à Ponta do Morro 

nenhuma cidade disputara a gloria de me haver 
dado a luz. 

Falo da vida de um menino do mato sem importância. 
Isto não tem importância. 

(BARROS, 2010, p. 29) 

A lógica a qual se ateve a urbanística moderna desde o século XIX e ao longo 

de grande parte do século XX teve como uma de suas preocupações a explosão 

demográfica e urbana. Desde então, a preocupação central e tema de pesquisas e 

reflexões no campo do urbanismo obedeceu a problemática do crescimento das 

cidades, sem muita aproximação com os abandonos. Apenas no final do século XX é 

que os estudiosos da área começaram a alcançar os processos que envolviam a 

produção desses espaços observando que, alguns setores de aglomerações nas 

cidades não só se esvaziavam, em termos residenciais e comerciais, mas também 

estagnavam seu crescimento. 

No Brasil, a velocidade com que os processos de transformação urbana vêm 

sendo expostos ainda são, em verdade, bastante contraditórios. O crescimento 

populacional exorbitante comprova que “entre 1920 e 1970 a população urbana 

cresceu de 5 milhões de habitantes para 53 milhões, com um incremento de 1060%” 

(BONDUKI, 2018, p. 15) e marca o período da consolidação de um alicerce urbano-

industrial e do fortalecimento do mercado interno e, posteriormente de grande 

dependência externa com as bases no projeto desenvolvimentista de nação.  

O processo de industrialização brasileira acompanha toda essa contradição, 

passando de uma política de desenvolvimento nacional para a “inserção subalterna 

do país na divisão internacional do trabalho” (MARICATO, 2000, p. 22) reforçados 

pelos bens duráveis e de produção, cuja tecnologia não é própria ou desenvolvida 

internamente no país. O anseio por obter o acervo clássico da economia fordista 

formado pela tríade eletrodomésticos, eletrônicos e o veículo particular altera 

significativamente o modo de vida dos consumidores e consequentemente, do modelo 

de produção urbana, interferindo inclusive nos seus valores e na sua cultura. 

Na virada para os anos 70, com a crise do fordismo e a ascensão do 

neoliberalismo, ocorre então “uma nova configuração econômica, política e social” 

(MAYER, 2015, p. 52) que abrange as relações sociais e consequentemente a 

produção urbana. O Estado passa a governar segundo as lógicas do mercado, 

reforçando as relações de poder da parcela economicamente favorecida da sociedade 
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que detinha o capital para investir e, dessa forma, passa a acumulá-lo. Um processo 

que Harvey (2005) denomina de acumulação por espoliação8. O autor defende que o 

entendimento das relações sociais como mercadoria afeta diversos setores, desde a 

produção urbana “à produção cultural, histórica e da criatividade intelectual” 

(HARVEY, 2005, p.123). 

Essa lógica de produção urbana faz com que, os agentes produtores do 

espaço, que detêm o poder comecem a almejar uma cidade baseada no que Debord 

(1992, p.25) definiria de espetáculo, em que, “o espetáculo é o capital em tal grau de 

acumulação que se torna imagem” (LEAL, 2015, p. 69). Na produção da cidade, os 

anseios dessa sociedade pós-moderna que se baseiam na produção de uma imagem 

espetacular reforçam a padronização de culturas, transformando-a em mercadoria, 

não condizentes com a realidade a qual ela é produzida. 

 Desperta, dessa forma, na sociedade uma busca pela padronização de 

culturas e hábitos que estabelece nas relações sociais e na produção urbana “um 

modelo baseado na obsolescência programada, no desperdício, na substituição de 

produtos que é própria dos países altamente desenvolvidos” (FURTADO, 1972 apud 

MARICATO, 2000, p.20). Essa necessidade de substituição, própria dos bens 

duráveis e de produção incorpora também arquiteturas e espaços e indicam para um 

olhar mais crítico e incisivo ao que esse anseio pela mudança faz surgir: construção 

e ruína concomitantes.  

Essa padronização cultural produz, da mesma forma, um anseio pela posse 

territorial, estando intimamente relacionadas a ideia de pertencimento a um lugar. 

Essa perspectiva globalizante de permanência altera significativamente a produção 

do espaço e é conveniente para os discursos das atividades do capital na cidade 

reforçando a ideia da “utilização e destino da propriedade como um fim em si mesmo” 

(MOURE, 2006, p.22 apud RENNÓ, 2007, p. 40). O sonho do imóvel próprio, 

transformado em produto, provoca uma mudança cultural na relação de posse 

estabelecida na cidade, transformando os espaços em mercadoria e produzindo 

especulações no território gerando, consequentemente, os espaços abandonados e 

vacantes. 

                                                           
8 David Harvey prossegue aos pensamentos de Marx sobre acumulação primitiva, reforçando 

que as mesmas permanecem atuais e que o grande responsável por manter essa lógica econômico-
social do capitalismo é o excedente de capital por meio da sobreacumulação. 
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Esse processo é quase sempre compreendido como curso natural da 

modernização9 em que, os espaços vão sendo criados e modificados pelo controle 

dos agentes produtores do espaço. Espaços que vão sendo delineados, muitas vezes 

pautados pelos interesses da sociedade contemporânea reforçando as relações de 

poder detidos pela parcela economicamente favorecida das cidades, que passam a 

atuar como os agentes produtores do espaço. 

O espaço urbano sofre assim um intenso crescimento através dessa 

(ir)racionalidade que anseia por substituição e descarte em que “a globalização, pois, 

tem um papel determinante na produção da irracionalidade e no uso irracional da 

máquina urbana” (SANTOS, 2006, p. 209). Os novos modos de vida da sociedade 

contemporânea que almejam o padrão globalizante propagam não somente o 

consumo de objetos como de espaços (HARVEY, 2012). 

A articulação entre desejos e interesses financeiros e econômicos reforçam um 

padrão global e totalizante e altera a velocidade com que as cidades se espraiam, 

gerando, muitas vezes, as paisagens de abandono. Numa perspectiva metropolitana, 

é por meio da disponibilidade de terras e da descentralização das atividades que se 

verificam os processos de estagnação em determinadas áreas, principalmente 

centrais, e a dispersão da malha constituinte da cidade, em outras.  

Esse fenômeno de dispersão urbana é evidenciado pela descentralização 

industrial, comercial, residencial e de serviços (REIS, 2006). As dispersões10 das 

atividades se configuram como os elementos que delineiam o início do esvaziamento 

e abandono de estruturas urbanas, sustentado tanto por políticas públicas, quanto 

pelos novos modos de vida e privatizações do espaço público. Há nesse momento 

uma crescente individualização do sujeito e isso também contribui com a proliferação 

de vazios e abandonos, processos que são mais evidentes nas metrópoles. 

                                                           
9 Termo cunhado por Sze Tsung Leong exposto por Rem Koolhaas na organização de textos 

que resultou no livro Projects on the City 2 – Harvard Design School Design to Shopping de 2001. 
10 Reis (2006) explica separadamente a dispersão urbana, segundo os padrões industriais com 

as políticas do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) e implantação de indústrias ao longo de 
rodovias. Na dispersão residencial o autor evidencia a implantação de conjuntos habitacionais pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) na década de 70 e do Minha Casa Minha 
Vida (MCMV) após os anos 2000, assim como o crescimento dos loteamentos e condomínios urbanos 
fechados designados para a camada de classe média e alta e com facilidade de mobilidade para 
acessar essas glebas que estão fragmentadas dos centros urbanos. E por fim, a dispersão comercial 
e de serviços que acompanha tanto a dispersão industrial como a residencial, na formação de novas 
centralidades próximas as áreas residenciais com a implantação de megaempreendimentos como os 
shopping centers e hipermercados. Reis (2006) também aponta como fator de dispersão urbana a 
implantação de redes de ensino universitários em cidades médias como um dos fatores que contribuem 
para a fragmentação urbana. 
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Nas pequenas e médias cidades esse fenômeno também começa a ser 

observado, especialmente pelo anseio dos padrões globalizantes, com a ampliação 

de loteamentos afastados dos perímetros da cidade e com o fortalecimento da 

produção imobiliária.  

Nessa lógica, o centro principal tende a ser destinado a atividades comerciais 

enquanto o setor de habitação inclina-se para um padrão de ocupação formado por 

glebas de terrenos rurais-urbanos11. Uma lógica semelhante à norte-americana de 

ocupação reforça os padrões de assentamento periféricos destinados à classe média 

e média-alta.  

Flávio Villaça (2001) atenta que esse fator de dominação do espaço urbano 

pela parcela da sociedade economicamente favorecida é subproduto da mobilidade. 

Fato que está intimamente ligado “a otimização dos gastos de tempo despendidos nos 

deslocamentos dos seres humanos, ou seja, a acessibilidade às diversas localizações 

urbanas” (VILLAÇA, 2001, p. 328), sendo o tempo de deslocamento um fator de 

disputa nas cidades. Quanto mais os centros se esvaziam e parte da população se 

desloca para as periferias em busca de glebas que estejam próximas da natureza e 

do ar puro, mais o espaço urbano se torna produto para o mercado imobiliário, que 

cria outras centralidades próximas a esses espaços. 

Essa lógica de produção urbana resulta da cultura da obsolescência e da 

omissão da administração pública na construção da cidade. A falta de interesse ou de 

ação e controle da administração pública na produção do espaço e no planejamento 

das cidades favorece o modelo de livre comércio de habitações e estruturas espaciais 

em que: 

a ausência de âncoras sociais, políticas ou econômicas que nos fazem 
pensar a cidade como conjunto favorece a produção de produtos imobiliários 
que vêm atender não somente a demanda imediata de mercado, mas 
também o novo perfil da sociedade contemporânea. (COTTA; DIÓRIO, 2012, 
p.3) 

Esse cenário reforça os interesses da parcela economicamente favorecida na 

produção do espaço urbano por meio dos mecanismos de controle e dominação. 

                                                           
11 A classificação do termo aponta desafios nas delimitações entre o rural e o urbano na 

contemporaneidade. Segundo classificação do IBGE (2017), a definição do conceito rural-urbano se 
intensifica a partir de 1960, onde aponta que “o urbano não para simplesmente e começa o rural, mas 
eles vazam através um do outro” (CASTREE; KITCHIN; ROGERS, 2013, p.44) e que o entrelaçamento 
dos dois no Brasil se dá, principalmente, pelos loteamentos que transformam áreas rurais em áreas 
urbanas. 
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Villaça (2001) define que esse controle é definido através de três mecanismos: 

econômicos, políticos e ideológicos. O mecanismo de controle econômico é 

basicamente definido pelos interesses do mercado, fundamentalmente o mercado 

imobiliário, o mecanismo político é definido pelo controle do Estado, que muitas das 

vezes é omisso quanto às suas legislações, e o terceiro mecanismo que diz respeito 

à ideologia, responsável por difundir um estilo de vida baseado nos interesses dos 

agentes produtores do espaço.  

O mecanismo ideológico de controle da produção urbana é responsável por 

grande parte dos processos de abandono das estruturas urbanas das cidades, uma 

vez que:  

O processo rotulado de ‘deterioração’ pela idéia dominante refere-se ao 
estado de quase-ruína em que são deixados muitos edifícios dos centros 
tradicionais, em virtude de seu abandono pelas camadas de alta renda, que 
produziram novos centros (VILLAÇA, 2001, p. 344) 

Esse processo de abandono reproduz outra ideologia ainda mais perigosa e 

depreciativa que é a cultura do medo nas cidades e, principalmente, nesses espaços 

abandonados. As circunstâncias que emergem dessas ações são a oposição criada 

entre a cidade da minoria burguesa versus a cidade da maioria pobre.  

A mídia e a imprensa são decisivamente responsáveis pelo fortalecimento 

dessa ideologia ao reforçar que se deve evitar a permanência nesses espaços, 

admitindo a falsa sensação de que a cidade é constituída apenas pela parte onde se 

encontra a parcela economicamente favorecida da sociedade. 

Tal dinamismo reforça as cidades como um espaço desigual e segregado por 

conta do controle do espaço urbano segundo os interesses de uma minoria 

dominante, tratando-se, “portanto, de um caso do efeito do espaço sobre o social” 

(VILLAÇA, 2001, p. 360). Ou seja, a ideia de que o lugar na cidade tem um preço e 

dessa forma: 

(...) vai se consolidando um processo em que todas as oportunidades estão 
concentradas em um fragmento do território, enquanto o restante é invisível 
aos olhos do Estado. Um processo que vai construindo uma “cidade” coletiva, 
mas que é ocupada individualmente. (NASCIMENTO et al, 2019, p.3) 

 Do ponto de vista econômico, são essas mesmas parcelas economicamente 

favorecidas da sociedade que comandam o direcionamento do setor imobiliário. Essa 

relação intrínseca entre economia e formação sócio-espacial é gerado no seio das 

relações sociais no país. Por meio da ampliação de padrões determinam-se os novos 
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jeitos de morar, viver e consumir na cidade através dos empreendimentos imobiliários 

e investimentos que garantem a modernização e progresso da cidade.  

Como consequência dessa busca por um padrão globalizante as cidades 

começam a ser vendidas como marcas e a atraírem investimentos (RENNÓ, 2007) 

gerando lucro e reforçando um ritmo de crescimento descontrolado da ocupação do 

solo.  

A disseminação de uma imagem homogênea de cidade reproduzida pelos 

mecanismos do espetáculo ao qual a sociedade contemporânea se baseia propicia o 

que Milton Santos (2012) define como globalização perversa. Esse modo de 

globalização orienta que “as mudanças ocorridas na organização do território também 

transformaram o cenário político-administrativo brasileiro” (RIBEIRO, 1995, p. 576). 

Dessa maneira, a omissão do Estado em fazer política é apropriada pelo capital 

financeiro que passa a comandar essa lógica e a deter o poder sobre a produção das 

cidades. Consequentemente, o território urbano é cada vez mais visto como recurso 

a ser explorado, o que reforça o seu descarte. Assim como os padrões são construídos 

e abandonados pelo interesse e controle dos agentes sociais, os espaços urbanos 

seguem a mesma lógica.  

Sem dúvida, o processo de urbanização das cidades trouxe intenso 

crescimento econômico e modernização, mas ao contrário do que se espera, esses 

processos continuam deixando marcas de um Brasil arcaico (MARICATO, 2008). Nas 

cidades pequenas e médias esse processo não difere muito da metrópole, envolvendo 

diversos atores e escalas abrangentes (SPOSITO, 2011) em processos tão 

complexos ou mais que os da metrópole. 

O fator locacional é, portanto, de extrema relevância uma vez que, as dinâmicas 

das cidades médias e pequenas são distintas da dinâmica das metrópoles, embora 

regidas por instrumentos de controle semelhantes. A investigação dos processos de 

formação de parte da Mesorregião das Vertentes, compreendida na pesquisa entre 

São João del-Rei, Tiradentes e Santa Cruz de Minas demonstra que, assim como nas 

metrópoles a sua formação espacial é determinada pelas forças de classes que detém 

o poder econômico.  
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2.1.1 da Ponta do Morro à Candonga 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade.  
A gente só descobre isso depois de grande.  

A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido 
pela intimidade que temos com as coisas. 

Há de ser como acontece com o amor. 
Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores 

do que as outras pedras do mundo.  
Justo pelo motivo da intimidade 

(BARROS, 2010, p. 67).  

A realidade das cidades pequenas e médias brasileiras tem chamado a 

atenção, principalmente desde a década de 70 em que, os esforços no 

desenvolvimento começaram a se voltar para elas. Um dos fatores é a disponibilidade 

de terras a um custo bem mais acessível que o das grandes cidades, embora o 

enfoque de estudos e de produção urbana ainda estejam fortemente concentrados 

nas metrópoles.  

Ao analisarmos os processos entre as cidades de São João del-Rei, Santa Cruz 

de Minas e Tiradentes, dentro da mesorregião das Vertentes, há que se destacar que 

o trecho exerce extrema importância microrregional. Sua lógica espacial reforça 

padrões urbanos distintos, mas que seguem o mesmo processo de uma economia 

pautada na exploração da terra e na reprodução do espetáculo, ao qual a sociedade 

contemporânea se baseia em seu uso e práticas espaciais e do meio urbano.  

A localização dessas cidades implantadas na região de médio curso do Rio das 

Mortes exerce forte influência tanto histórica como socioambiental e econômica na 

região. O Rio da Mortes possui uma área de 10.547m², sendo constituídos às suas 

margens 30 munícipios, e constitui: 

(...) uma das oito principais sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Grande 
(IGAM, s/d.). O Rio das Mortes, o principal da bacia é um dos principais 
tributários do Rio Grande, em Minas Gerais. Em seu médio curso percorre os 
municípios de Tiradentes, Santa Cruz de Minas e São João del-Rei 
(GIAROLA et al 2014, p.3)  

Localizadas entre as principais capitais, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de 

Janeiro12, as três cidades se interligam tanto pelo médio curso do Rio das Mortes, 

como pelo compartilhamento da área de proteção ambiental (APA) que abrange a 

Serra de São José e a antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM).  

                                                           
12 Localizadas na mesorregião do Campo das Vertentes, as cidades se encontram a 

aproximadamente 180 km de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, 340km do Rio de Janeiro, capital 
carioca e a 420 km de São Paulo, capital paulista. 
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As três cidades possuem hoje dinâmicas e administrações distintas, mas que 

se interconectam por meio de seus percursos e ao longo da história através tanto de 

sua inserção ambiental, quanto sócio-econômica. 

Hoje, o que se configura como os limites municipais das cidades acima citadas 

já foi outrora, parte de um só território, denominado como Porto Real da Passagem. 

Esta área está incluída no trajeto pelo qual percorriam as tropas vindas de São Paulo 

à Minas Gerais, no denominado Caminho Velho da Estrada Real, uma “área 

estratégica em função da movimentação intensa e constante de sertanistas e 

exploradores de todos os tipos” (OLIVEIRA et al, 2009, p.3) 

Se estabeleceram na região, as primeiras ocupações do que viria a se 

transformar na cidade de São João del-Rei, antigo Arraial Novo de Nossa Senhora do 

Pilar e posteriormente Tiradentes, antigo Arraial de Santo Antônio da Ponta do Morro. 

A cidade de Santa Cruz de Minas, nessa época, ainda pertencia aos limites territoriais 

da cidade de Tiradentes. E é exatamente sobre esse processo de fragmentação entre 

Tiradentes e Santa Cruz de Minas e a consolidação da região como município que 

nos interessa observar. 

Como único caminho possível das tropas de exploração do ouro, onde se 

localizava a ponte construída sobre o Rio das Mortes, por Tomé Portes del-Rei, se 

estabelece a região denominada Porto Real da Passagem. Consolida-se, naquele 

momento, o primeiro núcleo urbano dos arredores, um pequeno povoado denominado 

de Córrego e que hoje é parte integrante do município de Santa Cruz de Minas: 

Desde os primórdios da exploração aurífera na região é conhecido o 
topônimo "Córrego", dado a uma pequena localidade junto ao antiquíssimo 
caminho que interligava o Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar (hoje São 
João del-Rei) ao Arraial Velho de Santo Antônio (hoje Tiradentes), através do 
Porto Real da Passagem. (PASSARELLI, 2016, p.1) 

Além de constituir os primórdios de ocupação na região, o Córrego também 

integra parte da história da delimitação de territórios entre São João del-Rei e 

Tiradentes, que viria a se consolidar como parte territorial de Santa Cruz de Minas. 

Com a delimitação territorial de Santa Cruz de Minas, após sua emancipação 

em 1995, a comunidade do Córrego permanece hoje em mesmo local. Sob território 

do novo município estabelecido a região é também alcunhada por muitos de 

Candonga13. Santa Cruz de Minas consolida sua ocupação e malha urbanas em 

                                                           
13 “Candonga é a denominação de local entre Tiradentes e Santa Cruz de Minas, próximo à 

Cachoeira do Bom Despacho” (SANTOS FILHO, 2010, p.62) 
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conformidade com os processos de desenvolvimento sociais, econômicos e espaciais 

de suas vizinhas, Tiradentes e São João del-Rei.  

Um fator importante a destacar de suas vizinhas, São João del-Rei e Tiradentes 

é que elas são consideradas cidades históricas. O termo vem sendo questionado, uma 

vez que, toda cidade é “produto de práticas sociais, situadas no espaço e no tempo” 

(NEVES, 2013, p.12) de forma que todas são consideradas de valor histórico pelas 

ciências sociais.  

Rodrigo Neves (2013) ainda questiona o fato do termo ser associado, pelo 

censo comum, às cidades em que a arquitetura barroca do séc. XVIII predomina. Fato 

que justifica a preservação dessas cidades com base no seu “valor de uso como 

mercadoria por oposição as ‘cidades comuns’, não ‘históricas’” (NEVES, 2013, p.12).  

Embora Santa Cruz de Minas tenha outrora sido parte integrante do município 

de Tiradentes, com sua emancipação, seu valor histórico e cultural permanece, em 

grande parte, desconhecido. São poucos os registros de patrimônios tombados e 

escassa a literatura que trata da importância histórica local sendo, muitas vezes 

omitida pela importância histórica de suas vizinhas, São João del-Rei e Tiradentes. É 

importante destacar que o fato da cidade ter integrado parte do território de Tiradentes 

traz muitas reverberações em sua consolidação urbana e econômica. 

Tiradentes, embora seja hoje uma das mais conhecidas e visitadas cidades 

históricas do país, já esteve em estado de completo abandono entre os anos 1938 até 

os anos 1970 (NEVES, 2013) por falta de investimentos, condições e de conhecimento 

de seu valor histórico e cultural por parte dos próprios proprietários.  

