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RESUMO 
 
 

 
A presente dissertação traduz uma pesquisa que objetivou analisar o Projeto de Revitalização 
do Centro Histórico de João Pessoa na perspectiva do desenvolvimento do turismo cultural, 
um dos fenômenos que mais tem sido utilizado como ferramenta no processo de intervenção 
de sítios históricos. Para tanto, foi realizado um estudo comparativo com o Projeto de 
Revitalização do Pelourinho, em Salvador, para conhecer e compreender o modelo de 
desenvolvimento urbano que proporciona substrato a este projeto, como também, seus pontos 
fortes e fracos, possibilitando, dessa forma, medir a eficácia do Projeto de Revitalização do 
Centro Histórico de João Pessoa, e responder o que foi proposto pela problemática do 
trabalho. Nessa perspectiva, também buscou-se observar as atividades já desenvolvidas pelo 
Projeto de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa e os resultados obtidos, além das 
suas propostas no que se refere à transformação da região para fins culturais e turísticos. Foi 
também necessário o aprofundamento no tema por meio de revisão bibliográfica e 
documental, observação in locus, em João Pessoa e Salvador e entrevistas semi-estruturadas, 
realizadas com os responsáveis pelos projetos e com os órgãos públicos envolvidos no 
processo de intervenção dos dois centros históricos; bem como a aplicação de questionários 
com moradores do Centro Histórico de João Pessoa. Nesse sentido, por meio da pesquisa, foi 
possível refletir e traçar questionamentos sobre a adequação do projeto para desenvolver o 
turismo cultural, e identificar seus possíveis impactos negativos que possam de alguma forma 
comprometer a região. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Turismo Cultural; Centro Histórico; Memória; 
Planejamento. 
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ABSTRACT 
 
 

 
This work represents a survey that aimed to analyze the Revitalization Project of the History 
Center of Joao Pessoa in the perspective of the development of cultural tourism, a phenomena 
that has been used more as a tool of intervention in the process of historical sites. To that end, 
It was conducted a comparative study with the Revitalization Project of Pelourinho, in 
Salvador, to know and understand the urban development model that provides the substrate 
for this project, but also their strengths and weaknesses, allowing thus to measure the 
effectiveness of the Revitalization Project of the History Center of Joao Pessoa, and answer 
what was proposed by the problems of work. From this perspective, also sought to observe the 
activities already undertaken by the Revitalization Project of the Historic Center of Joao 
Pessoa and the results obtained, in addition to its proposals regarding the transformation of the 
region for cultural and tourist. It was also necessary to deepen the topic by reviewing 
literature and documents, in locus observation in Joao Pessoa and Salvador and semi-
structured interviews conducted with those responsible for projects and public agencies 
involved in the intervention of the two historical centers, and the application of questionnaires 
to residents of the Historic Center of Joao Pessoa. In this sense, through research, it was 
possible to reflect and draw questions about the adequacy of the project to develop cultural 
tourism, and identify possible negative impacts that may in any way compromise the region. 
 
Keywords: Cultural Heritage, Cultural Tourism, Historical Center; Memory; Planning 
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INTRODUÇÃO 
  
 

A repercussão em torno da preservação do patrimônio cultural tem aumentado 

significativamente nos últimos anos. Particularmente falando, meu interesse pela área de 

estudo teve início durante a graduação em turismo, que me proporcionou conhecimento dos 

principais assuntos direcionados a esses elementos. Como resultado dessa experiência, 

elaborei um TCC sobre a temática correspondente, cujo trabalho veio a se intensificar ainda 

mais a partir do ingresso no mestrado, quando a pesquisa direcionada aos bens culturais e sua 

relação com o turismo tornou-se algo concretizado. 

As oportunidades que surgiram no decorrer do mestrado contribuíram para auxiliar 

essas práticas, como a participação no Grupo de Estudos Sobre Cibermuseus – GREC/UFBA 

- que proporcionou espaço para atuação como instrutora da Oficina de Educação Patrimonial 

e Turística - voltada para vendedores ambulantes que trabalham no entorno da Igreja do 

Bonfim (considerada um dos bens patrimoniais e turísticos mais importantes da cidade de 

Salvador); bem como, no Grupo de Estudos Multidisciplinares em Cultura – CULT/UFBA – 

em que busquei manter a discussão sobre as políticas culturais atuantes no Brasil.  

A complexidade dessas áreas permite uma variedade de assuntos, porém o tema 

escolhido para desenvolver a pesquisa diz respeito à intervenção de áreas históricas no que 

concerne a revitalização desses ambientes por intermédio da atividade turística. 

Os centros históricos são localidades com grande propensão ao desenvolvimento do 

turismo cultural. As características que constituem esses espaços contribuem para que isso 

ocorra. E o potencial turístico favorece a criação de atrativos, sobretudo quando as áreas 

históricas são beneficiadas com programas de revitalização. 

A partir da década de 1950, vários lugares do mundo inteiro adotaram essas medidas 

de revitalização para transformar positivamente seus centros históricos, de modo a trazer 

benefícios econômicos e socioculturais. Dentro do campo econômico, o turismo se apresenta 

como um elemento importante devido à obtenção de recursos financeiros que o fenômeno é 

capaz de proporcionar. É nesse sentido que Scocuglia (2004, p. 1) conceitua as práticas de 

revitalização, em geral como “processos que procuram atrair novos usos dos espaços na 

tentativa de viabilizar o sistema econômico utilizando como recurso o dinamismo cultural e 

turístico destes sítios históricos”. 

A inserção do turismo nesse processo não ocorreu desde o início, mas depois de algum 

tempo, quando passou a ser considerado como elemento fundamental para auxiliar na 

revitalização. Todavia, em vários locais, os projetos de revitalização de áreas históricas têm 
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deixado a desejar, e a revitalização como um todo, ao invés de proporcionar mudanças 

significativas para as localidades, acaba trazendo mais resultados negativos, devido à falta de 

um planejamento adequado e condizente com a realidade de cada lugar. 

A problemática que sempre se destaca diante dessa abordagem é a forma pela qual 

ocorre o processo de revitalização; o modo com que os bens culturais são preservados e 

utilizados; a maneira como o turismo se instala nessas regiões; e os problemas sociais ligados 

aos moradores locais, etc. 

As intervenções em áreas históricas se apresentam, na atualidade, como um grande 

desafio para os órgãos públicos responsáveis, pois não é uma tarefa fácil de pôr em prática. 

Existem as barreiras que essas entidades precisam enfrentar, a exemplo de problemas sociais e 

econômicos, e os fatores políticos, que impedem o verdadeiro e adequado diálogo entre as 

instituições, o que dificulta que a revitalização possa obter bons resultados. 

No Brasil, por exemplo, diversas cidades se destacam pela rica diversidade cultural 

que possuem. Entretanto, em alguns lugares o turismo cultural não tem sido desenvolvido da 

melhor forma possível, quer seja pela falta de consciência por parte da população; pela 

ausência de uma infraestrutura adequada; pela visitação desordenada; pela falta de 

profissionais capacitados; pelo desrespeito de alguns turistas e da comunidade local em 

relação a algum patrimônio histórico e cultural; ou ainda, pela falta de um planejamento 

turístico eficiente.  

 Há exemplos de cidades que foram vítimas desse mau planejamento ocasionado por 

projetos de revitalização, dentre elas se destacam: Salvador, São Luís, João Pessoa e, Recife, 

tendo como principais impactos negativos o aumento do custo de vida; o aumento do número 

de pedintes; e a própria modificação da história e memória do lugar, como é o caso do 

Pelourinho, em Salvador, que depois da revitalização, tornou-se num cenário teatralizado 

(FUNARI; PINSKY, 2005) para turista apreciar. 

O estado da Paraíba, especificamente a cidade de João Pessoa, possui um valioso 

potencial turístico no que concerne à cultura. O Centro Histórico do município se caracteriza 

por abrigar igrejas do século XVI, prédios e casarios coloniais de grande importância e que 

retratam a identidade local. Todavia, esses bens culturais ainda não têm sido utilizados pela 

população e pelos turistas como deveriam.  

Grande parte do Centro Histórico de João Pessoa passou pelo processo de restauração, 

mas será que apenas a restauração de algumas áreas tem sido suficiente para a “revitalização” 

do local? Alguns ambientes foram revitalizados, contudo, promovem ações pontuais que não 

conseguem dinamizar a localidade em suas estruturas cultural e turística. Mais do que 
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restaurar é fundamental a revitalização, ou seja, “dar vida” ao local, por meio de diversas 

atividades, como exposições e oficinas de arte, de dança e de música; da oferta de cursos e 

palestras; de apresentações teatrais; de eventos; financiar os artistas locais, para que esses 

cidadãos tenham condições de desenvolver seus trabalhos culturais, entre outras práticas. 

Porém, existem situações em que os programas de intervenções em áreas históricas 

proporcionaram resultados, em parte, satisfatórios, a exemplo de cidades européias, como 

determinados bairros de Barcelona, Lisboa e Cidade do Porto; a cidade americana de 

Baltimore (SCOCUGLIA, 2004); e cidades da América Latina, como Quito, Porto Madero e 

Bogotá, entre outras.  

No caso de Quito, a revitalização está em andamento, mas segundo Martínez (2009), 

já é possível diagnosticar fatores positivos significantes. Até porque, não existe aquele lugar 

em que a revitalização tenha sido perfeita. O processo, de alguma forma, trará consequências 

desfavoráveis. Mas, quando se tem um trabalho adequado por trás da revitalização, a 

tendência é que os impactos negativos sejam minimizados. 

Diante desses casos, definimos como objeto de estudo o projeto de revitalização do 

Centro Histórico de João Pessoa na perspectiva do desenvolvimento do turismo cultural. A 

escolha do objeto partiu do princípio de que a revitalização ainda está em andamento, 

oportunizando, desta forma, questionar ou até mesmo medir a eficácia do projeto antes da 

revitalização ser concluída, contribuindo para levantar dados fundamentais no que diz respeito 

à intervenção do espaço.  

O Centro Histórico de João Pessoa é formado por duas áreas principais: a Cidade Alta, 

e a Cidade Baixa, onde estão localizados o Varadouro e o Antigo Porto do Capim (nascedouro 

da cidade e onde vive a comunidade do Antigo Porto do Capim). A restauração/revitalização, 

que está acontecendo no local, partiu do Projeto de Revitalização do Varadouro e do Antigo 

Porto do Capim. O Projeto, que teve início no ano de 1987, já foi responsável pela 

restauração/revitalização de alguns monumentos que se encontram na Cidade Alta e no 

Varadouro e apenas recentemente é que teve início no Antigo Porto do Capim. (COMISSÃO 

PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO 

PESSOA – CPDCHJP, 2009). 

Nesse sentido, acreditamos que, como a atividade turística ainda não é tão intensa no 

centro histórico, há a possibilidade, caso seja necessário, de o projeto de revitalização passar 

por mudanças e se adequar aos princípios da sustentabilidade, para que a região possa se 

desenvolver nessa perspectiva, impedindo até mesmo que a revitalização siga os modelos 

fracassados de outros Centros Históricos, como o Pelourinho, em Salvador, no que se refere 
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aos problemas direcionados aos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, como 

apontamos no decorrer da pesquisa.  

Diante desses aspectos, criamos uma problemática como forma de ajudar na 

investigação do trabalho, cuja finalidade é responder a seguinte questão: Será que as políticas 

de desenvolvimento urbano sugeridas pelo projeto de revitalização do Varadouro e do Antigo 

Porto do Capim, no Centro Histórico de João Pessoa, seriam adequadas para promover o 

Turismo Cultural? 

E, a partir desse questionamento definimos como objetivo central da pesquisa: fazer 

um estudo comparativo do Projeto de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa – PB, 

com o Projeto de Revitalização do Pelourinho, em Salvador, buscando identificar a sua 

adequação ao seu objetivo: o desenvolvimento do turismo cultural. 

Como objetivos específicos, procuramos compreender os pilares sobre os quais se 

assentam o projeto de revitalização do Pelourinho, que serviu de parâmetro para nossa 

comparação; diagnosticar os seus pontos fortes e fracos, diante dos efeitos resultantes da 

intervenção; e da mesma forma, identificar os pilares sobre os quais se assentam o projeto de 

revitalização do Centro Histórico de João Pessoa; verificar as atividades que já foram 

desenvolvidas no Centro Histórico, por intermédio do projeto de revitalização, identificando 

as possíveis transformações ocorridas no lugar, no que diz respeito aos âmbitos econômico, 

sociocultural, ambiental e turístico; diagnosticar os seus pontos fortes e fracos, observando os 

fatores de sucesso e os problemas existentes. 

Adotamos como local de estudo o Centro Histórico de João Pessoa, já que ele se 

destaca por abrigar um valioso patrimônio cultural e por estar, no momento, passando pelo 

processo de revitalização. Vale salientar, contudo, que a comunidade local e os turistas, 

atualmente, tendem a se concentrar mais nos bairros que estão próximos a orla da capital (área 

moderna da cidade) nos seus momentos de lazer, sendo o centro histórico ainda pouco 

valorizado nesse sentido.    

O Projeto de Revitalização do Pelourinho foi escolhido para que pudéssemos fazer o 

estudo comparativo porque percebemos que a revitalização, no geral, não atingiu bons 

resultados, e sendo o Pelourinho constituído por um importante conjunto patrimonial e 

considerado um forte atrativo turístico, de destaque internacional, nada mais satisfatória e 

pertinente do que analisar todo esse processo de modo a tentar compreendê-lo, ainda mais 

tratando-se de uma análise comparativa. É necessário salientar que até hoje a experiência do 

Pelourinho é utilizada como estudo por diversos pesquisadores interessados no tema, e como 

modelo a ser seguido por outros lugares que também estão passando pelo mesmo processo. 
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O fato de residirmos em Salvador também propiciou a escolha pelo Pelourinho, visto 

que facilitaria a realização da pesquisa, pois a pesquisa não foi contemplada com uma bolsa 

de estudos pelo Programa de Pós-Graduação, o que dificultou o deslocamento para outra 

localidade. Cogitamos, inclusive, no Projeto de Qualificação, adotar o Centro Histórico de 

Quito como fonte de investigação para ações comparativas, porém, devido ao problema da 

bolsa de estudos, foi excluída essa cidade para análise, sendo deixada para a etapa do 

doutoramento. 

Como não existem muitos estudos que abordem o turismo cultural no Centro Histórico 

de João Pessoa, este trabalho pode contribuir para que profissionais e interessados no tema em 

geral, atentem para o potencial que o lugar possui, despertando o interesse em desenvolver 

projetos culturais benéficos e realizar novas pesquisas na área. É também uma forma de 

divulgar os resultados obtidos, depois da finalização do trabalho, para a comissão do Centro 

Histórico e o IPHAN, entidades responsáveis pela elaboração e execução do projeto, para que 

esses órgãos tomem as providências cabíveis, caso necessário. Sua realização justifica-se, 

portanto, pela originalidade da proposta de pesquisa, e pelas possíveis contribuições práticas e 

teóricas que poderá trazer. 

Apesar da quantidade de trabalhos referentes ao Pelourinho, esta pesquisa pode 

contribuir com a divulgação de novos dados e outras informações relevantes, de modo a 

auxiliar pesquisadores e outros sujeitos que buscarem desenvolver trabalhos sobre o centro 

histórico.  

A metodologia do trabalho se constituiu da seguinte forma: uma análise comparativa 

dos projetos de revitalização dos Centros Históricos de João Pessoa e de Salvador, tomando 

como eixo central o patrimônio e o turismo cultural. No caso de João Pessoa, o período 

delimitado para análise do projeto se estendeu de 1987 - quando foram elaboradas as 

primeiras propostas para intervenção do espaço, até os dias atuais (2011/2012). Enquanto que 

no Pelourinho, analisamos as primeiras quatro etapas, realizadas durante os anos 1990. 

Contudo, sem deixar de comentar as ações ocorridas nos anos posteriores, inclusive, com 

relação à questão atual (2011/2012). 

Cabe informar que utilizamos como instrumento de coleta de dados, observação in 

locus, que se circunscreveu num período de 2009 até 2012 para João Pessoa; e de 2010 até 

2012 para Salvador, tempo considerado o suficiente para colher as informações necessárias 

para nossa pesquisa.  

Apontamos ainda como relevante no que diz respeito à coleta de dados, a realização de 

entrevistas com gestores dos órgãos públicos ligados a revitalização das duas localidades 
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(João Pessoa e Salvador), e a aplicação de questionários com vinte e cinco moradores do 

Centro Histórico de João Pessoa; não ocorrendo o mesmo com o Pelourinho, devido às 

dificuldades que impediram a aplicação dessas pesquisas.  

Não foi possível a realização de entrevistas com alguns gestores de entidades públicas, 

cujas informações seriam de grande importância para nossas análises. Neste caso, vale 

ressaltar que foram enviados diversos e-mails e realizados vários telefones para os 

responsáveis, porém com retorno impreciso, ou incipiente. Isso demonstra no campo 

heurístico os empecilhos colocados por meios burocráticos de instituições que, por 

trabalharem com muita tecnicidade, desprezam o campo cientifico. 

Igualmente importante, nesse sentido, é elencar os capítulos que compõem a estrutura 

da dissertação - para que possamos contextualizar o tema e o objetivo da pesquisa no espaço 

das discussões relacionadas ao patrimônio cultural e a intervenção de áreas históricas no 

âmbito do turismo cultural, como também as políticas públicas direcionadas a esse processo.   

Assim, desenvolvemos três capítulos, cujo quadro se constituiu da seguinte forma: 

O primeiro capítulo partiu de uma proposta teórica relevante, em que abordamos sobre 

a trajetória histórica do patrimônio cultural no Brasil e no mundo, e contextualizamos a 

respeito das primeiras intervenções que ocorreram nos centros antigos de cidades mundiais. 

No segundo capítulo, dentro de uma perspectiva teórico-metodológica, buscamos 

compreender a relação entre o patrimônio e o turismo cultural, alertando para os possíveis 

meios de se chegar a um contato equilibrado entre esses dois elementos, utilizando como 

ferramenta (alicerce) a questão da memória social; tratamos de assuntos relacionados ao 

turismo cultural, sobretudo aos aspectos favoráveis e as consequências negativas que a 

atividade turística pode acarretar; e direcionamos essas análises para os respectivos Centros 

Históricos de João Pessoa e Salvador. 

No terceiro capítulo, optamos por uma abordagem sobre os planejamentos turístico e 

patrimonial, indispensáveis nas etapas de intervenções em áreas históricas. Ainda como 

pertencente a esse assunto, discutimos sobre a funcionalidade dessas medidas, na prática, e 

sobre as principais dificuldades que inibem um verdadeiro planejamento advindo das 

entidades públicas responsáveis por essas ações; alertamos para a falta de integração, ou a má 

articulação existente entre órgãos que lidam com o patrimônio e o turismo; Ainda, tratamos 

das análises propriamente ditas, nas quais observamos os projetos de revitalização dos dois 

centros históricos, com foco nas suas propostas, ações e resultados. Por fim, procuramos 

interpretar as entrevistas realizadas com os gestores das entidades públicas, bem como os 

questionários aplicados com os moradores do Centro Histórico de João Pessoa. 
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Ainda, é importante comentar sobre os Anexos situados no final do trabalho. Devido à 

quantidade de informações e materiais estudados, pertencentes às análises realizadas no 

terceiro capítulo, sentimos a necessidade de enquadrar as figuras e ilustrações em Anexos, 

como forma de dividir os capítulos igualitariamente, de acordo com o que rege as normas e 

regras estabelecidas pela ABNT. Para tanto, enumeramos cada figura correspondente ao 

comentário relacionado à ilustração, durante a análise estabelecida no terceiro capítulo, de 

modo a facilitar a leitura e compreensão do trabalho. Não obstante, algumas imagens foram 

permanecidas nos capítulos 1 e 2, pois suas ilustrações são de imediata compreensão com o 

texto.  A numeração foi geral e sequencial, ou seja, incluindo as figuras do texto e anexos. 
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1. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL: ORIGEM E USOS 

CONTEMPORÂNEOS  

 
A sala do castelo é deserta e espelhada. 

Tenho medo de mim. Quem sou? De onde cheguei?... 
Aqui, tudo já foi... Em sombra estilizada, 
A cor morreu --- e até o ar é uma ruína... 

Vem de Outro tempo a luz que me ilumina --- 
Um som opaco me dilui em Rei... 

