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RESUMO

O termo arquitetura vernacular, por quem não conhece seu significado pode ser considerado requintado, mas define uma tecnologia construtiva 
muito simples, que é constituída por materiais que o executor pode lançar mão na natureza que o circunda e que utiliza de técnica conhecida e 
transmitida por gerações. A Carta do Patrimônio Vernáculo Construído, ratificada na XII Assembleia Geral ICOMOS/UNESCO (1999), a cita como 
aquele tipo arquitetônico que expressa a cultura de um povo e sua relação com o lugar em que vive. Nos dois últimos séculos, sobretudo no 
século XX, acompanhamos uma homogeneização da linguagem estética dos edifícios, a partir da globalização, onde os métodos construtivos 
locais são considerados arcaicos e por vezes pobres, dando lugar a edificações sem linguagem própria e que não se adequa e descaracteriza o 
entorno. A presente investigação põe em discussão o quadro de conservação das casas nas áreas rurais do Ceará construídas entre os séculos 
XVIII e a segunda metade do século XX. O recorte histórico considera o começo da colonização portuguesa no estado, que ocorreu graças a 
expansão da pecuária. Foi nesse período em que a implantação das primeiras fazendas de gado, a partir do sistema de sesmarias, possibilitou, 
com o tempo, a criação de vilas à beira da rota do charque. Com a independência do Brasil e o início da Revolução Industrial, a atividade 
econômica se modificou, dando lugar as culturas de cana-de-açúcar, café e algodão. Assim, este trabalho tem como objetivo buscar uma 
resposta, a partir de bases teórico-conceituais e experiências de campo, do porquê tão poucos exemplares desta arquitetura ainda permanecem 
intactos ou com poucas alterações e o porquê ainda em pleno século XXI, onde a onda de conscientização sobre a preservação da nossa história é 
primordial para a construção de um futuro, existe grande resistência por um gleba considerável da população para compreender o vernacular 
como patrimônio histórico material e imaterial. Traz, como resultado, o levantamento e análise do Sítio São Luís, localizado na cidade de Pacoti, 
Ceará.
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