A situação de abandono da cidade fazia com que os moradores, pouco a pouco, 

abandonassem suas residências, muitas vezes, desmanchando o que delas restava 

para construírem novas edificações na vizinha São João del-Rei. A cidade são-

joanense, à essa época, se encontrava em pleno desenvolvimento econômico, 

influenciado em grande parte pela malha ferroviária que atravessa e conforma o 

espaço urbano, resultando na implantação das indústrias têxteis. Fator que levou ao 

declínio econômico e político da cidade na década de 70, com a crise do sistema 

produtivo que assolava cidades do mundo inteiro. 

É nessa mesma época, em meados de 1970 que, Tiradentes em estado de 

ruína, começa a voltar ao cenário nacional. Após vários incentivos por parte do 

Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH) em recuperar 

essas cidades no país é que os olhares de investidores se voltaram para a cidade 
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quase abandonada. Em Minas Gerais grande parte dos recursos do PCH não 

chegaram a ser aplicados na reconstrução das cidades históricas, sendo esse papel 

exercido por iniciativas de instituições civis, como foi o caso de Tiradentes (NEVES, 

2013).  

Em 1980 a recuperação da cidade e de seu centro histórico se fortalece com a 

decisão de Yves Alves, ex-diretor da Rede Globo Minas, de se mudar para a região, 

evidenciando seu potencial turístico através da revitalização de alguns casarões com 

a criação da Sociedade Amigos de Tiradentes (SAT). Processo que viria a se 

intensificar e expandir, atraindo ainda mais investimentos para a cidade numa lógica 

de mercantilização de seus monumentos. 

Nas cidades consideradas históricas, essa lógica de consumo urbano 

entremeia-se a venda de arquiteturas e monumentos, direcionados ao turismo e ao 

mercado que os engloba. Esse raciocínio justifica os processos de revitalização e os 

investimentos por parte da iniciativa privada para que se preserve aquele local na 

intenção de atrair “turistas de várias localidades, que passam a ver esses edifícios 

como parte da ‘história’ do país” (NEVES, 2013, p. 70). Esse mesmo processo vem a 

ocorrer em São João del-Rei, porém em períodos distintos.  

Enquanto em 1970 os olhares se voltavam para Tiradentes, que no decorrer 

dos anos seguintes recebia investimentos de grandes empresas interessadas em seu 

potencial turístico, São João del-Rei vivia nesse momento o declínio de suas 

atividades industriais e consequentemente econômicas e políticas por conta da crise 

industrial que assolava o país. A ruptura com o modelo fordista de produção, na 

década de 70, e a acumulação nas cidades abre brechas para a consolidação do 

pensamento neoliberal, numa “imposição das formas mercantis ao conjunto das 

relações sociais” (MAYER, 2015, p. 55) em que, a gestão empresarial é quem passa 

a reger as normas de produção do espaço urbano. 

Nesse momento, São João del-Rei começa a perder importância econômica e 

política, enquanto Tiradentes se fortalece como potência turística. Fato esse que faz 

com que, posteriormente, na virada do século XX para o XXI a cidade sãojoanense se 

enquadre no “mercado global do turismo” (NEVES, 2013, p. 81) após receber a 

titulação de Capital Brasileira da Cultura, em 2007 e da implantação da imagem da 

Estrada Real como produto a ser vendido. Desse modo, as duas cidades encontram-

se inseridas no setor de mercantilização do espaço urbano através do turismo e da 

cultura. 
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Pouco a pouco vai se consolidando um modelo baseado na venda da imagem 

da cidade, em uma parceria entre o poder público e as empresas privadas. Fica 

evidente que os interesses na refuncionalização da cidade de Tiradentes estão 

voltados aos investimentos vindos do empreendedorismo urbano que “acionam a 

noção de patriotismo citadino” (NEVES, 2013, p.67) justificando as revitalizações 

propostas e atribuindo a suposta situação de crise e negligência na ausência de 

preservação do patrimônio.  

Em Tiradentes, o centro histórico passa por esse processo de revitalização 

mais intensamente na década de 1990, em sua maioria por empresários forâneos, em 

que: 

Ocorreram também nesse período parcerias entre poder público e instituições 
privadas, como a Fundação Roberto Marinho e o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social). (NEVES, 2013, p. 85) 

As parcerias público-privadas fortalecem o consumo da cidade como uma 

mercadoria, selecionando quais territórios possuem interesse econômico nessa lógica 

de mercado.  

Santa Cruz de Minas, nesse panorama, é considerada uma cidade comum ou 

não histórica, segundo o pensamento dominante. Embora esteja inserida em contexto 

muito próximo ao de São João del-Rei e de Tiradentes, num processo de 

conurbação14 urbana, sua importância histórica e geográfica é reprimida por suas 

vizinhas.  

Este fato pode ter contribuído para a emancipação da cidade, que ocorre em 

1995, embora já fosse considerada distrito desde 1962 (Lei Estadual nº 2.764) em 

que, José Venâncio de Resende publica n’O Jornal das Lajes a fala de padre Claudir: 

Acontecendo a emancipação, nós teremos mais condições de desenvolver, 
de criar a nossa história, de fazer a nossa história construindo um município 
bom de se viver. 

Nesse mesmo ano, em meados de 1995, consolidava-se a estrutura 

arquitetônica do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. que se transformou no resíduo 

abandonado localizado na Estrada Real. O abandono físico do abatedouro entre 

Santa Cruz de Minas e Tiradentes justifica a exploração do território ao qual ele está 

                                                           
14 Numa avaliação dos processos morfológicos entre São João del-Rei, Santa Cruz de Minas 

e Tiradentes, seus limites são definidos em meio á ocupação urbana, sendo que, a divisa das mesmas 
se interpõem entre os bairros das três cidades “adquirindo relevância crescente na rede urbana 
brasileira” (COTTA; DIÓRIO, 2012, p.1). 
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inserido, evidenciando um processo de abandono social, não podendo ser 

compreendidos separadamente. 

As contradições nos processos de requalificação do centro histórico de 

Tiradentes evidenciam a realidade do abandono da área do antigo Frigorifico Santa 

Cruz Ltda. e seu entorno. Suas transformações tanto físicas, quanto sociais, ao longo 

dos anos, suscitam questionamentos que atravessam a contradição presente na 

preservação do patrimônio e das memórias históricas pelo poder público.  

Algumas questões irrompem fronteiras e propiciam as apropriações artísticas e 

culturais espontâneas que vem acontecendo no local, por movimentos que fogem ao 

controle do Estado, do capital e da parcela economicamente favorecida da sociedade, 

aqui tratadas como insurgências. A insurgência é aqui compreendida como atores 

sociais e ativos: “na defesa do comum, performa novos modos de vida e questiona, 

com ênfase poética e política, a propriedade privada” (RENA, 2016, p.50). 

Para a compreensão dessas insurgências criativas que vieram a resultar nas 

ocupações artístico-culturais, efêmeras ou permanentes, faz-se necessário indicar o 

debate acerca da problematização do tema dos vazios e abandonos no mundo. O 

esvaziamento das estruturas abandonadas na cidade, fruto do espetáculo ao qual a 

sociedade contemporânea vem se estabelecendo, resulta em termos diversos que 

exploraremos adiante.



2.2 territórios abandonados 

O menino era ligado em despropósitos. 
Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do 
que do cheio. 

Falava que os vazios são maiores e até infinitos. 
(BARROS, 2010, p.470) 

Para compreender o contexto e o processo de esvaziamento de estruturas e 

espaços na cidade, é necessário contextualizar o surgimento dos estudos e da 

problematização decorrente de como eles se relacionam com o cenário e a cultura 

onde estão inseridos. Para isso é necessário, sair da escala micro urbanística onde 

se encontra o Frigorifico Santa Cruz Ltda. que viemos explorando e retomar a uma 

escala macro e global de forma a compreender os diversos conceitos e abordagens 

explorados pelo surgimento dos estudos. 

O colapso na estrutura produtiva urbana da década de 1970 atentou os olhares 

para os espaços vacantes que surgiam, não somente como lógica contraproducente 

de mercado, mas como território livre para apropriação. Inicialmente, com um viés 

questionador, surgem os primeiros estudos que vieram a resultar nos termos e 

conceitos a respeito desses vazios produzidos. Assim como é complexa a definição 

de um significado e simbologia para esses espaços, é também complexa a 

terminologia empregada, fazendo surgir conceitos distintos em distintas localidades. 

Para compreender os processos que levaram as revitalizações e as 

apropriações artístico-culturais dos vazios e abandonos faz-se necessário, num 

primeiro momento, uma análise do surgimento dos conceitos que trataram desses 

espaços. Foi em 1966 que o geógrafo francês Jean Labasse fez a primeira 

denominação conhecida como friches sociales, o termo surge simultâneo a falência 

das estruturas produtivas das atividades industriais na Europa. 

O processo de desindustrialização é analisado sob as dimensões econômicas, 

espaciais e sociais, dando origem a termos que complementam a lógica dos vazios 

sociais, como friches urbaines, friches comercialles, friches industrielles e friches 

culturelles. O termo e suas variações, em específico voltado aos vazios industriais, 

surgem para definir espaços desocupados ou sem utilização e que foram ocupadas 

anteriormente por setores e atividades ligados a indústria (MENDONÇA, 2007). 
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Concomitante ao processo francês, surge na definição inglesa o termo 

denominado de browfields e posteriormente de derelict land15. A Inglaterra, além de 

vastas áreas industriais abandonadas possuía também áreas devastadas por minas 

e pedreiras (BORDE, 2006), que necessitariam de uma refuncionalização de seu solo 

sendo os dois termos, nessa sequência, responsáveis pelos estudos das paisagens 

abandonadas e do consequente abandono ou subutilização de estruturas físicas.  

O termo inglês foi apropriado pela literatura norte-americana, expandindo para 

paisagens industriais quimicamente contaminadas (BORDE, 2006). Apesar disso, no 

contexto norte-americano a expressão mais utilizada é wasteland, denominando 

terras não utilizadas ou subutilizadas. Termo que vêm a ser apropriado por Kevin 

Lynch (2005) no início da década de 90, buscando superar a condição de vacância 

por meio ressignificação. O contexto americano ainda abrange a problemática dos 

subúrbios e da consequente valorização do automóvel, gerando estruturas viárias de 

acesso a esses subúrbios denominados lost spaces. 

Tanto na definição francesa, inglesa como norte-americana esses espaços 

abandonados estão sempre relacionados a ideia de vazio. Na literatura nacional esse 

processo não difere, demonstrando que o entendimento de vazios urbanos é definido 

por espaços na cidade em que, há uma infraestrutura, mas que ainda assim não 

cumprem sua função social e econômica (BORDE, 2006). 

Essa associação do vazio como espaço não construído ou ocupado, como 

ausência de uso, definindo a vacância como algo a ser superado na construção da 

cidade reforça o pensamento de progresso urbano da sociedade contemporânea 

social e economicamente. Os vazios urbanos, para a sociedade contemporânea, 

configuram-se como “expressões de decadência e deterioração urbana em um mundo 

que privilegia a imagem e a visibilidade como forma de poder e a produtividade como 

forma de inserção social” (BORDE, 2006, p. 57).  

A criação de conceitos e termos a respeito dos vazios e abandonos na cidade, 

embora tenha contribuído para a construção de debates sobre esses espaços, atentou 

os olhares da iniciativa privada em definir usos para os mesmos. Ao invés de proceder 

na criação de políticas de intervenção para os espaços esvaziados na cidade, o 

Estado, em muitos casos, abre brechas para os processos de revitalização e 

refuncionalização dos abandonos por parte da iniciativa privada.  

                                                           
15 A definição do termo derelict em sua tradução literal significa abandonado, negligenciado. 
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Os interesses de instituições privadas na requalificação dos espaços vazios e 

abandonados vêm continuamente sendo reproduzidas nas cidades e, em sua grande 

maioria, nas metrópoles ou em cidades com potencial turístico. Processos distintos, 

mas que seguem com uma mesma lógica de superlucro espaço-socialmente 

produzidos, reforçando o “poder lucrativo do abandono” (GHISLENI, 2017, p. 41).  

Na maioria das vezes, esses processos justificam obras de grande porte que 

enchem os olhos dos investidores e arrasam com dinâmicas urbanas locais. 

Nascimento aponta que o Estado é muitas vezes responsável por essa dinâmica, uma 

vez que suas ações: 

criam a partir deste procedimento dinâmico [...] novos tempos, parâmetros e 
valores para serem comparados, gerando uma nova condição urbana, e 
ainda diluem a degradação quando existente sob novos valores, por se 
apresentarem diante de novos fatos ou como outras leituras da cidade. 
(NASCIMENTO, 2000, p. 101) 

Esses novos valores, que se expressam não só no âmbito econômico, mas 

cultural e social, em geral, são atribuídos ao processo de gentrificação16. Uma vez que 

os espaços deteriorados ou abandonados passam por processos de revitalização e 

sua população é expulsa dali pelo aumento do valor da terra, expulsam-se também 

dinâmicas, culturas, hábitos e identidades que não conseguem sobreviver ao novo 

modelo imposto ao local.  

A gentrificação caracterizou parte do processo de requalificação do centro 

histórico arruinado de Tiradentes. Sem o objetivo de adentrar aos processos que 

ocorreram na cidade, é necessário apontar alguns eventos que contribuíram para o 

fenômeno. Um deles é o fato de não ter sido entregue ao completo estado de 

abandono, como nos casos clássicos de gentrificação explorados por Smith (2006).  

Por não se encontrarem em estado completo de abandono, suas estruturas, 

são vendidas a preços altamente baixos para os investidores. Os antigos moradores 

do centro histórico se vêm obrigados a deslocar para regiões periféricas e 

desvalorizadas, contribuindo para o processo de exclusão social. Nesse momento, 

compreendido entre 80 e 90, Santa Cruz de Minas ainda pertencia ao município de 

                                                           
16 Gentrificação é um termo que vêm sendo amplamente debatido no campo das cidades e tem 

origem na palavra inglesa gentry, que em sua tradução significa pequena nobreza. O termo vem sendo 
utilizado para designar os processos de substituição de camadas sociais mais pobres para as camadas 
sociais mais ricas em determinados espaços da cidade que se supervalorizam com os investimentos 
produzidos pelos interesses do capital. 
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Tiradentes, sendo considerada uma de suas periferias e sofrendo as consequências 

dessa exclusão social e territorial.  

A omissão do Estado nos processos de revitalização reforça a 

espetacularização das cidades que viemos discorrendo anteriormente. A forte 

simbologia construída na ruína histórica de um passado a ser revisitado fortalece o 

pensamento dominante da sociedade do espetáculo. Uma construção simbólica em 

torno da imagem produzida por meio da consolidação daquele território como parte 

integrante da história do país na construção de paisagens históricas (NEVES, 2013). 

A construção simbólica a qual Bourdieu (1989) discorre, nesse caso, é 

compelida pelas instituições privadas, que lutam para impor a significação e 

simbologia de patrimônio de representação da identidade de uma nação às cidades 

históricas, aqui incluído Tiradentes. Essa imposição por meio das instituições que 

financiam os processos de requalificação vai de encontro aos interesses e a posição 

econômica e política que as mesmas representam no país e, dessa forma, estabelece 

culturas e identidades, que não necessariamente representam o território ao qual elas 

estão submetidas. 

O grande entrave dos processos de requalificação não se limita à produção da 

exclusão no ambiente urbano, mas também aos investimentos públicos destinados 

aos interesses privados aos quais o poderio municipal se encarrega, por meio da 

criação de eventos culturais e de incentivos no que tangem à sua divulgação (NEVES, 

2013), a exemplo da Mostra de Cinema e do Festival Internacional de Cultura e 

Gastronomia que em nada tem a ver com manifestações culturais locais e contribuem 

para que a população local se afaste cada vez mais de seu centro histórico.  

Nesse momento, não só o espaço da cidade é transformado em mercadoria, 

mas também a cultura que é introduzida nele, num “processo de ‘culturalização’ do 

espaço urbano” (SELDIN, 2015, p. 70). Os processos de culturalização estão, em sua 

maioria, atrelados aos processos de requalificação, onde a cultura é utilizada como 

“estratégia de intervenção para a revitalização de áreas degradadas ou esvaziadas” 

(VAZ, JACQUES, 2006, p. 76). 

A culturalização vem acompanhada da produção de cenários do espetáculo em 

que, os meios de divulgação e os agentes produtores do espaço inserem o território 

dotado de valor histórico no cenário do mundo globalizado. Nesse contexto, toda a 

produção cultural e de identidade que vai se estabelecendo nesse local, pela indústria 
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do turismo, está voltado para a sedução e fascínio do consumo (CARLOS, 1999) em 

contraponto à produção de coletividade e identidades culturais locais. 

Importante tratar dessa dimensão cultural, uma vez que, o esvaziamento de 

espaços e estruturas está intimamente relacionado a destruição de culturas e 

identidades. Canclini (1999) reforça que a forma de consumo contemporâneo da 

nossa sociedade altera não só seus hábitos e culturas como sua participação política 

e exercício da cidadania, encontrando mais sentido em adquirir bens de consumo e 

seguir padrões de cultura de massa. Esse pensamento estabelece uma padronização 

ideológica e comportamental em que, a construção simbólica da imagem da cidade 

como mercadoria produz produtos excepcionais, raros e que a sociedade 

contemporânea almeja consumir, a todo custo.  

Essa colonização cultural pela sociedade contemporânea, transformando-a em 

produto a ser consumido afeta não somente sua estrutura física e econômica, mas 

política e ambiental. Brocchi alerta que: 

(...) as pessoas privilegiadas têm mais influência nas decisões políticas, ao 
passo que, as pessoas que sofrem mais com os problemas sociais e 
ecológicos têm menos possibilidades para mudar sua situação. (BROCCHI, 
2010, p.16, tradução nossa) 

Enquanto as periferias seguem invisibilizadas, tendo que lidar com os 

problemas advindos de um Estado omisso, o processo de culturalização reforça a 

desigualdade do sistema social contemporâneo na qual a sociedade contemporânea 

busca justificativas plausíveis para a manutenção dessas estruturas de privilegio 

(BROCCHI, 2010).  

A culturalização, além de produzir uma exclusão social no distanciamento com 

as culturas e identidades locais produz ainda um afastamento em relação à natureza. 

Muitas vezes, a natureza aparece apenas como paisagem estática, organizada e 

cenográfica. Em outros, como recurso a ser explorado tanto para os meios de 

produção quanto para o turismo. 

Esse distanciamento entre natureza, cultura e sociedade é reforçado pela 

crescente espetacularização e culturalização das cidades, a exemplo da 

requalificação do centro histórico de Tiradentes. A produção de exclusões sociais e 

territoriais advindas desse processo reverberam no município de Santa Cruz de 

Minas, ocultada em diversas esferas. 
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Explorar essas memórias (e esquecimentos) em uma correlação com a natureza da 

paisagem e o abandono do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda é o ambiente ao qual 

entranharemos a seguir.



Figura 7 Avenida Ministro 
Gabriel Passos, Estrada Real 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Fotografia Digital. Acervo 
Pessoal. 

Figura 8 Marco do Caminho 
Religioso da Estrada Real 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Fotografia digital. Acervo 
pessoal 

Figura 9 Fachada do 
Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Fotografia digital. Acervo 
pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 os relevos do insignificante 

Atribuir-se natureza vegetal aos pregos para que 
eles brotem nas primaveras… Isso e fazer natureza. 

Transfazer (...). 
Sente-se pois então que arvores, bichos e pessoas 

tem natureza assumida igual. O homem no longe 
alongado quase, e suas referencias vegetais, animais 
Todos se fundem na mesma natureza intacta. Sem as 

químicas do civilizado. O velho quase-animismo 
(BARROS, 2010, p. 209) 

Os projetos de requalificação das ruínas históricas da cidade de Tiradentes, a 

partir dos anos 1970 e o qual viemos discorrendo, evidenciam uma das contradições 

que formam o território abandonado do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. A omissão 

do Estado e a invisibilidade da região contribuem por perdurar os conflitos sócio-

ambientais que configuram as produções das cidades. 

No mesmo recorte temporal da década de 70, a paisagem estava no centro das 

discussões e passava por um crescimento significativo de debates em países 

desenvolvidos, relacionando-a a abordagens diversas, sendo uma delas a relação 

natureza e cultura e as consequências “dos impactos ambientais no turismo” 

(LESANN et al, 2005, p. 39).  

Muito embora os estudos estivessem direcionados para a gravidade das 

consequências ambientais no turismo, as cidades que emergiam como potenciais 

destinos turísticos não se atentavam para esses conflitos, como é o caso de 

Tiradentes. Preocupados com o valor mercadológico e com o consumo cultural do 

sítio histórico, são criados simulacros da imagem da cidade histórica (NEVES, 2013) 

no estabelecimento de culturas e identidades forjadas em que, a paisagem é 

meramente estética. 

A simples presença ou ideia de paisagem já estabelece uma distância em 
relação à natureza, transformada ou reduzida. As construções iniciais em 
torno da noção de paisagem são ideais cênicos, a representação de uma 
condição ideal. (FREIRE, 2017, p. 37) 

A relação da paisagem como mero cenário estético demonstra que a “separação 

urbano-natureza é favorável ao capitalismo”17 (MOASSAB, 2019). Condição que cria 

não somente o distanciamento entre natureza e cultura, mas o entendimento do 

                                                           
17 Fala de Andreia Moassab em entrevista concedida ao projeto Urbanidades 

Latinoamericanas, durante a Residência de Curadora de Adriana Nascimento na Associação Cultural 
DESPINA, no Rio de Janeiro. Fala transcrita pela autora em caderno pessoal em 17 de janeiro de 2019. 
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urbano como meio de produção e a natureza unicamente como recurso a ser 

explorado. 