(Mário de Sá-Carneio) 
 
 

 

1.1 PATRIMÔNIO: DA DESTRUIÇÃO À PRESERVAÇÃO 

 

A palavra patrimônio pode apresentar infinitos significados, tudo vai depender do 

contexto em que a mesma esteja inserida. Por exemplo, podemos identificar como sendo 

patrimônio uma empresa pertencente a uma determinada família; uma mãe pode se referir a 

seus filhos como sendo seus patrimônios; assim como, pode ser considerado patrimônio para 

uma determinada pessoa: uma casa, um carro, uma fazenda, um objeto valioso de herança 

familiar. Enfim, é tudo aquilo que tem importância e traz ideia de pertencimento, de 

lembrança e de afeto para a vida do indivíduo ou de uma sociedade. Afeto este que pode, 

inclusive, estar ligado ao âmbito econômico ou ter sentido de apego a algo que não quer ou 

pretende se desfazer. Como destaca Abreu:  

 
A noção de patrimônio traz em seu bojo a idéia de propriedade. Etimologicamente, 
traduz a concepção de herança paterna. No sentido jurídico, refere-se a um 
complexo de bens, materiais ou não, direitos, ações, posse e tudo o mais que 
pertença a uma pessoa ou empresa e seja suscetível de apreciação econômica (2003, 
p. 30). 

 

Posteriormente, a conceituação do termo patrimônio foi adquirindo novos 

significados, tornando-se uma palavra mais complexa. Assim, nesta conjuntura, queremos 

direcionar a noção de patrimônio a aspectos da cultura, dos monumentos históricos, da 

identidade cultural e da memória social. 

Quando se pensa o patrimônio nesse sentido, o termo que flui é o de patrimônio 

cultural. Na verdade, acredita-se que não é necessário nem associar o patrimônio aos fatores 

citados anteriormente. Nos dias atuais, basta citar o termo patrimônio que dá a impressão, 
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automaticamente, do sentido de patrimônio histórico e cultural; ainda que haja exceções, 

principalmente, tratando-se de pessoas leigas diante do assunto. 

A trajetória do patrimônio cultural é traçada por diversas mudanças, interrogações e 

desafios, que influenciam até hoje em sua estrutura e em sua representatividade. Essas 

transformações percorreram caminhos contraditórios e de muitas dificuldades, mas também, 

proporcionaram acontecimentos marcantes e interferências que contribuíram para a atual 

consolidação do patrimônio. 

No primeiro momento, procuramos abordar as mutações relativas às próprias palavras 

pelo qual passou o termo patrimônio, ou seja, procuramos analisar a sua construção enquanto 

a terminologia e a evolução dos termos que, até alcançar essa denominação atual, passou 

pelas seguintes designações: antiguidades, monumentos e monumentos históricos. Contudo, o 

objetivo não é o de se aprofundar neste assunto, visto que se fosse para fazer uma abordagem 

mais aprofundada, necessitaria de uma tese de doutorado para discuti-lo, levando em 

consideração a sua complexidade e sua importância.  

Mas, para cada época, o que seriam considerados antiguidades? O que seriam 

considerados monumentos, monumentos históricos? Então, vários estudiosos buscaram por 

meio de estudos e pesquisas entender esse processo que colaborou para a formação do 

patrimônio histórico e cultural (não só em relação aos conceitos, mas ao significado, 

representação, produção, destruição, preservação e quais seriam os bens considerados 

patrimônio). 

Cada pesquisador ou autor tem uma concepção a respeito do assunto abordado, o que 

provocou o surgimento de várias explicações para diferenciar antiguidades de monumentos e 

de monumentos históricos. Lembrando que a junção dos fragmentos compostos por esses 

elementos acabaram por constituir o patrimônio histórico e cultural. Diante deste quadro, 

trabalhamos com base nos estudos de Fonseca, Poulot, Choay e A. Rielg. 

A princípio, as antiguidades se referem aos elementos considerados da cultura greco-

romana, porém, depois aparecem como atividades autônomas também de outras regiões que 

não apenas a greco-romana. Posteriormente, transformam-se em objetos de interesse dos 

antiquários – possuidores de características distintas a depender do país. Por exemplo, na 

Inglaterra as próprias sociedades de antiquários eram responsáveis por proteger as 

antiguidades nacionais. Enquanto que na França, a partir da Revolução Francesa, essas 

sociedades entraram em decadência, na medida em que o Estado assume as atividades 

preservacionistas (FONSECA, 2009).  
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Ainda com relação às antiguidades, Poulot traz contribuições importantes a respeito. O 

autor faz uma síntese da evolução das antiguidades entre os séculos XVI a XVIII, ao explicar 

que:  
Nos séculos XVI e XVII, o interesse pelas antiguidades orientava seus esforços para 
o religioso, para a evolução das ordens, para a fundação dos edifícios do culto e para 
os vestígios da história, tais como epitáfios ou decretos de fundação. No decorrer do 
século XVIII, a categoria dos objetos notáveis indicava o que merecia ser visto, o 
que era digno de satisfazer a curiosidade dos estrangeiros e dos habitantes 
(POULOT, 2009, p.55). 

 
  
 É imprescindível observar que durante o século XVIII os monumentos já eram 

considerados objetos de apreciação pelos viajantes, o que veio se intensificar ainda mais com 

o surgimento do turismo. O grand tour europeu, discutido no decorrer do texto, foi o grande 

responsável por impulsionar essas práticas de visitações aos monumentos, ao principiá-las 

com os estudantes aristocratas ingleses e seus preceptores. 

Quando se pensa em monumentos, o sentido original da palavra vem do latim 

monumentum, que, deriva do termo monere, e que por sua vez, significa “lembrar”, ou seja, 

está relacionado ao passado e à memória. Segundo Choay (2006) a ideia de monumento 

estava mais restrita a construções e objetos antigos, identificados até mesmo em tempos mais 

remotos da humanidade. Ligado a pequenos grupos perante a sociedade, tinha por objetivo 

fazer perpetuar a memória de algo importante, seja de uma pessoa, de uma construção ou de 

um objeto. Neste aspecto, destacam-se esculturas, estátuas, mausoléus, colunas, arcos, 

obeliscos, entre outros elementos. Todavia, posteriormente, seu significado passou por 

evoluções e adquiriu, na contemporaneidade, uma categoria mais ampla, o chamado 

monumento histórico.  

 A ideia de monumentos históricos surgiu com as antiguidades. Na verdade, foi uma 

modificação do próprio termo monumento, diferenciando-se, na medida em que, não se 

limitava apenas a edificações antigas e alguns objetos, mas a toda obra tangível ligada à 

história e à arte e, portanto, possuidora de maior valor, pertencente principalmente à igreja e à 

aristocracia. Nesta ocasião, o monumento histórico apresenta-se como algo mais abrangente e 

importante para a sociedade, envolvendo um grande número de pessoas ou nação, não se 

restringindo a pequenos grupos, como acontecia com o monumento (FONSECA, 2009). 

Para melhor compreensão, observa-se abaixo a reflexão de A. Riegl: 
 
O monumento é uma criação deliberada (gewollte) cuja destinação foi pensada a 
priori, de forma imediata, enquanto o monumento histórico não é, desde o princípio, 
desejado (ungewollte) e criado como tal; ele é constituído a posteriori pelos olhares 
convergentes do historiador e do amante da arte, que o selecionam na massa dos 
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edifícios existentes, dentre os quais os monumentos representam apenas uma 
pequena parte (apud CHOAY, 2006, p.25). 

 

 Assim, compreende-se que a diferença de monumento e monumento histórico é que o 

primeiro é compreendido por um número menor de elementos (edificações, construções, 

objetos) e visa à rememoração celebrativa, seja de uma pessoa, de um povo, ou de um marco 

importante, enquanto o monumento histórico, constituído por uma quantidade diversificada de 

elementos, chama a atenção de grandes grupos de indivíduos dentro da sociedade, que lhe 

atribuem valor histórico e artístico. Neste último caso, a história e a arte entram como peças-

chave quando se pensa em monumento histórico. 

Só a partir do momento em que esses elementos passaram a fazer parte da nação e aos 

cuidados do Estado, por motivos ideológicos e de preservação, é que se começou a utilização 

do termo “patrimônio” para designar esses bens históricos e culturais, antes denominados 

antiguidades, monumentos e monumentos históricos (FONSECA, 2009). Apesar de que essas 

denominações, principalmente monumentos e monumentos históricos, ainda são utilizados 

atualmente, seja para se referir a um monumento antigo que transmite imagem de 

grandiosidade, ou até mesmo monumentos que possuem em suas características aspectos de 

embelezamento.  

Desse modo, voltando à questão do termo e conceito do patrimônio, Fonseca (Id) 

enfatiza que: 
Foi preciso, portanto, que a noção de monumento – no seu sentido moderno – fosse 
formulada, enquanto monumento histórico e artístico, para que a noção de 
patrimônio se convertesse em categoria socialmente definida, regulamentada e 
delimitada, e adquirisse o sentido de herança coletiva especificamente cultural (p. 
55).  

 

O interessante é imaginar e discutir todo esse processo e transformações a partir de 

exemplos importantes e significativos, que fizeram e fazem parte da constituição da história 

do patrimônio em âmbito mundial e nacional. Visto que acontecimentos marcantes relativos a 

fatos patrimoniais que ocorreram em alguns países, passaram a influenciar nas questões 

patrimoniais de outros países, a exemplo do Brasil. 

Portanto, nesse momento, as atenções se voltam para a França, que, nesse ponto de vista, teve 

um cenário de destaque e, atualmente, pode responder pelo que o patrimônio é e se 

transformou. Mas, em qual panorama o patrimônio é abordado quando remetemos a França? 

Ele o é por intermédio de uma perspectiva e reflexão histórica, na qual o uso simbólico feito 

pelos grupos sociais teve trajetórias diferenciadas no que se refere à destruição e preservação 

dos monumentos históricos. 
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   O patrimônio, antes mesmo de apresentar essa constituição atual, foi visto como algo 

de repúdio pela sociedade, que, por diversos fatores, não tinha a noção de quão importante ele 

era e considerado, hoje em dia, representante da identidade cultural e da memória social de 

um povo. Vítima da destruição, até que esse quadro pudesse se reverter, um longo caminho 

foi percorrido. Caminho este que se configurou de forma ampla, por abranger fortes aspectos 

políticos, culturais, econômicos e sociais de cada época traçada. 

 A própria destruição é detentora de significados opostos por abranger duas divisões. A 

primeira chamada de negativa se relaciona ao desejo de destruir, seja por motivações 

políticas, econômicas, religiosas ou ideológicas. Enquanto a positiva, destrói, mas justifica 

essa destruição por motivos de aperfeiçoamento, cujos monumentos são destruídos para que 

em seu lugar novos monumentos sejam construídos. Todavia, nesses casos não se deixa de 

considerar, evidentemente, suas características anteriores. Podemos citar alguns exemplos 

disso, como a demolição da catedral de São Pedro, em Roma; japoneses que constroem 

réplicas de templos destruídos; bem como outros tipos de destruições que ocorreram, nas 

quais os reis, em períodos de guerra, eram obrigados a fundir objetos que faziam parte dos 

seus próprios monumentos (CHOAY, 2006). 

 Entretanto, perante as experiências analisadas, acredita-se que as destruições causadas 

por motivações ideológicas, ora podem ser consideradas positivas, na medida em que eram 

ocasionadas pela sociedade que queria acabar com o poderio do rei e tudo que o 

representasse; ora era considerada ato de vandalismo, principalmente a partir do momento em 

que os monumentos eram vistos como algo que deveria ser preservado e resguardado.  

Diante da mesma abordagem, focamos no século XVIII, momento em que este 

processo de destruição aconteceu com maior intensidade. Nesse período, vários monumentos 

(igrejas, palacetes, edificações, muralhas, etc.) foram destruídos sem qualquer receio. Porque 

isso acontecia? Segundo Camargo (2002), um dos principais motivos estava ligado a fatores 

ideológicos (embora existam outros motivos, porém, neste caso, nos detemos a analisar as 

motivações ideológicas), onde a sociedade francesa, que se encontrava numa posição contra a 

monarquia, tinha por objetivo apagar da memória tudo que pertencia ao rei. Como os 

monumentos eram, em sua maioria, de propriedade do rei, nada mais satisfatório para a 

sociedade, nesses embates ideológicos, do que colocar abaixo o que representava o arbítrio 

real.  

Percebe-se que a destruição, mesmo não sendo um ato legal, tinha um significado 

simbólico para a sociedade. O fato do patrimônio não ser considerado importante reflete um 

contexto da época, que para atualidade, essa postura pode causar estranhamento, mas é 
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necessário enfatizar que cada período é composto por seu momento e sua história, com base 

nos acontecimentos do seu tempo, cabendo aos estudiosos analisar e observar as mudanças 

ocorridas, de modo a tentar compreender o fenômeno e sua constituição. 

 Não só na França, mas toda Europa sofreu devido às destruições provocadas contra os 

monumentos. No entanto, a partir de determinado momento, essas implicações resultaram em 

“destruição” como sinônimo de vandalismo. Quando os monumentos ganharam um novo 

sentido por parte da sociedade e, tornaram-se importantes por simbolizarem um povo ou uma 

nação. 

 Contudo, essa prática não foi tão simples assim. Segundo Choay (2006) foi preciso 

que os monumentos fossem ameaçados de total destruição para que a preservação tornasse um 

ato público, de interesse da sociedade e do Estado. Foi esse processo que veio possibilitar tal 

transformação. Assim, acreditamos que a própria destruição, fez aflorar o sentimento de 

preservação. 

Ainda ao que se refere à França, a política de preservação no país teve seus primeiros 

passos no final do século XVIII, mais precisamente na época da Revolução Francesa, e 

também 60 anos após a queda da Bastilha – grande fortaleza construída na França durante a 

Idade Média. Os principais motivos que levam ao início das políticas de preservação são a 

extinção da monarquia e a constituição do Estado republicano, em que os bens da coroa 

passaram a fazer parte do Estado, posteriormente chamados de Bens Nacionais. 

Camargo (2002, p.21) fala que “consequentemente, as obras e os monumentos 

deveriam exprimir e testemunhar o ‘gênio do povo francês’ através do tempo. Os 

monumentos seriam a materialização da identidade nacional e, por meio deles, os cidadãos se 

reconheceriam como franceses”. Aqui já se pode identificar a existência da identidade cultural 

como um fator importante na preservação do patrimônio. No entanto, muito dos bens foram 

vendidos ou leiloados e a destruição dos itens ainda persistiu (CAMARGO, Id). 

Antes mesmo da existência da política de preservação na França (um dos lugares mais 

citados quando o assunto abordado é o patrimônio), outros lugares já haviam iniciado medidas 

de preservação. Todavia, partia por intermédio de pequenos grupos isolados, sem o apoio da 

sociedade. De acordo com Fonseca (2009) esse acontecimento teve forte repercussão na Itália, 

por meio de práticas realizadas pelos membros das igrejas, que eram vistos como guardiões 

dos objetos religiosos pertencentes a esses monumentos. Segundo a mesma autora, até na 

Idade Média, a aristocracia tinha a pretensão de preservar suas edificações, com o intuito de 

dar continuidade às mesmas, no decorrer do tempo e da história. 
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Poulot (2009) complementa, ao citar casos ocorridos também na Itália, que houve 

salvaguarda de alguns bens, inclusive obras de pintores do passado, e que não era permitida a 

venda dessas pinturas para o exterior. O autor fala ainda da preservação de coleções régias, 

que deram origem aos museus nacionais.  

Mas, afinal, por qual motivo se demorou em executar as primeiras práticas de 

preservação para os monumentos, mesmo que essa postura já chamasse a atenção de uma 

quantidade considerável de pessoas?  Acredita-se que as causas estão relacionadas às próprias 

políticas desenvolvidas nos países pioneiros nesse processo de preservação. 

Na Itália, para a época em que este processo aconteceu, deveria não ter uma corrente 

forte que o impulsionasse, talvez, até pelo número reduzido de sujeitos envolvidos, ou pela 

falta de interesses políticos e de consciência, por parte da sociedade, da importância dos bens 

patrimoniais. No caso da França, por exemplo, a partir do momento em que o Estado 

começou a ser o responsável pela preservação, outras técnicas foram surgindo, dando 

continuidade e complexidade ao trabalho de preservação. A política patrimonial na Inglaterra 

também é bastante discutida, sobretudo quando se trata da sua relação com a política francesa. 

A respeito dessas políticas, Fonseca (2009) descreve dois modelos modernos e 

contemporâneos que se consolidaram na Inglaterra e na França durante o século XIX, e 

trouxeram contribuições diversas para outros países europeus e da América:  

 
O modelo anglo-saxônico com o apoio de associações civis, voltado para o culto ao 
passado e para a valorização ético-estética dos monumentos, e o modelo francês, 
estatal e centralizador, que se desenvolveu em torno da noção de patrimônio, de 
forma planificada e regulamentada, visando ao atendimento de interesses políticos 
do Estado (p. 62). 

 

O modelo francês é sempre o mais debatido, não por ser considerado o de maior 

importância, e sim porque, como citado anteriormente, foi o modelo no qual alguns países da 

América Latina, como o Brasil, adotaram na elaboração de seus projetos de preservação. 

 Apesar de durante o século XVIII já se iniciarem medidas de preservação na França, a 

institucionalização determinante da atividade só veio a se concretizar no século XIX, mais 

precisamente, no ano de 1830, quando surgiu a ideia de criação do cargo de Inspetor dos 

Monumentos Históricos. 

Essa ação foi considerada de grande valor, pois, por intermédio dela, um inventário 

pôde ser realizado. A iniciativa foi do escritor Prosper Mérimée, que ao assumir o cargo 

percorreu toda a França com o objetivo de inventariar os bens culturais existentes no país. A 

ação resultou num avanço das práticas direcionadas ao patrimônio, porque ao inventariar 
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esses elementos, Prosper procurou também saber da sociedade sobre seu conhecimento e sua 

relação o patrimônio. Para surpresa, obteve conclusões diferenciadas, tratando-se de 

informações recolhidas dos intelectuais e do povo – os primeiros possuidores de maior 

conhecimento em relação à importância dos monumentos, bem como de sua preservação; e o 

povo, em sua maioria, tratava os monumentos como algo indiferente. Apenas pequenos 

grupos tinham conhecimento de sua importância (Fonseca, Id). É bem provável que esse 

processo tenha se desenvolvido dessa forma, por causa da forte política centralizadora do 

Estado que, de alguma forma, inibia a participação popular.  

O tombamento, que ganhou destaque a partir do século XVIII, também foi um avanço 

dentro dessas diretrizes criadas pelas políticas patrimoniais. Choay (2006) relata que esse ato 

surgiu na medida em que os bens do clero e depois da coroa passaram a fazer parte da nação, 

cujo objetivo era o de proteger os bens pertencentes ao povo. Essa atitude não é uma tarefa 

fácil, pelo contrário, existem dificuldades perante o controle dos monumentos, principalmente 

com relação a o que fazer com os bens; como tratar; onde colocar os objetos, que na maioria 

das vezes são postos à venda ou acabam parando em depósitos, entre outros desafios 

encontrados.  

Na França, por exemplo, os responsáveis utilizaram de uma prática na qual transferem 

os bens para lugares abertos ao público, os museus. No Brasil, como veremos adiante, a 

questão do tombamento não é diferente dos países europeus, com características bastante 

complexas e repletas de desafios.  

Mesmo com todas essas atitudes tomadas, bem como as medidas criadas para deter 

esses abusos contra os monumentos, as destruições ainda persistiram, pois nem todos da 

sociedade os viam como um fator relevante para resguardar a história e a cultura do povo. 

Mas, com as modificações que passo a passo ocorreram na era moderna, principalmente nas 

áreas urbanas, a realidade tomou outro caminho, servindo para estimular os indivíduos a 

sentirem falta de algo que pudesse representar a identidade deles, como um símbolo, para que 

por intermédio deste, fossem reconhecidos. 

Outro fenômeno que acelerou o processo de destruição dos monumentos foi a 

Revolução Industrial. Nesse período, com o conceito de progresso e modernização, ocorreram 

transformações profundas nos centros urbanos, principalmente nas edificações monumentais. 

Até mesmo durante a Revolução Industrial houve o aparecimento de novos meios de 

comunicação e sistemas de transportes mais modernos, o que permitiu, inclusive, o aumento 

das viagens. Fatores que impulsionaram o desenvolvimento turístico e ajudaram na adoção do 

patrimônio como atrativo para execução de suas atividades. 
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Em contrapartida, a Revolução Industrial, na medida em que contribuiu para a 

destruição dos monumentos (antigas muralhas, igrejas, palácios ou mansões aristocráticas, 

etc.), devido à modernização das cidades, contribuiu também para que a sociedade começasse 

a perceber a importância de preservá-los, pois a originalidade do ambiente estava 

gradativamente sendo modificada e em seu lugar objetos configurados de acordo com as 

exigências da modernidade. De acordo com Choay (2006, p. 135), “[...] a consciência do 

advento de uma era nova e de suas consequências criou, em relação ao movimento histórico, 

outra mediação e outra distância, ao mesmo tempo em que liberava energias adormecidas em 

favor de sua proteção”.  

O patrimônio foi visto sob esses dois mecanismos – destruição e preservação, 

concomitantemente. Visto que, enquanto alguns membros da sociedade queriam ir de acordo 

com o que determinava a revolução, outros queriam perpetuar a história e a memória de cada 

época vivenciada. 

Contudo, a destruição ainda predominou durante algum período. Mas, a questão da 

preservação tornou-se cada vez mais presente, por causa da sociedade que passou a ter uma 

consciência maior da importância dos monumentos. Segundo Poulot (2009), as destruições 

que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, serviram justamente para que ampliasse 

esse sentido de consciência patrimonial. “A conservação dos monumentos visava, daí em 

diante, algo que superava o horizonte do antiquário ou histórico [...].” (Id, p. 30). 

Essa nova consciência se torna ainda mais complexa quando o assunto abordado são 

as cartas patrimoniais1. Esses documentos, de caráter internacional, são datados a partir do 

século XIX, mas somente no século XX é que atitudes mais estruturadas foram tomadas. 

Criados por intermédio da UNESCO (Organização das Nações Unidas para Ciência, 

Educação e Cultura), têm como intuito proteger o patrimônio cultural. São compostos por 

normas e condutas que servem como guias para serem seguidos pela sociedade.  

Entretanto, nem sempre os critérios que vêm direcionados nessas cartas são realmente 

respeitados. Isso se deve ao fato da existência de interesses diversos, que acaba modificando o 

objetivo oficial dos documentos. Neste caso, podemos citar como exemplo os resultados 

negativos advindos das intervenções em centros históricos, que parecem não considerar as 

cartas patrimoniais, nem mesmo as orientações que elas sugerem com relação à preservação e 

utilização dos bens patrimoniais.  

                                                
1 CARTAS PATRIMONIAIS. Disponível em: 
<http//:http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=264>. Acesso em 
12/06/2011. 
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Muito antes da criação dessas cartas patrimoniais, durante os séculos XIX e XX, 

foram realizados vários encontros, principalmente com o apoio e participação de arquitetos, 

para tratar de assuntos ligados ao patrimônio. O encontro da Liga das Nações, em 1931, 

destacou-se e alcançou uma magnitude internacional, incentivando a inauguração do primeiro 

documento, a Carta de Atenas (CÉSAR E STIGLIANO, 2010). Choay (2006) traça um 

panorama evolutivo sobre este acontecimento. Segundo a autora, nesse primeiro encontro de 

1931, que aconteceu em Atenas, só participaram países europeus, diferentemente do segundo, 

em Veneza, em 1964, que contou com a participação de três outros países: Tunísia, México e 

o Peru. Após passar quinze anos, oitenta países haviam se incorporado a essa convenção 

(CHOAY, Id). E assim sucessivamente, até alcançar um grande número de países em todo o 

globo. 

Essas ações abriram caminho para a criação de outros documentos, voltados não 

apenas para questões de preservação, mas também para tudo que possa vir a interferir no 

patrimônio, a exemplo do turismo cultural. A primeira carta formulada, a carta de Atenas2, 

traz em seu contexto os seguintes tópicos: Doutrinas; Princípios Gerais; Administração e 

Legislação dos Monumentos Históricos; A valorização dos Monumentos; Os materiais de 

Restauração; A deterioração dos Monumentos; Técnica de Conservação; A conservação dos 

Monumentos e a Colaboração Internacional; e Deliberação da Conferência sobre Anastilose 

dos Monumentos da Acrópole.  

Outras cartas patrimoniais, de cunho internacional, que marcaram essa trajetória 

foram: Carta Italiana de Restauração, de 1931; Carta de Atenas, de 1933 – que trata dos 

problemas advindos do industrialismo e do crescimento das cidades; Carta de Veneza, de 

1964 – que procura atualizar alguns princípios existentes na Carta de Atenas, principalmente 

com relação à restauração e conservação; As Normas de Quito, de 1967 – Que pensa na 

revitalização e conservação do patrimônio cultural, de modo a beneficiar o bem estar 

econômico e social, principalmente de países com pouco recurso econômico, na América 

Latina; Carta do Restauro, de 1972 – voltada para restauração de objetos arqueológicos, 

restauração arquitetônica e tutela de Centros Históricos; Convenção de 1972 da UNESCO, 

que trata do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural; Carta de Burra, de 1980 – que trabalha 

com a idéia de conservação, preservação, restauração e reconstrução de bens culturais; Carta 

de Florença, de 1981 – referente à proteção de jardins históricos como monumentos vivos, 

                                                
2 CARTA DE ATENAS. Disponível em: <http//:http://www.icomos.org.br/002_001.html>. Acesso em: 
13/06/2011. 
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focando na perspectiva de conservação, restauração, utilização e proteção legal e 

administrativa. 

Há também de ser elucidada a Declaração de Tlaxcala, de 1982, que aborda assuntos 

relacionados a revitalizações de pequenas aglomerações e se preocupa com o bem-estar das 

populações e iniciativas de serviços públicos. E não poderíamos deixar de citar a Carta 

Internacional de Turismo Cultural, de 1999, que trabalha com princípios a respeito do turismo 

e patrimônio. Mostra a importância da atividade turística para a própria valorização do 

patrimônio e fala da necessidade de envolver as pessoas nos trabalhos desenvolvidos; entre 

outras cartas (CÉSAR e STIGLIANO, 2010); (ICOMOS, s/d).  

Com relação ao presente trabalho, as Cartas de Atenas e de Veneza são as mais 

importantes, no que diz respeito à preservação dos bens patrimoniais e intervenções em sítios 

históricos, por isso, devem ser as mais discutidas. A Carta de Atenas apresenta dois 

momentos, o primeiro em 1931, e o segundo em 1933 – com algumas modificações e/ou 

complementações. O documento de 1931 aborda sobre a importância de a sociedade utilizar o 

monumento, contanto que o futuro do bem cultural seja assegurado para que populações 

futuras também possam ter os mesmos direitos de usufruir desses bens, respeitando seu valor 

histórico e artístico. Já a carta de 1933, foca bastante na questão da cidade e sua região, cujos 

aspectos relacionados aos meios econômico, social e político se fazem presentes, dentro de 

um contexto constituído por dois princípios que rege a personalidade humana: o individual e o 

coletivo. Dois elementos muito considerados e dignos de discussão, responsáveis por 

estimular os jogos e conflitos de interesse, que acaba por comprometer o todo. 

A Carta de Veneza, de 1964, por exemplo, fala sobre a conservação e restauração de 

monumentos e sítios. É um documento que deveria ser seguido por todos os programas 

responsáveis pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais, sobretudo, dos que lidam 

com revitalização de centros históricos, pois apresenta os fatores indispensáveis para o bom 

uso e manutenção do patrimônio cultural.  

Porém, diante dos exemplos observados em vários lugares do mundo, percebemos que 

as instituições privadas e entidades públicas, bem como a sociedade como um todo, pouco 

têm se importado com o papel e a representação das cartas patrimoniais, nem se esforçado 

para que as práticas relacionadas ao patrimônio cultural e ambiental se estruturem conforme o 

que rege esses documentos. Podemos nos assegurar ainda mais dessa afirmativa pelo que 

constatamos com as experiências de intervenções dos Centros Históricos de João Pessoa e 

Salvador. 
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Acreditamos que seria necessária uma participação e fiscalização mais rígida por parte 

da UNESCO, para exigir que os planos de intervenções vinculados ao Governo Federal e aos 

órgãos estaduais e municipais se baseassem nas cartas patrimoniais, não só no que se refere 

aos projetos desenvolvidos, mas durante todo o processo, o que insere a prática em si e o 

planejamento contínuo após a finalização das obras. As cartas patrimoniais nacionais serão 

citadas no próximo tópico, quando tratamos da trajetória patrimonial no Brasil. 

Por fim, mesmo diante de todos esses entraves analisados, percebe-se que houve um 

avanço significativo quando se fala em preservação do patrimônio. Tanto em relação à 

consciência da sociedade sobre a necessidade de preservá-lo e valorizá-lo, como também com 

relação às medidas desenvolvidas para auxiliar neste exercício. Porém, os resultados obtidos, 

nem sempre são o esperado. A realidade, às vezes, é mais cruel do que se imagina.  

Apesar de todas essas transformações positivas, nos deparamos com situações 

desagradáveis em que o patrimônio nem sempre recebe os devidos cuidados. Sem falar dos 

atores sociais envolvidos nos processos de preparação e funcionamento dessas políticas, que 

geralmente são compostos por uma elite hegemônica, o que provoca a exclusão de outros 

membros da sociedade. Ou seja, pessoas que deveriam ter participação ativa no processo, 

raramente têm, pois são “proibidas” de exercerem, de fato, a cidadania. Embora que, na 

atualidade, a questão dos direitos sociais, democracia, cidadania e direito cultural, tornaram-se 

temas de grande relevância e discussão, principalmente com a criação de políticas 

socioculturais durante o governo Vargas. Essas políticas foram estruturadas sob a forte ideia 

de Estado e nação, que segundo as críticas de Carvalho (2003), assumiu a seguinte forma: 

 
Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de supressão dos 
direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou 
popular. Depois vieram os direitos políticos, de maneira também bizarra. A maior 
expansão do direito do voto deu-se em outro período ditatorial, em que os órgãos de 
representação política foram transformados em peça decorativa do regime. 
Finalmente, ainda hoje muitos direitos civis, a base da sequência de Marshall, 
continuam inacessíveis à maioria da população (p.219-220). 
 
 

Neste sentido, associando essas concepções aos assuntos relacionadas ao patrimônio, 

sobretudo, no que diz respeito à cultura, revitalização de centros históricos e participação 

popular, espera-se que as políticas voltadas para os direitos sociais, culturais e práticas de 

cidadania não permaneçam apenas como discurso e sirvam para melhorar as medidas 

direcionadas não só ao patrimônio, mas ao povo, responsável por constituí-lo. 
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1.1.1 Trajetória do Patrimônio no Brasil 

  

 Tivemos que esperar alguns longos anos após o ocorrido nos países europeus para 

assistir as mudanças relacionadas à destruição e preservação do patrimônio histórico e cultural 

no Brasil. Esse quadro, que começou a se destacar a partir do século XIX, passou por 

situações semelhantes ao ocorrido nos países europeus, como também, apresentou novas 

configurações que proporcionaram ao Brasil reconhecimento em âmbito internacional. 

 Se na Europa, sobretudo na França, as destruições tinham, em sua maioria, motivações 

ideológicas e políticas como suas causas mais expressivas, no Brasil, essas motivações 

partiam, a princípio, por causa da ideia de europeização, citada claramente por Camargo 

(2002) quando aborda o processo de civilização no país.  

Antes mesmo que surgissem as primeiras práticas de preservação do patrimônio, o 

país foi palco de diversas alterações, entre elas destruições contra os monumentos, que 

modificaram de forma significativa o rumo dos acontecimentos. Com a vinda da família real e 

de imigrantes para o Rio de Janeiro, no século XIX, a cidade passou por profundas 

transformações, que impulsionaram depois outras cidades brasileiras. Podemos citar como 

exemplo a abertura dos Portos, a criação do Jardim Botânico, instalação de indústrias, 

atividades relacionadas à cultura e arte, etc. 

Devido à forte influência imposta pelas transformações neoclássicas, monumentos 

foram destruídos para dar espaço às novas paisagens. Esse processo apresentou uma 

intensificação ainda maior, a partir do século XX, sob não mais as influências advindas do 

antigo regime monárquico, e sim da República, em que, o então prefeito do Rio, Pereira 

Passos, por intermédio do lema “Bota Abaixo” passou a modificar a cidade de acordo com as 

exigências do capitalismo industrial, o que provocou destruições até mesmo das edificações 

dos tempos da monarquia (CAMARGO, Id). 

 Ainda de acordo com Camargo (Ib), esse episódio teve continuidade em outras cidades 

brasileiras, a exemplo de São Paulo, que foi transformada de “cidade caipira à metrópole do 

café”. Nesta trajetória, inúmeras igrejas, edificações antigas, conventos e casarios foram 

demolidos. O objetivo era justamente o de se adequar aos “tempos civilizados” 3. Sobre esta 

questão de civilização, Camargo (Ib) explica ao citar que: 

 

                                                
3 conceito utilizado na época para designar o que seria considerado de valor e de destaque, principalmente no que 
se refere ao âmbito cultural. Esse conceito estava relacionado, sobretudo, aos países europeus como França e 
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O conceito de cultura identificava-se com o de civilização. Ou seja, os valores 
culturais repousavam numa estrutura de avanço tecnológico, em economias e 
sociedades dinâmicas, e a cultura era o resultado desses níveis, ainda que pudesse 
ser pensada dialeticamente como instrumento de transformação da sociedade. Enfim, 
literatura, teatro, música, pintura, escultura e arquitetura eram os níveis de expressão 
da sociedade, enquanto índices da sua civilização (p. 73). 

 
 Fonseca (2009, p. 107) complementa: “[...] Enfim, havia, entre as classes mais altas, a 

idéia de que a civilização estava nos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte, e 

que a única maneira de o Brasil civilizar-se era imitar esses modelos”. É necessário 

salientar que essas alterações que ocorreram por causa do intenso processo de industrialização 

proporcionaram também o desenvolvimento da atividade turística, que passou a utilizar dos 

recursos modernos e dos atrativos naturais e culturais existentes, a exemplo de praias, 

utilizadas para tratamentos medicinais, visitações a museus, galerias de arte, etc. De acordo 

com Camargo (2002) várias atividades praticadas pelos europeus foram postas em prática no 

Brasil, o que possibilitou serem praticadas também pelos brasileiros. Embora se tratasse de 

atividades bastante restritas, que apenas uma elite hegemônica tinha acesso a elas. 

Ao dar continuidade citamos a chamada época da modernização, em que é possível 

identificar o grau de amplitude deste fenômeno. A cidade de Ouro Preto, que tem um 

significado extremamente importante não só no Brasil, mas em magnitude internacional, por 

abrigar um valioso conjunto patrimonial, já teve outro sentido. Com as dificuldades de 

desenvolvimento e expansão urbana, a cidade se viu vítima do abandono, e consequentemente 

perdeu para Belo Horizonte o posto de capital do estado.  

Isso ocorreu devido ao fato de Belo Horizonte ter seguido as modificações que 

estavam acontecendo nesse período, configurando-se de acordo com o que era imposto pela 

modernidade. Simão (2001) esclarece que “nesse contexto, a capital de Minas Gerais é 

transferida para Belo Horizonte, negando a Ouro Preto sua condição política e social, por 

representar o passado, e não o ideal de futuro proposto pela nova ordem.” (p.27). 

Assim, Ouro Preto não só se transformou em uma cidade abandonada, sofrendo graves 

abusos contra os monumentos, como também, perdeu parte de sua população, que passou a 

habitar a capital do estado, Belo Horizonte.  

Por meio dessas observações, fica claro que o Brasil passou por um longo processo de 

transformação, utilizando como parâmetro, acontecimentos marcantes sucedidos em países 

europeus. O ideal de futuro era seguir os passos do modernismo, nem que para isso tivesse 

que modificar todo um contexto já determinado, mesmo que “provisoriamente”.  

                                                                                                                                                   
Inglaterra, visto que, no caso do Brasil, essa constituição ainda estava em construção, por falta de uma identidade 
nacional verdadeira que retratasse o país. 
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 Em contrapartida, observa-se que o antagonismo torna-se presente nesse contexto, pois 

é no bojo da forte presença de urbanização – modificações constantes nas relações sociais, nos 

âmbitos econômico, cultural e político que a preocupação em preservar o patrimônio aponta 

seus primeiros sinais.  

 Dourado (apud Simão, Id) cita que o iluminismo e a própria modernidade pode 

responder por essa necessidade de o homem voltar ao passado em pleno auge dos tempos 

modernos. Ao explicar sobre a memória, o autor fala que antes, o tempo era considerado um 

“fluir contínuo”, porém, esse conceito é modificado pelo iluminismo. O passado, visto como 

idade das trevas passa a ser retomado pelo homem, que sente o desejo de descobrir coisas a 

seu respeito e a sua própria essência. 

 No caso do Brasil, Fonseca (2009) cita que ao longo do século XX a preservação do 

patrimônio tornou-se algo de interesse público. O Estado reconheceu que os bens patrimoniais 

pertenciam à nação, mais do que isso, representavam a história, a identidade e a cultura de um 

povo. Assim, nada mais justo que preservá-los e valorizá-los, para que fossem, inclusive, 

utilizados pelas futuras gerações. 

 Compreende-se que, desde o início, a forte presença do Estado no que diz respeito às 

ações voltadas para o patrimônio fez-se presente no Brasil. O que mostra a semelhança entre a 

política desenvolvida nesse país e na França. A diferença estava no quadro relacionado à 

identidade nacional que segundo alguns estudiosos ainda não tinha sido concretizado no 

Brasil, mas que veio influenciar de forma bastante peculiar as práticas que ocorreram no país 

durante esse longo e desafiador caminho. 

 Não é por acaso que intelectuais modernistas se inserem no século XX no campo das 

políticas que passam a decidir todas as questões ligadas aos bens patrimoniais, como também, 

a se preocupar com a construção da identidade nacional, que segundo esses sujeitos, 

necessitava representar o país daí em diante.  

O próprio Estado vê nos intelectuais a salvação para todos esses desafios existentes, 

(Fonseca, Id) por causa dos assuntos relacionados à arte, à história, à tradição e à nação, que 

lhes dizem respeito. E assim, os intelectuais passam a ocupar a função também de 

intermediadores, entre o Estado e o povo – esse último, considerado incapaz de participar das 

discussões e decisões. 

 Os intelectuais entram em cena a partir do momento em que começam a alertar e 

denunciar sobre cidades históricas que estavam em situação de abandono, e monumentos em 

estado de destruição. E alegam, sobretudo, serem esses bens patrimoniais pertencentes à 
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nação, por isso a necessidade de preservá-los, para que no futuro outros sujeitos também 

tenham a oportunidade de conhecê-los (FONSECA, Ib). 

 Observa-se, nesse caso, que os próprios intelectuais tinham uma preocupação com a 

sociedade brasileira e com o acesso dessas pessoas ao patrimônio histórico e artístico 

nacional. Na verdade, até então, poucos indivíduos se importavam com essa questão, visto 

que os interesses individuais sempre prevaleciam sob os interesses coletivos. E é a partir da 

década de 1930 que o Estado traz consigo essa ideia de nação, que complementada pelos 

interesses dos intelectuais, lutavam não apenas pela construção da nação, mas pelo próprio 

exercício de cidadania. Talvez essas ações despertassem nos envolvidos interesses de 

legitimação do poder, muito comum quando o assunto discutido é política. Como esclarece 

Fonseca (Ib): 

 
Nesse sentido, as políticas de preservação se propõem a atuar, basicamente, no nível 
simbólico, tendo como objetivo reforçar uma identidade coletiva, a educação e a 
formação de cidadãos. Esse é, pelo menos, o discurso que costuma justificar a 
constituição desses patrimônios e o desenvolvimento de políticas públicas de 
preservação. (p. 22). 

  

 Diante dessa abordagem, foi necessário contextualizar o processo ocorrido, para que 

pudéssemos analisar, com clareza e precisão, os acontecimentos e suas supostas intenções 

perante os fatores identificados. Assim, nessa sequência, volta-se ao início da preservação do 

patrimônio no Brasil.  

 Depois de várias denúncias advindas dos intelectuais modernistas sobre o estado em 

que se encontravam os bens patrimoniais, como citado acima, os intelectuais tiveram a 

iniciativa de visitar essas localidades como forma de analisar de perto suas realidades. 