 Percorrer as questões ambientais e culturais do processo de requalificação da 

cidade de Tiradentes é importante para que possamos situar o contexto atual da 

cidade de Santa Cruz de Minas e, consequentemente das ruínas pós-modernas do 

antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda.  

Pela falta de interesse de exploração turística e cultural da região de Santa Cruz 

de Minas, tanto a fisicalidade do abatedouro como o território no qual ele está inserido 

são compreendidos como “lugares que ‘sobram’ depois da reestruturação de espaços 

realmente importantes” (BAUMAN, 2001, p. 121) ou como reforçado por Rocha ao 

referenciar Lynch (2005) sobre os resíduos: 

É o material gasto e sem valor que se deixa depois de algum ato de produção 
ou de consumo [...] Há coisas degradadas, paisagens degradadas, tempo 
degradado e vidas degradadas (2008, p.11) 

Numa lógica de consumo urbano, a requalificação do centro histórico de 

Tiradentes e a consolidação econômica e cultural de São João del-Rei revelam, 

naquele momento, uma espécie de descuido com o território de Santa Cruz de Minas, 

que geram efeitos em sua reprodução/transformação social. Fato que nos leva a uma 

perspectiva atual da cidade por uma busca em seu reconhecimento histórico e 

turístico, integrando atualmente o Mapa do Turismo 2017-2019 da região na Trilha 

dos Inconfidentes18.  

Revela-se também neste documento a importância da investigação do território 

interurbano e a inserção do Frigorifico Santa Cruz Ltda. neste roteiro, devido a sua 

posição geográfica e seu contexto histórico, atentando para possíveis processos de 

gentrificação deste recorte. Revelam-se também nas ruínas pós-modernas do antigo 

abatedouro a relação natureza e cultura, em mais um incidente no qual a natureza 

serve unicamente como exploração aos olhos dos interesses econômicos. 

Localizado às margens da turística Estrada Real, numa região conhecida como 

Córrego da Dona Antônia, a ruína pós-moderna do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

está alocada em sua borda, oposta à Bica do Córrego. As ruínas estruturais do 

                                                           
18 Segundo Portaria nº 144 de 27 de agosto de 2015, a cidade de Santa Cruz de Minas integra 

os munícipios das regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro, na categoria D na região da Trilha 
dos Inconfidentes, promovido pelo Ministério do Turismo. Disponível em: 
<http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home> Acesso em 12 de julho de 2019. 
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abatedouro abandonado sustentam os processos formadores das contradições 

urbanas em relação a natureza. 

Em meio às grotas da encosta da Serra de São José, aos pés da área de 

proteção ambiental, nasce o curso d´agua que vem a desaguar no Rio das Mortes 

transpassando a Estrada Real. Esse ligeiro manancial que, até os dias de hoje, 

fornece água direto de sua bica para o povoado do Córrego, permanece em 

funcionamento para os moradores da área, tendo sido cobiçado para as atividades 

(sic) do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., quando o mesmo ainda se encontrava em 

funcionamento. 

De encontro à ironia, são nessas terras generosas e providas de riquezas 

naturais e históricas que se funda uma “arquitetura sem janelas”19 defronte ao 

povoado do Córrego. Um galpão labiríntico e desalumiado que desponta como uma 

das muitas contradições do pensamento neurótico de setorização espacial da 

modernidade, de meados do século XIX. 

Nas passagens do século XIX para o XX, os matadouros foram situados a 
uma distância suficiente dos centros urbanos das grandes cidades de modo 
a garantir o abastecimento de carnes nos mercados sem dar a ver os 
procedimentos sangrentos, repugnantes, barulhentos e malcheirosos do 
abate de animais. (SILVA, 2017, p. 150) 

E se, nas grandes cidades esses espaços se afastavam dos centros urbanos na 

busca de invisibilidade, nas cidades pequenas e médias esse movimento era 

fatalmente repisado em solos desviados e tempos distantes.  

Uma nova arquitetura, efeito do excesso tecnicista começava a erguer suas 

estruturas aos pés da Serra de São José, pelos idos de 1994. Curioso refletir que, no 

mesmo ano, na cidade de São Paulo acontecia o Arte/Cidade, um evento temporário 

de intervenção artística que criticava as estruturas abandonadas descendentes da 

modernidade e da crise industrial. Mais intrigante ainda pensar que a zona explorada 

na primeira edição do evento foram os escombros do edifício abandonado do 

Matadouro Municipal da Vila Mariana, que retoma suas atividades operando como 

cenário para intervenção dos artistas convidados.  

Enquanto na terra dos bandeirantes, nos resíduos do abate, buscavam-se 

remendar as contradições sociais, políticas e urbanas por meio da arte, na antiga 

                                                           
19 O termo faz referência à Cidade sem Janelas, conjunto de propostas de intervenções 

temporárias no antigo Matadouro Muncipal da Vila Mariana no evento ARTE/CIDADE, em São Paulo, 
que acontece no ano de 1994. 
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Ponta do Morro a cubiça pelo ouro continuava a semear a discórdia (VELLOSO, 1995) 

e a produzir massacres ocultos. 

O erguimento da construção do novo abatedouro na recém emancipada Santa 

Cruz de Minas relaciona-se com às inatividades do antigo abatedouro de Tiradentes, 

patrimônio histórico datado do ano de 1831. Abandonado até os dias de hoje no centro 

da histórica cidade, a demanda do matadouro Municipal de Tiradentes é, dessa forma, 

repassada para o abatedouro de Santa Cruz de Minas (CAMPOS, 2006).  

A insalubridade do abatedouro de Santa Cruz de Minas justifica a construção 

ampla e moderna da empresa Frigorifico Santa Cruz Ltda. que, passa a receber 

também as demandas do Matadouro Municipal de São João del-Rei, devido as suas 

péssimas condições de higiene e protestos populares.  

Passarelli narra trecho da mobilização para retirada do abatedouro de São João 

del-Rei, no bairro de Matosinhos, divisa com Santa Cruz de Minas: 

De madrugada os berros dos animais infernizavam os moradores das 
cercanias, e ainda, o ir e vir de caminhões, o mau cheiro, a proliferação de 
moscas, cães vadios e urubus. O sangue era derramado no leito do “Água 
Limpa”. Além disso a má higiene dos processos de beneficiamento da carne 
punha em risco a saúde pública.  Os moradores iniciaram um grande 
movimento popular para retirá-lo dali. (2005, p.9) 

As mobilizações da comunidade moradora do bairro fizeram pressão até que 

fosse expedida uma ordem judicial20 de fechamento do estabelecimento. Funcionando 

em péssimas condições até a data limite da ordem judicial, no primeiro mês do ano 

seguinte, a demanda do abatedouro é repassada para o novo estabelecimento que 

alicerça suas estruturas às margens do Rio das Mortes, na comunidade do Córrego: 

Com o fechamento do Matadouro Municipal de São João del-Rei, por 
determinação da Justiça, os são-joanenses passarão a consumir carne 
bovina e suína procedente do novo matadouro de Santa Cruz de Minas, que 
será inaugurado dia 23 de janeiro. (TRIBUNA SANJOANENSE, 1999, p. 1) 

Em 1999, o Frigorifico São João del-Rei retornava às atividades no bairro Colônia 

do Bengo em novas instalações para atender a produção do antigo Matadouro 

Municipal de São João del-Rei. Fato intrigante, uma vez que o Frigorifico Santa Cruz 

Ltda. atendia a demanda da produção regional, tendo fechado “contrato com a maioria 

                                                           
20 A juíza Sônia Marlene Rocha Duarte expede em 20/08/1998 uma ordem judicial de 

fechamento do estabelecimento até 31 de dezembro do mesmo ano pela 2ª Vara Cível de São João 
del-Rei. (PASSARELLI, 2005) 
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dos açougues de São João del-Rei, Tiradentes e Conceição da Barra de Minas” 

(TRIBUNA SANOJOANENSE, 1999, p.1). 

Essa é apenas uma das contradições do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., das 

muitas que continuam a se desenrolar até os dias de hoje. Sem o intuito de embrenhar 

além do necessário nos procedimentos que justificavam a carnificina, a relação entre 

a natureza e a ação humana no território onde se consolidam as carcaças do antigo 

Frigorifico Santa Cruz Ltda. e o seu abandono ficam evidenciados. 

A área em que se encontra o antigo abatedouro, compreendida nos arredores 

da comunidade do Córrego perpassa nascentes e cachoeiras ao sopé da APA da 

Serra de São José, “a maior formação natural da região” (LESANN et al, 2005, p. 37), 

abrangendo os territórios de Coronel Xavier Chaves, Prados, Santa Cruz de Minas, 

Tiradentes e São João del-Rei até chegar aos limites do Rio das Mortes. 

É sabido que os rios, em sua maioria, conformam os eixos estruturantes, desde 

os primórdios, da ocupação espacial. Os cursos d´água sempre forneceram 

abastecimento, transporte e deposição de excreções para as populações que se 

estabelecem próximo aos regatos. No território onde as ruínas pós-modernas do 

antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. se alocam, o percurso e a presença das águas é 

ainda mais relevante. Uma moradora da comunidade do Córrego denuncia uma das 

contradições do abatedouro em relação à natureza: 

Teve uma vez que eles tentaram desviar a água da mina nossa para lá, mas 
aí a gente entrou com um abaixo assinado e ficamos em cima da prefeitura. 
A prefeitura queria dar até filtro de água de barro para gente poder usar água 
da rua. Nós não deixamos, até porque a mina não é da prefeitura, aquilo ali é 
patrimônio. Tem 34 anos que eu moro aqui e, antes a gente entrava dentro 
na mina para pegar água. Aí chega o frigorifico para lavar sangue, lavar bicho 
morto com água que é potável. De forma alguma!21 

Com literatura escassa sobre o Frigorifico Santa Cruz Ltda., os relatos orais 

servem de base para compreender sua consolidação na região do Córrego. De forma 

que, não foi possível identificar exatamente para quais fins o frigorifico planejava 

utilizar a água da Bica do Córrego.  

O que se sabe é que, em seu processo produtivo, os abatedouros produzem 

resíduos variados, tanto líquidos, quanto sólidos. Esses resíduos necessitam ser 

tratados adequadamente para que o seu impacto ambiental seja o menor possível. O 

                                                           
21 Entrevista conjunta concedida por Tereza e Alexandre, moradores do Córrego em 14 de maio 

de 2019. Entrevistadora: Ana Luiza Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com 
duração de 11:09s. 
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que, por meio de relatos orais e pesquisas, indicam que não foi feito de maneira 

adequada. Como apontado por Fátima Silva, moradora do Córrego, enquanto em 

funcionamento, nos arredores do Frigorifico Santa Cruz Ltda. “era uma mosquitaiada, 

um cheiro ruim”22.  

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) estabelece na resolução nº 

237 de 19 de dezembro de 1997 a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para 

os abatedouros. E, em nenhum órgão consta o processo de licenciamento ambiental, 

tendo apenas uma nota no jornal Tribuna Sanjoanense edição nº 966 de 1999 (p.1), 

afirmando que, o abatedouro foi construído “obedecendo as normas do IMA”, sendo o 

IMA o Instituto Mineiro de Agropecuária, não isentando o estabelecimento da 

obrigatoriedade de cumprimento da lei. 

A omissão com as instituições ambientais são uma prática comum das atividades 

industriais e, segundo os relatos e processos indicam que os resíduos eram 

depositados diretamente no Rio das Mortes. Situação que pode ter ocasionado em 

um processo judicial23 com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) por execução fiscal 

entre os anos de 2013 a 2015, um dos cinco que foram possíveis identificar pelos 

órgãos competentes. Condição que levou o galpão abandonado do antigo Frigorifico 

Santa Cruz Ltda. a penhora juntamente com outros processos, incluindo a Fazenda 

Pública do Governo de Minas Gerais e a Caixa Econômica Federal24. 

O dono faliu e está na Justiça e o imóvel está penhorado, chegou a ser 
vendido para os Vianini. O oficial de Justiça nos convidou para participar do 
leilão umas três vezes, mas eles não conseguem atingir o valor mínimo.25 

É penoso precisar datas em uma zona tão obscura quanto a dos escombros da 

do galpão do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., mas ao que tudo indica, pelos 

relatos, pesquisas e ficha cadastral do imóvel26, seu funcionamento durou entre 
                                                           

22 Entrevista concedida por Fátima Silva, moradora do córrego em 12 de julho de 2019. 
Entrevistadora: Ana Luiza Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com duração de 
06:24s. 

23 Processo publicado na página 4 do Diário de Justiça do Estado de Minas Gerais (DJMG) – 
São João del-Rey de 1 de setembro de 2015. Disponivel em: < 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/99138443/djmg-sao-joao-del-rey-01-09-2015-pg-4?ref=serp>. 
Acesso em: 25/05/2019. 

24 Processo publicado na página 702 do ano XI n. 83 do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 
1ª região – Seção Judiciária de Minas Gerais de 09 de maio de 2019. Disponivel em: , 
https://edj.trf1.jus.br/edj/handle/123/17885>  Acesso em 25/05/2019. 

25 Entrevista concedida por Wensley, funcionário da loja Móveis Garcia em 12 de julho de 2019. 
Entrevistadora: Ana Luiza Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com duração de 
05:40s. 

26 Ficha cadastral retirada no Departamento da Fazenda da Prefeitura Municipal de Santa Cruz 
de Minas em 12 de julho de 2019. 
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1999 e 2001. Zélia, uma moradora do Córrego e ex-funcionária do Frigorifico Santa 

Cruz Ltda. confirma que o frigorifico funcionou por um curto período de tempo e que 

não chegou a conhecer os proprietários. 

Funcionava de 07 às 17h, mas eu levantava de madrugada para fazer café. 
Eu trabalhei lá por um ano e meio. Mas eu tinha dó de ver matar a criação, 
quando matava eu saia. Não lembro as datas porque não guardo na minha 
cabeça. Os donos foram embora e eu não vi mais.27  

Das diversas contradições que conformam a formação e funcionamento do 

Frigorifico Santa Cruz Ltda., essa é mais uma delas. No Jornal Tribuna Sanjoanense 

é anunciada a inauguração do abatedouro para 23 de janeiro de 1999. Mas é apenas 

em 2001 que o estabelecimento requere o Habite-se, expedido em apenas dois dias, 

e vendido nove dias após a emissão da certidão, conforme consta na Ficha Cadastral.  

Em ocasião, a última transação do imóvel de que se tem registro ocorreu em 

2005, quando o mesmo foi transferido para Paulo José Vianini. Com algumas parcelas 

pequenas de terreno vendidas nesse meio tempo e com a consolidação do comércio 

de móveis como principal fonte econômica da cidade, algumas fábricas e lojas se 

estabeleceram nos arredores da arquitetura amorfa que sobrevive na paisagem.  

Paisagem de notável importância ambiental e cultural, sendo uma indissociável 

da outra, como afirma Simmel (1998). Embora o autor tratasse da poetização das 

ruínas românticas, sua abordagem na compreensão espaço-temporal do abandono 

representa não somente o esvaziamento do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., “mas 

um momento de transição, um frágil equilíbrio entre a persistência e a decadência” 

(SIMMEL, 1998).  

Nas ruínas pós-modernas do antigo Frigorífico Santa Cruz Ltda as contradições 

entre formação urbana, abandono, cultura e natureza que viemos percorrendo, 

revelam os processos entre decadência e persistência. Percorrer a Estrada Real de 

São João del-Rei a Tiradentes evidencia esses processos. A modificação da 

paisagem, principalmente arquitetônica e urbanística, denuncia a persistência de uma 

cidade que serve de passagem para turistas.  

O fascínio do espetáculo em Tiradentes vai se desfazendo e dá lugar a natureza, 

em parte, intocada da Serra de São José e da Cachoeira do Bom Despacho até chegar 

a sedução dos móveis rústicos e de demolição que configuram quase toda a extensão 

                                                           
27 Entrevista concedida por Zélia, ex-funcionária do Frigorifico Santa Cruz Ltda. em 26 de julho 

de 2019. Entrevistadora: Ana Luiza Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com 
duração de 14:09s. 
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da Avenida Ministro Gabriel Passos. Não fosse pela resistência de algumas poucas 

casas dos moradores do Córrego e das ruínas pós-modernas do antigo Frigorifico 

Santa Cruz Ltda., grande parte do trecho conformado pela Serra de São José e pelo 

Rio das Mortes seria quase que exclusivamente ocupada por galpões destinados ao 

comércio voltado para turistas. 

Reconhecendo a importância do comércio para a região, a crítica aqui 

estabelecida se justifica nos processos de utilização e transformação da natureza pela 

sociedade na construção de paisagens, muitas vezes mercantilizando sua imagem e 

cultura pela espetacularização e culturalização que já viemos falando a respeito de 

Tiradentes.  

Santa Cruz de Minas sofre os efeitos dessa espetacularização e culturalização 

e dos processos industriais tardios. A consolidação de um abatedouro às margens da 

turística Estrada Real – no momento em que Tiradentes se encontrava em plena 

ascensão turística e Santa Cruz de Minas tramitava em seu processo de emancipação 

– denuncia a decadência dos processos de produção urbano fundada em uma lógica 

produtivista e neoliberal.  

Uma fragmentação geográfica “transformada em paisagens produtivas e parte 

como espaço urbano” (FREIRE, 2017) confronta com o galpão abandonado que 

produziu uma dívida pública com o Estado e uma dívida social com sua paisagem. 

Enquanto a cidade de Santa Cruz de Minas resiste como um espaço que sobrou do 

consumo urbano de Tiradentes, o antigo abatedouro resiste como um espaço que 

sobrou do consumo da natureza. Natureza que hoje avança pelas paredes 

deterioradas. Ganz compara os processos de decadência e persistência em relação 

à natureza afirmando o seguinte: 

A vegetação que brota nessas ruínas contemporâneas não nos transporta ao 
passado ou não promove uma imagem do passado, com o mesmo sentido 
da ruína romântica, mas, ao contrário, leva ao presente, aos restos da 
modernidade, aos processos acumulativos, enfatizando os ciclos da vida, dos 
conflitos e dos traumas. (2015, p.110) 

Quando Ganz (2015) fala dos conflitos e traumas dos processos acumulativos é 

possível correlacionar a consolidação do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. a 

omissões do Estado, uma vez que, é instalado à época em terreno distante e 

despercebido no momento em que suas vizinhas prosperavam economicamente.  

A separação entre natureza e cidade é favorável aos processos acumulativos 

como afirmou Moassab (2019), de maneira que a paisagem se apresenta “como 
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extensão desordenada e fragmentada de áreas pós-industriais, áreas mineradas e de 

escória industrial” (FREIRE, 2010, p.50). Não reconhecer a significância do situado 

relevo desampara uma territorialidade que se torna intencionalmente esquecida por 

interesses mercadológicos e que deixa transparecer a: 

tensão entre o visível e o invisível vigente em nossos sistemas políticos, de 
representação e visualização do mundo, há uma invisibilidade de algumas 
zonas nos mapas geográficos (FREIRE, 2017, p. 50) 

Zonas esquecidas na paisagem em que, suas camadas não se compõem de 

memórias, mas de esquecimentos, pois a “paisagem é cultura antes de ser natureza” 

(SCHAMA, 1996 apud FREIRE, 2017, p.70) e o abandono arquitetônico não pode se 

dissociar das paisagens abandonadas, tampouco de sua história. 

Essas contradições nos processos de formação entre natureza e espaço urbano 

foram amplamente questionados na década de 70, servindo de exploração por artistas 

que cruzavam o espaço dos museus e galerias para a vida cotidiana. O avanço da 

arte em direção a paisagem e aos territórios abandonados muda completamente “os 

modos de fazer, visualizar e documentar da obra de arte” (FREIRE, 2017, p. 20) como 

também modifica os modos de percepção dos próprios espaços em degradação.  

O interesse e exploração de artistas pelos territórios abandonados, em meados 

de 70, encoraja as insurgências criativas que se consolidam como prática alternativa 

de democracia e cultura. Insurgências motivadas pela arte de vanguarda que buscava 

exploração na vida cotidiana e nos escombros deixados pela modernidade. 

Diante tantas contradições presentes na fisicalidade e na paisagem do abandono 

do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., enxergar seu estado de ruína como fator 

positivo e de exploração artística motiva as ações culturais insurgentes da atualidade 

e promovem uma sustentabilidade urbana e cultural.  

Em oposição aos processos que vieram destruindo as culturas locais de 

Tiradentes e dos processos advindos da culturalização com eventos baseados no 

espetáculo, tão restritas quando segregadoras, as insurgências ganham potência em 

espaços não regulados pelo capital. Ações que intentamos explorar na ressignificação 

tanto do abandono estrutural quanto de sua paisagem abandonada por meio das 

ações criativas.  
Abandonos ao mesmo tempo que dormentes, são também ativos e 
propulsores. Os entornos dos abandonos e os próprios abandonos são 
espaços mutantes de muitos movimentos excitantes e acontecimentos 
ligados por variações constantes de seus cenários (ROCHA, 2008, p.53) 
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Mutações e cenários que são explorados por correntes artísticas da vanguarda 

de 70 e continuam a produzir acontecimentos excitantes nos abandonos por meio das 

insurgências. Se a produção urbana se afastou da natureza e cultura, a arte fez o 

processo inverso, ela buscou se aproximar tanto fisicamente quanto intelectualmente 

desses espaços na busca da exploração de suas potencialidades. 

Lynch (2005) confirma que o abandono, tanto do ponto de vista econômico 

quanto ambiental, não deve ser enxergado sob uma ótica negativa. Muito pelo 

contrário, o autor evidencia que são esses abandonos que propiciam a criação de 

modos de vida distintos. 