 Os modernistas estavam bastante engajados na luta contra a má utilização do 

patrimônio. Durante o século XX, por meio de uma viagem a Minas Gerais, Alceu Amoroso 

Lima e Rodrigo Melo Franco de Andrade, não só descobriram o patrimônio, como se 

atentaram para a necessidade de preservar os monumentos culturais. Lúcio Costa, também 

numa viagem a Minas, nos anos 20, começou a se interessar pela arquitetura colonial ali 

presente.  

Em 1924, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, o poeta 

surrealista francês Blaise Cendrars e membros da elite cafeicultora da época fizeram uma 

viagem intitulada “Viagem da Redescoberta do Brasil”, cujo objetivo principal era 

exatamente lidar com assuntos que retratassem a preservação do patrimônio histórico e 
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cultural. Essa viagem tinha como rota cidades do estado de Minas Gerais, sendo a cidade de 

Ouro Preto, a mais procurada (CAMARGO, 2002; FONSECA, 2009). 

Segundo Sant’Anna (apud Simão, 2001, p. 28), para os modernistas, o motivo maior 

da causa patrimonial era construir uma identidade artística para o país e não somente salvar 

um acervo histórico ameaçado de destruição. Na verdade, os modernistas queriam criar uma 

identidade nacional verdadeira, que fosse realmente a “cara do Brasil”. É como se o passado 

tivesse sido esquecido e aquele fosse o momento de trazê-lo de volta, de fazer com que ele 

passasse a fazer parte da memória e do dia-a-dia da sociedade, mas sem perder o vínculo com 

o mundo moderno e com os acontecimentos mais importantes da época. 

 Logo em seguida, por causa da importância que o patrimônio foi adquirindo, surgiu a 

necessidade de criar leis e decretos como forma de assegurar a sua preservação. Camargo 

(2002) cita que em 1933 foi concretizada a primeira iniciativa federal de reconhecimento do 

patrimônio cultural e da importância de sua preservação, pelo Decreto nº 22.928. E a cidade 

de Ouro Preto foi escolhida como Monumento Nacional. Esse título se deve ao fato de Ouro 

Preto ter sediado vários acontecimentos históricos, e também pelos monumentos importantes 

pertencentes ao lugar. No entanto, vale ressaltar que outras medidas já haviam sido criadas 

antes, de cunho Estadual e Federal, sendo que no caso dessa última, a primeira medida foi 

considerada inviável por bater de frente com interesses opostos. 

Nessa época, percebe-se que Ouro Preto já não é mais considerada “cidade do atraso”, 

pelo contrário, ganha um outro sentido, por ser constituída de um conjunto arquitetônico e 

cultural valiosíssimo. 

 Nessa perspectiva, os intelectuais trabalharam na implantação de um serviço 

pertencente ao Estado e designado a cuidar de elementos considerados patrimônio histórico e 

artístico, o chamado SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Esse 

órgão público surgiu em caráter provisório, em 1936, tornando-se ativo em 1937, sob a 

direção de Rodrigo M. F. de Andrade. O SPHAN permaneceu com esse nome até 1946, 

quando passou a chamar-se DPHAN – (Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional). Sendo modificado novamente, em 1970, para IPHAN – (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) (FONSECA, 2009). 

 Em 1979, ocorreu uma fusão entre IPHAN, o PCH – Programa de Reconstrução das 

Cidades Históricas e o CNRC (Centro Nacional de Referência Cultural), no qual foi criado 

um novo órgão normativo, a chamada SPHAN (Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) e um órgão executivo, a FNpM (Fundação Nacional pró-Memória). Nos anos 90 

houve a extinção da SPHAN e da FNpM e a criação do IBPC (Instituto Brasileiro do 
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Patrimônio Cultural). Contudo, em 1994, o IBPC volta a se chamar IPHAN, nome que leva 

até hoje (FONSECA, Id). 

 Essa instituição proporcionou vários pontos positivos à cultura e ao patrimônio e 

marcou de forma significativa a constituição do patrimônio cultural, ao contribuir para a 

criação de ações políticas de grande magnitude. 

 Todavia, percebe-se que esse modelo já nasce dentro de uma conjuntura cujo quadro 

político é formado de um lado pelo Estado Novo (1937 a 1945) – em que o governo 

autoritário prevalece – e do outro, pela presença dos intelectuais – responsáveis pela exaltação 

do movimento modernista (de aparato cultural renovador). O que pode ter dificultado a 

execução de algumas ações, frente a interesses particulares. E, consequentemente, mudado a 

direção dos fatos que vieram a acontecer. 

 Durante o período em que Rodrigo Melo de Franco Andrade ficou sob a direção do 

SPHAN, os acontecimentos se compuseram de uma forma diferenciada ao comparar com o 

SPHAN de outras épocas, mas precisamente, a partir de 1979, sob a direção de Aloísio 

Magalhães. 

 O SPHAN apresentava duas divisões técnicas: a DET (Divisão de Estudos e 

Tombamentos) e a DCR (Divisão de Conservação e Restauração). E tinha a participação de 

vários intelectuais de renome nacional, entre eles, Mário de Andrade. A entidade era ligada ao 

MES (Ministério de Educação e Saúde), que desde 1934, tinha como diretor, Gustavo 

Capanema (FONSECA, Ib). 

  Foi a pedido de Gustavo Capanema, em 1936, que Mário de Andrade elaborou um 

anteprojeto, que serviria tanto para a criação desse instituto preservacionista, quanto para a 

preservação e constituição do patrimônio cultural (SIMÃO, 2001). Vários autores falam da 

importância e complexidade deste anteprojeto, por apresentar aspectos avançados, 

principalmente para época em que o mesmo foi desenvolvido.  

Uma das pontuações colocadas pelo anteprojeto era a de considerar como sendo 

patrimônio uma série de elementos pertencentes não apenas a cultura erudita, mas, sobretudo, 

a cultura popular e tantos outros bens que não eram conhecidos como patrimônio pelo Estado 

até o momento; bem como, uma série de pontuações importantes que poderia contribuir com o 

desenvolvimento do patrimônio, caso fosse colocada em prática. 

 Mário de Andrade traz em seu anteprojeto o conceito de patrimônio ligado à ideia de 

arte, no qual divide o tipo de arte em oito categorias distintas: arte arqueológica; arte 

ameríndia; arte popular; arte histórica; arte erudita nacional; arte erudita estrangeira; artes 
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aplicadas nacionais; artes aplicadas estrangeiras. Ou seja, “ressalta-se que o patrimônio é 

claramente definido como obra de arte” (SIMÃO, Id, p. 29). 

 Contudo, a história não é esquecida pelo modernista, pelo contrário, a história se 

enquadra na categoria: arte histórica. E como enfatiza Fonseca (2009), segundo Mário de 

Andrade, para que um elemento fosse considerado um bem patrimonial de importância, 

primeiramente dever-se-ia levar em consideração seu contexto histórico e depois suas 

características artísticas, pois a história é que relata os acontecimentos marcantes de um povo, 

de um lugar, de um fenômeno cultural, dentre outros elementos. De acordo com a mesma 

autora, Mário de Andrade pensava como Riegl, que o valor histórico seria o principal atrativo 

de um monumento, responsável por motivar as pessoas a visitá-lo. 

 Porém, o anteprojeto de Mário de Andrade não veio a se concretizar de fato. “O 

Decreto-Lei 25/37, instrumento legal que rege a matéria até a atualidade, promulgado pelo 

Estado Novo, já havia sido aprovado pela Câmera e pelo Senado, quando o golpe de Estado 

dissolve o Congresso” (SIMÃO, 2001, p. 29). Mas, algumas informações contidas no decreto 

são utilizadas nos primeiros anos de funcionamento do SPHAN, principalmente nas 

publicações de intelectuais modernistas que lidam com assuntos relacionados à cultura 

popular e as classes sociais menos favorecidas (FONSECA, 2009). 

 Infelizmente, não só naquela época, mas até mesmo nos dias atuais, nos deparamos 

com situações em que, às vezes, por questões políticas as ações não saem do papel. Sendo 

necessário, para que isso ocorra, a autorização de sujeitos que têm forte poder político ou que 

conhecem pessoas engajadas em trabalhos políticos. Assim, medidas importantes deixam de 

ser postas em exercício, por causa de interesses particulares, que não permitem que isso 

aconteça. 

Outro trabalho desenvolvido nos primeiros anos do SPHAN foi o tombamento, já 

utilizado nas políticas patrimoniais desenvolvidas na Europa, durante o século XVIII. O 

tombamento se subdivide em quatro Livros de Tombo: Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas-Artes; e 

Livro do Tombo das Artes Aplicadas. (SIMÃO, 2001). 

No primeiro momento, o tombamento dava certa atenção aos monumentos 

pertencentes à arte colonial, frente ao rápido processo de urbanização. Sendo o barroco o 

estilo mais valorizado. Depois é que veio o gosto pelo estilo neoclássico. No entanto, 

posteriormente observamos que o valor artístico sempre acabava predominando em relação ao 

valor histórico do monumento. Pois as decisões eram de caráter técnico e partiam dos próprios 

funcionários do SPHAN (FONSECA, 2009), não tendo uma participação de âmbito popular. 
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Isso deveria ser indispensável nesta ocasião, na medida em que, para analisar se um 

monumento tem valor histórico relevante, a comunidade, de onde esse bem está localizado, 

precisa identificar se seria esse de grande importância e justificar os motivos para tal 

classificação. 

Nesse caso, percebemos que as intenções eram verdadeiras, mas os critérios criados 

para desenvolver as práticas de tombamento é que deixavam a desejar. Fonseca (Id, p. 115) 

esclarece que “o principal objetivo era assegurar a proteção dos bens pelo ato jurídico do 

tombamento”. Isso quer dizer que, na época, o importante era o fato de o bem patrimonial ser 

preservado e não os critérios que iriam julgar tal procedimento. 

O tombamento trouxe contribuições, sobretudo, para os centros históricos. Várias 

cidades foram beneficiadas nesse sentido. Até mesmo, gradativamente, a ideia de entorno foi 

tornando-se importante. Não seria o suficiente se preocupar apenas com os bens patrimoniais 

que constituem o centro histórico, sem considerar a sua área de entorno. Apesar de que, hoje 

em dia, mesmo sendo tombados, muitos centros históricos vêm enfrentando sérios problemas, 

no que diz respeito à preservação e utilização dos monumentos; a apropriação dos espaços 

públicos, compostos por praças e largos; a situação da comunidade local; e a área de entorno 

dos centros, que na maioria das vezes, é formada por comércio, habitações e ambientes 

naturais, como é o caso, por exemplo, do Centro Histórico de João Pessoa. 

O tombamento ainda enfrenta vários desafios, pois se trata de um trabalho bastante 

difícil, visto que lida com edificações e objetos de caráter privado, o que compromete o seu 

funcionamento. Sem falar dos problemas internos que partem da própria entidade responsável 

pela elaboração e execução das tarefas, como foi identificado acima. Nos próprios municípios 

outros fatores passaram a interferir na questão do tombamento. A lei do tombamento vem 

acompanhada por instrumentos de planejamento urbano, planos diretores e lei do uso do solo 

– que passam a decidir sobre possíveis mudanças que se pretende realizar nos conjuntos 

edificados e no solo onde esses elementos estão situados. 

Entretanto, mesmo com todos os problemas e dificuldades com os quais se defronta o 

tombamento, inúmeros bens patrimoniais em todo país foram beneficiados com essa medida. 

O que está necessitando, no momento, é de estruturas mais firmes e consolidadas que mudem 

as estratégias no desenvolvimento das ações que serão postas em prática, de modo a 

solucionar os desafios mais pendentes. 

Voltando a questão do SPHAN, conclui-se que nos primeiros anos, durante a chamada 

“fase heróica”, é perceptível o esforço da instituição para colocar em funcionamento suas 

atividades. As medidas pontuadas eram de fundamental importância e se caso tivessem sido 
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levadas em consideração, teriam contribuído ainda mais para o desenvolvimento do 

patrimônio histórico e cultural e principalmente para a participação dos atores sociais que o 

constituem – neste caso, referindo-se ao anteprojeto de Mário de Andrade, quando aborda o 

tema Educação Popular. O que veio atrapalhar, sem dúvida, essas práticas, foram as disputas 

existentes dentro da própria instituição, como também, com outras entidades cujas ações 

dependiam para serem executadas.   

Com o fim do Estado Novo, na década de 40, houve diversos acontecimentos em todo 

país. Movimentos formados por intelectuais se destacaram. Na década de 60, a comunidade 

acadêmica e estudantes também se engajaram em várias manifestações. As letras das músicas 

representavam claramente a revolta e a reivindicação por parte desses sujeitos, inclusive, 

insatisfações para com o Governo. (FONSECA, Ib), o que veio a aumentar significativamente 

o número de atores sociais na luta por melhorias em diversos aspectos. Porém, as classes 

populares, em sua maioria, continuavam excluídas desses movimentos. 

No campo cultural, aconteceram várias transformações, principalmente na década de 

1970 e 1980. Nos anos 70, começa a descentralização dos órgãos referentes ao patrimônio, 

com a participação de entidades não só em nível federal, mas estadual e municipal.  Na 

década de 1980, inicia-se o processo de revitalização de áreas históricas. Fonseca (Ib) 

esclarece que novas questões surgem a respeito do patrimônio e o próprio IPHAN é 

questionado em ser adequado ou não para continuar atuando dentro desse contexto. Por causa 

do trabalho técnico que essa instituição desenvolveu durante todos esses anos. 

Fonseca (s/d, p. 111-112) comenta que por esses e outros motivos “indagações sobre 

quem tem legitimidade para selecionar o que deve ser preservado, a partir de que valores, em 

nome de que interesses e de que grupos, passaram a pôr em destaque a dimensão social e 

política de uma atividade que costuma ser vista eminentemente técnica”. 

Essas novas práticas e desafios também diziam respeito aos conceitos, proteção, 

preservação, e utilidades dos bens patrimoniais (FONSECA, 2009). Neste último caso entra a 

questão do potencial que esses bens passam a apresentar, além do valor cultural, surge o valor 

econômico, que nesta perspectiva está ligado ao desenvolvimento da atividade turística. 

 De uma maneira geral, fizemos de forma sintetizada, uma abordagem do dinamismo 

presente nas ações voltadas para a cultura e o patrimônio no Brasil. Em 1973, foi criado o 

PCH (Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas) que abrangia a princípio 

estados do Norte e Nordeste, estendendo-se posteriormente para o Sudeste. Esse programa 

tinha como objetivo principal o desenvolvimento de áreas históricas para serem utilizadas 

pela atividade turística, de modo a trazer renda para as localidades. Em 1975, foi criado o 
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CNRC (Centro Nacional de Referência Cultural) que lidava com assuntos referentes à cultura 

brasileira na contemporaneidade. 

Em 1980, Ouro Preto é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco, 

e em 1982, Olinda. Em 1981, foi criada a Secretaria da Cultura, extinta em 1985, devido a 

criação do MinC (Ministério da Cultura). Em 1985, é a vez do Centro Histórico de Salvador, e 

em 1987, o Plano Piloto de Brasília. Em 1988, a Constituição do Brasil apresenta artigos que 

se referem especificamente à cultura. Em 1990, ocorreu a extinção do MinC, recriado em 

1992. Em 1996, houve o início do Programa de revitalização que veio a formar o Programa 

Monumenta, em 1997. Entre outros fatos marcantes, que se estendem até os dias atuais. 

(FONSECA, 2009).  

Outro avanço significativo relacionado ao Patrimônio é que a partir da década de 

1980, ele deixa de ser visto apenas como um bem de “pedra e cal”, pois o IPHAN passou a 

incorporar outros elementos que não fossem apenas os bens materiais, como cita Camargo 

(2002, p. 91-92): “sobretudo os bens de origem popular, os seus fazeres e, bem mais 

recentemente, o patrimônio imaterial4, como as festas, as danças, as procissões, a 

gastronomia, etc.”.  

Nessa perspectiva, isso serviu de impulso para que os bens culturais passassem a ter 

outro sentido, principalmente com a agregação de outros bens tão importantes, citados 

inclusive no anteprojeto de Mário de Andrade, na década de 1930, mas que, até então, não 

eram reconhecidos como tal. Importantes, inclusive, como elementos considerados 

representantes da identidade nacional brasileira. Nessa visão, Fonseca (2009, p. 217) cita que:  
 
[...] Foram incluídas produções referentes às diferentes etnias, aos grupos de 
imigrantes e às zonas de ocupação recentes do território nacional; exemplares da 
cultura popular e do mundo industrial; passaram a ser considerados estilos artísticos 
que, antes, eram excluídos em função de uma visão canônica de arquitetura [...]. 

 

As cartas patrimoniais nacionais5 também proporcionaram um avanço relevante nas 

práticas destinadas ao patrimônio. Surgiram na década de 1970, com o Compromisso de 

Brasília; seguida do Compromisso de Salvador, de 1971; Carta de Petrópolis, de 1987; Carta 

                                                
4 A Unesco define como Patrimônio Cultural Imaterial, na “Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial”: "As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural". UNESCO. 
Patrimônio Cultural Imaterial. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecaodo?id=10852&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 
25/04/2010. 
5CARTAS PATRIMONIAIS NACIONAIS. ICOMOS. Disponível em: <http//: 
http://www.icomos.org.br/002_002.html>. Acesso em: 21/07/2011.  
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de São Paulo, de 1989; Carta de Cabo Frio, de 1989; Declaração de São Paulo, de 1996; Carta 

de Pagé ou Carta da Paisagem Natural; Ministério Público: Carta de Ouro Preto, de 2009; e 

Declaração de Curitiba sobre Patrimônio e Ciência, de 2009. 

Com os passar dos anos, os conceitos e características do patrimônio foram sofrendo 

alterações e hoje cada autor cria várias definições a seu respeito. E é nesse sentido, que 

abordamos um pouco no tópico a seguir a respeito do patrimônio cultural na Constituição 

Federal Brasileira. 

 

1.1.1.1 As Instituições Patrimoniais nas Constituições Brasileiras 

 

 Assim como ocorreu com o processo histórico patrimonial no Brasil e no mundo, em 

que a cada momento novos padrões e definições iam surgindo, da mesma forma se deu nas 

Constituições Federais Brasileiras.  

A Constituição de 1824 vem pela primeira vez apresentar algo ligado a questões 

culturais, mas de forma bastante simples se comparada com a atual Constituição de 1988. O 

país, centralizado na figura de um imperador que instituía o poder econômico, social e 

cultural, não fazia referências ao patrimônio como sendo de caráter coletivo, até porque a 

ideia de patrimônio ainda não estava vinculada a questões culturais. O pensamento e a 

preocupação se davam somente no que se refere ao ensino das letras e das artes, conforme 

pode ser observado no Título 8º - Das disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e 

Politicos dos Cidadãos Brazileiros6. 

O Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brasileiros, 

traz as seguintes considerações a respeito: 

 

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos; 

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, 

Bellas Letras, e Artes. 

 

Por conseguinte, a Constituição de 18917 vem sugerir a descentralização do poder. No 

entanto, com relação ao patrimônio cultural, ainda não há referências a ele de forma 

                                                
6 Ver a Constituição Federal Brasileira, de 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao24.htm>.  Acesso em 16/10/11.  
7 Ver a Constituição Federal Brasileira, de 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em 16/10/11. 
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abrangente, apenas ao fomento das ações culturais e práticas ligadas ao ensino. Por exemplo, 

o Art 35 – incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: 

 - Animar no País o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração a 

agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos Governos locais. 

 Já no que se refere as Disposições Transitórias, no Art. 8º - O Governo federal 

adquirirá para a Nação a casa em que faleceu o Doutor Benjamin Constant Botelho de 

Magalhães e nela mandará colocar uma lápide em homenagem à memória do grande patriota 

– o fundador da República. 

 A viúva do Dr. Benjamin Constant terá, enquanto viver, o usufruto da casa 

mencionada. 

 

Já na Constituição de 19348, o Art. 10º cita que compete concorrentemente à União e 

aos Estados: proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, 

podendo impedir a evasão de obras de arte. O Capítulo II, destinado a Educação e Cultural, 

traz referências ligadas ao patrimônio no Art. 148. No qual cita: “cabe à União, aos Estados e 

aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da 

cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, 

bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual”. 