Os espaços abandonados concentram modos de vida descartados e 
possibilidades de se recuperar e começar coisas novas. Para o autor, a 
obsessão com a pureza e permanência nos obriga a eliminar os resíduos. 
Admirar os dejetos, os espaços abandonados, no entanto, permitem ver as 
continuidades em fluxo, as trajetórias e o desenvolvimento, um ponto de 
apoio entre passado e futuro. (RENNÓ, 2007, p.67) 

Admirar e entrever os escombros abandonados do antigo frigorifico ancora e 

sustenta o passado, presente e futuro do território que viemos percorrendo na região. 

A memória urbana (SOLÁ-MORALES, 1996) é constituída pelas relações nela 

estabelecidas e Harvey (2012) nos direciona para as relações estabelecidas por meio 

da cultura, principalmente a produzida pelo comum, como vislumbres na construção 

de modos de vida alternativos. 

Brocchi (2010) alerta para o fato da colonização ter sido uma das maiores 

destruidoras de cultura e que, ao invés de aprendermos com as falhas do passado, 

viemos repetindo esse processo por meio da globalização, gerando um 

empobrecimento cultural. O autor enfatiza que são necessárias maneiras alternativas 

de se promover a sustentabilidade e que, as pessoas são importantes meios de 

comunicação culturais. É por meio das pessoas que as insurgências sobrevivem e 

ganham vitalidade, numa lógica em que, “as práticas culturais promovem a 

sustentabilidade” (SILVÉRIO, 2018, p. 44). 

Ao nos voltarmos às terminologias desses abandonos, o termo friches 

culturelles, é de extrema relevância, “pois ao mesmo tempo que faz referência ao novo 

uso, mantém a memória da situação de vacância” (BORDE, 2006, p.43). Levar a 

exploração dos espaços abandonados para além da ocupação tecnicista provoca 

novas abordagens, termos e conceitos que exploraremos nas passagens sequentes



Figura 11 Vista da Serra de 
São José do Frigorifico 

Santa Cruz Ltda. 
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Figura 12 Fachada posterior 
Frigorifico Santa Cruz Ltda. 
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Figura 10 Fachada Frontal 
Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Fotografia Digital. Acervo 

Pessoal. 





3 fragmento outro: O QUE SERVE PARA O ABANDONO SERVE PARA A 
ARTE 

De um panorama de esvaziamento de estruturas, perpassando as metrópoles 

e chegando às pequenas e médias cidades, pudemos explorar não somente os 

processos de abandono dos espaços urbanos, como levantar suscintamente alguns 

questionamentos que envolvem os processos de formação e aculturação dos espaços 

abandonados.  

No contexto das cidades pequenas e médias do interior, como é o caso da 

cidade de Tiradentes e de Santa Cruz de Minas, os processos de formação urbana e 

de esvaziamento de estruturas demonstram que a lógica não difere muito da 

metrópole. Essa racionalidade urbana pode ser observada não só no Brasil, mas em 

toda a América Latina, como define Nascimento (2019): 

A América Latina seria portanto, o sonho dourado dos idealizadores da tábula 
rasa, um continente “vazio” e “condenado ao moderno” [...] numa espécie de 
laboratório experimental sociopolítico, e que consequentemente, causa 
violência e empobrecimento culturais. (NASCIMENTO et al, p.8) 

Não por acaso, o descuido com as práticas culturais e os processos históricos 

acabam por produzir ainda mais violência, num processo de abandonos 

retroalimentados. 

O abandono produz uma repugnância na sociedade contemporânea que é, 

muitas vezes, associado à sua reputação negativa pelas atitudes ilícitas que se tornam 

ali facilmente aplicadas. A violência, o medo, a ilegalidade e o perigo se tornam os 

discursos padrão da mídia e do poder privado (RENNÓ, 2007) a respeito de lugares 

em decadência, sejam eles abandonados ou negligenciados pelo poder público.  

Quando relacionamos esses processos ao contexto da cidade de Santa Cruz de 

Minas, é curioso constatar que a cidade já ocupou o 3º lugar no Mapa da Violência 

em 2008. Embora esse posicionamento tenha relação direta com sua extensão 

territorial, que é considerada a menor do país, até hoje a cidade é frequentemente 

associada a esse estigma. Condição que desconsidera todo um sistema de relações 

sociais e culturais e a importância histórico-geográfico do município para o país. 

Explorar culturalmente as ruínas pós-modernas do antigo Frigorifico Santa Cruz 

Ltda. desloca, portanto, não somente essa aura negativa construída em torno dos 

abandonos contemporâneos, como da cidade de Santa Cruz de Minas. Busca-se aqui 
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resgatar o sentido e a importância do território e de sua paisagem por meio da cultura 

e da arte, considerando seus processos sociais e ambientais de formação. 

No decorrer das páginas seguintes nos aproximaremos das artes e movimentos 

insurgentes num movimento do global para o local em uma estreita correlação com a 

busca da territorialidade do abandono do Frigorifico Santa Cruz Ltda. A aproximação 

artística e cultural com os vazios e resíduos gerados pela modernidade é vital para 

rebentar as fronteiras da atuação informal e marginal nas cidades, num movimento 

contínuo de aproximação e distanciamento entre as metrópoles e as cidades 

pequenas e médias como viemos fazendo desde então. 

Num primeiro momento, nos aproximamos das vanguardas artísticas da 

década de 70 que questionavam o esvaziamento e apropriação do abandono pela 

produção mercantil ao passo que, buscava uma aproximação com o território e a vida 

cotidiana. Fenômeno que contribui para a aproximação das artes com o debate 

político e consolidam esferas de discussão com a sociedade, natureza e cultura.  

A seguir, exploramos conceitos trazidos por dois autores importantes nessa 

dissertação, Kevin Lynch (1990) e Ignasi de Solà-Morales (1996). Autores que se 

interessam pelo fenômeno do esvaziamento das cidades em uma abordagem de 

ressignificação dos mesmos. Influenciados pelas vanguardas artísticas, buscavam 

uma exploração dos abandonos que evidenciassem a potência criativa latente dos 

mesmos. 

Por fim, uma aproximação dos primeiros movimentos de ocupação de edifícios 

abandonados abre leque para voltarmos a escala micro-regional de Santa Cruz de 

Minas e do abandono do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. em uma exploração das 

insurgências artísticas que não cessam de brotar naquele local. Um movimento que 

busca consolidar o espaço do abandono como semente de criação, de apropriação e 

de transformação do espaço urbano rejeitado.



3.1 a maior riqueza do abandono é sua incompletude 

A maior riqueza do homem e a sua incompletude. 
Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou — eu não 
aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre 
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que 

compra pão as 6 horas da tarde, que vai lá fora, 
que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. 
Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 
(BARROS, 2010, p. 374) 

O paradoxo presente entre ausência de uso e liberdade no abandono traz à 

tona a dimensão artístico-cultural dessas estruturas. O extremo desmazelo do espaço 

faz brotar novas dinâmicas àquele corpo esfacelado na trama urbana. O 

enfraquecimento da experiência urbana por meio dos limites, da mercantilização da 

cultura e dos espaços, da violência, do medo e da omissão do Estado produzem uma 

míngua na dimensão humana das cidades.  

Essa mesma insuficiência que controla e limita, também instiga o olhar do 

curioso, do artista, do poeta, do marginal, daquele que busca no espaço urbano 

autonomia criativa. Em reação a esse processo de limitação da experiência urbana, 

em vários lugares do mundo, vem acontecendo diversas ações e experiências que 

buscam resgatar uma relação da arte com a vida cotidiana, buscas por levar a 

dimensão social, cultural e política para os territórios artísticos.  

Ao nos voltarmos ao recorte temporal que viemos explorando nessa 

dissertação, – compreendidos entre o final dos anos 60 e início dos 70 – resgatar 

artistas, grupos e ativismos que atuaram nas grandes cidades do mundo auxilia 

compreender as insurgências criativas atuais, tanto do contexto das metrópoles 

quanto das pequenas e médias cidades. 

O tema do vazio ganha evidência inicialmente no mundo das galerias em 1958 

com a exposição Le Vide (O vazio) de Yves Klein, em Paris. Sua concepção “não 

representava simplesmente o vácuo ou o espaço vacante, mas o estado de abertura 

e liberdade, uma espécie de campo de forças invisível” (TEIXEIRA, 1999, p. 258). O 

artista buscou o contato do sujeito com o espaço sensível, demonstrando a potência 

da obra através do seu vácuo, mas não um vácuo negativo e sim uma experiência da 

possibilidade de exploração do território. A obra de Klein diz do início da 
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ressignificação dos vazios, transfigurando sua atmosfera negativa em um vigor 

encubado, que viria a ser intensamente apropriada nos anos seguintes. 

É no final dos anos 60 e início dos 70 que a exploração dos vazios rompe com 

o espaço das galerias e museus e começa a vasculhar os espaços públicos. Nesse 

mesmo momento, extensas áreas e estruturas, principalmente industriais, 

encontravam-se completamente abandonadas. Situação que suscitou 

problematizações e questionamentos acerca da reinserção desses espaços na cidade 

e das dificuldades de refuncionalização, produzindo pensamentos e conceitos 

distintos sobre o tema dos vazios e abandonos. Temas tais que vieram sendo 

desenvolvidos nas passagens antecedentes e que esteiam as explorações artísticas 

que sucedemos ocupar. 

Não por acaso, começam a despontar, em diversas partes do mundo, 

movimentos de contestação da sociedade e das instituições artísticas, questionando 

seu papel social e buscando uma aproximação da poética com a política, nos idos dos 

anos 70. O vazio e as paisagens abandonadas passam então a serem intensamente 

explorados pelos artistas, ao passo que, a arte começa a buscar certa autonomia das 

instituições e ocupar territórios geopolíticos:  

As artes, a partir do pós-guerra lançam-se para fora dos espaços 
institucionais do museu, da galeria, em direção às possibilidades que oferece 
o espaço aberto e a vida cotidiana, expandindo-se em direção à cidade e para 
além dela, para as paisagens, territórios e naturezas distantes. (FREIRE, 
2010, p.41) 

Freire (2010) afirma que ao expandir os processos artísticos para os espaços 

públicos as possibilidades de exploração se expandem, cruzando os territórios do 

saber por meio da experiência cotidiana.  

Sem a pretensão de aludirmos a todos os artistas e movimentos que 

exploraram a degradação como tema destacamos, principalmente, os que fazem do 

território e dos resíduos urbanos elemento fundamental de suas obras. A reação aos 

processos de espetacularização e culturalização das paisagens urbanas e naturais se 

torna o motor dos processos artísticos dos artistas de vanguarda dos anos 70. 

Artistas que exploraram o abandono, a paisagem e a natureza como parte 

integrante e indissociável de suas obras. Uma reaproximação entre cultura e natureza 

por meio da arte no espaço público abre brecha para a possibilidade de cruzamento 

com os temas que viemos abordando. 
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É considerável destacar, nesse contexto, o papel desempenhado pelo 

movimento conhecido como Internacional Situacionista (IS) nos idos dos anos 60. O 

grupo passa a explorar a autonomia das estruturas materiais numa busca pelo 

reposicionamento da arte no espaço, que o assume como um elemento importante 

nos debates da pós-modernidade. Formado por artistas, arquitetos e pensadores, a 

IS propunha a experiência na cidade como método de ação participativa na 

construção do espaço urbano. 

A fragmentação causada no espaço urbano, advinda das relações de consumo 

da sociedade contemporânea – processo que viemos explorando desde a perspectiva 

das metrópoles às cidades pequenas e médias – se tornam alvo de questionamento 

e exploração da IS. As cidades, para os Situacionistas, se tornam laboratórios de 

experimentações no intuito de propor “maneiras alternativas de experimentar essa 

cidade ‘esvaziada’ de humanidade, mesmo que tomada pela multidão de cidadãos” 

(LEAL, 2015, p. 116).  

A IS compreendia que a cidade era formada por possibilidades e que ela estava 

em constante movimento, explorar essas peculiaridades urbanas com um olhar atento 

e capaz de se afetar pelo território transformavam a percepção dos espaços. Como 

prática individual no espaço urbano a IS se utilizava da deriva28 para esmiuçar os 

espaços de possibilidade em uma aproximação com a cidade e a realidade cotidiana. 

Eles “acreditavam no poder transformador da cultura cotidiana e viam beleza no que 

geralmente se considera feio” (RENNÓ, 2007, p. 68), de forma que, acreditavam em 

espaços em que o espetáculo não fosse a excitação maior. 

Dessa forma os espaços marginais, abandonados, degradados e esquecidos 

eram possibilidades distintas de estabelecer relações com a geografia do território, de 

maneira afetiva e por meio de desvios e subversões, prática que influencia muitos dos 

artistas que trataremos na sequência e que é utilizada por muitos processos artísticos 

até os dias de hoje.  

Contextualizar a importância da atuação da IS abre discussão para uma nova 

abordagem da arte a partir dos anos 60, num movimento de rompimento com os 

espaços expositivos tradicionais em uma aproximação entre arquitetura e paisagem 

                                                           
28 A Teoria da Deriva proposta por Debord consistia em caminhar afetivamente pela cidade. 

Em contraponto aos processos de espetáculo que formavam as cidades, o autor propunha um olhar 
atento para os espaços que se tornavam possibilidades de exploração. Um método que se propunha 
a ir contra as ações massificadoras e mercadológicas de construção das cidades. 
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(KRAUSS, 1986). Aproximação essa que rompe com as barreiras estáticas dos 

museus e galerias e avança em direção a cidade e aos espaços públicos, “em uma 

retomada anacrônica do modelo do flanêur” (PEIXOTO, 1999, p.84), em que o 

flâneur29 é o espectador que necessita se movimentar em direção à obra de arte.  

Embora os expoentes da IS tenham se aproximado dos vazios e paisagens 

abandonadas, não chegaram de fato a intervir diretamente neles. É a partir do final 

dos anos 60 e início dos 70 que começam a emergir artistas, grupos e movimentos de 

resistência que se apropriam e utilizam das paisagens abandonadas. As artes 

alcançam a marginalidade e “infiltram-se nas fissuras do tecido urbano, nos desvãos 

do construído, em todos os espaços intersticiais. Habitam as dobras e fissuras da 

cidade” (PEIXOTO, 2003, p.426).  

Se a produção urbana globalizante padronizava os comportamentos e modos 

de viver da sociedade contemporânea por meio da espetacularização e culturalização, 

os artistas rompiam com esses padrões escancarando os rejeitos deixados por essa 

mesma forma de urbanização. Em um movimento de aproximação dos territórios que 

configuravam os vazios e os abandonos, os artistas começam a explorar as paisagens 

e a subverter esses processos exaltando a decadência produzida pela modernidade. 

Um método artístico que transformou o território no cerne de exploração por alguns 

artistas da época.  

Surge, ao final dos anos 60, a designação de Land Art, corrente artística 

aplicada pela intervenção na paisagem e na natureza. Dentre diversos artistas que 

exploraram essa vertente, Robert Smithson (fig. 13) é o que mais se aproxima daquilo 

que buscamos aproximar nessa dissertação. A lógica de “Smithson pensa e constrói 

uma obra em estreita relação com o território seja ele urbano ou natural” (FREIRE, 

2010, p.41) e, dessa maneira, consolida um fazer artístico que questiona as paisagens 

abandonadas e condenadas a degradação, que qualifica como paisagens entrópicas. 

O conceito de paisagens entrópicas, que surgiu a partir de ruínas, vazios e 

resíduos mapeados e fotografados por Smithson e denominados monumentos a 

entropia, convergem ao pensamento das leis da termodinâmica e ao gasto de energia 

não reaproveitável, geradora de resíduos, degradações, fragmentações, 

                                                           
29 “O termo, cunhado por Baudelaire (1995) para descrever o caminhante que percebe e se 

deixa envolver pela modernidade, caracteriza os errantes urbanos” (NASCIMENTO et al, 2019, p. 2) 
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decomposições. As ações de Smithson tinham estreita relação com o processo ao 

qual as cidades e as paisagens estavam passando: 

Tais paisagens arruinadas, fruto de um fenômeno ao mesmo tempo natural e 
cultural, são marginais, testemunhas da parte não utilizável da energia 
contida num sistema ou matéria. As paisagens excluídas dos cartões postais. 
As paisagens ocultadas pelas mineradoras e pelas siderúrgicas. As 
paisagens abandonadas e esquecidas. (MARQUEZ, 2009, p.27) 

Paisagens semelhantes a que viemos percorrendo pela Estrada Real, onde se 

encontram as ruínas pós-modernas do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. Os 

abandonos assim como as paisagens arruinadas, marginais e esquecidas, se inserem 

na parte não utilizável do espaço urbano, parte que não produz, sem utilidade aos 

olhos da lógica produtivista e que, enseja em artistas, encanto pelo rejeito. 

Para Smithson (1993), a paisagem urbana é formada por seus elementos entre 

o território, a natureza e a cultura e valida que a paisagem e seus resíduos são os 

monumentos contemporâneos, ou as ruínas do futuro30. Naquela época já afirmava 

que “o artista, o ecologista e o industrial devem desenvolver-se um em relação ao 

outro” (apud FREIRE, 2010, p. 14), mas creio que em tempos atuais, o autor não diria 

somente do industrial, mas do urbano.  

Compreender o urbano como a totalidade que afirmava Lefebvre (1999) faz 

com que o tecnicismo e o utilitarismo sejam superados na compreensão do território 

não somente como lugar, mas como sistema econômico e cultural, gerando 

dicotomias entre o vazio/ocupado, rural/urbano, natureza/cultura (MARQUEZ, 2009).  

Robert Smithson explorou amplamente a natureza e a paisagem em seus 

processos artísticos, além de flertar com a arquitetura e a engenharia. O fazer artístico 

de Smithson trouxe também uma abordagem e estética próprias na forma de registros, 

escritos, mapas e conceitos. Condições essenciais para a convergência de uma 

geografia particular que, possibilita a ativação e o dinamismo das ações artísticas que 

vêm sendo gestados nessa dissertação, alinhavando os diálogos com outros campos 

de conhecimento.  

A exploração de outros campos do saber possibilitou ao universo artístico 

reclamar a cidade como espaço de relações coletivas e não somente de estruturas 

físicas, reativando seu caráter político e cultural. Surgem assim, movimentos de 

contracultura e um fervor em tornar a arte um instrumento de transformação social. O 

                                                           
30 Termo criado em seu texto Monuments of Passaic sobre os subúrbios de Nova York e 

publicados em 1967. 



65 
 

território começa a ser explorado e questionado e a arte se aproxima cada vez mais 

do cotidiano numa participação política e pública por meio de: 

(...) operações que redefinem a especificidade do sítio ao introduzirem um 
novo tipo de experiência espacial: a que leva em consideração as dimensões 
institucionais, econômicas, e políticas do espaço, enfatizando suas 
contradições e conflitos. (PEIXOTO, 1999, p.83) 

O espaço urbano e as paisagens exploradas pelos artistas ultrapassam a 

dimensão física e geográfica, alcançando as relações e contradições sociais, 

econômicas e políticas. Em verdade, os artistas traduziam um modo de ação que 

deveria ser aplicado à produção urbana numa acusação da decadência da 

modernidade. Circunstância que transforma o urbano, e consequentemente o rural, 

em uma condição indispensável para o processo artístico. 

Percorrer e explorar o território e as condições urbanas é, portanto, o primeiro 

passo para o fazer artístico da Land Art, que se traduz em registros, escritos, mapas. 

Vestígios e fragmentos do resultado daquela exploração. Processo análogo ao que 

viemos fazendo nessa dissertação. Ao analisarmos as práticas e contradições 

urbanas, nos aproximarmos do território explorado compreendido aos arredores do 

abandono do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., para então percorrer os processos 

artísticos que ressignificam esses lugares, aqui traduzidos como escritos, relatos orais 

e registros fotográficos. 

Em período próximo a concepção da Land Art e com olhares direcionados às 

críticas da produção urbana, surgem as intervenções intituladas de Building Cuts, 

tendo como expoente Gordon Matta-Clark (fig. 14). O artista começa a explorar 

incansavelmente as estruturas físicas abandonadas nos subúrbios de Nova Iorque, 

no início da década de 70.  

Antigos bairros industriais de Nova Iorque, em especial Soho, passavam por 

profundas mudanças através de renovações urbanas após a crise financeira e fiscal 

que se estabelecia na cidade nos anos de 1973 a 1977 (SMITH, 2006). Com altos 

investimentos de Donald Trump e do capital imobiliário nessas renovações, a cidade 

passaria por intensas mudanças, – econômica, espacial, política e cultural – processo 

esse que resultaria na gentrificação desses espaços e subsequente interesse de 

artistas e grupos pelas áreas.  

O artista e arquiteto Matta-Clark começa então a realizar cortes nas estruturas 

físicas dos edifícios abandonados nesses bairros degradados. Suas incisões nas 
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arquiteturas abandonadas revelavam não somente o abandono de sua estrutura, 

como o de seu contexto socioeconômico: 

A natureza confrontativa do corte consiste precisamente em ser tão “brutal 
física como socialmente”. “Quando des-faço um edifício” [...] “estou a tomar 
posição contra muitos aspectos da condição social” (RIBAS, SARDO, 2017, 
p. 17) 

Suas intervenções em edificações abandonadas ou degradadas, afamadas 

pelo artista de epítomes de negligência urbana, eram realizadas antes que elas 

fossem demolidas em uma denúncia ao seu estado de negligência e 

desmoronamento.  

Quando Matta-Clark intervêm nos edifícios abandonados “ele estabelece um 

diálogo com a paisagem expulsa, duplamente da cidade: pela sua condição marginal 

e pela sua eminente destruição pelas vias de especulação imobiliária” (MARQUEZ, 

2009, p.70). Uma denúncia ao abandono em sua totalidade, tanto da arquitetura como 

do contexto social e econômico em que ela está inserida, produzindo o que já citamos 

anteriormente como o poder lucrativo do abandono. 

O movimento de afastamento das contradições e ações das metrópoles e 

aproximação com a realidade das cidades pequenas e médias ajuda a compreender 

que, ainda que em contextos e épocas distintos, muitos dos processos se 

correlacionam continuamente.  

Os processos de gentrificação do subúrbio do Soho, consequência das 

renovações urbanas propostas na década de 70, por uma figura pública importante 

da mídia e do setor imobiliário, nos transportam de um cenário global para o local. A 

gentrificação do centro histórico de Tiradentes, financiada por investidores 

importantes da mídia nacional promoveram sua requalificação, a partir dos anos 80, 

produzindo uma semelhança singular com a do contexto americano, ainda que 

considerando as respectivas peculiaridades, diferenças e escalas espaço-temporais.  

Abandonos que, em alguns casos, se fragmentam em estruturas físicas. Em 

outros, em contextos sociais e paisagens abandonadas. Mas sempre atrelados aos 

processos que garantam a eficácia produtiva da produção do espaço urbano, 

orientadas pelos interesses do mercado e do capital. Quando Matta-Clark estabelece 

uma relação com a paisagem de inserção do abandono, ele denuncia não somente o 

abandono físico, mas social. 
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Questionar as subjetividades que produzem o abandono faz da atuação do 

artista uma atuação consciente e politicamente engajada. Nesse momento, a arte 

buscava romper com sua atuação clássica nas instituições e explorar terrenos 

cotidianos. Uma aproximação social, política, econômica e ambiental fazendo dos 

vazios, território fértil e desafiador para os artistas: 

Que fazer ante esses enormes vazios, de limites imprecisos e de vaga 
definição? Igual que ante a natureza, de novo a presença do outro ante o 
cidadão urbano, a reação da arte é a de preservar esses espaços 
alternativos, estranhos, estrangeiros a eficácia produtiva da cidade. Se o 
ecologismo luta por preservar os espaços incontaminados de uma natureza 
mitificada como mãe inalcançável, também a arte contemporânea parece 
lutar pela preservação desses espaços outros no interior da cidade. (SOLÁ-
MORÁLES, 1996 trad. FRACALOSSI, 2012, p. 7) 

Este era o grande desafio dos artistas que questionavam os vazios e 

abandonos evidenciados na década de 70, fugir ao utilitarismo imposto pela 

urbanização que os produziu. Preservar e explorar culturalmente esses espaços 

garantiam, minimamente, que eles não fossem seduzidos pelo espetáculo urbano ao 

qual as paisagens das cidades vinham sendo submetidas.  

No Brasil, nesse período, pós-golpe de 1964 e em meio a ditadura, os 

movimentos de contracultura e resistência marcam radicalmente o cenário artístico-

cultural nacionais por conta do cerceamento em cima de artistas e intelectuais que 

ousassem abusar da liberdade de expressão, muitas vezes resultando em censuras 

e exílios. Por esse mesmo motivo, é também nessa década que os campos da arte e 

da política começam a se estreitar mais com a sociedade e o cotidiano, fazendo brotar 

novos tempos e questionamentos.  

O país começa a vivenciar diversas manifestações de resistência cultural em 

oposição ao momento conturbado em que se encontrava a política nacional, 

fortalecendo “o sentimento de guerrilha cultural em parte dos artistas do período” 

(OLIVEIRA NETO, 2012, p. 24).  Situação evidenciada com a ação de Oiticica, na 

exposição Opinião 65 do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ao realizar uma 

tentativa de performance com os famosos Parangolés. Por conta da repressão, os 

passistas da Mangueira e moradores da comunidade do morro são impedidos de 

entrar no museu, numa clara denúncia de distanciamento entre arte, cidade e 

sociedade. 

Hélio Oiticica (fig. 15) desponta como vanguarda artística nacional da década 

de 70, por seu interesse de atuação marginal em diferentes espaços urbanos. O artista 
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investigava terrenos baldios, bairros degradados, regiões abandonadas e as favelas 

cariocas que, fizeram da sua arte “uma comunicação direta, pelo gesto e pela ação” 

(PEDROSA, 1981, p. 357). O artista desloca a posição da arte para uma nova 

influência, a intervenção cultural.  

A ação de suas obras se dá na autonomia oferecida ao espectador na liberdade 

do exercício experimental por meio do que ele denomina de Crelazer31. Um processo 

que o artista confirma em suas experimentações e atravessamentos entre o marginal 

e as ruas, numa espécie de “lazer tornado produção” (LEAL, 2015, p. 129).  

O artista cruza, da experiência visual para a experiência sensorial, numa 

exploração do corpo com o ambiente. 

Arte ambiental é como Oiticica chamou sua arte. Não é com efeito outra coisa. 
Nada nela é isolado. Não há uma obra que se aprecie em si mesmo, como um 
quadro. O conjunto perceptivo sensorial domina. (PEDROSA, 1981, p. 357) 

A sensibilidade ambiental (FREIRE, 2010) da obra de Oiticica traz uma 

dimensão simbólica à percepção do ambiente e à dimensão da cidade, entendendo 

que uma é indissociável da outra. Possibilidades que permitiram que o artista 

explorasse, após sua volta de Nova Iorque, o tema que estava despertando fascínio, 

o dos espaços abandonados e marginalizados na busca por “poetizar o espaço 

urbano” (apud LEAL, 2015, p. 239) e que indicava uma possível aproximação entre 

Oiticica e Matta-Clark32. 

Delirium ambulatorium (1978) e Programa in progress CAJU (1979) são duas 

obras que exploram esse ambiente abandonado e deteriorado, embora sejam menos 

conhecidas que suas obras mais famosas. A primeira, considerada fracassada pelo 

artista, estrutura o que viria a ser a ação da segunda, no bairro degrado do Caju, no 

Rio de Janeiro. Uma obra já amadurecida e que explorava essa atmosfera 

abandonada da cidade, transportando a terra de outra região da cidade para o aterro 

                                                           
31 Para além das experimentações artísticas o Crelazer foi explorado no espaço urbano na 

forma de um projeto do Parque Ecológico do Rio Tietê, numa colaboração entre Oiticica e o arquiteto 
Ruy Ohtake no final da década de 1970. 

32 A possível aproximação de Oiticica com Matta-Clark e sua estadia em Nova Iorque foi 
explorado na tese de André Leal (2015) numa correlação entre os dois artistas e suas obras, que têm 
em comum o interesse mútuo por espaços marginalizados e abandonados. Essa possível coincidência 
não só evidencia a persistência e denúncia de artistas de vanguarda para os espaços de marginalidade 
como reafirma os questionamentos sobre a proliferação destes ao longo do mundo, demonstrando a 
contradição presente no pensamento globalizante da construção das cidades. 
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de lixo do bairro, possibilitando a simbologia das camadas de significados daquele 

local esquecido na cidade: 
O CAJU é aterro de lixo: é o passado imperial (e tem a casa de 
D. JOÃO VI q mais parece um chiqueiro caindo aos pedaços): 
é O BURACO DA LACRAIA: é cemitério: é porto-cais com pinta 
de ser de emergência e clandestino ao mesmo tempo: é militar: 
é hospital de tuberculosos 

daí a escolha e a proposta em 

aberto pro q der e vier!  (apud LEAL, 2015, p.239) 

Essa maneira de exploração do artista, em uma colaboração das relações entre 

natureza, cultura e marginalidade possibilitam as ações sensoriais que ele estabelece 

com o ambiente. Suas intervenções nos transportam para a realidade urbana do 

antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. e antecede as ações artísticas que iremos explorar 

no local, em que o marginal desobstrui as rotas para a cultura, atuando pelas gretas. 

Já na possibilidade da correlação de artistas de vanguarda dos anos 70 com 

as ações artísticas locais das ruínas pós-modernas do antigo abatedouro de Santa 

Cruz de Minas, outra importante vanguarda da década de 70 é Artur Barrio (fig. 16). 

O artista, que tem um forte apelo político-cultural em suas obras, questiona a pureza 

do meio artístico, causando uma fratura no modelo de produção corrente da arte. 

Ao explorar como material criativo os resíduos, restos, lixos e espaços 

marginalizados, foge totalmente dos padrões estéticos das obras de arte vigentes, 

explodindo suas categorias de contemplação e dando a elas uma conjuntura 

perturbadora. Em suas obras, o artista faz questão de deixar claro que “a situação de 

precariedade está desligada de qualquer compromisso estético-técnico. Afinal de 

contas, a precariedade é precária” (BARRIO, 2002, p. 153). O artista fazia questão de 

se atentar para os processos de decadência e para as repressões e censuras que 

infestavam o contexto político de países da América Latina, trazendo essas 

referências para suas obras. 

Em 1969, o artista lança o Manifesto Estética do Terceiro Mundo onde enfrenta 

as categorias de arte e reivindica a independência dos processos e recursos artísticos 

em uma crítica a imposição da elite na utilização de materiais caros para a produção 

de objetos artísticos. Nesse momento, o artista começa a utilizar materiais que são 

considerados lixos como papel higiênico, urina, carne, etc. Uma escolha que, além de 

ser fruto de sua análise socioeconômica na inserção da arte, se transforma na poética 

de seu trabalho: Basualdo ao descrever o fazer artístico de Barrio afirma: 
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O resto, o recanto, a fotografia, elementos que passarão a ser coordenadas 
de uma poética do precário e do pobre como alternativa a crítica do Terceiro 
Mundo (2002, p. 237) 

Uma linguagem que tem a consciência de trabalhar com o frágil, com o instável, 

com o efêmero. As obras de Barrio, por possuírem esse ímpeto passageiro têm como 

produto fotografias e anotações que resultam das suas séries de ações que ele 

denomina de Situações, em uma clara referência aos situacionistas. 

Parte de sua obra pode ser considerada como eventos nômades onde se pode 

“vivenciar a arte como experiência” (CAMPBELL, 2015, p.34). Processos que se 

utilizam da inserção espacial em terrenos vazios na cidade, e de refúgios rejeitados 

nos museus e galerias, sempre em busca de uma ocupação de invisibilidades 

sensíveis.  

Faço uso de materiais precários (situações de perecibilidade inclusive), em 
função de uma consciência minha, individual e ao mesmo tempo como 
resultado de uma visão da realidade coletiva sócio-econômica; acho 
importantíssimo o uso desses materiais, já que seu poder de contestação é 
muito forte e real. (BARRIO, 2002, p. 146) 

Assim como Smithson, Matta-Clark e Oiticica, a obra de Barrio busca abordar 

não somente a situação precária das degradações físicas, mas a precariedade de sua 

realidade sócio-econômica e geográfica. Amadurecida em meio à crise do sistema 

produtivo dos anos 70, que assolava o mundo, surgia como forma de manifestação 

político-cultural. Voltava os olhares para as decadências produzidas na América 

Latina por uma sociedade que prezava pela imagem e pela utilidade dos espaços e 

objetos. 

Os artistas que trouxemos para essa discussão são herdeiros o continente 

americano. Uma condição que denuncia as contradições advindas da importação de 

culturas e hábitos e a extinção de manifestações culturais locais. Na América Latina 

esse processo é ainda mais evidente, sofrendo influências não só europeias, mas do 

Norte do continente. A denúncia desses artistas aos processos contraditórios aos 

quais nossas cidades se estabelecem evidenciam a precariedade e decadência do 

pensamento globalizante e apontam para uma sustentabilidade cultural (BROCCHI, 

2010). 

Explorar culturalmente os abandonos produzidos por meio das insurgências 

garantem que esses espaços se preservem enquanto funções essenciais do 

organismo urbano, como formas alternativas de democracia.



Figura 13 Robert 
Smithson: Partially 

Burried Woodshed, Kent 
State. 

SMITHSON, Robert. 
Fonte: International 

Center of Photography. 
 

Figura 14 Matta-Clark, 
Clockshower 

MATTA-CLARK, Gordon. 
Fonte: Jeu de Paume. 
http://jeudepaume.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15 
Parangolé P15 
Capa 11: Incorporo 
a Revolta 

OITICICA, Hélio. 
Fonte: Hélio 
Oiticica, 1967 

Figura 16 Situação 
T/T 1 (2ª parte) 

BARRIO, Artur. 
Fonte: César 
Carneiro, 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 ruína é uma desconstrução 

(...)  Embora eu saiba que ruina 
e uma desconstrução. Minha ideia era de fazer 

alguma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse 
para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. 

Porque o abandono pode não ser apenas de um 
homem debaixo da ponte, mas pode ser também de 

um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. 
O abandono pode ser também de uma expressão 

que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de uma 
palavra. 

(BARROS, 2010, p. 387) 

Posteriormente ao surgimento das vanguardas artísticas de 70 que acabamos 

de explorar, tanto no cenário nacional como global, muitos outros movimentos de 

contracultura e resistência fortaleciam o pensamento político e de exploração coletiva 

e urbana na produção artística. 

Se a obsessão do arquiteto pelo vazio é o de ocupar, que passe a ocupa-los 

culturalmente, como uma estratégia de guerra33 (HERMANN, 2019). Desse modo, a 

estrutura “abandonada retoma como potência processual e movente de pensar a 

natureza” (FREIRE, 2017, p. 40). Ao contrário das revitalizações que anseiam pelo 

utilitarismo do abandono, as apropriações culturais anseiam pela ressignificação do 

abandono, sem necessidade de superar a sua condição de vacância, aproximando 

arte, cultura e natureza. 

Germinar as causas que envolvem a cultura na ocupação dos abandonos nos 

move em direção à alguns autores que procederam a esses espaços como vitais aos 

fluxos da urbanização. Ao contrário das primeiras definições dos vazios e abandonos 

que buscavam superar a sua condição de vacância, os termos que iremos abordar a 

seguir evidenciam a importância dessas estruturas para possibilidades alternativas na 

cidade.  

Influenciados pela conjuntura dos acontecimentos pós-70, tanto das 

revitalizações quanto das ações artísticas, os autores começam a produzir 

questionamentos que buscam a ressignificação dos espaços abandonados num 

movimento de enaltecimento e apreciação dos rejeitos. Pensamentos que, abrem 

brecha para artistas e movimentos se acomodarem às estruturas abandonadas, em 

uma exploração ao redor do mundo e inclusive locais. As apropriações artísticas 

                                                           
33 Adaptação da fala de Carla Hermann em entrevista ao projeto Urbanidades Latinoamericanas 

fruto da Residência Curatorial de Adriana Nascimento na Associação Cultural DESPINA, no Rio de 
Janeiro. Fala transcrita no caderno pessoal da autora em 15 de janeiro de 2019. 
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marginalizadas que vêm desabrochando no antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. na 

atualidade serão narradas a seguir da apresentação dos conceitos dos autores que 

reforçam a dimensão cultural do abandono. 

Das diversas definições e conceitos que exploramos anteriormente, para as 

ocupações artístico-culturais nesses vazios e abandonos, as que melhor 

compreendem o que essa pesquisa busca explicitar é aprofundado pelos arquitetos 

Ignási de Solà-Morales (1996) e Kevin Lynch (1990) ao enxergarem nos espaços 

abandonados lócus de potências criativas.  

Enquanto Kevin Lynch explora esses espaços denominados wastelands no 

contexto norte-americano, Solà-Morales estuda a fabricação e apropriação desses 

espaços no contexto europeu, alguns anos depois.  

Os estudos de Lynch foram reunidos e publicados após sua morte por seu aluno 

Michael Southworth, originando uma das obras de referência para essa pesquisa, o 

livro Wasting Away (1990). O livro só vem a ser traduzido para o espanhol em 2005 

com o título Echar a Perder: um analisis del deterioro, servindo de referência para 

alguns autores explorados nesse estudo, sendo a versão americana ainda 

desconhecida no Brasil. 

Solá-Morales, por sua vez têm seus estudos publicados originalmente em 1996 

na Universidade de Barcelona e sua tradução para o inglês data de 2003. A tradução 

em português só vem a acontecer em 2012 pelo arquiteto Igor Fracalossi. A atualidade 

da bibliografia assim como o acesso limitado das mesmas conduz a pesquisa a 

autores nacionais que abordaram e exploraram os debates. 

Ao nos voltarmos para os espaços abandonados como espaços da 

possibilidade imaginativa e seguindo a lógica das friches cultureilles, a condição de 

vazio ou de mercado se transforma em fator secundário e o fator abandono se torna 

algo positivo dentro dos estudos, enxergando-os como territórios livres e abertos. Algo 

que já vinha sendo explorado pelas vanguardas artísticas de meados dos 70 e que 

agora se expandiam para a literatura da arquitetura e do urbanismo.  

Embora os autores não citem diretamente a atuação dos artistas, seus 

pensamentos estavam influenciados pelas ações artísticas que ocorriam em 

concomitância com as contradições que formavam esses abandonos. Enxergavam 

assim, a possibilidade de ressignificação dos espaços abandonados para além da 

visão tecnicista de alguns arquitetos e planejadores urbanos. Da condição de 

abandono para uma condição de liberdade e extravasamento, ressignificar os espaços 



75 
 

abandonados possibilitam que as apropriações e ocupações nessas estruturas 

adquiram funções espontâneas, criativas e potentes. 

Numa luta contra a especulação imobiliária e a lógica produtivista de 

arquiteturas e espaços, as ocupações contemporâneas em estruturas abandonadas 

– sejam elas artísticas, culturais, efêmeras – fortalecem a condição de abandono 

como algo promissor e essencial à dinâmica urbana nas cidades. A degradação 

presente nessas estruturas ao mesmo tempo que causa estranheza, causa também 

certo fascínio, instiga a curiosidade e o olhar, faz brotar potência em ruínas 

desmoronadas. 

Esse encanto pelos resíduos e abandonos é evidenciado na década de 70, ao 

despertar o interesse e os olhares de artistas, fotógrafos e alguns arquitetos para 

esses territórios que carregam em si potenciais em multiplicidade interventiva. A 

relação do abandono com a arte preserva espaços obsoletos e rejeitados como 

estrangeiros à eficácia produtiva da cidade (SOLÁ-MORALES, 1996), demonstrando 

também crises arquitetônicas e urbanas diante dos anseios contemporâneos e do 

modo de produção das cidades. 

Para Solà-Morales, os vazios se tornam manifestações poéticas no imaginário 

do homem na busca por apropriações e mutações plurais, que reterritorializem, 

recriem e reapropriem o espaço construído. Para o autor, superada a condição de 

vacância, os abandonos são escapes para a produção urbana desenfreada, locais 

onde a espontaneidade e a imprevisibilidade propiciam intervenções que escapam 

pelas gretas do sistema de produção.  

Lógicas que fogem ao que se vêm produzindo na cidade, sempre atrelados ao 

fator utilidade. Solá-Moráles (1996) observa que o fato da arquitetura estar ligada a 

Firmitas desampara as relações contemporâneas fluídas, afirmando que: 

o destino da arquitetura tem sido sempre o da colonização, o pôr limites, 
ordem, forma, introduzindo no espaço estranho os elementos de identidade 
necessários para fazê-lo reconhecível, idêntico, universal. (tradução 
FRACALOSSI, 2012, p.7) 

Pensadas para serem eternas, essas arquiteturas começam a converter-se em 

territórios frágeis, ao passo que, os anseios e desejos dos indivíduos que as habitam 

modifica-se constantemente. Constitui-se uma sociedade que preza pela utilidade das 

coisas e das arquiteturas e onde o “ato de abandonar coisas ou edifícios pode ser 
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uma espécie de reforço do nosso status ou de nosso consumo. Abandonar uma casa 

para habitar outra” (ROCHA, 2008, p.49).  

Dessa forma, restos de arquiteturas e espaços são deixados pela cidade 

formando as paisagens entrópicas, concebidas e exploradas por Smithson nos anos 

70, como condição daquilo que resta do excesso do consumo e que, segundo a lógica 

da função social e da construção das cidades são contraproducentes.  

Carlos Teixeira (1999, p. 157) traduz trecho do texto Turbulence de Lebbeus 

Wood que carrega esse pensamento 

“Arquitetura que insulta a prefeitos e vereadores, porque estes não podem 
absorvê-la como propaganda eleitoral. Arquitetura que se nega, insistindo 
que sua beleza está ‘mais em baixo’. Arquitetura abandonada, não a espera 
de ser preenchida por algum uso, mas deserta e serena em sua 
transcendência mundana. Arquitetura cujas formas são a causa de uma 
rebelião contra os planejadores, contra o mundo que as colocou em 
existência. Arquitetura espontânea, desenhada como se não precisasse ser 
construída; construída como se jamais tivesse sido projetada” (grifos meus) 

Arquiteturas rebeldes que, ao mesmo tempo em que se tornam descartáveis 

perante a lógica de consumo, são também apropriadas, ocupadas e ressignificadas 

por movimentos, ações e sujeitos que não tem interesse produtivista ou não têm 

condições de participar de seu consumo. Compreender a polissemia34 por trás da 

linguística dos termos empregados desloca o caráter negativo desses espaços e, 

principalmente, das apropriações que deles resulta.  

De encontro a esse pensamento, o arquiteto espanhol Solà-Moráles destrincha 

a significância do termo terrain vague no intuito de expandir o conceito e demonstrar 

a alteridade presente nas estruturas abandonadas. O autor designa que essas áreas 

podem ser espaços que sobram nas cidades, nas margens dos rios, áreas 

abandonadas por atividades industriais, por consequência da violência ou da recessão 

comercial e residencial ou pela própria deterioração do edificado.  