Nessa perspectiva, a Constituição de 19679, relata no Título IV – Da família, da 

educação e da cultura, no Art. 168: que a educação é direito de todos e será dada no lar e na 

escola; é assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade 

nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana; 

O Art. 171 – As ciências, as letras e as artes são livres. Cabendo ao Poder Público 

incentivar a pesquisa científica e tecnológica; O Art. 172 relata que o amparo à cultura é dever 

do Estado: “ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os 

locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem 

como as jazidas arqueológicas”. 

Ao analisar a Constituição de 196910, percebe-se que essa Carta Magna considera 

elementos existentes na Constituição de 1967. Relata também sobre a Liberdade as ciências, 

                                                
8 Ver a Constituição Federal Brasileira, de 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao34.htm>. Acesso em 16/10/11. 
9 Ver a Constituição Federal Brasileira, de 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituiçao67.htm>. Acesso em: 16/10/11. 
10 Ver a Constituição Federal Brasileira, de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 
16/10/11. 
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letras e artes, ressalvando o disposto do parágrafo 8 do artigo 153, que fala da inviolabilidade 

e da tolerância. 

Lembrando que nos anos de 1967 e 1969 o Brasil foi marcado pela forte presença da 

ditadura militar, no qual ocorreram repressões políticas, sociais e culturais, falta de 

democracia e, sobretudo, o Decreto instituído pelo governo militar, o chamado AI – 5, 

responsável pela imposição de várias represálias. 

Por fim, há um avanço considerável na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

que em seu artigo 216 entende como patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem: 

 

I. As formas de expressão; 

II. Os modos de criar, fazer e viver; 

III.  As criações científicas, artísticas, e tecnológicas; 

IV.  As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artísticos culturais; 

V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.  

 

Esse conceito está em conformidade com os preceitos adotados pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que promoveu em 1972 

um tratado internacional denominado Convenção sobre a proteção do Patrimônio mundial, 

cultural e natural visando promover a identificação, a proteção e a preservação do patrimônio 

cultural e natural de todo o mundo, considerado especialmente valioso para a humanidade. 

Acredita-se que todos esses órgãos, leis e decretos citados no decorrer do trabalho 

foram criados com o intuito de resguardar os bens culturais, isto é, tudo que constitui o 

patrimônio histórico e cultural. Contudo, não têm sido o suficiente, e às vezes, têm deixado a 

desejar. Diversas áreas históricas sofrem ameaças, principalmente por não receberem os 

devidos cuidados. É frequente encontrarmos monumentos abandonados e demolidos, como 

também, vermos bens imateriais descaracterizados.  

O Brasil, mesmo com todos os investimentos destinados ao patrimônio cultural, não 

deixou de agir com precariedade diante das estratégias elaboradas para os bens patrimoniais, 

diferentemente do que acontece nos países desenvolvidos. Porém, apesar da importância 
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maior que se passou a ter em relação ao patrimônio, muito ainda deve ser feito. É preciso 

desenvolver políticas de gestão mais firmes e estruturadas, que realmente satisfaçam as 

carências e as necessidades apontadas. 

As entidades precisam manter uma melhor articulação entre si, e principalmente deixar 

que os interesses coletivos se sobressaiam sob os demais. É necessário que haja a participação 

popular, por intermédio de políticas voltadas para os direitos sociais, culturais e práticas de 

cidadania, bem como, a elaboração de trabalhos de educação patrimonial, para que esses 

sujeitos possam conhecer os bens patrimoniais e consequentemente valorizá-los. Então, nada 

mais justo que se desenvolvam atividades que permitam o acesso dessas pessoas, até então 

excluídas, a esses bens patrimoniais. E, sobretudo, ao turismo, que durante há algum tempo 

vem utilizando desses elementos e principalmente das áreas históricas para desenvolver suas 

atividades. 

Se a política patrimonial criada na década de 1930 - por intermédio do Estado e de 

intelectuais – trazia fortes intenções de legitimação do poder, por meio de um discurso que 

tratava do conceito de nação e da construção da identidade nacional, não se sabe. Apesar de 

vários autores terem essa concepção. O que se pode relatar é que se preocupou 

demasiadamente em criar uma verdadeira identidade que representasse o Brasil, mas sob o 

controle de uma elite hegemônica, que considerou apenas o que lhe era conveniente. Como 

esclarece Lins (2009, p. 59): 

 
Nesse processo, consolidado nos anos 30, tudo aquilo que não estava dentro de um 
princípio único foi eliminado, foi jogado de escanteio. [...]. Nesse processo de 
construção da identidade nacional eliminou-se temas da cultura afrodescendente, da 
cultura indígena, porque o que se tentou forjar era uma identidade brasileira que se 
espelhava principalmente nos segmentos da sociedade que sempre detiveram o 
poder religioso, econômico e político. 

 
 
 Diante desse processo, vários elementos pertencentes aos bens patrimoniais foram 

prejudicados, pois, pelo fato de não serem identificados e classificados como pertencentes à 

identidade nacional, não tinham a mesma atenção dada aos outros elementos culturais 

enquadrados como pertencentes à nação brasileira. Assim, muitos monumentos, edificações, e 

áreas urbanas - de valor histórico e cultural, foram abandonados e/ou perdidos nessa trajetória. 

Como enfatiza Lins (Id, p. 59): “... De certa forma, esta foi uma política que contribuiu para o 

desaparecimento ou mutilação de inúmeros núcleos urbanos, inúmeros espaços públicos e 

diversas paisagens” [...]. 
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Décadas se passaram, mas as coisas pareciam permanecer da mesma forma, sem 

alterações significantes que pudessem mudar o sentido dos bens patrimoniais e a inclusão de 

elementos que deveriam ser considerados patrimônio. Todavia, posteriormente, essa política é 

criticada, pois o próprio conceito de direitos sociais, de direitos culturais e de cidadania que 

foi surgindo durante os anos 60, 70 e 80, deu abertura para que a sociedade passasse a ter uma 

participação mais ativa e consciente, e o próprio Estado ofereceu subsídios para que isso 

ocorresse. Inclusive, passou-se a considerar outros bens como pertencentes ao patrimônio 

histórico e cultural, inclusive os que eram negligenciados pela classe dominante. Nessa 

ocasião, fala-se mais uma vez da ideia de legitimação de poder do Estado. 

 Contudo, para Lins (Ib), mesmo depois de todos esses anos, ele considera que na 

atualidade, essa política que visa a construção da identidade nacional, não chegou ao fim, pelo 

contrário, ainda está em processo. O IPHAN continua trabalhando com foco na identidade 

nacional e excepcionalidade. Levando em consideração que essa instituição ainda rege forte 

poder de influência nos estados e municípios, o que favorece a continuação dessa prática. 

 Não que seja o objetivo principal do trabalho fazer alguma crítica ao IPHAN e as 

políticas patrimoniais existentes no Brasil. Pretendemos apenas identificar e questionar as 

mudanças ocorridas com o patrimônio cultural no decorrer desses anos, por intermédio dessas 

políticas e, sobretudo, depois da incorporação de outros bens culturais e da inclusão de novos 

atores sociais, antes inibidos de qualquer tipo de participação. 

 Observa-se que as políticas continuam desenvolvendo suas ações. Antes, apenas Ouro 

Preto e outras cidades mineiras apresentavam os bens culturais mais representativos da 

identidade nacional brasileira, entretanto, gradualmente esse quadro foi se reformulando. A 

partir da década de 1970 outros centros urbanos, dentre eles os centros históricos começaram 

a ganhar importância (Ib), principalmente na década de 1980 e 1990, quando os processos de 

intervenções urbanas e seus supostos resultados, de caráter positivo e negativo, passaram a 

mudar o cenário dessas áreas históricas, conforme discutido no tópico a seguir. 

 

 

1.2 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS URBANOS: PERSPECTIVAS, PRÁTICAS E 

RESULTADOS 

 
Durante muito tempo os chamados centros urbanos, dentre eles, os centros históricos 

tornaram-se vítimas da degradação e do abandono. Essas áreas dinâmicas que constituíram as 

primeiras formações das cidades estavam associadas às origens dos núcleos urbanos 
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(VARGAS; CASTILHO, 2009) e abrigaram a princípio não só o comércio, mas todas as 

relações social, cultural, religiosa e política, bem como eram habitadas por pessoas da alta 

sociedade da época. Contudo, foram perdendo essas características, tornando-se lugares 

marginalizados, deteriorados e perigosos, e, consequentemente serviram de espaços para a 

violência, a prostituição e o consumo das drogas. Assim, esses espaços não mais são ocupados 

pela elite, mas por pessoas de baixa renda. A explicação para essas mudanças está nos efeitos 

constantes que a urbanização e a contemporaneidade vêm provocando nos espaços urbanos. 

Com relação à urbanização11, este fenômeno que passou a fazer parte da formação das 

cidades e se consolidou no século XIX, está ligado ao aumento da população, que se 

configurou ainda mais com o êxodo rural. Os planos desenvolvidos pela urbanização para 

enfrentar de certa forma a desordem ocasionada por esse crescimento populacional foram 

acompanhados de etapas de “higienização”, como pode ser observado na capital francesa, 

Paris, no século XIX, a mando do prefeito na época, Haussmann.  

Haussmann, em nome da higiene, procurou renovar a cidade, por meio de aberturas de 

avenidas e extensão do território urbano, acabando com certas estruturas já existentes, e 

comprometendo, neste caso, monumentos históricos de grande importância, bem como, 

ocasionou a remoção de classes pobres e humildes da sociedade para outras áreas afastadas 

desses núcleos que estavam sendo renovados. Episódios semelhantes a esse aconteceram em 

outras cidades, como pode ser analisado no Rio de Janeiro, no século XX, durante a gestão do 

então prefeito Pereira Passos (CHOAY, 2006; VASCONCELLOS e MELLO, 2009). 

 Já no que diz respeito às ações dos cidadãos contemporâneos, estas foram as grandes 

responsáveis por provocar as transformações mais acentuadas nos centros históricos, pois 

sendo estes lugares considerados símbolos do atraso, não eram vistos com bons olhos pelo 

mundo moderno, que priorizou desde sempre as construções modernas e inusitadas, sem fazer 

referência alguma ao passado. Porém, isso vai depender de cada caso.  

De acordo com Choay (2006), por exemplo, existe aquela modernização, que apesar 

de trazer fortes traços do novo em suas características, procura algo que também retrate o 

passado. Isso acontece, quando as modificações são realizadas nos próprios edifícios antigos, 

que não necessariamente são totalmente destruídos. Assim, podemos perceber as mudanças, 

principalmente nas portas, que antes eram de madeira, passaram a ser de vidro; nos tetos, com 

                                                
11 Neste caso, ver CHOAY, Françoise. A alegoria do Patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado 3 ed. – 
São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006. Quando fala da Invenção do Patrimônio Urbano e aborda sobre 
este processo de Urbanização relacionado a Haussmann, grande personagem responsável pela expansão urbana 
da cidade de Paris, no século XIX, e que serviu de inspiração para intervenções em várias cidades do mundo. 
Ver também, Haussmann, E. Mémoires. Paris, Victor-Havard, 1890-1893. 3 v. 
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a substituição de madeiras antigas por outras mais novas; entre outros detalhes. Nessa 

perspectiva Choay (Id, p.217) cita que “modernizar não é, nesse caso, dar a impressão de 

novo, mas colocar no corpo dos velhos edifícios um implante regenerador”. 

Os centros das cidades apresentam diversas denominações: centro histórico12, centro 

de negócios, centro tradicional, centro de mercado, centro principal, ou apenas centro. 

Quando as áreas urbanas começam a se expandir, o comércio, as habitações, as novas áreas de 

lazer, tudo passa a se localizar nessas áreas mais modernas das cidades. E nesse sentido, “essa 

noção de centro começa a diluir-se pelo surgimento de uma rede de subcentros, que passa a 

concorrer com o centro principal” (VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 2).  

Percebe-se que na maioria das situações, mesmo as cidades se expandido para outras 

áreas, os centros sofrem algum tipo de interferência. Várias edificações e monumentos antigos 

são destruídos para dar lugar às construções modernas, que podem ser constituídas por outras 

edificações, bem como por avenidas ampliadas e estacionamentos, o que tem provocado de 

forma acelerada a descaracterização desses ambientes. 

Nesse ponto de vista, a tendência foi de a sociedade se adequar a esse novo parâmetro 

imposto pela ação do próprio homem contemporâneo, partindo do pressuposto de que os 

resultados do capitalismo e da globalização não estavam presentes apenas nos monumentos, 

edificações antigas, espaços públicos, mas nos próprios aspectos sociais. As pessoas eram 

influenciadas a seguir os princípios do mundo contemporâneo, e o próprio sistema econômico 

e político se encarregavam dessa tarefa. 

Todavia, frente às condições em que se encontravam esses centros urbanos – em 

especial os centros históricos, com monumentos deteriorados, edificações em ruínas, espaços 

descaracterizados, entre outros aspectos que transformaram esses ambientes numa imagem 

bastante negativa – a sociedade passou a questionar e, sobretudo, criticar esse modelo que 

estava prejudicando não apenas a vida urbana, mas a própria vida social. 

 Assim, a partir da segunda metade do século XX, várias cidades do mundo passaram a 

revitalizar suas áreas históricas como forma de promover a reutilização do patrimônio, bem 

como dos recursos ambientais existentes. Mais do que isso: 

 

                                                                                                                                                   
 
12 “[trata-se de um] assentamento humano de alguma entidade, mas de constituição nuclear, que exerceu, ao 
menos durante uma certa fase histórica, a função de coordenar, principalmente na escala política e econômica – 
mas, conforme o caso, também na escala cultural – um espaço territorial determinado; e que guarda desta fase 
histórica, no seu estado urbanístico, nos seus conteúdos de habitat, testemunhos significativos e bem 
reconhecíveis”. GAMBI (apud BIDOU-ZACHARIASEN, 2006, p. 176-177).  
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Intervir nos centros urbanos pressupõe não somente avaliar sua herança histórica e 
patrimonial, seu caráter funcional e sua posição relativa na estrutura urbana, mas, 
principalmente, precisar o porquê de se fazer necessária a intervenção. Essa ideia de 
intervenção sustenta-se na identificação de um claro processo de deterioração urbana 
que pode ser entendido por analogia aos termos provenientes das ciências 
biológicas. Intervenção e cirurgia são sinônimos, e o organismo submete-se a uma 
intervenção basicamente em três situações: para recuperação da saúde ou 
manutenção da vida; para reparação de danos causados por acidentes e, mais 
recentemente, para atender as exigências dos padrões estéticos (VARGAS; 
CASTILHO, 2009, p. 3). 

 

 Essa comparação feita pelos autores acima, retrata perfeitamente o ocorrido nos 

centros históricos. Com base nesses aspectos, procuramos levantar os seguintes 

questionamentos: a princípio, qual seria a principal motivação de intervir nessas áreas 

históricas? Quais os resultados que se pretendia obter com esses objetivos? Que lugares 

procurou-se analisar como forma de identificar os possíveis resultados? Que importância esse 

processo trouxe para as intervenções que ocorrem na atualidade, no que diz respeito à maneira 

que elas são colocadas em prática? 

 Essas intervenções urbanas eram voltadas principalmente para os centros históricos, 

antigos trechos portuários, fábricas desativadas, entre outros locais (SCOCUGLIA, 2004), que 

durante o longo processo de urbanização e modernização perderam o que há de mais 

dinâmico e mutante. Essas ações tinham como foco dar vida novamente a essas áreas para que 

pudessem recuperar todo o sistema econômico e social, bem como o cultural que passou a 

adquirir um novo sentido depois que surgiram as primeiras políticas de preservação dos bens 

patrimoniais. 

  É indispensável, inicialmente, termos em conta ao menos três aspectos inter-

relacionados quando o assunto é intervenção de centros urbanos no século XX. Trata-se de 

processos que foram divididos em etapas, de acordo com cada época estabelecida. Nesse 

contexto, utilizamos como base os estudos realizados por Vargas e Castilho (2009), cujas 

fases se apresentam da seguinte forma: renovação urbana, preservação urbana e reinvenção 

urbana. 

 A renovação urbana, que vai de 1950 a 1970, interessava-se preferencialmente pelo 

novo, moderno. Nessa conjuntura, as demolições aconteciam numa grande intensidade e essas 

práticas visavam à recuperação dos espaços públicos, a resolução dos problemas no trânsito, a 

exemplo de engarrafamentos, a construção de complexos modernos, como Shopping Centers, 

entre outras transformações idealizadas pela classe dominante e pelos sujeitos responsáveis 

pela concretização dessas ações. 
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 A amplitude com que esse processo se transfigurou variava de um lugar para outro. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, as destruições e demolições ocorreram numa escala bem 

mais avançada se comparado com a Europa, pois a representatividade da cultura presente nos 

centros históricos foi levada em consideração, o que impediu maiores danos aos bens 

patrimoniais. 

 Os Estados Unidos ao reparar a situação desagradável que essa renovação estava 

causando para as áreas urbanas, principalmente as históricas, desenvolveu várias estratégias 

para recuperação desses centros, com a criação de diversos planos que pudessem atrair 

investimentos, principalmente para transformar os edifícios antigos em espaços de consumo e 

lazer. 

Entretanto, os resultados não foram tão satisfatórios como se esperava. Acredita-se 

que as estratégias de planejamento deixaram a desejar e essa falta de controle e gestão passou 

a comprometer, inclusive, na captação de investimentos para executar as medidas adotadas.  

 Na década de 1970 surgem várias críticas relacionadas a esse modelo de renovação 

urbana que se consolidou durante os anos 1950, por causa dos diversos problemas apontados a 

partir dos resultados citados anteriormente. Assim, uma nova fase foi implantada para 

continuar esse processo de intervenção, a chamada preservação urbana. 

 Essa etapa, que teve início em 1970, durou 20 anos e surgiu como uma crítica ao 

modelo passado, que investia na modernização. Ao contrário dessas medidas adotadas durante 

a renovação urbana, segundo Melé (2006, p. 203), “as medidas de proteção do patrimônio 

elaborados nos anos setenta se propõem não somente a proteger os imóveis tombados como 

monumentos históricos, mas também estancar as evoluções destruidoras do conjunto do 

tecido urbano antigo [...].”. 

 Nesse período os órgãos destinados a preservação do patrimônio se tornaram mais 

atentos e preocupados com os bens patrimoniais mundial, auxiliando os trabalhos nas esferas 

municipal, estadual e federal. E alertou sobremaneira a falta de articulação no planejamento 

urbano, que resultara em intervenções isoladas em diversos lugares.  

 A parceria entre o público e o privado também se fez presente nessa trajetória. 

Algumas das ações definidas durante esse processo foram a de atrair moradores para os 

centros históricos, utilizando como ferramentas projetos arquitetônicos, com intuito de 

dinamizar os monumentos e os espaços públicos; as políticas públicas e a gestão 

compartilhada.  

 Como resultados, obtiveram-se aspectos positivos e negativos. Percebe-se que as 

estratégias de planejamento estavam mais firmes e estruturadas, como também, a preocupação 
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em preservar o patrimônio. Porém, como crítica a essa prática, pontuou-se a questão de 

parcerias envolvendo o público e o privado, em que vários estudiosos alegaram para os 

problemas ocasionados pelas privatizações, e a questão dos centros históricos, que estavam se 

transformando em cenários voltados para práticas de consumo devido à forte influência das 

atividades turística e econômica. Ou seja, a “preservação” utilizada como lema nessa etapa, 

não era o objetivo principal, visto que a revitalização preparava os lugares para serem bens de 

consumo, não se atentando para a história, a identidade e a memória de cada ambiente. 

 O próximo passo foi a implantação da última etapa, que consideramos estar presente 

nos dias atuais, a chamada Reinvenção Urbana, que teve início nos anos 80.  Nessa fase, 

podemos observar que houve um avanço no ramo da tecnologia, que passou a contribuir para 

as práticas que estavam sendo desenvolvidas no decorrer das intervenções. Com a melhoria 

nos meios de comunicação e nas ferramentas utilizadas pelo marketing, os centros históricos 

tiveram sua imagem mais explorada pela mídia, tornando-se lugares cada vez mais divulgados 

e disputados. 

 A ideia de recuperar esses centros, com o intuito de gerar emprego e renda 

permanecia. No entanto, várias associações foram surgindo com o objetivo de proteger esses 

ambientes e os elementos que os constituíam, que como citado anteriormente, eram vistos 

apenas como mercadoria. 