Com a referência do termo francês, a primeira definição, de terrain “está ligada 

à ideia física de uma porção de terra em sua condição expectante, potencialmente 

aproveitável” (SOLÁ-MORALES, 1996, p.25) enquanto que na definição de vague o 

autor recorre a significações distintas onde prevalece o significado: 

(...) no sentido de vacante, vazio, livre de atividade, improdutivo, em muitos 
casos obsoleto. Por outra parte, vague no sentindo de impreciso, indefinido, 
vago, sem limites determinados, sem horizonte de futuro. (IDEM) 

                                                           
34 Polissemia significa os muitos significados que uma palavra ou expressão pode conter 

adquirindo assim novos sentidos a partir de seu significado original. 
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O significado atribuído ao termo assume o caráter potencial de estruturas, 

territórios e arquiteturas abandonadas onde os abandonos carregam uma dupla 

condição de ausência de uso e sentimento de liberdade. Ao mesmo tempo em que 

atuam fora das estruturas produtivas conformam anseios de apropriação, de 

intervenção por meio da liberdade latente que motiva o olhar e a ação curiosa dos 

artistas. 

Rocha (2008) fundamenta que é esse olhar curioso e otimista para o que é 

rejeitado que Kevin Lynch (2005) se dedica ao enxergar encanto nas estruturas 

abandonadas num “convite a reconhecer que a maior parte dos resíduos e dos 

processos de degeneração têm algum valor e são necessários para a vida das 

pessoas, das coisas e dos lugares” (p.46). O autor compreende que este processo 

transpõe os limites da arquitetura e esgota as possibilidades de análises do espaço 

urbano como um instrumento social, político, ambiental e indissociável do indivíduo. 

Lynch se dedica a esmiuçar a palavra waste que remete a vazio. O livro Wasting 

Away (1990) aborda os processos de deterioração e suas múltiplas definições para o 

termo, que vão desde vazio, inútil, árido, deteriorado incluindo até mesmo patologias.  

 O autor evidencia a cidade abandonada e confirma que: 
(...) viver entre ruínas tem seus encantos. O material útil é abundante: muros, 
forros, pavimentos, metais, tubulações, vidros, máquinas. Pode ser também, 
terra virgem, mas ainda que natural, uma sedutora mescla de liberdade e 
perigo (LYNCH, 2005, p. 36). 

Coexistem no abandono sentimentos distintos e uma ininterrupta aflição que 

povoa essas estruturas fazendo aflorar atitudes ilícitas e marginais. A deterioração 

dessas estruturas causa estranheza, principalmente, pela nossa dificuldade em lidar 

com a finitude e oscilação das coisas. A mudança é ainda algo que para nós, seres 

humanos, causa temor e instabilidade e, consequentemente, o medo da perda e da 

decadência. Fato esse que evidencia nossa necessidade de estar sempre 

consumindo coisas novas em substituição às antigas, assim que essas começam a 

demonstrar os sinais do tempo. 

Desse modo, o espaço urbano é o palco para a coexistência entre definição e 

indefinição. São espaços vacantes que reforçam a indefinição e a imprecisão na 

cidade. São “lugares de forças mais que de formas, onde a estruturação urbanística 

não consegue organizar, mesmo porque estes espaços são os resíduos criados direta 

ou indiretamente por esta mesma urbanização” (RENNÓ, 2007, p. 66). A máxima dos 
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ideais urbanísticos e arquitetônicos da modernidade em que a forma deve seguir a 

função é dissolvida nessas estruturas.  

Carlos Teixeira (1999) corrobora essa ideia afirmando que esses espaços 

decadentes: 

são um elogio à inserção de usos totalmente diferente dos originais. A função 
pode não seguir a forma, a forma pode não seguir a função: a nova função 
de um edifício serve para nele aplicarmos um teste de sobrevivência [...]. 
Transformar seu programa, fazer e desfazer o que for necessário para que 
ele se adapte à sua estrutura urbana atual. Destruí-lo, acomodá-lo, esquecê-
lo, preservá-lo, fotografá-lo. (p. 141) 

Desfazer o programa arquitetônico de um edifício abandonado confirma que a 

sua função deve servir aquele que o utiliza e não as formas para quais foram 

projetadas.  

Um processo que remete as práticas de des-arquitetura ou anarquitetura, 

exploradas por Matta-Clark em meados de 70, em Nova Iorque. Remetem também as 

práticas artísticas atuais conformadas pelas insurgências e motivadas pelas 

micropolíticas, como vem acontecendo nas ações das ruínas pós-modernas do 

Frigorifico Santa Cruz Ltda.  

Seu programa, pensado para abrigar a carnificina da era industrial, é 

desconstruído física e socialmente. Cenário para clipes de música, ensaios 

fotográficos, jogos de airsoft, pichos, grafites, dança, performance e teatro 

demonstram que as possiblidades no abandono são muitas e que, ele pode abrigar, 

sem impasses, diversas apropriações mútuas.  

No abandono os limites são suas apropriações, sua memória é a construção 

do presente. Por esse caráter indeterminado e de certo modo incontrolável vão se 

conformando cidades com espaços invisíveis, indistintos, ilimitados, espaços não 

dignos de lembrança. E quando os olhares não se ocupam da memória, o 

esquecimento é nutrido, irrompendo nesses territórios fissuras alimentadas pela 

diluição de fronteiras urbanas.  

Os limites, sejam eles físicos ou não, dessas fronteiras estão impregnados por 

um forte caráter político, como define Isabela Prado: “fronteiras são definidas 

politicamente e por isso apresentam um caráter contraditório, mutável, aberto e 

potencialmente conflituoso” (2016, p. 137). Nos abandonos as barreiras entre o 

público e o privado se rompem. 
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Limites estes tão estimados pela sociedade contemporânea e pelas lógicas 

produtivistas da cidade que insistem em construir muros, cercar praças, gradear 

eventos, privatizar espaços públicos, característicos das cidades-espetáculo. Na 

contramão disso, as ruínas pós-modernas do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. se 

conformam como uma arquitetura sem janelas, mas também sem muros, sem portas, 

sem teto. Pronta para receber as mais diversas intervenções que busquem espaço 

para modos de vida e democracia alternativos. 

Essa conflituosa geografia das ruínas pós-modernas estabelece entre sujeitos 

e espaços uma relação completamente distinta, senão oposta à relação com as ruínas 

românticas. Enquanto grande parte da cidade estigmatiza e projeta nos abandonos 

sentimento de rejeição e desprezo, uma parcela menos significativa, ao fitar esses 

interstícios, desvendam um sentimento de liberdade e por vezes de ilicitude. Uma 

mescla de tensão e descoberta que é evidenciada por essa relação público-privado 

dessas estruturas e que, desperta nesses rejeitos um extravasamento singular de 

intervenção latente. 

O abandono contemporâneo, ao contrário das ruínas, antigas, símbolos da 
história, possibilitam convivências singulares, sob as quais os envolvimentos 
afetivos não se produzem, mas sim se libertam. Ali, no edifício desamparado 
‘o pudor do local abandonado opõe-se então a certa obscenidade da 
reconstituição ambiental’ (ROCHA, 2008, p. 102) 

A liberdade e instabilidade presente nesses abandonos, por vezes, pode vir a 

causar temor em uma sociedade que busca amparo nas imagens reproduzidas como 

status de consumo. É por esse mesmo motivo que, o caráter depreciativo e facínora 

dos abandonos contemporâneos instiga ainda mais artistas e curiosos que avistam ali 

território livre das amarras impostas pela sociedade. Os espaços marginais são vistos 

por uma ótica da resistência e sustentam vários tempos de transformação urbana.  

Lynch (2005) afirma que os espaços abandonados são desprovidos de tempo, 

não por seu caráter eterno, mas pela ausência de organização temporal do mesmo. 

As ruínas pós-modernas não se apoiam na dimensão temporal como as ruínas 

românticas e/ou históricas. Ao contrário, são válvulas de escape ao tempo organizado 

das nossas sociedades, permitindo a subversão do campo estático de espaços vazios 

para um campo poético-filosófico de questionamentos sociais, políticos e culturais.  

No campo da arquitetura e urbanismo é habitual que esses espaços sejam 

apreciados sob uma ótica da ocupação, da revitalização, decerto pelo fato de que “as 

imagens desses espaços não dominados pela arquitetura refletem nossa insegurança 
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ao perambular por territórios indistintos e ilimitados” (PEIXOTO, 2003, p.398). É 

exatamente esse receio que instiga a ocupação desses espaços pela arte. 

As insurgências criativas nos abandonos contemporâneos contribuem para o 

pensamento desglobalizante e para a afirmação de um outro tempo e do uso efêmero 

que se estabelece nessas estruturas. Nesse sentido, compreender o efêmero como 

ação imaginável das possibilidades no espaço-tempo sem obrigatoriamente resultar 

em permanência (NASCIMENTO, 2009), contrariando a lógica mercadológica de 

reutilização desses vazios e reafirmando a desconstrução para os quais foram 

planejados. 

Ghisleni (2017) faz uso de trecho da obra de Lynch (2005, p.180) para 

evidenciar que: 
a longa espera até sua reutilização já não seria uma terrível experiência, e 
durante este tempo, o espaço poderia abrigar, sem vergonha, estas 
atividades efêmeras, marginais e esquecidas. (p.45) 

Quanto maior o tempo de abandono mais possibilidades ele pode suscitar. As 

camadas do tempo vão compondo as ações que passam por aquele território 

indistinto, confirmando o caráter transitório e mutável dessas estruturas. 

Por estas mesmas características é que esses espaços possibilitam “a 

existência de um modo de vida efêmero e pouco regulado”, são “fissuras, lacunas do 

organismo social oficializado” (RENNÓ, 2007, p. 66) e que muitas vezes são ocupados 

por grupos e camadas sociais marginalizados e excluídos do consumo e da 

produtividade.  

Diferente da compreensão do abandono como algo a ser superado na 

construção das cidades, como no caso da requalificação de Tiradentes, as ocupações 

que vem ocorrendo no antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. se beneficiam da falta de 

interesse da sociedade em ocupar aquele espaço vacante e estigmatizado em 

memórias, faz do tempo indeterminado do abandono um impulso criativo em 

apropriações culturais.



Figura 17 Estágios do abandono do Frigorifico Santa Cruz Ltda.  2017/2019. 

CARVALHO, Ana Luiza. Fotografias digitais. Acervo pessoal. 



3.2 poderoso é aquele que descobre insignificâncias 

A poesia está guardada nas palavras — e tudo que eu sei. 
Meu fado e o de não saber quase tudo. 
Sobre o nada eu tenho profundidades. 
Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não e aquele que descobre ouro. 
Para mim poderoso e aquele que descobre as 

insignificâncias (do mundo e as nossas). 
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado e chorei. 
Sou fraco para elogios. 

(BARROS, 2010, p. 403) 

Quando esses espaços são apropriados culturalmente por artistas ou 

movimentos, eles “contribuem para modificar o mapa do perceptível e do pensável, 

podem suscitar novas experiências” (CANCLINI, 2008, p.235) na cidade, e 

principalmente nesses espaços abandonados. As experiências proporcionadas por 

essas ações podem ser compreendidas como: 

uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode prever. Assim o 
que percebemos é que a experiência tem mesmo a ver com existir e estar de 
fato presente, vivo, tocado pelo que acontece à nossa volta. É cultivar a 
atenção, a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar-se, ter paciência e dar-se tempo e espaço.  (SIQUEIRA et al, 2018, p.94) 

Estar atento e aberto as mais diversas experiências fortalecem as insurgências 

nos espaços abandonados. Buscar viver o espaço atravessando a visão tecnicista e 

produtivista, alcançando uma dimensão humana. São essas subjetividades 

insurgentes em oposição as subjetividades de produção que garantem a urbanidade 

nos espaços públicos. 

Urbanidades compreendidas como um encontro ao acaso, sem caminho certo 

ou na busca por mudanças de caminhos, transvios, desvios e desorientações. Assim 

é a percepção do abandono para Rocha (2008), que afirma que nos espaços 

abandonados todas as leis se vêm libertas, não sujeitas as obediências e subvertendo 

suas formas sem a necessidade de controlar e limitar 

A indefinição dos limites nos espaços abandonados incentiva as insurgências 

artísticas, principalmente após os anos 70. Resistências que inserem os sujeitos como 

atores auto-organizados e políticos no debate da produção do comum como potência 

e alternativa aos processos organizados pelo poder público e econômico (MAYER, 

2015; RENA, 2016). 
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Essas pequenas lutas fragmentadas surgem como organismos vivos dentro de 

estruturas adormecidas e abandonadas como fuga e alternativa para os processos 

neoliberais na possibilidade de construir práticas e políticas culturais coletivamente e, 

na busca por uma participação ativa na produção da cidade. 

Dar visibilidade ao conflito, ao diferente, aparece então como uma estratégia 
para contestar o cenário vigente. Propor novas formas de enxergar a cidade, 
que valorizem a convivência. (LEITÃO, 2019, p. 36) 

Leitão (2019) ao sugerir novas formas para se enxergar a cidade reforça que 

as possibilidades no abandono, visto como diferente, promovem a territorialidade de 

espaços antes desterritorializados.  

O processo de formação de territorialidade incorpora a desterritorialização, que 

para Deleuze e Guattari (1995) é alcançada como o sentido habitual no qual o território 

é exposto em função de suas interações. A desterritorialização promove o abandono 

para, dessa forma, se reterritorializar na formação de novos territórios. 

Compreendendo que “mais que nunca a natureza não pode ser separada da cultura” 

(GUATTARI, 1990, p.25), é urgente o pensamento transversal das interações entre 

natureza e sociedade, dado que:  

as bases ecológicas e culturais são mais que condições gerais da produção, 
parte constitutiva do processo econômico, processos ativos no 
desenvolvimento de forças produtivas (LEFF, 2001, p. 43) 

Esse pensamento acerca de natureza e cultura como motores de produção são 

fortalecidos no seio da modernidade, afastando a natureza de sua história e cultura, 

compreendidas somente como recursos a serem explorados (FREIRE, 2017). 

Ressignificar os espaços abandonados possibilitam a territorialidade daquele espaço 

compreendendo que ela abarca um retorno entre natureza e cultura na ação humana, 

processos que garantem uma sustentabilidade cultural. 

As atuações micropolíticas ao se apropriarem de lugares onde se predomina a 

desordem, são capazes de promover e conduzir ações críticas que criam utopias 

urbanas possíveis na construção das territorialidades. Diferente das vanguardas 

artísticas modernas e pós-modernas, as insurgências que atuam no espaço público 

surgem não como uma luta única (CAMPBELL, 2015) mas como pequenas lutas 

fragmentadas, definidas como micropolíticas. Campbell (2015) define o termo: 
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A micropolítica (em oposição a macropolítica: as políticas estatais, normativas 
e de ação massificadora) trata de um campo de poder que é invisível e 
abrange o contexto político de cada ação e cada ato singular de produção de 
realidades. É uma atitude focada em questões cotidianas, nos direitos, 
nas ecologias, nas questões sociais e em tudo aquilo que nos afeta no 
dia a dia e nos organiza como sociedade. (CAMPBELL, p. 36, grifos 
nossos) 

Essa aproximação da arte com o cotidiano, em suas escalas diversas, faz com 

que o exercício da cidadania se fortaleça nos espaços comuns. As ações das 

insurgências motivadas pelas micropolíticas garantem, minimamente, que a 

espetacularização e a culturalização não restrinjam o acesso às artes e à cultura 

apenas por quem pode pagar por elas. Contribuem também para a produção de 

territorialidades compreendidas pela sustentabilidade cultural. 

Moassab (2003) explica que, os conceitos que configuram a territorialidade de 

um espaço têm fundamentos não somente em sua fisicalidade, que seria sua base 

material, ou como a cidade se organiza conforme suas adaptações e relações. A sua 

dotação de sentido também depende de fatores externos que ela denomina de 

intangibilidades, possibilidades e virtualidades, em que, intangibilidades configuram 

as relações de força e fluxos da informação, as possibilidades são definidas pelos 

fatores históricos, enquanto que as virtualidades são inesperadas e dependem da 

criação.  

O espaço urbano deixa de ser território e passa a ser uma territorialidade, 
quer dizer, a dotação de sentido ao território. À diferença do espaço como 
relação, a produção de territorialidade prescinde de qualquer tipo de objeto, 
de qualquer fisicalidade. Neste momento, arte e vida se misturam 
indistintamente. (MOASSAB; REBOUÇAS, 2006, p.4) 

O conceito de virtualidade foi explorado anteriormente por outros pensadores 

urbanos. Lefebvre (1999) compreendia a formação da sociedade urbana como uma 

virtualidade, ou melhor dizendo, como uma utopia. O autor não enxergava a realidade 

como um sistema acabado e definido, mas sim num horizonte de possibilidades onde 

a potência das resistências e lutas sociais praticadas no espaço urbano podem 

suscitar novos modos de vida.  

Milton Santos corrobora desse pensamento enfatizando que, o território é “um 

conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas 

pelos lugares” (1996, p. 271). São esses fatores externos à pura fisicalidade da 

arquitetura abandonada que descortinam a relevância da exploração pela insurgência 

artística que desponta no antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. As virtualidades que 
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fazem parte da territorialidade garantem que as micropolíticas incentivadas pelas 

insurgências modifiquem a percepção de determinado local revelando suas 

possibilidades: 

Num dado momento, o ‘Mundo’ escolhe alguns lugares e rejeita outros e, 
nesse movimento, modifica o conjunto dos lugares, o espaço como um todo. 
É o lugar que oferece ao movimento do mundo a possibilidade de sua 
realização mais eficaz. (SANTOS, 1996, p. 271) 

Nesse movimento entre escolha e rejeição os espaços abandonados começam 

a se configurar não como problemas, como antes visto na visão tecnicista, mas como 

possibilidades de apropriação do comum. 

Portanto, a reterritorialização das ruínas pós-modernas do antigo Frigorifico 

Santa Cruz Ltda. ultrapassa a fisicalidade de sua matéria arquitetônica. Se configura 

antes, como uma investigação acerca da relação sociedade-natureza-cultura do 

espaço abandonado. Um cruzamento de saberes que consolida ambientes político-

culturais possibilitados pelas insurgências micropolíticas na construção social e 

econômica do local:  

A natureza intocada, selvagem ou além-muros não é somente uma parte do 
imaginário, por vezes se torna o movimento brutal de retorno dos imaginários 
e ficções econômicas que separaram natureza e cultura. (FREIRE, 2017, p. 
40) 

São esses imaginários que possibilitam as ações insurgentes que se transfazem 

em movimentos de ocupações e que, gradativamente alteram a paisagem-natureza, 

como a abandonada do Frigorifico Santa Cruz Ltda, 

As insurgências artísticas motivadas por micropolíticas se mantêm atuais e 

atuantes nas grandes cidades e, seus desdobramentos nas cidades pequenas e 

médias surgem tardiamente, mas com amplo vigor e reafirmando a potência da 

resistência cultural. Explorar a conjuntura artística local é vital para o fortalecimento 

das urbanidades e da sustentabilidade cultural nas apropriações das ruínas pós-

modernas do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., compreendendo que essa é uma das 

formas de valorização da cultura na região. 

Posicionar os abandonos no debate artístico como fizeram os artistas das 

vanguardas de 70 que investigamos em páginas prévias indica não somente a 

dimensão política que a arte começa a alcançar como a coletivização da produção 

artística. A ideia de coletivo, nesse caso, vai além da formação de um grupo de 

artistas, mas na diluição de fronteiras entre obra e espectador, fazendo com que o 
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público das ruas tenha acesso à produção artística, individual ou coletiva (MESQUITA, 

2008).  

É por volta do final dos anos 70 e início dos anos 80 que surgem diversos 

coletivos com o intuito de atuação no espaço público incentivando a comercialização 

da arte de forma autônoma e marginal. Desse período até os dias de hoje, essas 

ações insurgentes ganham cada vez mais os espaços públicos, fortalecendo as 

ocupações e diluindo as categorias artísticas, ao passo que, o espaço urbano se 

expande na lógica da produção do espetáculo (CAMPBELL, 2015).  

A expansão da espetacularização das cidades a partir dos anos 80 e 90 passa 

a incorporar em seu repertório a cultura e a arte, na qual a produção no espaço público 

tem uma lógica de diálogo direto com os novos padrões de consumo contemporâneo 

e de financeirização. A culturalização do espaço urbano contribui para a diluição do 

espirito coletivo em torno da arte e da política estabelecido nos anos 70 pelas 

vanguardas artísticas que viemos investigando.  

Das metrópoles às pequenas e médias cidades a atuação política em conjunto 

com a arte posiciona o urbano em campos de ação social, numa atuação conjunta 

entre movimentos e artistas fazendo “florescer todo tipo de possibilidade libertadora e 

emancipatória” (HARVEY, 2004, p. 188, tradução nossa). São dessas possibilidades 

que surgem as ocupações artístico-culturais em diferentes espaços, no caso em 

edifícios abandonados e vazios. 

As primeiras ocupações surgem a partir de 1980, na Berlim Ocidental por razão 

da crescente culturalização de muitas capitais europeias, arrastando movimentos 

ligados a contracultura para regiões mais baratas e menos valorizadas da cidade.  

Foi esse cenário que propiciou o que ficou conhecido como squats, ocupações 

habitacionais ou culturais de imóveis abandonados, fazendo do movimento um dos 

precursores das insurgências urbanas. Esses movimentos de ocupação se 

disseminaram amplamente pela Europa, como experiências autônomas e 

independentes do Estado, de promoção e difusão da arte e da cultura e em contato 

direto com a sociedade.  

No Brasil, as primeiras insurgências em edifícios abandonados são posteriores 

ao ano 2000, com a Ocupação Prestes Maia em São Paulo no ano de 2003 e a 

Associação Estação da Cultura, no sertão pernambucano em 2001. A Ocupação 

Prestes Maia se configura como um marco de resistência na cidade de São Paulo, 

onde o movimento de luta por moradia se junta à artistas locais, resultando no que 
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viria a ser conhecido como Arte Contemporânea no Movimento Sem-Teto do Centro 

(ACMSTC).  

O ato “consistiu numa ação político-cultural de apoio ao movimento de 

resistência ao processo de gentrificação no qual aquele prédio era o principal ícone” 

(OLIVEIRA NETO, 2012, p. 49). Embora os atos tenham durado de 2005 a 2007, não 

foram suficientes para que, em 2007, o prédio fosse obrigado a ser desocupado, 

despejando 468 famílias e deixando um legado de diversas atividades culturais 

abertas ao público. 

Desde então, as ocupações artístico-culturais vêm se expandindo e 

territorializando espaços invisíveis ao longo de várias cidades, fortalecendo o sentido 

das insurgências criativas em novos modos de se experimentar a democracia. 

Métodos  que fizeram surgir movimentos potentes como o Espaço Comum Luiz 

Estrela, em Belo Horizonte, no ano de 2013 e o Ouvidor 63, em 2014, na cidade de 

São Paulo, considerada a maior ocupação cultural da América Latina35.  

A relação de cidade e arte reforça o pensamento de diluição das fronteiras das 

galerias e museus para o espaço público que muitos artistas já vinham explorando 

desde a década de 70, que trouxemos em passagens anteriores. Essa lógica também 

reforça a diluição de fronteiras entre o público e o privado que são exploradas nas 

insurgências artísticas em espaços abandonados. 

Ao explorar as insurgências coletivas motivadas pelos squats e pela cultura 

marginal transportamos o debate para as ações artístico-culturais contemporâneas de 

ação no espaço urbano. Todas as abordagens são mais evidentes na metrópole, 

possibilitando a sobrevivência e intensificação da cultura marginal numa aproximação 

da arte com a política. E no contexto das pequenas e médias cidades, como são os 

desdobramentos entre essa produção urbana e a ação artística? 

 

 

                                                           
35 A Ocupação Ouvidor 63, na cidade de São Paulo é um edifício de treze andares em um 

edifício onde antes funcionava a sede do INSS e hoje abriga mais de 150 artistas, sendo considerada 
a maior da América Latina (GHISLENI, 2017). 
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3.2.1 o abandono do lugar me abraçou de com força 

O abandono do lugar me abraçou de com forca. 
E atingiu meu olhar para toda a vida. 

Tudo que conheci depois veio carregado 
de abandono. 

Não havia no lugar nenhum caminho de fugir. 
A gente se inventava de caminhos com 

as novas palavras. 
A gente era como um pedaço de 

formiga no chão. 
Por isso o nosso gosto era só de 

desver o mundo. 
(BARROS, 2010, p. 463) 

A eclosão dos movimentos insurgentes por meio de uma arte que atua através 

das micropolíticas nas cidades pequenas e médias ainda se configura como um 

movimento discreto. Talvez pela distância física do núcleo de efervescências dessas 

produções, que seriam nas metrópoles, talvez pela falta de uma visão clara das 

barreiras invisíveis que limitam o acesso das artes e da cultura à todas as esferas. 

Apesar da aparente liberdade de circulação, as cidades são marcadas por 
diversos territórios impenetráveis. Lugares onde não podemos ir porque 
sentimos medo, nos sentimos deslocados, não temos como pagar, não nos 
sentimos bem-vindos, não temos acesso por meio do transporte público e 
tantas outras dificuldades. (CAMPBELL, 2015, p. 91) 

Nas cidades pequenas e médias, esses limites são imprecisos dado a situação 

que muitas das manifestações acontecem nas ruas e o número de instituições 

culturais, públicas ou privadas, é consideravelmente menor. As barreiras sociais não 

deixam de existir, delimitam quem frequenta ou não aquele determinado espaço ou 

determinado evento. 

No contexto de cidades que estão diretamente vinculadas ao turismo, esse 

processo é um pouco mais evidente, garantindo que o centro histórico esteja repleto 

de arte e cultura, mesmo que temporários, como é o caso de Tiradentes, enquanto 

que as periferias permanecem às margens e inivisibilizadas.  

Essa realidade se aproxima da realidade artística e cultural de Santa Cruz de 

Minas, antiga periferia de Tiradentes e hoje, sobrevivendo como menor município do 

Brasil em meio a duas cidades históricas reconhecidas nacionalmente. 

A cultura e a arte sempre foram muito presentes na região, mas em sua maioria 

uma arte mercantilizada e de acesso limitado pelos processos de culturalização a que 

as cidades de Tiradentes e São João del-Rei foram submetidas.  
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Em São João del-Rei as manifestações públicas quase sempre estiveram 

atreladas às manifestações religiosas do barroco mineiro ou à sua musicalidade 

erudita, enquanto em Tiradentes, mesmo os eventos públicos e gratuitos são 

direcionados à parcela economicamente favorecida, consumidora do espaço e de uma 

cultura dita nacional, como já discorremos anteriormente.  

No recorte dos anos 70, em que viemos explorando incansavelmente, as 

manifestações artísticas e culturais da região se limitavam quase que exclusivamente 

às tradições clássicas e algumas tradições populares, embora estas últimas sejam 

manifestações, em grande maioria, desconhecidas.  

É somente a partir de 1987, com a criação da Fundação de Ensino Superior de 

São João del-Rei (FUNREI), e mais precisamente a partir de 2002 quando ela se torna 

uma instituição federal, a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) que as 

artes começam a alcançar uma relação com a democracia, a política e a vida 

cotidiana. A criação do Inverno Cultural, em 1988 expandiu as “ações para promover 

a formação cidadã pelas artes, democratizar o acesso à cultura, conviver com a 

comunidade e valorizar a cena artística”36. 

Em Tiradentes, ao contrário da cidade sãojoanense, a cultura e a arte se 

afastavam da comunidade pelo processo de culturalização do qual houve uma 

aproximação em seções anteriores. Com as requalificações propostas após os anos 

80 no centro histórico da cidade, a cultura local foi sendo, em grande parte, extinta 

criando um simulacro de cultura e identidade que é comercializada por meio do 

turismo e de eventos culturais. Eventos que, embora possam se apropriar do espaço 

urbano e público, se distanciam dos movimentos artísticos e de insurgências que 

contestam a produção do espetáculo nas cidades, característica intrínseca das 

manifestações culturais e artísticas, como algumas das que ocorrem na cidade de 

Tiradentes. 

Sem a pretensão de investigar a história das artes da região, nessa seção 

visamos demonstrar os desdobramentos das insurgências que despontam na região 

motivando muitas das ações que vem acontecendo no abandono do antigo Frigorifico 

Santa Cruz Ltda. É inegável que a cidade de Santa Cruz de Minas sofra influências 

artísticas e culturais de suas vizinhas e, em grande medida pelas ações da UFSJ.  

                                                           
36 Trecho retirado do próprio site do Inverno Cultural da UFSJ. Disponivel em: 

<https://invernocultural.ufsj.edu.br/sobre>. Acessado em 22/07/2019. 
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A instituição pública contribui para que o cenário das insurgências ganhe cada 

vez mais potência na região, levando para o interior do estado de Minas Gerais 

discussões mundiais acerca dos processos neoliberais de produção. 

Embora o Inverno Cultural aconteça desde 1988, é em 2009 que ele começa a 

se aproximar das artes de contracultura e marginais. Uma parceria entre a Custom 

Skate Art, marca de vestuário idealizado por Francisco de Assis Silva (2018[2019]), o 

Tito, um nativo santacruzense, e o Inverno Cultural resultam no Inverno Radical, 

evento onde foram exploradas a cultura urbana por meio de intervenções, numa 

parceria que durou sete anos. 

Nesse mesmo ano de 2009, inauguram no Campus Tancredo de Almeida 

Neves (CTAN) os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas, Comunicação 

Social e Teatro, tendo sido o curso de Música inaugurado três anos antes. A inserção 

de cursos que envolvem a cultura e a arte transportam o debate e as práticas das 

grandes cidades para o interior, ecoando em mudanças significativas nas ações 

artísticas da cidade e da região e, inclusive, no antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

O evento Inverno Radical promovia ações e oficinas em parceria com o maior 

evento de extensão da UFSJ e um de seus objetivos era: 

Democratizar e descentralizar a cultura (...) fazendo a ligação do festival com 
o universo do skate, a cultura urbana e a contracultura. (...) usando as ações 
como difusores de informações nas áreas de sustentabilidade ecológica, 
cultural, social e financeira.37 

O evento aconteceu até o ano de 2015, encerrando as atividades com o show 

do cantor Criolo, durante o 23º Inverno Cultural da UFSJ. O evento associado buscava 

fortalecer as bases da cultura urbana e do skate nas cidades pequenas e médias e 

pode ser considerado uma das vanguardas que exploram as artes marginalizadas na 

região. 

No ano de 2014, próximo da ruptura entre a parceria do Inverno Radical com o 

Inverno Cultural, originavam as ações do BAUM – Bienal de Arte Urbana Mineira, 

também liderado por Tito. Nesse momento, o território das ações não eram mais a 

cidade de São João del-Rei, levando para o menor município do Brasil, Santa Cruz de 

Minas, a aproximação entre cultura urbana e democracia. 

                                                           
37 Trechos retirados e adaptados dos Objetivos da 7ª edição do Inverno Radical publicados em 

revista online. Disponível em: <https://issuu.com/franciscoassis5/docs/pitch-ir7>. Acesso em 
26/09/2019. 
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O BAUM nasceu em 2014 com o intuito de descentralizar a cultura, porque a 
gente via que esses eventos, essas atitudes aconteciam sempre nos grandes 
centros e a gente do interior ficava sem oportunidade. Então a gente decidiu 
criar a Bienal de Arte Urbana na menor cidade do Brasil, já para ir contra o 
sistema de arte urbana dos grandes eventos. 38(ASSIS SILVA, 2019) 

O BAUM marca um importante momento nas insurgências do antigo Frigorifico 

Santa Cruz Ltda., levando às proximidades do local um intercâmbio cultural de artistas 

ligados a cultura urbana, vindo de capitais e grandes cidades, para um espaço que 

começava a dar os sinais de suas potências criativas. 

Um ano antes da primeira edição do evento de arte urbana em Santa Cruz de 

Minas, nas ruínas pós-modernas do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda começavam a 

germinar os primeiros lampejos artísticos na dissolução do que antes era visto como 

propriedade privada inacessível.  

A exploração dos resíduos da produção tecnicista do edifício abandonado, desde 

aproximadamente 2001, principia suas mutações por um morador da comunidade do 

Córrego que adentrava no universo da pichação, desmanchando as barreiras sociais 

que limitavam aquele espaço e questionando os limites entre o público e o privado.  

As artes visuais, como o picho e o grafite (fig. 24), avistavam naquela estrutura 

desterritorializada um cenário para experimentações técnicas e testes com tinta de 

terra, coletadas ao pé da Serra de São José, na região da Bica do Córrego. 

Jonão, como gosta de ser chamado, conta que quando chegou ao local, só 

haviam uns moradores de rua e que, ficou fascinado com a tela em branco que estava 

à sua frente. Rapidamente iniciou a divulgação daquele território livre e disposto a ser 

explorado para outros artistas locais que, juntamente com ele, passaram a difundir a 

arte urbana e marginal nos escombros abandonados. 

Eu nunca cheguei a montar, mas eu sempre considerei o espaço como um 
ateliê. Sempre gosto de vir e fazer alguma coisa (...) essa pintura eu fiz há 
muitos anos com um amigo. Foi a primeira que fiz com tinta de terra. Porque 
eu não tenho muita grana para comprar tinta e então eu procurei uma forma 
mais alternativa pra poder pintar e eu encontrei essa ideia da tinta de terra.39 
(JONÃO, 2019) 

A ação de Jonão e dos pichadores locais, aproximava não somente a dimensão 

da arte com a vida cotidiana, como rompia com as imagens e discursos criados sobre 

                                                           
38 Entrevista concedida por Francisco de Assis Silva em 18 de setembro de 2019. 

Entrevistadora: Ana Luiza Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com duração de 
07:03s. 

39 Entrevista concedida por Jonão em 22 de julho de 2019. Entrevistadora: Ana Luiza Ribeiro 
Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com duração de 52:34s. 
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aquela região. Suas intervenções apareciam “como contra-imagem da cidade, tanto 

no sentido de sua crítica como no início de sua possível alternativa (SOLA-MORALES, 

1996, p. 61). Possibilidades alternativas que não cessavam de brotar naquele território 

lúgubre e precário.  

Muito embora, as primeiras intervenções artísticas visuais do espaço tenham 

surgido com as ações dos pichadores locais, os skatistas da região já se apropriavam 

daquele espaço para as práticas de manobras do esporte. A época da descoberta do 

local pelo grupo, em que não foi possível precisar datas, não havia ainda nenhuma 

interferência visual pelas artes, nenhum picho, nenhum grafite.  Imperavam somente 

as paredes lisas dos azulejos encardidos que, denunciavam as memórias da 

carnificina que sucederam em um espaço obscuro e de pouca luminosidade servindo, 

posteriormente, de cenário para as gravações audiovisuais do grupo de skatistas. 

Tito, mais uma vez atuava culturalmente na cidade e na difusão da cultura 

urbana por meio do skate. O vídeo, idealizado por ele e sua marca a Custom Skate 

Art, denominado de Contrariando Estatísticas 2 (fig. 27) têm parte de suas filmagens 

realizadas nos resíduos abandonados do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. Para o 

artista, o abatedouro abandonado é visto como “espaço de construção da cultura 

marginal com potencial de criação” (ASSIS SILVA, 2018). A produção audiovisual 

buscava inserir a cultura de rua e marginal como agente de transformação social, 

contrariando os noticiários que insistiam em relacionar a cidade de Santa Cruz de 

Minas à violência e ao medo. 

A arte abre a possibilidade de expressar, e quando ela se expressa através de 
um lugar abandonado, ela ressignifica e traz esse espaço para vida, criando 
uma identidade local. A arte urbana tem a possibilidade de transformar um não-
lugar em um lugar de possibilidades.40 (ASSIS SILVA, 2019) 

A arte local começava, dessa forma, a esbarrar nos escombros das ruínas pós-

modernas do antigo frigorifico, rompendo suas estruturas, simbolicamente e mais 

tarde fisicamente, em um local de expressão da cultura marginal. Uma sucessão de 

intervenções que Barrio chamaria de “liberdade da ação” (2002, p. 148). 

Liberdade que encoraja muitas outras resistências que abriram as brechas 

daquele corpo esfacelado na paisagem da Estrada Real, constituindo modos 

                                                           
40 Entrevista concedida por Francisco de Assis Silva em 16 de janeiro de 2018. Entrevistadora: 

Ana Luiza Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com duração de 45:03s. 
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alternativos de exercício da democracia atual (MOASSAB, 2011) numa clara denúncia 

aos processos neoliberais que ressoaram na menor cidade do Brasil. 

Se, em primeiro momento, as artes visuais modificavam o espaço físico com 

intervenções e afrescos, no início de 2018, o espaço começava a ser desconstruído 

de suas formas planejadas pelas intervenções físicas que sua estrutura vinha a sofrer. 

Numa espécie de violência controlada (MATTA-CLARK), as paredes daquela 

arquitetura amorfa sofriam fragmentações que possibilitam uma circulação mais livre 

naquele sítio encarcerado.  

Os praticantes dos jogos de airsoft (fig. 39), que simula operações militares e 

tatícas policiais, estendiam o espírito de guerrilha do jogo para as carcaças 

azulejadas, dilacerando partes daquele projeto disforme. Uma subversão 

arquitetônica próxima das ações anarquitetônicas praticadas por Matta-Clark nos idos 

dos anos 70, confirmando que: 

Anarquitetura é um meio pelo qual qualquer pessoa pode adaptar e ampliar 
o significado e essência de qualquer espaço. É uma maneira de fazer a 
arquitetura e o controle dela um pouco mais balanceados, entre as pessoas 
que a desenham e aquelas que a utilizam. (RENSHAW, trad. ROSAS, 2002, 
p.40) 

São essas relações entre o uso dos espaços e a prática cotidiana que rompem 

com os limites invisíveis entre o público e o privado e fortalecem a coletividade das 

insurgências na busca de territorialidades reafirmando a potência das ações não 

hegemônicas (NASCIMENTO, 2009).  

Moassab (2003) explica que “a produção de cultura é a concepção da própria 

vida” lembrando que a “produção de territorialidades compreende um movimento de 

resistência que vaza pelas fissuras do sistema hegemônico” (p.4) e que por esse 

mesmo motivo não pode ter um valor econômico mensurável e sim valor imaterial, na 

construção das relações sociais e na produção do conhecimento. 

A produção de territorialidades implica também o fortalecimento do pensamento 

político ao aproximar os processos de produção urbana ao cotidiano e Brocchi (2010) 

afirma que: 
Precisamos de estruturas e formas de comunicação, que sejam capazes de 
politizar a humanidade das pessoas ao invés de privatizar o seu 
desenvolvimento social (2010, p. 43) 

As insurgências são capazes de estruturar pensamentos e ações em busca de 

novos modos de se fazer política construindo democracias alternativas. Uma política 



96 
 

de retorno ao pensamento transversal entre natureza e cultura propostos por Moassab 

(2003) que politizam as ações humanas definidas pelas ações do cotidiano.  

Ana Clara Torres Ribeiro (2005) afirma que é no cotidiano e no local que o 

conhecimento é costurado por meio das ações coletivas, “estimulando a superação 

do prestígio ainda mantido pelas leituras mecanicistas e funcionalistas da vida urbana 

(p. 416). As insurgências se configuram como ações motivadas por micropolíticas em 

oposição às macropolíticas e pela insatisfação generalizada advindas de políticas 

neoliberais de urbanização. 

Dessa forma, o território do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda produz e instiga 

ações que, gradativamente territorializam o espaço e a paisagem do abandono e 

promovem micropolíticas por meio das ações das insurgências. 

Nem todos as ações que sucederam e vinham a suceder naquele abandono 

tinham um caráter político muito bem definido, mas a simples ação direta já os definia 

assim. Se apropriar da liberdade, mesmo que superficialmente, daquele abandono 

fazia com que os conceitos de urbanidade fossem garantidos por meio de: 

Processos de organização coletiva que contribuem para a concepção de um 
novo ideário para a vida coletiva e para o compartilhamento da materialidade 
historicamente construída (RIBEIRO, 1995, p. 564) 

Compartilhar a materialidade construída de que fala Ribeiro (1995) compreende 

atuar coletivamente na cidade. As atuações coletivas além de propiciar o 

compartilhamento são capazes de produzir ações auto-organizadas e independentes. 

Organizações coletivas que, além de compartilhadas, muitas vezes são 

autogestionadas em suas apropriações.  

Assim ocorre com o grupo de dança UP! Dance (fig. 36) que descobrem as 

ruínas do abatedouro no inverno de 2018 e iniciam trabalhos de limpeza e adaptação 

do local para suas ações. Destinados à cultura de massa, o grupo transforma em mídia 

as coreografias de músicas pop para compartilhamento no canal próprio do YouTube, 

com mais de mil inscritos.  

Vinicius Ávila (2019), bailarino e idealizador da UP! Dance acredita “que a arte 

pode somar com a sociedade em si, em um diálogo com a rua e a comunidade” 

afirmando que “no espaço do matadouro existe a liberdade do ir e vir41”, essenciais 

para as gravações do grupo que, selecionam e criam coreografias, figurino, fazem as 

                                                           
41 Entrevista concedida por Vinícius Ávila em 06 de julho de 2019. Entrevistadora: Ana Luiza 

Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com duração de 43:52s. 
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gravações e editam para que os vídeos sejam publicados. Vinicius Ávila enxergou a 

potência do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda por buscar uma linguagem urbana que 

dialogasse com a street dance, fazendo do espaço, lócus de gravação e exploração, 

durante seis meses. 

Os escombros das ruínas pós-modernas do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

começam a ganhar cada dia mais alcance nas mídias digitais e exploração pelas 

ações marginais ou por artistas que buscam uma atuação informal com a cidade 

reforçando as possibilidades de explorações culturais. A cultura é compreendida como 

fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, como 

“possibilidade de aprender uns com os outros e oferecer a cada um deles outras 

alternativas de desenvolvimento” (BROCCHI, 2010, p.16). 

É dessa forma que as insurgências vão se conformando no espaço abandonado 

do abatedouro, numa abertura ao acaso e atuando coletivamente. Os movimentos que 

surgem no abandono do antigo Frigorifico Santa Cruz Ltda., em sua maioria, são auto-

gestionados e operam por meio da colaboração entre as partes. Os processos de 

auto-organização e colaboração, em geral, se interessam por espaços não-formais. 

Partindo dessa lógica e na busca pela diluição entre artista e espectador, nasce o 

espetáculo Pedaços de Mim (fig. 30).   

Uma ação que escancara as entranhas e reentrâncias dos vestígios deixados 

pelas práticas de extinção como “algo que afetava e não podia ser apagada da 

memória”, define Fernanda Diniz (2019), idealizadora da peça. Fazendo uso de seus 

espaços labirínticos e de suas variadas possibilidades de enxergar o espaço, o 

espetáculo explora dessas particularidades do abandono para experimentar abertura 

na criação de suas partituras de ações. 

Totalmente sensibilizados pelo local, tanto por sua história quanto pelo seu 

estado atual, os artistas criaram suas partituras de ações numa autonomia da 

narrativa em contato com o cenário, criando uma dramaturgia colaborativa. Uma 

exploração que resultou no Trabalho de Conclusão de Curso da aluna de Teatro da 

UFSJ, Fernanda Diniz, com a colaboração de mais quatro artistas.  