 As intervenções deram um salto ainda maior. Várias cidades no mundo inteiro 

estavam passando por esse processo de intervenção. Inclusive, algumas cidades, como 

Barcelona, serviram de inspiração para diversos outros lugares, a exemplo de cidades da 

América Latina. 

 Apesar dessas revitalizações ainda não terem sido totalmente finalizadas, apenas 

algumas cidades tiveram suas etapas concluídas. Percebe-se que os resultados não foram tão 

positivos. Pelo contrário, é possível identificar várias pontuações desastrosas que, ao invés de 

dar vitalidade a esses ambientes, contribuíram ainda mais para ocasionar problemas de 

exclusão social, aumento do custo de vida, a cultura que passa a ser vista apenas como um 

bem de consumo, descaracterização do patrimônio cultural, entre outros fatores negativos. 

Observa-se, também, que não houve a participação da comunidade local nesse 

processo. Pelo contrário, grande parte dos residentes dessas áreas históricas foi expulsa, 

ocasionando o processo de gentrificação, um termo relativamente novo e que tem sido 

bastante debatido nos últimos tempos. De acordo com Hamnet (apud Bidou-Zachariasen, 

2006, p.23): 
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A gentrificação é um fenômeno ao mesmo tempo físico, econômico, 
social e cultural. Ela implica não apenas uma mudança social, mas 
também uma mudança física do estoque de moradias na escala de 
bairros; enfim, uma mudança econômica sobre os mercados fundiário 
e imobiliário. É esta combinação de mudanças sociais, físicas e 
econômicas que distingue a gentrificação como um processo ou 
conjunto de processos específicos. 
 

  Isso implica dizer que esse fenômeno é responsável pela mudança habitacional nos 

centros históricos, que ocorre depois ou durante o processo de revitalização. Em que a 

comunidade de baixa renda é expulsa do Centro e no seu lugar passa a habitar a classe média 

ou classe média alta. A gentrificação ainda não se consolidou nos Centros Históricos do 

Brasil, tendo suas armadilhas restritas a outros países (NOBRE, 2003). Contanto, não deixa de 

ser um fator preocupante, pois a tendência é que esse processo se solidifique ainda mais e 

passe a fazer parte do cenário de revitalização de outros países, como é o caso do Brasil13, por 

exemplo.  

 Nesse sentido, Carrión (2005) alerta para o possível fim dos centros históricos, 

complementando que seu futuro dependerá principalmente das políticas em construção, para 

que se desenvolva o planejamento e a execução dessas intervenções.  

 Na América Latina, especialmente no Brasil, as revitalizações tiveram início a partir 

da década de 1980 (Id), trazendo em seu bojo a concepção de revitalização ligada à 

dinamização dos centros históricos, com a transformação desses ambientes em espaços de 

interesse cultural e turístico. Os resultados variam de cidade para cidade, mas uma coisa é 

certa, percebe-se que todas as etapas de intervenções citadas influenciaram de alguma forma 

nas ações e práticas que têm se desenvolvido nos países Latino-Americanos.  

Um dos exemplos bem interessantes é o que tem sido realizado na cidade de Quito, 

Equador. O projeto de revitalização desde o início priorizou elementos fundamentais durante 

o processo de revitalização, dentre os quais, a permanência da população antes, durante e 

depois do processo. Transformando o centro histórico em um lugar de interação, entre os 

turistas, comerciantes e comunidade local. 

Sua revitalização teve início na década de 1990 e é composta por uma participação 

mista, sendo um dos marcos importante a criação do FONSAL (Fondo de Salvamento del 

Patrimonio de Quito), que tem por objetivo trabalhar com ações que envolvem a reabilitação 

                                                
13 Porém, vale salientar que a gentrificação de alguma forma já existe no nosso país, principalmente em regiões 
costeiras, que devido ao crescimento acelerado da atividade turística fez aflorar a ideia e a prática da chamada 
especulação imobiliária e do solo dessas regiões. 
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arquitetônica e urbana do Centro Histórico do município; e a ECH (Empresa de Desarrollo del 

Centro Histórico de Quito), responsável por conseguir empréstimos com o BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) para auxiliar na revitalização, no que diz respeito as 

obras públicas e a compra de imóveis deteriorados (MARTÍNEZ, 2009). 

Nessa perspectiva, vários planos foram criados para auxiliar no processo de 

reabilitação do Centro Histórico de Quito. A revitalização ainda não foi concluída, pois alguns 

desses planos estão sendo implantados em longo prazo, devido à complexidade dos mesmos. 

(Id). 

Para Martínez (Ib), apesar da revitalização de Quito investir bastante na atividade 

turística e na prática do consumismo em áreas históricas, percebe-se que os envolvidos nesse 

processo procuram se adequar a realidade do local, respeitando os moradores e os bens 

patrimoniais situados no centro. Mesmo com todos os problemas ainda existentes, já é 

possível encontrar uma transformação significativa no ambiente. 

Quito pode ser considerada uma experiência a ser seguida, não só pelas iniciativas que 

estão sendo tomadas para reabilitar o centro histórico, mas pelo que Martínez (Ib) acrescenta: 

há uma vontade política em conservar o patrimônio cultural de Quito e paralelamente a isso 

desenvolver o turismo na região, priorizando a questão da habitação, dos moradores, do 

respeito ao patrimônio, entre outros aspectos relevantes. E isso é um fator extremamente 

importante para que esses planos e programas não fiquem apenas no papel, mas que sejam 

realmente implantados, dando condições suficientes para que o turismo cultural se desenvolva 

de modo sustentável e proporcione benefícios diversos para região e seu entorno. 

No Brasil, diversas cidades passaram por esse processo, entre elas: João Pessoa, 

Salvador, São Luís, Recife, Olinda, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras. Algumas 

cidades ainda estão em fase de revitalização, como é o caso do Centro Histórico de João 

Pessoa.  

Por intermédio de vários estudos desenvolvidos no país, observamos que os resultados 

obtidos são semelhantes para a maioria dos casos e revelam principalmente realidades e 

consequências negativas. Sobre o Centro Histórico da cidade de São Luís – MA, por exemplo, 

Silva, Falcão e Barbosa (2010) discutem o processo de (re)construção do sentido de 

identidade e da memória da cidade a partir da despersonalização deste espaço. Zanirato 

(2007), por sua vez, aborda as potencialidades e dilemas envolvendo o processo de 

restauração/revitalização do Pelourinho, em Salvador – BA, ocorrido entre 1992 e 1993 – 

enfatizando, sobretudo, os inconvenientes causados aos moradores daquele espaço. Gomes 

(2006) discute os êxitos e fracassos deste processo em Recife – PE. 



56 
 

Como forma de discutir esses casos com mais intensidade, procuramos analisar o 

estudo desenvolvido por Vaz e Silveira (2009) com relação às intervenções destinadas a Lapa, 

no Rio de Janeiro. 

A Lapa, e outros bairros centrais da capital carioca, passaram por um processo de 

degradação urbana durante décadas, até que as intervenções urbanas vieram a modificar esse 

quadro. O Projeto Corredor Cultural foi um dos pioneiros nesse sentido. Criado na década de 

1980, procurou desenvolver culturalmente a área do centro da cidade e preservar o patrimônio 

cultural local. O Projeto Quadra da Cultura na Lapa, criado nos anos 90, também se fez 

presente nesse momento, com a finalidade de incentivar e valorizar as manifestações 

culturais. Outro projeto que veio marcar essa trajetória de transformações foi o Projeto 

Distrito Cultural da Lapa, criado em 1999. 

Cada projeto teve sua especificidade, mas todos vieram de alguma forma contribuir 

para melhorar a situação degradante em que se encontravam os espaços urbanos que 

constituem a Lapa e outras localidades do centro do Rio. Conforme Figura 1, a área 

determinada pelo projeto do Corredor Cultural abrange o Saara, Largo de São Francisco, 

Praça XV, Lapa e Cinelândia (sendo as duas últimas localidades, as mais procuradas 

turisticamente, devido ao importante complexo patrimonial que constitui essas localidades). 

 

 
Figura 1: Mapa do Centro do Rio de Janeiro (Projeto Corredor Cultural) 

Disponível em: http://www.simonsen.br/rds/geo/artigo3.php. Acesso em 24/08/2011. Instituto Pereira 
Passos. 
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No caso específico da Lapa, Vaz e Silveira (2009) comentam que depois das etapas de 

revitalização, o cenário atual do bairro difere de muitos lugares no Brasil que passaram pelo 

mesmo processo, a exemplo do Pelourinho, em Salvador, pois: 

 
 Não se realizaram tombamentos rígidos, engessando o tecido urbano existente; 
também não se criaram equipamentos culturais monumentais ou de griffe, 
valorizando exponencialmente os imóveis; nem se criaram apenas estabelecimentos 
comerciais gerando espaços exclusivamente de consumo (p. 97). 

 
 Apesar de alguns problemas identificados na gestão de alguns desses projetos, a 

exemplo do Projeto Distrito Cultural da Lapa, que impossibilitaram desenvolver importantes 

propostas colocadas pelo plano, no geral, essa revitalização: 

 
No sentido do retorno da vitalidade, principalmente pelo surgimento de novas e 
variadas atividades e pela atração de uma diversificada gama de grupos usuários no 
lugar – ocorreu com base em dimensões fundamentais: a valorização da cultura 
local, com a participação da população e da iniciativa privada, que aproveitou a 
oportunidade para instalar, nos antigos sobrados restaurados, ambientes de consumo, 
cultura e lazer, incentivando a instauração de grupos musicais e teatrais, além de 
promover atividades sociais desenvolvidas nos mesmos espaços. Criaram-se, nesse 
contexto, novos ambientes edificados, restaurados, com múltiplos usos nos sobrados 
que antes funcionavam apenas com uma única atividade: antiquários ou outro tipo 
de comércio local. Pode-se afirmar, ainda, que uma nova urbanidade surgiu no 
espaço público já existente, nas antigas praças e ruas, recriando um lugar de 
encontro social, de festa, de boemia e, principalmente, de cultura (Id, p. 93). 

 

Não há dúvida alguma que comparado ao estado alarmante em que se encontrava a 

Lapa e outros espaços do centro do Rio de Janeiro, esses projetos serviram para dinamizar 

esses ambientes e criar novas formas de sociabilidades. Porém, atualmente visitando a área, 

identificamos que algumas ações ocorreram de forma pontual. Enquanto alguns lugares 

conseguiram se sobressair por intermédio de atividades socioculturais, preservação do 

patrimônio cultural, entre outras ações, outros continuam a ser vítimas do abandono, da 

descaracterização e da falta de segurança pública. 

Ao se analisar os estudos mencionados, dentre outros existentes no país, percebe-se 

que a política implantada durante o processo de revitalização ainda deixa a desejar, os 

interesses individuais se sobressaem sobre os coletivos, o que implica em efeitos negativos de 

grande magnitude, nos aspectos econômico, social, cultural, ambiental e político.  Contudo, 

sempre há uma perspectiva de melhoras, principalmente quando se trata de exemplos cujos 

resultados não foram tão satisfatórios para a sociedade. Mas na prática o esperado nem 

sempre acontece, e ocorrem os mesmos problemas de sempre. Até porque compreendemos 
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que as ações que ocorreram durante todas as etapas de intervenções no mundo surgem como 

reflexos que modificam os passos e objetivos das intervenções atualmente implantadas. 

Partindo desse ponto de vista, pretendemos analisar a Revitalização do Centro 

Histórico de João Pessoa, objeto de estudo; como também, a revitalização do Pelourinho, em 

Salvador, utilizada como parâmetro para desenvolver o estudo proposto. 

 

1.2.1 Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa – PB 

 

 A cidade de João Pessoa nasceu às margens do rio Sanhauá, em 5 de agosto de 1585, 

sendo considerada a 3ª cidade mais antiga do Brasil. Antes, denominada Nossa Senhora das 

Neves, adquiriu outras denominações até chegar ao nome atual. Teve suas primeiras 

formações no Varadouro – região onde funcionava o comércio na época, (RODRIGUEZ, 

1994) hoje, bairro que faz parte do Centro Histórico da capital paraibana. 

 A primeira providência que se tomou com o surgimento da cidade foi a construção de 

um forte no Varadouro, para impedir invasões e supostas entradas de inimigos. E nesse ritmo, 

a cidade crescia consideravelmente. Construções de igrejas, edificações monumentais, o 

surgimento do Porto do Capim - antigo Porto da Cidade (Id), entre outras obras, que ainda 

fazem parte da formação histórica e refletem a memória e a identidade do ambiente urbano. 

 O centro histórico é constituído por um conjunto urbano formado a partir das relações 

econômicas, políticas, culturais e sociais, e que na atualidade, representa o marco da 

identidade histórica e cultural da sociedade pessoense (COMISSÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, 2007). Hoje abriga uma área de 370 mil m² e abrange a Cidade Alta e a Cidade 

Baixa14 (esta, formada pelo Varadouro e o Antigo Porto do Capim). Foi homologado pelo 

IPHAEP – (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba), em 2007 e 

tombado pelo IPHAN15, em 2009.  

Na década de 1980, a cidade começou a se desenvolver em torno dos bairros voltados 

para a orla da capital e o centro histórico, responsável por constituir o comércio na época, viu-

se ameaçado, em estado de total abandono (SCOCUGLIA, 2004). Pode-se perceber a forte 

                                                
14 A Cidade Baixa está localizada num ambiente cujo entorno é banhado por uma área de manguezal, importante 
patrimônio natural, bem como por edificações de grande magnitude, que tornam o lugar ainda mais exuberante. 
A Cidade Alta, que está ligada a Cidade Baixa por intermédio da ladeira de São Francisco, assim como a Cidade 
Baixa, também é constituído por vários monumentos importantes, que retratam a imagem do lugar. Entre esses 
monumentos podemos destacar: Conjunto da Ordem Terceira de São Francisco, Teatro Santa Roza – o 3º mais 
antigo do Brasil, Academia Paraibana de Letras, Casa da Pólvora, entre outros.  
15 IPHAN. Disponível em: 
<https://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=14237&sigla=Institucional&retorno=detalheI
nstitucional>. Acesso em: 31/07/11. 
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presença do mundo moderno, que na época representava um fator importantíssimo para a 

sociedade, que tinha o interesse de modificar os centros urbanos, seguindo os padrões da 

cultura global, sem se preocuparem com os fatores ligados a identidade local e a preservação 

do patrimônio. O próprio centro histórico teve monumentos demolidos devido ao alargamento 

das ruas para se adequar à contemporaneidade. 

Segundo a Comissão do Centro Histórico (2007), apenas no ano de 1987, é que o 

centro histórico, a partir do convênio entre o Brasil e a Espanha, firmado pelo MinC, pelo 

IPHAN, pela AECI – (Agencia Española de Cooperación Internacional), pelo Governo do 

Estado da Paraíba e pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, foi inserido no processo de 

restauração/revitalização, por intermédio do Projeto de Revitalização do Centro Histórico de 

João Pessoa. A princípio era voltado apenas para a Cidade Alta e o Varadouro, abrangendo 

depois a região do Antigo Porto do Capim, local onde reside a comunidade do centro 

histórico, e que provavelmente será relocada para outra área, devido às etapas de revitalização 

neste espaço. 

A sociedade começou a perceber a importância que representava o local e como era 

fundamental tentar deixá-lo com a mesma essência de antes. Mas a participação da população 

ainda era mínima. Como cita Scocuglia (2004, p. 2), “apenas em finais dos anos 1990 ocorreu 

um movimento mais articulado entre população local, poder público e iniciativa privada no 

sentido da revalorização do patrimônio cultural local”. E como se sabe, de fato, para que uma 

atividade seja desenvolvida adequadamente é fundamental que os órgãos públicos, a iniciativa 

privada, e a comunidade local estejam realmente inseridos no planejamento das ações que 

serão postas em prática.  

Por meio desse processo, várias associações, fóruns e organizações foram criados com 

o intuito de incluir a população local nas atividades ligadas à restauração do centro histórico, 

entre eles, destacam-se: a ACEHRVO – (Associação Centro Histórico Vivo), voltado para a 

educação e cultura; a Associação Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de 

João Pessoa, destinada a jovens de baixa renda e sua inserção no processo de restauração; e a 

Associação Folia de Rua, com o Projeto Folia Cidadã, que desenvolve trabalhos educativos 

para as crianças, voltados para o carnaval de rua (Id).  

Na verdade, vários prédios e espaços públicos foram restaurados/revitalizados, tanto 

na Cidade Alta, como na Cidade Baixa. Como exemplos, há igrejas, casarões, a Praça 

Anthenor Navarro e o Largo de São Frei Pedro Gonçalves. Alguns bares, boates e cafés foram 

implantados e, em determinadas épocas do ano, a Praça Anthenor Navarro passou a abrigar 
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alguns eventos, como a prévia carnavalesca e o São João, promovidos pela FUNJOPE – 

(Fundação Cultural de João Pessoa). 

O centro histórico passou a ser frequentado novamente pela sociedade, principalmente 

pela elite, apesar de a comunidade local não ter sido expulsa da área. No entanto, o que 

parecia ser algo perfeito não passava de uma fantasia. Segundo Scocuglia (Ib), por trás da 

restauração/revitalização de alguns espaços e monumentos, se escondiam os problemas que 

passaram a interferir bastante no desenvolvimento local. Após alguns anos em que se deu o 

processo de restauração, bares que estavam instalados na Praça Anthenor Navarro vieram a 

fechar e o número de eventos que estavam sendo realizados no local diminuiu 

gradativamente.  

Nos dias atuais, o centro histórico continua com diversos problemas, mas a 

importância em relação ao lugar aumentou significativamente. Vários projetos estão sendo 

elaborados para dar continuidade à restauração e revitalização da área. Os órgãos públicos, 

entre eles, o IPHAN, o IPHAEP, a Comissão Permanente do Centro Histórico e a COPAC16 - 

Coordenadoria de Proteção dos Bens Históricos estão trabalhando em prol do 

desenvolvimento sociocultural e econômico do local. Contudo, a execução das tarefas acaba 

por atrasar, por causa dos recursos que não são suficientes para adiantar o processo, ainda 

mais que a parceria com o Governo Espanhol acabou, sendo esta instituição responsável pela 

execução de várias restaurações e revitalizações de monumentos e áreas degradadas. 

 

1.2.2 Revitalização do Pelourinho, em Salvador – BA. 

 

No caso do Pelourinho, as transformações históricas e sociais se assemelham a cidade 

de João Pessoa e de várias outras cidades que passaram pelo processo de colonização. A 

princípio, residiam neste espaço a elite da época e os escravos, que habitavam esse lugar para 

servir aos senhores. No entanto, as condições precárias em que os mesmos viviam eram 

perceptíveis.  

Com o fim da escravatura e o aumento do centro urbano, o Pelourinho tornou-se um 

lugar abandonado, visto que a população de classe alta passou a habitar outras áreas mais 

modernas da cidade. O centro histórico ficou a mercê da classe mais humilde e de poucos 

recursos financeiros, tornando-se uma região pouco frequentada, devido à imagem de 

                                                
16 COPAC – Coordenadoria de Proteção dos Bens Históricos. Entidade criada em 2007 e pertencente à Prefeitura 
do Município de João Pessoa. Desenvolve trabalhos voltados para Revitalização, Educação Patrimonial e 
Projetos Especiais. 
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marginalização, violência e prostituição que passou a representar a localidade. Assim, 

permaneceu durante muito tempo, até que a sociedade e o Governo começaram a modificar a 

estrutura do lugar (ZANIRATO, 2007). 

O processo de intervenção teve início a partir de 1967, quando foi realizado o 

levantamento sócio-econômico do local. Entretanto, essa reabilitação não foi tão profunda, 

apesar de várias ações terem sido colocadas em prática, a restauração se deu apenas em alguns 

imóveis isolados (IPAC, 1995).  

O verdadeiro processo de revitalização veio ter início, de fato, na década de 1990, e 

essa iniciativa partiu do princípio de que o local estava precisando passar por reformulações, 

devido ao estado crítico em que se encontrava, semelhante inclusive ao que aconteceu em 

outros centros históricos. Na época, o Pelourinho estava ocupado, em sua maioria, por uma 

população extremamente pobre, que não tinha condições se quer de desenvolver trabalhos 

para preservar a região. Pelo contrário, essa população era responsável ainda mais por 

provocar a marginalização no lugar, contribuindo para aumentar o número de furtos, de 

drogas e de prostituição. (ZANIRATO, 2007). 

Zanirato (Id) relata que, em 1991, com Antônio Carlos Magalhães, ao assumir o 

Governador do Estado da Bahia pela terceira vez, a ideia de revitalizar o Pelourinho se 

intensificou ainda mais, principalmente pela intenção de querer transformar o centro histórico 

num importante atrativo turístico.  

Todavia, o principal problema com relação à revitalização veio à tona. Era justamente 

a questão do que fazer com a população ali residente. Pois pelo que se sabe, o projeto era 

almejado para curto prazo e quando se tem o envolvimento da comunidade local, impossível 

trabalhar num curto espaço de tempo. Foi assim que aconteceu, ou seja, o projeto acabou por 

não beneficiar a população ali residente, o que pode ter sido um dos motivos para o insucesso 

do mesmo. Além de não ter a participação da prefeitura municipal de Salvador, ficando a 

revitalização restrita apenas ao poder do Governo do Estado. 

Segundo Zanirato (Ib) esse processo aconteceu de forma totalmente desordenada, pois 

como se pode perceber, os moradores não foram levados em consideração, ao contrário do 

que era proposto pelo projeto. A maioria teve que abandonar as residências, para que o lugar 

que era habitado por eles se transformasse em atrativos turísticos, ou até mesmo em 

repartições públicas. Alguns receberam indenizações, outros que não aceitaram o fato de ter 

que sair da localidade foram expulsos das habitações, não recebendo nada em troca.  

É preciso deixar bem claro que nem todos os moradores eram os verdadeiros donos 

das residências em que habitavam. Porém, tinham direito a uma justa indenização pelos anos 
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que residiram no lugar. Embora que, como citado anteriormente, as indenizações não foram 

tão justas assim. Na verdade, apenas as indenizações não seriam suficientes para dar uma 

qualidade de vida melhor àquelas pessoas, a população merecia participar do processo e sair 

beneficiada com a revitalização e as atividades que ali seriam desenvolvidas. 

O próprio IPAC (1995, p. 20) enfatiza a questão dos antigos moradores ao dizer que: 

“um dos maiores desafios do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador foi, 

sem dúvida, a relocação dos moradores e outros usuários para realização das obras”.  

Apesar de algumas melhorias que ocorreram no local, como a restauração de 

monumentos, criação de vários atrativos turísticos, aumento da rede hoteleira, melhoria na 

iluminação e segurança, é possível diagnosticar mais efeitos negativos do que positivos. 

Azevedo (apud Zanirato, 2007, p. 46) cita que “[...] o Pelourinho tornou-se uma vitrine para 

ser apreciada pelos turistas. Durante o dia não se vê mais vida, a não ser a comercial. À noite, 

a boemia é policiada”, “o Pelourinho se transformou em um cenário [...] um teatro onde se 

representa Salvador para turistas”.  

Diante desses exemplos, ficou claro que não precisou se aprofundar para mostrar os 

problemas relacionados à revitalização do Pelourinho em Salvador. O projeto desde o início 

foi criado em cima de falhas, o que resultou nesses erros que se consolidam até os dias atuais. 

Sem dúvida existe, uma analogia entre a experiência do Pelourinho e a da maioria das 

intervenções urbanas que ocorreram em várias cidades do mundo, que idealizaram um modelo 

de desenvolvimento econômico, mas sem se importar com os outros aspectos, sejam eles 

ambientais e/ou socioculturais. 

 Por fim, observamos que tanto o Centro Histórico de João Pessoa como o Pelourinho 

enfrentam diversos problemas quando o assunto é revitalização. Semelhante ao que ocorreu 

em outras localidades, essas revitalizações têm como base o desenvolvimento econômico do 

lugar, necessariamente interligado a atividade turística. Não que o turismo não possa trazer 

bons resultados para os centros históricos. Pelo contrário, quando a atividade é bem planejada, 

poderá contribuir, e muito, para a preservação do patrimônio e dos moradores dessas áreas 

históricas.  

Porém, acreditamos que esses projetos de revitalização, para serem positivos, precisam 

desenvolver um tipo de gestão que não vise, sobretudo, o âmbito econômico, mas que articule 

de forma sustentável o desenvolvimento da atividade turística, a melhoria de forma igualitária 

dos âmbitos econômico, social, cultural e ambiental, e que todo esse processo tenha como 

peça-chave a preservação e desenvolvimento do patrimônio cultural sempre ligado à questão 

da memória e da identidade cultural, e sejam guiados por meio das cartas patrimoniais. 
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2. PATRIMÔNIO CULTURAL E MEMÓRIA SOCIAL: CAMINHOS 
PARA O TURISMO 
 
 

“Parafraseando Monteiro Lobato: ‘um país é feito de homens e livros’. Eu, por 
minha vez, digo mais, um país é feito por homens, por livros e por memória. A 
memória é a forma mais alta da imaginação humana, e não a simples capacidade de 
recordar. Se a memória se dissolve, consequentemente o homem se dissolve”. 

                                                                                                                                                        (Cristina Barreto). 

 

 
 
 
2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL E MEMÓRIA SOCIAL 
 
 

A etimologia da palavra memória provém do grego “mnemis” e do latim “memória. 

Para os gregos a memória vem cerceada de um apelo divino, ao passo que se refere à deusa 

Mnemosine, mãe das nove musas nascidas durante as nove noites em que a deusa esteve com 

Zeus. As musas eram consideradas entidades sagradas que protegiam as artes, a ciência e a 

história. A deusa dava condições para que os poetas e adivinhos – homens possuídos pela 

memória – pudessem voltar ao passado e transmiti-lo para a sociedade (LE GOFF, 1996). De 

acordo com o mesmo autor: 

 
Mnemosine, revelando ao poeta os segredos do passado, o introduz nos mistérios do 
além. A memória aparece então como um dom para iniciados e a anamnesis, a 
reminiscência, como uma técnica ascética e mística. Também a memória joga um 
papel de primeiro plano nas doutrinas órficas e pitagóricas. Ela é o antídoto do 
Esquecimento. No inferno órfico, o morto deve evitar a fonte de esquecimento, não 
deve beber no Letes, mas, pelo contrário, nutrir-se da fonte da Memória, que é uma 
fonte de imortalidade (Id, p. 438). 

 
 
 Para Batista (2005, p. 27), “filosoficamente, memória significa a capacidade de reter 

um dado da experiência ou conhecimento adquirido e de trazê-lo à mente e esta ação é 

necessária para constituição da experiência do conhecimento científico”. 

Por memória, entende-se tudo que se remete a lembrança de algo que se vivenciou, 

mas que por meio de registros – sejam eles de caráter oral, documental ou de outro tipo – e da 

própria história, fazem-se presentes no ontem, no hoje e no amanhã. Esse pressuposto vai ao 

encontro do que acredita Chauí (2006, p.138), quando diz que “a memória é uma evocação do 

passado, uma capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda 

total. A lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará jamais”. 
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Por isso, a necessidade de revisitar o passado está sempre presente, a partir da 

preservação de elementos e fragmentos culturais memoráveis diversificados, que dizem 

respeito, sobretudo a identidade cultural. 

Existem variadas tipologias para designar o termo memória, cada categoria é utilizada 

a depender do contexto e da área em que a palavra esteja inserida. Pode-se remeter a memória 

como sendo do tipo: perceptiva, hábito, fluxo-de-duração pessoal, social ou histórica, 

biológica da espécie, artificial das máquinas (Id) e a memória individual, pertencente a cada 

sujeito social, independente de qualquer outro tipo de memória que este possa vir a ter.  

No entanto, o presente trabalho se atenta em discuti-la, numa perspectiva voltada para 

a memória social. Visto que a pesquisa estuda a revitalização de centros históricos, sendo 

esses lugares constituídos por uma importante diversidade cultural e atores sociais, que vão 

desde a comunidade local, aos visitantes, turistas e sujeitos que trabalham na localidade. Cada 

um, por sua vez, frequentando o espaço com uma finalidade diferente; assim, a memória 

acaba se dissipando.  

Desse modo, o mais adequado para este momento é abordá-la de forma mais complexa 

e diversa, por meio de seu aspecto social. Embora se subentenda que a memória social é 

ampla e traz em seu bojo também a ideia de memória coletiva. Pois, essas conceituações, 

apesar de apresentarem significados divergentes, têm muita proximidade entre si. A ideia de 

memória social está intimamente atrelada a de memória coletiva, e o que vai diferenciá-las é 

apenas o contexto que esteja sendo trabalhado. Chaui (Ib) fala que a memória social ou 

histórica: 
 
É fixada por uma sociedade por meio de mitos fundadores e de relatos, registros, 
documentos, monumentos, datas e nomes de pessoas, fatos e lugares que possuem 
significado para a vida coletiva. Executando-se os mitos, que são narrativas 
fabulosas do passado lendário de uma comunidade e portanto só existem na mente 
ou imaginação da coletividade, a memória social e histórica é objetiva, pois existe 
fora de nós, conservada em objetos (textos, monumentos, inscrições, instrumentos, 
ornamentos, obras de arte, etc. (p.141). 

 

 Já Duarte (2003, p. 307) conceitua memória coletiva como sendo “a memória da 

sociedade, da totalidade significativa em que se inscrevem e transcorrem as micromemórias 

pessoais, elos de uma cadeia maior”. Como nesta dissertação está se tratando de sujeitos 

diferenciados, a memória coletiva não seria a melhor alternativa, a não ser que se estive 

trabalhando com temáticas, como por exemplo, lidando exclusivamente com os moradores do 

centro histórico e sua relação com a localidade; ou lidando com vendedores ambulantes. 
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A memória, com o passar dos tempos, foi adquirindo importância e complexidade. 

Antes, poderia até ser sinônimo apenas de passado, mas hoje o termo está relacionado a vários 

fatores que fazem parte do nosso dia a dia. Le Goff (1996, p.426) acredita que o estudo da 

memória social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, 

relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento.  Isso se 

dá principalmente quando se pensa a memória no sentido de estudo histórico, suas 

transformações, seus significados, entre outros aspectos relacionados à sua trajetória, que 

deixam de ser entendida apenas como uma busca pelo que se passou e passa a adquirir 

sinônimo de continuidade, de fonte histórica. 

Nesse sentido, a memória é atribuída não só ao que rege a fatos passados, mas se torna 

um elemento valorativo, de uso simbólico, por contribuir com a perpetuação de processos 

históricos, possibilitando assim, a busca dos indivíduos pela sua identidade.  

Por isso que, na atualidade, a preservação do patrimônio está intrinsecamente ligada à 

questão da memória. Na verdade, desde que se iniciaram as primeiras práticas voltadas para a 

preservação dos monumentos, já se ouvia falar nessa atribuição da memória como condição 

de patrimônio. Nesse sentido, esclarece Santos (2011): 

 
É nos primórdios do cristianismo que se encontram as matizes do que hoje se 
denomina patrimônio cultural. Na Idade Média, o culto e a devoção a objetos 
sagrados, ou seja, a devoção às relíquias cristãs introduziu a concepção de que tais 
tesouros simbolizavam a presença de memória associada a prática social da religião, 
justificando a necessidade de preservá-las em espaços definidos, sejam templos, 
tumbas ou locais sagrados ( p.2). 

 
 Essas medidas vieram a se fortalecer ainda mais durante o século XVIII, a partir da 

Revolução Francesa, quando as ações destinadas a cuidar do patrimônio cultural se tornaram 

ferramentas consistentes, administradas pelo Estado.  

Nessa perspectiva, o patrimônio passou a fazer parte não apenas do Estado, mas dos 

próprios cidadãos; sendo visto como elemento representante da identidade nacional, assim, a 

necessidade de preservá-lo e resguardá-lo. Camargo (2002, p.59) enfatiza ao citar que “a 

noção de patrimônio se inseriu, portanto, no projeto mais amplo de construção de uma 

identidade nacional, e passou a servir ao processo de consolidação dos Estados-nações 

moderno”.  Inclusive, não só elementos religiosos se inseriram nesse processo, mas outros 

bens como monumentos, edificações antigas, obras de arte, etc. 

 Contudo, só a partir do século XX é que políticas mais consolidadas foram de fato 

desenvolvidas, no que diz respeito à preservação do patrimônio e à importância de sua 

transmissão no decorrer do tempo e da história. Porém, esse quadro se constituiu de forma 
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diferenciada dependendo da época e do lugar. No contexto brasileiro, por exemplo, a ideia de 

identidade nacional também se fez presente. Mas, qual a cultura que o Estado estava querendo 

perpetuar, de modo a ser difundida para futuras gerações? Porque a noção de brasilidade 

esteve a princípio associada a aspectos da cultura dominante e só o que a elite determinava 

como fazendo parte da cultura brasileira era valorizado. 

Durante a década de 1930, no Governo Vargas, a representatividade cultural brasileira 

esteve profundamente ligada à construção de uma memória nacional única, sem a inclusão de 

outros elementos culturais como fazendo parte da identidade brasileira. Deste modo, como se 

tratava de uma coletividade, a memória coletiva é que estava associada, neste caso, a 

identidade nacional. Santos (2011) cita que:  

 
[...] Ao se privilegiar a fixação de certos sentidos, as ações adotadas integraram os 
mecanismos de controle social, revelando a memória enquanto espaço e poder. No 
interior dos processos que a constituíram a ação do SPHAN e posteriormente do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN eram definidos o 
que a nação deveria lembrar, mas, sobretudo, o que deveria esquecer (p. 6). 
 
 

 Dentro dessa conjuntura, percebe-se que a memória se transformava em objeto de 

poder, a controle do governo, que determinava inclusive o que o indivíduo deveria lembrar. 

Constituindo, assim, a identidade nacional de acordo com os seus critérios. 

Esse cenário foi se modificando a medida que ocorriam  mudanças no governo e 

também com o surgimento de novas políticas e ações voltadas para a área cultural, bem como 

passaram a transformar a cultura no que tange a formação de novos conceitos, práticas e 

representatividade, entre outros atributos que ora resultaram em aspectos positivos, ora em 

aspectos negativos.  

Segundo Vannuchi (1999), esse quadro se constituiu da seguinte forma: no período 

que data a partir de 1946, percebe-se que a memória está inserida em outro panorama, 

diferente do que aconteceu na década de 1930. O Brasil passa a receber forte influência dos 

Estados Unidos, sobretudo, por intermédio dos meios de comunicação de massa. A cultura é 

vista como um bem industrial, o que põe em risco a integridade da memória nacional. Em 

contrapartida, vários aspectos pertencentes à cultura brasileira ganham destaque em cenário 

mundial, entre eles, a música, as artes, o cinema, o teatro, etc.  

A partir de 1964, com o golpe militar, começa uma nova fase na política cultural do 

país. Surgem novas entidades culturais, como o Conselho Federal de Cultura, o Departamento 

de Assuntos Culturais do MEC, o Programa de Ação Cultural, a Funarte. Porém, as diretrizes 

formuladas pela política cultural se baseavam em dois princípios fundamentais: a promoção 
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de uma unidade cultural falsa, que acobertava fortes desigualdades econômicas e sociais no 

país; e a defesa do patrimônio e da memória nacional, desconsiderando todo movimento de 

criação desses bens culturais, por meio da própria censura do Estado.   

Entretanto, a mídia e outros veículos de comunicação faziam com que esses bens 

fossem circulados, até porque, o Estado queria ampliar o mercado cultural. Mais do que isso, 

acabar com o analfabetismo, melhorar a qualificação profissional da mão de obra, com o 

intuito de mudar a cara do Brasil. Embora que, como expõe Vanucchi (Id) por meio de uma 

crítica relacionada ao governo, não era de interesse do Estado conscientizar a população 

brasileira, mas também seria complicado manter esses sujeitos fora de centro e longe de todo 

tipo de participação social.  

Apesar de o conceito de brasilidade ainda estar presente, outras forças começam a 

ganhar vozes e direitos, o que permite a inserção de novos bens fazendo parte da cultura e, 

portanto, da identidade e da memória nacional, principalmente a partir da década de 1980. 

Santos (2011) faz uma síntese de como se constituiu a trajetória do patrimônio dentro desse 

processo:  

 
Se, no início, a noção de patrimônio nacional estava intimamente ligada à 
necessidade de referências para a construção de uma identidade comum a um povo, 
que compartilha o mesmo território, ao longo dessa trajetória vêem-se duas novas 
concepções afirmarem-se. Primeiramente a noção de que no contexto nacional 
existem culturas diversas e plurais, ou seja, a ideia de que a nação brasileira 
comporta infinidade de culturas e a noção de que a cultura congrega bens materiais e 
imateriais (p. 9). 
 

Assim, a ideia de memória coletiva deu espaço à utilização da memória social, devido 

a um universo cultural que foi se consolidando no país. De acordo com Duarte (2003), no 

século XIX a necessidade de utilizar a expressão “memória social” veio à tona, com a 

finalidade de ressaltar o aspecto coletivo formado por todos os elementos individuais 

existentes. 

Por muito tempo, a memória coletiva foi considerada um instrumento de poder pelo 

Estado e por outros grupos dominantes em diversos lugares do mundo. Como enfatiza Le 

Goff (1996, p. 426) ao citar que: “[...] a memória coletiva foi posta em jogo de forma 

importante na luta das forças sociais de poder.”.  

Todavia, o mesmo autor conclui que “a memória, onde cresce a história, que por sua 

vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar 

de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.” 

(Id, p. 477), como ocorreu no Brasil durante alguns longos anos. 
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A questão da memória também se faz presente quando discutimos o patrimônio como 

sendo um bem econômico. Pelo menos é o que se vê nos discursos promovidos pelas políticas 

de preservação. O turismo entra em cena como um dos fenômenos que mais se apropria dos 

bens culturais para desenvolver suas atividades. A prática turística é considerada, inclusive 

uma ferramenta capaz de trazer benefícios para diversas localidades, a exemplo dos centros 

históricos. Nessa conjuntura, como pensar essa relação entre o patrimônio, a memória e o 

turismo? 

É preciso necessariamente compreender a importância de esses três elementos estarem 

inter-relacionados e, por meio de exemplos, pontuar alguns questionamentos para que se 

possa ter uma dimensão maior do tema. Assim, consequentemente, pode-se debatê-lo com 

mais propriedade. 

Pode-se falar da relação entre turismo e patrimônio no Brasil, enquanto medidas 

políticas, principalmente a partir da década de 30, durante o governo Vargas. Várias ações 

foram desenvolvidas nesse sentido, como forma de ampliar a quantidade de atrativos 

turísticos, tendo no patrimônio cultural suas maiores ofertas, a exemplo de igrejas e museus. 

Porém, tratava-se de um turismo limitado, voltado para a elite, ficando a maior parte da 

população brasileira sem acesso a essa atividade (CAMARGO, 2002). 

Com a evolução dos produtos e serviços turísticos e a criação de novas medidas 

direcionadas ao turismo e patrimônio, expandiu-se ainda mais o leque de atrativos turísticos 

no país. As intervenções urbanas propiciaram aos centros históricos implantação de atividades 

ligadas ao turismo cultural, fazendo da cultura e do turismo fontes de renda e de emprego, 

bem como apontando este último como um elemento essencial para auxiliar na preservação 

dos bens patrimoniais. 

Para Magaldi (1992) em compensação, as cidades brasileiras inseridas nessa ideia de 

progresso e urbanização, passaram a destruir parte do seu passado de modo a configurar esses 

lugares com um novo olhar, agora com uma visão contemporânea. Existia certa preocupação, 

por parte dos estudiosos, com relação à falta de estrutura dos órgãos públicos de preservação e 

planejamento urbano e no que diz respeito a conciliar essas mudanças relacionadas entre o 

“novo” e o “antigo”. Por mais que já existisse a consciência de preservação do patrimônio 

antigo, por trás estava presente uma força dominante, que era, justamente, a de modernização 

dos núcleos urbanos. 