A idealizadora narra que o espaço foi mais protagonista que os próprios atores 

e que a partir dele muitas cenas foram criadas. A fruição artística e espacial resultou 

em dois momentos da atuação, o primeiro ligado a sentimentos de abandono, 

enclausuramento e temor, passando para o segundo momento, em explorações 

circenses e lúdicas congêneres ao intuito de ressignificação do abandono.  
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A exploração corporal e visual do espetáculo, assim como o rompimento de 

barreiras entre o artista e o público, muito observado nas obras de Oiticica, em 

especial nos Parangolés têm estreita relação com as ações de Pedaços de Mim, em 

que a: 

relação espacial passa a apresentar-se ao público-tornado-participador como 
essencialmente temporal, mas não em um sentido de uma apreensão visual 
na qual o tempo do olhar é que a determina, mas em um tempo corporal, que 
se desdobrará à medida em que o corpo do observador — em sua totalidade 
sensorial e perceptiva — explora o espaço construído pelo artista. (LEAL, 
2015, p. 242) 

A intensa exploração de ângulos espaciais daquele abandono e cenas 

simultâneas possibilitou o que Diniz (2019) define como uma “ideia do público ativo, 

que cria a própria estória”. Ao romper as barreiras da instituição e aproximar-se dos 

destroços causados pela urbanização sem urbanidade, o espetáculo se aproxima da 

vida cotidiana e da comunidade, confirmado pela presença dos moradores do 

Córrego, nos dias das apresentações: 

Muita gente apareceu e era engraçado porque eles interagiam com a gente. 
E eles saíram nos filmando, correndo atrás. As crianças subiam em tudo, nos 
muros, nas janelas lá em cima, em tudo. Virou uma instalação não só nossa, 
mas também do público que passou a explorar os locais da estrutura.42 

Os vínculos estabelecidos entre as ações e a comunidade configuram parte das 

virtualidades (MOASSAB, 2003; LEFEBVRE, 1999; SANTOS, 1996) do território que 

viemos trabalhando e que contribuem para outras sustentabilidades urbanas na 

construção de cultura e urbanidades. Permite assim, que a própria comunidade 

comece a se apropriar daquele espaço, construindo nas ações do cotidiano, relações 

com o território ao qual estão inseridas. 

Muitas outras ações sucederam e vem ocorrendo continuamente nos 

sedimentos arquitetônicos do que começa a se transformar em uma “galeria de arte 

urbana”, como define Jonão. A potência que o lugar vem despertando por meio da 

arte suscita o olhar de fotográfos, coletivos, crianças, curiosos e até mesmo de 

turistas. Gravações de clipes, cenário para ensaios fotográficos, performances, teatro, 

jogos de rua, imensuráveis são as possibilidades no abandono. 

                                                           
42 Entrevista coletiva concedida por Fernanda Diniz e Bruno Bastos em 18 de agosto de 2019. 

Entrevistadora: Ana Luiza Ribeiro Carvalho. Santa Cruz de Minas, 2019. Arquivo mp3 com duração de 
62:48s. 
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Muitas das insurgências motivadas pela curiosidade e tantas outras pelos ecos 

das ações anteriores, transformando o espaço em um potente catalisador das 

relações humanas no território de Santa Cruz de Minas. 

Não tem como desvencilhar a arte do território, isso está o tempo todo na 
construção de subjetividades e sentidos. Essa coisa do lugar e do território é 
a maneira como a gente se relaciona com o mundo, as pessoas. A gente tem 
mania de separar as coisas, mas a maneira como a gente ocupa os espaços 
também é artístico.43 

É o que afirma Hana Mockdece (2019) acrescentando que esses espaços nos 

ensinam a ter paciência através “da ação do tempo, do ruir e do reconstruir... e nós 

somos isso o tempo todo”. A artista, motivada pela ação de Fernanda Diniz e em 

parceria de atuação com Morgana Martins44, concebe a performance Fissuras (fig. 
38), uma exploração corporal que “busca as brechas e fissuras de estar naquele 

espaço e se deixar afetar”. 

O idealismo de cidades puras, limpas e organizadas criou em nossa sociedade 

contemporânea uma certa confusão sobre o que realizar com essas estruturas 

indesejadas, como afirmou Smithson (apud FREIRE, 2010). E se, não lhes interessa 

os resíduos criados por ela própria ou pela falta de oportunidades de consumo naquele 

local, as insurgências criativas nutrem processos artísticos e consomem os restos 

deixados por essa sociedade.  

As insurgências alcançam a estrutura abandonada não apenas “como resíduos 

inevitáveis, mas ingrediente necessários de outro processo: o espaço partilhado por 

muitos usuários diferentes (BAUMAN, 2001, p. 121). Uma retroalimentação que 

mantêm vivo os escombros, confirmando que “muitas vezes essas ocupações de 

lugares abandonados começam por pessoas que estão abandonadas ou as margens” 

(MOCKDECE, 2019).

                                                           
43 Entrevista concedida por Hana Mockdece em 20 de agosto de 2019. Entrevistadora: Ana 

Luiza Ribeiro Carvalho. São João del-Rei, 2019. Arquivos mp3 com duração de 33:27s.  
44 Morgana tinha uma relação prévia com o local, sendo professora substituta do curso de Teatro 

da UFSJ e orientadora de Fernanda Diniz no espetáculo Pedaços de Mim e é ela quem propõe à Hana 
Mockdece, as ações desenvolvidas no abandono daquele espaço. 



Figura 24 Intervenção 
visual - grafite e picho 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Fotografia Digital. Acervo 

Pessoal. 

Figura 25 Intervenção 
visual - grafite e picho 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Fotografia Digital. Acervo 

Pessoal. 

Figura 26 Intervenção 
visual - grafite e picho 

CARVALHO, Ana Luiza. 
Fotografia Digital. Acervo 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 27 Contrariando Estatísticas 2 

SOUSA, JP. Fotografia digital. Acervo 
pessoal 

Figura 28 Contrariando Estatísticas 2 

SOUSA, JP. Fotografia Digital. Acervo 
Pessoal. 

Figura 29 Contrariando Estatísticas 2 

SOUSA, JP. Fotografia Digital. Acervo 
pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 30 Espetáculo 
Pedaços de Mim 

NASCIMENTO, Rafael. 
Fotografia Digital. Acervo: 

Fernanda Diniz 

Figura 31 Espetáculo 
Pedaços de Mim 

NASCIMENTO, Rafael. 
Fotografia Digital. 

Acervo: Fernanda Diniz 

Figura 32 Espetáculo 
Pedaços de Mim 

NASCIMENTO, Rafael. 
Fotografia Digital. 

Acervo: Fernanda Diniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 33 Espetáculo 
Pedaços de Mim 

NASCIMENTO, Rafael. 
Fotografia Digital. Acervo: 
Fernanda Diniz 

Figura 34 Espetáculo 
Pedaços de Mim 

NASCIMENTO, Rafael. 
Fotografia Digital. Acervo: 
Fernanda Diniz 

Figura 35 Espetáculo 
Pedaços de Mim 

NASCIMENTO, Rafael. 
Fotografia Digital. Acervo: 
Fernanda Diniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 36 UP! Dance - 
Kikadinha (Jerry Smith) 

Fonte: 
<https://www.youtube.com/wat
ch?v=ImDWfmN6FJM> 

Figura 37 Trevose - Faithless 
Mind 

Fonte: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=yTUmmoPrIBc 

Figura 38 Performance 
Fissuras 

Fonte: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3k10EDaeWHc&fbcli
d=IwAR10jvem3tSWW6Q1s
cIG_8BKz4smuJfcRDnrN0s
MUmZdI2__-1xy2tX8Hb0 

Figura 39 Guara Airsoft 
Team 

Fonte: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=IZ6A8bJnDZU&t=145s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ6A8bJnDZU&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=IZ6A8bJnDZU&t=145s




4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não sei se os jovens de hoje, adeptos da natureza, 
conseguirão restaurar dentro deles essa inocência. 

Não sei se conseguirão matar dentro deles a centopeia 
do consumismo. 

(BARROS, 2010, p. 215) 

. Tatear um assunto tão diverso e abrangente supõe riscos e possibilita a 

abertura de debates em vários campos do saber. Atravessar o abandono possibilitou 

cruzar campos diversos e suscitar questionamentos em cada um deles, sem a 

necessidade de uma conclusão encerrada em si mesma, mas da possibilidade de 

novos debates, sobretudo, sobre a produção urbana contemporânea e o fenômeno do 

abandono. 

Em meu ofício de arquiteta e urbanista, me foi posto que qualquer espaço que 

pertença a cidade almeja por ser ocupado e que se assim não for, esse espaço não 

produz utilidade. Em consequência, tudo aquilo que não é ocupado ou que está 

abandonado é considerado um desperdício. Nessa lógica em que só se tem valor o 

que se está em uso, foi preciso espiar pelas frestas das ações tecnicistas da produção 

do espaço e buscar um olhar curioso para os territórios descartados. 

Retomar a discussão iniciada em torno do debate entre revitalização e 

apropriação possibilita algumas considerações sobre os assuntos que viemos 

explorando relacionados as contradições urbanas e as apropriações artísticas. A 

ausência de uso e a liberdade intrínsecas ao abandono formam um paradoxo que 

atravessa a construção das cidades e envolvem as diversas condições que as 

transformam ao longo do tempo. 

A padronização da sociedade e o distanciamento entre natureza, ciência e 

cultura contribui para que as transformações ocorridas na cidade beneficiem uma 

minoria mais favorecida economicamente, enquanto que, a maioria segue 

invisibilizada. Em países de primeiro mundo, esse fenômeno da obsolescência gera 

muitos desequilíbrios e contradições nas relações, inclusive urbanas e, como 

consequência, os abandonos se proliferam. 

Abandonos não só de espaços e estruturas físicas, mas das próprias relações. 

Abandonos que possibilitam tanto a produção de imagens de sedução e fascínio 

quanto repulsa as imagens que fogem desse padrão. Padrão que exporta as imagens 
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do espetáculo para países periféricos, por meio da globalização e da produção 

neoliberal, que enxergam o espaço e a cultura como motores de produção. 

Ao transformar os espaços e a cultura em objetos de consumo, reforça-se a 

lógica em que, o que não possui utilidade, não possui valor. No contexto do Brasil, um 

país periférico e de terceiro mundo, ao se espelhar tal debate sobre a produção de 

cidades em países desenvolvidos, com contextos e realidades socioeconômicas 

distintas, reforça-se o desequilíbrio na práxis urbana resultando em um 

distanciamento humano nas relações urbanas. Afastamento que inclui não somente 

as transformações físicas da cidade, mas também as transformações sociais, 

ocasionando cada vez mais os vazios, os abandonos e os resíduos. 

Resíduos que são constituídos não só de lugares, mas de cultura, hábitos e 

pessoas. Resíduos que são desprezados e renegados pela própria sociedade que os 

produz. Uma sociedade que é composta por uma minoria que detêm o poder e passa 

a controlar os novos modos de vida e consumo na cidade contemporânea, sustentada 

pela maioria menos favorecida. Um fenômeno que vêm ganhando cada vez mais força 

desde a década de 70 e que, tem no abandono um dos motes das contradições que 

produzem as cidades. 

Os abandonos, que envolvem não só a dimensão urbana, mas cultural e política 

são, portanto, socialmente produzidos, implicando consequentemente, em vazios 

físicos, materiais, simbólicos, espaciais e populacionais. São fruto de uma 

instabilidade econômica e de produção do espaço, gerando um desequilíbrio no 

desenvolvimento e na transformação das cidades e das relações sociais. Condição 

que reforça que a crise global é também uma crise cultural e que, para superá-la é 

necessário enxergar as grandezas do ínfimo. 

Procurando valor no desimportante, explorar o território abandonado do antigo 

Frigorifico Santa Cruz Ltda. fez possível compreender as consequências dos 

processos e da complexidade envolta nas contradições urbanas e nas ações poéticas 

que o envolve. A consequência da indiferença aos processos históricos, políticos e 

culturais do pensamento urbanístico globalizante na pequena porção territorial do 

município de Santa Cruz de Minas acaba por produzir e proliferar os abandonos. 

Abandonos que continuam sendo gerados pela própria urbanização e fortalecem a 

lógica produtivista de cidades numa imposição dos princípios empresariais às 

relações sociais estabelecidas no contexto urbano. 
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O caso da revitalização do centro histórico de Tiradentes foi e continua sendo 

fator de influência no contexto de produção atual da cidade de Santa Cruz de Minas 

e, consequentemente, do abandono do Frigorifico Santa Cruz Ltda.  A condição de 

congelamento do espaço urbano abandonado da cidade se torna passível de 

incorporação pela lógica imobiliária em uma busca por lucros que competem com o 

valor da terra, sendo paradoxalmente atrelado à intenção de revitalização dos 

mesmos.  

Na época da revitalização de Tiradentes, esse fator propiciou o abandono das 

periferias da cidade, aí incluídas Santa Cruz de Minas. Uma cidade que cresce e se 

emancipa invisibilizada pela negligência do Estado que atendia aos interesses 

mercantis. Um mercado preocupado em explorar a imagem do espaço e da cultura 

por meio do turismo. Com os olhares voltados para São João del-Rei e Tiradentes, as 

duas cidades históricas vizinhas a Santa Cruz de Minas, se torna possível estabelecer 

naquele território, atividades industriais que geram desequilíbrios nas transformações 

urbanas e da natureza, exemplificados pelo abandono do Frigorifico Santa Cruz Ltda. 

Um espaço abandonado às margens da turística Estrada Real vai cedendo, 

pouco a pouco, pequenos fragmentos de sua área para fins de atividade comercial 

que sustentam o turismo entre São João del-Rei e Tiradentes, em uma cidade que 

integra o Mapa do Turismo 2017/2019 e almeja o crescimento voltado para essa área. 

Fenômeno que pode servir de justificativa para novos empreendimentos imobiliários 

no abandono do Frigorífico Santa Cruz Ltda. vindo de iniciativas das parcerias público-

privadas ou somente dos interesses do setor privado. 

A consequência de uma possível revitalização desse abandono pode ocasionar 

em um processo que já ocorreu anteriormente em Tiradentes, a gentrificação do 

espaço. Condição que pode vir a expulsar a população do Córrego, onde se encontra 

o antigo abatedouro, despejando dali a população originária do primeiro povoado da 

região e dando lugar a áreas supervalorizadas, voltadas ao interesse mercantil. 

Com a recente mudança que o governo brasileiro atual promove, transferindo 

a  Secretaria de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo45, 

delegando as atividades da política nacional da cultura para os interesses turísticos, 

                                                           
45 Decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, dia 06 de novembro de 

2019 sob o Decreto nº10.107 e assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Disponível em: 
<http://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.107-de-6-de-novembro-de-2019-226515233>. Acesso em 08 
nov. de 2019. 
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explorar o território abandonado do Frigorifico Santa Cruz Ltda. se faz ainda mais 

considerável. Experenciar os modos de se produzir cultura e democracia de maneira 

alternativa fortalecem a outra face do abandono, a das apropriações espontâneas. 

É urgente dar luz à importância dos encontros comuns e afetivos em locais 

marginalizados e invisíveis na valorização dos processos culturais. A colonização do 

vazio e a negligência histórica e cultural de alguns territórios perdura o pensamento 

globalizante de produção das cidades contribuindo para a geração de mais espaços 

vacantes e resíduos deixados por essa padronização. 

Surgem também na década de 70, em oposição aos processos neoliberais e 

produtivistas do espaço urbano, as primeiras vanguardas artísticas que rompem com 

os espaços encerrados da arte e ocupam o espaço público. A partir de 80, esses 

movimentos começam a ocupar e questionar a propriedade privada. Atualmente, 

essas pequenas lutas fragmentadas motivadas pela micropolítica fazem brotar 

insurgências nos abandonos (sejam eles públicos ou privados) em todas as escalas 

territoriais, influenciados direta ou indiretamente pelos movimentos antecedentes. 

Se apropriar dos espaços residuais como território de exploração por meio da 

arte e da cultura alicerçam o caráter político das insurgências em que, essas ações 

“vão ocupar tanto o espaço público (do Estado) quanto o espaço privado (do Mercado) 

em ações diretas de diversas ordens, gerando situações territoriais autônomas 

(temporárias ou não) ” (RENA, 2018, p. 49). Enquanto a produção urbana se afasta 

da vida cotidiana e se aproxima das lógicas mercantis, a arte faz o processo inverso. 

De ações permanentes às efêmeras, as insurgências fizeram brotar muitos 

movimentos no abandono, confirmando as perspectivas que autores como Lynch 

(1990) e Solá-Morales (1996) exploraram sobre a importância desses espaços na 

cidade contemporânea. São espaços que provocam a liberdade, a abertura, a 

descoberta, a experimentação, a mudança e a coletivização. 

Interessante perceber que, a maioria das discussões dos autores que viemos 

explorando nas diversas camadas que compõem o abandono vêm da metrópole, 

confirmando mais uma vez a importância do deslocamento dessa discussão para as 

cidades pequenas e médias. Se, nas grandes cidades o processo de apropriação 

cultural é explorado intensamente, nas cidades pequenas e médias, esse movimento 

se amplia discretamente em acontecimentos dispersos, mas potentes. 

Fez-se necessário, portanto, atravessar o abandono do Frigorifico Santa Cruz 

Ltda. cruzando sua estrutura física e alcançando um território cultural de apropriações 
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distintas. Avistar vitalidade no abandono materializa imaginários urbanos possíveis 

despertados pelas ações. Ações que ocorrem espontaneamente e se aproximam da 

realidade do local, construindo culturas alternativas e contribuindo para a 

sustentabilidade urbana e cultural. 

A ausência que emerge dos vazios e abandonos é que possibilitam aos 

imaginários insurgentes revelar olhares para os restos, como sementes de 

possibilidades criativas de atuação política. Movimentos atentos para que não sejam 

seduzidos e reduzidos às eficácias produtivas da cidade, valorizando a sua condição 

de ausência como liberdade. 

Explorar as insurgências locais do Frigorifico Santa Cruz Ltda. aproximou o 

abandono de novos modos de pensamento e ação coletiva sobre o ambiente urbano, 

extrapolando as abordagens disciplinares. Do individual ao coletivo, essas 

insurgências, ao adotarem os espaços abandonados, expõem desejos e utopias para 

a construção coletiva da cidade e aproximam a realidade cotidiana dos processos 

políticos. 

Dessa maneira, tanto a arte quanto a política atuam efetivamente na partilha 

sensível46 que fazemos com o mundo através do espaço urbano. Esse modo de fazer 

política coletivamente e por meio da arte pode ser entendido como uma linha de fuga 

para construir visibilidades e potencialidades, compreendendo o sujeito enquanto 

ativo e participativo nas decisões das transformações urbanas. Ao passo que a arte 

cumpre o papel de tensionadora de fronteiras, as insurgências produzem realidades 

cotidianas através da experiência, da contracultura e dos movimentos espontâneos. 

Movimentos de extrema importância nos tempos atuais que reforçam que, a 

cidade tem que estar em constante modificação, projetando, construindo e 

abandonado, numa hiper utilização do espaço urbano e no extermínio de 

manifestações culturais espontâneas. Explorar as insurgências em espaços 

abandonados não só confirma a importância política como a potência poética que 

expande as fissuras daquilo que não é visto, só pelo olhar dos curiosos ou pelo 

encantamento dos artistas.  

O enigma do abandono seduz, faz emergir a potencialidade latente que anseia 

por ser revelado nesses vazios, confirmando que o que serve para o abandono serve 

                                                           
46 Rancière (2009) define a partilha do sensível como a participação política por sujeitos comuns 

em ações artísticas que compartilhem as percepções do cotidiano. “A partilha do sensível enquanto 
cerne da política, e portanto a uma certa estética da política” (p.11) 
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para a arte. Perfaz assim, uma aventura de apanhar desperdícios, num processo mais 

atento as perguntas do que as respostas. Pensar o abandono requer uma visão de 

poeta, transver as coisas, deambular por entre os restos, os fragmentos, as sobras e 

enxergar neles a potencialidade da transformação. Essa lógica só confirmava o que 

por vezes eu desconfiava, talvez eu carregue para o resto da vida esse gosto por 

nadas, como me ensinou a poesia de Manoel de Barros, na simplicidade de 

contestação do precário. 

 

A gente tem uma sociedade que é a sociedade do capital, que 
valoriza o conceito de utilidade e o que a gente faz é por 

essência inútil, logo não valemos nada. E se logo não valemos 
nada, nós temos tudo para inverter essa lógica.47 

                                                           
47 Trecho de Beatriz Ramoneda retirado do vídeo O revolucionário ato de desordenar a língua, 

parte integrante da Ocupação Manoel de Barros do Itaú Cultural, 2019. Link: 
<https://www.youtube.com/watch?v=rsdOopCJE28> 
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6 APÊNDICE 

6.1 POSTAIS 

O cartão-postal é a expressão da memória de um local que merece ser lembrado. 
Para Rocha (2010) é uma simplificação da carta simples, para Teixeira (1999) serve 
como divulgação de um lugar que é digno de ser visitado. A produção de cartões-
postais com imagens do objeto dessa pesquisa nos sugere que os enviemos com a 
sabedoria da memória que pretendemos preservar: a liberdade do abandono. 

Figura 40 Cartão-postal Pela Greta 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Cartão-postal Pela Greta 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Cartão-postal Pela Greta 03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Cartão-postal Pela Greta 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Cartão-postal Pela Greta 05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Cartão-postal Pela Greta 06 
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