 É impossível pensar essas revitalizações nos centros históricos sem a presença de uma 

política consistente que equilibre os anseios e desejos dos vários atores que constituem esse 

processo, bem como daqueles sujeitos que, na maioria das vezes, encontram-se excluídos 



69 
 

dessas participações. Além disso, é necessário lembrar ainda da importância de considerar o 

passado, elemento no qual reside a memória social e identidade cultural das pessoas que 

viveram ou que ainda permanecem nesses ambientes. Como esclarece Magaldi (Id): 

 
A cidade guarda em si as cicatrizes de vários momentos diferentes de luta: as 
teimosas marcas de uma memória inscrita nas pedras do calçamento, os 
monumentos aos sucessivos vendedores, os rastros de um passado que 
permanentemente se tenta ocultar ou maquiar. É sabido que, ao longo da história, a 
luta pela construção de uma memória social passou pela tentativa de julgar o 
passado, visto sempre como inferior ao presente – e estas tentativas se concretizaram 
fisicamente nos procedimentos de destruir e edificar (p. 21). 

 
 

Como se pôde observar, a relação existente entre turismo, memória e patrimônio 

cultural apresenta abordagens bastante complexas e tomadas por diversos desafios. É 

necessário desde o princípio levar em consideração esses três elementos quando se fala em 

preservação do patrimônio cultural, revitalização de áreas históricas, entre outros termos que 

estão intimamente ligados a esses fenômenos. Pois, se as mudanças ocorridas nos centros 

históricos, no que se refere à atividade turística, não tiverem como pressuposto fundamental a 

memória do lugar, possivelmente os resultados não serão satisfatórios pelo menos para a 

maioria dos envolvidos e não estarão de acordo com o que prega os princípios do 

desenvolvimento sustentável17. 

A memória se caracteriza como um fator fundamental para auxiliar a busca pela 

identidade cultural. Mais do que isso, ela pode incentivar a sociedade a dar valor aos seus 

bens históricos e culturais. Barretto (2006, p. 47) cita que “além da questão identitária, a 

recuperação da memória leva ao conhecimento do patrimônio e, este, à sua valorização por 

parte dos próprios habitantes do local”, e consequentemente, dos visitantes.   

Existe uma série de bens patrimoniais considerados atrativos turísticos que trazem em 

seu contexto a presença da memória histórica de algum lugar, a saber: monumentos, 

edificações antigas, espaços públicos, pessoas – consideradas patrimônio vivo, que 

transmitem os fatos passados por intermédio da oralidade, manifestações culturais, festas, 

celebrações religiosas, artesanato, vestuário, gastronomia, entre outros.  

Esse fator é fundamental, pois a partir do momento em que um bem está sendo 

preservado, de modo a manter a integridade de sua memória histórica, pode ser utilizado pelo 

                                                
17 Desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo responder à problemática 
da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente 
prudente dos recursos  (SACH, 2002, p.57). Porém se acrescentam ainda as questões culturais, ambientais e 
políticas como fazendo parte desse processo. 
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turismo. E assim, proporcionar aos visitantes e moradores da localidade o contato com o 

processo histórico que aconteceu naquele espaço, contribuindo, desta forma, para que o bem 

cultural seja lembrado futuramente. 

Como exemplo disso, podemos citar o Antigo Hotel Globo, localizado no Centro 

Histórico de João Pessoa. Antes de passar pelo processo de restauração/revitalização e ser 

aberto ao público, não mais como hotel e sim como memorial, o antigo hotel estava com 

sérios problemas que passaram a interferir na estrutura e na estética do espaço. O local 

também apresentava características originais de quando o hotel foi construído, mas que 

precisavam passar por melhorias.  

Após passar pela reforma, muita coisa mudou, a exemplo do jardim. Mas, neste caso, 

as mudanças ocorridas no jardim eram necessárias, para que o ambiente proporcionasse 

melhores condições de uso. 

Para quem conheceu o hotel antes de ser revitalizado e passa a visitá-lo atualmente, 

surpreende-se com as mudanças ocorridas no lugar e, com certeza, isso invoca na mente as 

lembranças de como era o antigo hotel. Pode-se observar isso por meio de algumas imagens. 

A figura 2 representa uma foto antiga do jardim do antigo Hotel e a figura 3 representa uma 

foto do mesmo jardim, mas depois de ter sido restaurado/revitalizado.  

 

 
FIGURA 2: Jardim do Antigo Hotel Globo, antes do processo de restauração/revitalização 

Fonte: Comissão Permanente do Centro Histórico de João Pessoa, 1988. 
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FIGURA 3: Jardim do Antigo Hotel Globo, depois do processo de restauração/revitalização 

Fonte: Fernanda Rocha, 2009.  

 

O próprio acervo existente dentro do memorial apresenta painéis mostrando passo a 

passo as reformas que aconteceram no lugar. Para quem não teve a oportunidade de conhecê-

lo antes da reforma, pode, por intermédio de figuras, observar como era antes o jardim e como 

ficou depois. E assim, praticar o exercício da memória, por meio da influência do passado no 

presente, que refletirá no futuro. 

É preciso entender que as distintas formas de uso e de ocupação turística de centros 

históricos obtiveram resultados diferenciados dependendo do lugar. A partir do momento em 

que a revitalização desses espaços utilizou como base o desenvolvimento do turismo, as 

influências e os interesses estiveram relacionados a expectativas adversas, advindas de vários 

sujeitos presentes nessa dinâmica. 

Apesar da questão da memória ser citada, seja nos projetos, nos discursos, nas ações, 

verifica-se que na prática nem sempre o esperado acontece. Por meio da memória e da 

formação da identidade, o turismo cultural surge com a expectativa de preservar a cultura e 

transformá-la num produto turístico (BATISTA, 2005). Mas, no que se refere a este assunto, 

Barretto (2006) esclarece que estudiosos e comunidades acadêmicas criticam a forma pela 

qual os bens culturais são preservados. Esses profissionais e especialistas argumentam que a 

preservação é uma exigência do mercado turístico e que os locais, principalmente bairros em 

processo de revitalização, estão perdendo a autenticidade e se tornando apenas bens de 

consumo. 

Diversas entidades, órgãos e sujeitos sociais utilizam o legado cultural turisticamente, 

visando apenas fins lucrativos e sem se preocuparem realmente com a preservação do bem 
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cultural. No Brasil, vários lugares apresentam essas características. Mas tudo vai depender da 

forma que a atividade for executada. Se houver um trabalho adequado, que procure promover 

o bem comum, o turismo terá um papel fundamental na preservação e valorização do 

patrimônio cultural e, sobretudo, vai procurar assegurar às gerações futuras o acesso à 

memória. 

Todavia, na atualidade, o turismo tem provocado mais impactos negativos do que 

positivos. Isso ocorre, geralmente, devido à falta de planejamento consistente, bem como por 

conta de outros problemas, como, por exemplo, os profissionais da área que deveriam ter uma 

participação ativa nos órgãos públicos destinados a atividade e que raramente o têm. O 

aspecto econômico acaba se sobrepondo aos demais âmbitos, sejam eles: social, cultural ou 

ambiental. Dessa maneira, considerando o patrimônio apenas como um bem de consumo e 

beneficiando um número reduzido de sujeitos. A revitalização, que deveria proporcionar 

melhorias para os centros históricos e para as pessoas que ali habitam, acaba trazendo 

consequências insatisfatórias, o que provoca sérios danos aos bens patrimoniais como um 

todo. 

  Batista (2005) comenta que a memória e a identidade são elementos essenciais na 

busca pelo desenvolvimento do turismo cultural. Quando esses subsídios não estão presentes, 

o turismo deixa de ser visto como um fenômeno que contribui com a preservação do 

patrimônio e passa a ser considerado um vilão.  

Acreditamos que atualmente o desafio é pensar numa nova forma de unir o turismo, a 

memória e o patrimônio de maneira adequada, para que a atividade turística passe a colaborar 

realmente com a preservação do patrimônio cultural. Para isso, é necessário que os três 

elementos mantenham uma relação harmônica entre si e com todos os agentes envolvidos 

nesse processo, seja órgãos públicos, entidades privadas, sociedade civil, ONG´s, comunidade 

acadêmica, moradores de áreas históricas, entre outros. E também é necessário que a atividade 

turística seja acompanhada de um planejamento sistemático, de modo a beneficiar todos os 

âmbitos econômico, social, cultural e ambiental da mesma forma. 

 

2.2 TURISMO CULTURAL: CONCEITOS, TENDÊNCIA E DESAFIOS 
 
 

Antes de começarmos a debater sobre o turismo cultural, é necessário entender como 

aconteceu a relação entre turismo e cultura e o caminho pelo qual esses dois fenômenos 

percorreram até que pudessem, de fato, solidificar-se. 
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Pode-se estabelecer a origem da relação turismo e cultura desde o grand tour europeu, 

datado a partir do século XVII, e que se caracterizava como sendo as viagens culturais feitas 

pelos jovens aristocratas ingleses para concluir seus estudos. Geralmente, essas viagens 

duravam em média três anos e caso os jovens não participassem, é como se não tivessem 

completado sua formação educacional.  

O Renascimento18 europeu foi o grande responsável por impulsionar essa tendência, 

ao favorecer o desejo de se descobrir, conhecer e aprender novas culturas (REJOWSKI, 

2005). Camargo esclarece que se dedicar às atividades superiores da cultura era algo 

necessário e o “ócio com dignidade” um atributo, uma distinção e uma representação social 

(2002, p.40). Essas atividades não eram destinadas a todos da sociedade, apenas os jovens da 

alta sociedade da época tinham oportunidades de participar, de acordo com os critérios 

estabelecidos. 

Camargo (Id) cita que o Renascimento, ao retomar o interesse pela literatura clássica, 

fez com que a língua latina se tornasse um fator fundamental e indispensável nos estudos dos 

jovens, sendo considerada a língua da cultura e da arte. Era fundamental que os jovens 

aprendessem o latim. Ao estudar obras de autores conhecidos, é como se eles pudessem 

identificá-las nos monumentos visitados durante o grand tour.   

Ainda em relação ao Renascimento, nota-se como este período foi importante no 

sentido de fazer com que aflorasse nos indivíduos o desejo de explorar e de conhecer outras 

culturas por intermédio da aprendizagem. Isso incentivou o deslocamento e o 

desenvolvimento das viagens, que davam por intermédio de navios movidos à vela e quando 

chegavam ao continente os viajantes tinham que completar o percurso a pé, ou a cavalo.  

Os jovens viajantes eram homens na faixa etária dos vinte e poucos anos. Os homens 

mais velhos não podiam participar, pois o percurso era bastante cansativo e as mulheres 

também não o podiam fazer pelo fato de se ter pouca segurança, pondo em risco até a própria 

virgindade (REJOWSKI, 2005). 

Neste sentido, é possível afirmar que as viagens eram bastante rudimentares. Os 

viajantes estavam submetidos a condições precárias de transportes, alimentação, hospedagens 

e, até mesmo, de segurança. Contudo, só a partir do século XVIII, por meio da Revolução 

                                                
18 É comumente aplicado à civilização européia que se desenvolveu entre 1300 e 1650. Além de reviver a antiga 
cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, 
da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi sem dúvida o móvel 
desse progresso e se tornou o próprio espírito do Renascimento. Trata-se de uma volta deliberada que propunha a 
ressurreição consciente (o renascimento) do passado, considerado agora como fonte de inspiração e modelo de 
civilização. Num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem (Humanismo) e da 
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Industrial, é que houve uma melhora gradativa nos aspectos ligados as viagens, devido às 

transformações econômicas e sociais que se desenvolveram na época.   

Os jovens eram acompanhados por seus preceptores, homens que deveriam ser 

dotados de conhecimentos, para que ao chegar num local, pudessem passar toda a informação 

a respeito da cidade visitada. Os principais destinos que eles percorriam era a França, 

Alemanha, Itália e Países Baixos (BARRETTO, 2005).  

De acordo com Camargo (2002), o grand tour foi bastante criticado por alguns 

filósofos, pois costumavam dizer que os jovens ao fazerem essas viagens poderiam colocar 

em risco seus costumes ou, até mesmo, perdê-los diante de tantos hábitos diferentes dos seus. 

Outros sujeitos criticavam por achar que a viagens não educavam, mas só traziam vícios. Já os 

que defendiam as viagens, relatavam que eram necessárias para que os jovens pudessem 

realmente observar na prática o que havia sido estudado a respeito da cultura de outros povos. 

 É neste sentido que Barretto (2005, p. 50) ainda esclarece, “[...] eles entendiam que os 

jovens voltariam enriquecidos para exercer cargos políticos e que poderiam transformar a 

Inglaterra, país conhecido como terra do comércio, em terra das artes e das letras”. 

As viagens aumentaram, passando a ser vivenciadas por um grande número de pessoas 

pertencentes à burguesia inglesa que viajavam por todo o continente europeu. No entanto, o 

grand tour se tornou não apenas uma viagem de aprendizado, mas também de diversão, sendo 

interrompido em 1789 por consequência da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas 

(REJOWSKI, 2005). 

Contudo, as viagens posteriormente continuaram, pois passaram a utilizar outros 

percursos também, tornando-se comum não apenas para os aristocratas ingleses, mas para 

todos do continente europeu. Outras opções de lazer já estavam sendo exploradas. 

Diversificava-se a demanda de atrativos culturais e se acentuava uma busca por atividades 

consideradas mundanas (na época), como: balneários voltados para tratamentos terapêuticos, 

spas, jogos esportivos, cafés, bailes, exposições, entre outros atrativos que modificaram de 

forma significativa a rotina desses sujeitos. 

Assim, é possível concluir que mesmo não sendo consideradas como turísticas, as 

viagens já apresentavam formatos que posteriormente vieram a compor os vários segmentos 

que hoje constituem o turismo, observados por meio da cultura, diversão, saúde, negócios, etc.  

Nesse sentido, o grand tour pode ser considerado de extrema importância, pois 

proporcionou o entendimento dos antecedentes que deram origem ao turismo cultural. Mais 

                                                                                                                                                   
natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. 
Disponível em: <http://www.historiadaarte.com.br/renascimento.html>.  Acesso em: 27/05/10. 
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que isso, mostrou que os monumentos históricos eram vistos como atrativos e deveriam ser 

visitados, para que os jovens pudessem, por meio dessas visitações, adquirir um conhecimento 

mais aprofundado da história e dos acontecimentos marcantes e pertencentes a vários lugares.  

A própria memória, apesar de não ser citada nesse momento, fez-se presente. O 

objetivo dessas viagens, pelo menos a princípio, era o de transmitir os fatos históricos para 

esses visitantes, por intermédio de instrumentos atrelados não apenas a lembrança, mas a 

representatividade. Ao visitar os monumentos, era como se os jovens pudessem relembrar os 

autores e suas obras estudados em sala de aula e suas contribuições para a área cultural, bem 

como trabalhar o exercício de memória representativa. Essas práticas vieram a colaborar para 

a consolidação do que hoje se considera como sendo o fenômeno turístico. 

Com o passar dos anos, depois do chamado grand tour, as transformações que 

ocorreram em âmbito mundial, no que se refere aos aspectos econômico, social e tecnológico, 

deram suporte para que o turismo tornasse uma atividade consolidada.  

Essas mudanças contribuíram para melhorar a qualidade dos produtos e serviços, 

necessários para influenciar o aumento no número de viagens. Podemos citar como melhorias: 

o aprimoramento do sistema de transportes, a exemplo da invenção do avião, o que veio a 

facilitar e tornar as viagens mais rápidas; melhorias no sistema de comunicação; a oferta de 

produtos que cresceu consideravelmente; a implantação de meios de hospedagem de 

categorias altamente sofisticadas, entre outros subsídios que favoreceram o crescimento da 

atividade. 

Devido à sua complexidade, o turismo passou a abranger diversas áreas do 

conhecimento. Pelo seu caráter inter-multidisciplinar, é constituído por diversificados 

segmentos, como: o turismo de aventura, o ecoturismo, o turismo de “sol e mar”, o turismo de 

negócios, o turismo de eventos, o turismo religioso, o turismo rural, o turismo cultural, entre 

outros.  

O turismo cultural, segmento turístico principal deste trabalho, “compreende as 

atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do 

patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 

culturais e imateriais da cultura” (BRASIL, 2006, p. 10).  

É possível que o turismo cultural ainda não tenha se desenvolvido o bastante 

comparado a outros segmentos do turismo, mas é um fenômeno que vem apresentando taxas 

consideráveis de crescimento.  

De acordo com Barretto (2006), uma pesquisa realizada no ano de 1980 com alguns 

turistas norte-americanos que estavam indo viajar a Europa, mostrava que apenas 48% desses 
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turistas tinham por finalidade conhecer outra cultura, enquanto as demais porcentagens se 

referiam aos outros tipos de motivações. Diferentemente desses resultados, uma pesquisa 

realizada dez anos depois, (Id) apresentava que 88% dos turistas tinham por finalidade 

conhecer outra cultura, o que confirma o interesse e o crescimento da procura por esse tipo de 

turismo. Em relação a este assunto, Castrogiovanni cita que o turismo cultural: 

 
Era, até bem pouco tempo, apenas uma das segmentações pelas quais os teóricos e 
estatísticos procuram qualificar as diferentes motivações nos deslocamentos das 
pessoas. Hoje, o fator cultural ganhou novos espaços de práticas e teorizações, 
estando presente nos projetos turísticos tanto na sua concepção inicial, no 
planejamento, como nos desdobramentos da gestão e do marketing turístico (2001, 
p. 34).  

 

O turismo cultural é um segmento que tende a crescer ainda mais, pois compreende 

uma infinidade de aspectos passíveis de serem utilizados como atrativos, o que contribui para 

o desenvolvimento da atividade turística. Entre eles, destacam-se os monumentos históricos, a 

gastronomia, o vestuário, a dança, a música, a literatura, as manifestações populares, os 

eventos, enfim, tudo que constitui os hábitos e as tradições de um determinado grupo. 

Segundo o MTUR – Ministério do Turismo (BRASIL, 2006, p.15), são considerados os 

principais atrativos do turismo cultural: 

 Sítios históricos – centros históricos, quilombos; 

 Edificações especiais – arquitetura, ruínas; 

 Obras de arte; 

 Espaços e instituições culturais – museus, casas de cultura; 

 Festas, festivais e celebrações locais; 

 Gastronomia típica; 

 Artesanato e produtos típicos; 

 Música, dança, teatro, cinema; 

 Feiras e Mercados tradicionais; 

 Saberes e Fazeres – causos, trabalhos manuais; 

 Realizações artísticas – exposições, ateliês; 

 Eventos programados – feiras e outras realizações artísticas, culturais, 

gastronômicas; 

 Outros que se enquadrem na temática cultural.  
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Ainda em relação aos atrativos, Beni (2006) considera como sendo os bens culturais 

que podem ser utilizados pelo turismo: o acervo dos monumentos históricos e o registro dos 

legados que expressam os valores da sociedade; os museus e as galerias de arte; as 

manifestações populares de caráter religioso e profano; a cultura popular, entre outros. 

Compreende-se, dessa forma, que existe um número considerável de opções que 

podem ser utilizadas pelo turismo cultural. Este se for bem planejado, poderá contribuir de 

determinadas formas para melhorar a qualidade de vida da sociedade, principalmente no que 

se refere aos fatores econômico, social, cultural e ambiental. Como cita Figueiredo: 

 
Dentre as modalidades de turismo existentes, o turismo cultural aparece como uma 
das estratégias de desenvolvimento sustentável, na medida em que há uma 
preocupação em aliar desenvolvimento econômico com a melhoria da qualidade de 
vida, saúde, emprego, segurança, preservação do meio ambiente e o respeito à 
diversidade (2005, p.46). 

 

Alguns autores enfatizam a importância do turismo cultural e seus possíveis 

benefícios, caso seja desenvolvido adequadamente num determinado local. De acordo com 

Simão: 

 
O turismo pode consolidar-se como canal de aproximação entre as pessoas e meio de 
enriquecimento cultural, condicionado ao reconhecimento da cultura autóctone e sua 
integração da forma mais adequada na oferta turística, mitigando impactos que 
surgem no contato entre pessoas diferentes e nas possíveis formas de dominação 
cultural (2001, p.74). 

 

Segundo Ruschmann (2005) são considerados como resultados favoráveis do turismo 

cultural: a valorização do artesanato19, que por meio do turismo, algumas comunidades 

passaram a valorizar a própria cultura; o orgulho étnico e a valorização e preservação do 

patrimônio histórico-cultural, entre outros. 

O turismo cultural também é considerado um elemento importante porque pode ser 

identificado em outros tipos de turismo (CASTROGIOVANNI, 2001). Por exemplo: ao se 

fazer um passeio por trilhas em algum parque ecológico – levando em consideração que o 

ecoturismo ou o turismo de aventura seja a principal motivação do turista –, o visitante, além 

de ter contato com a natureza, pode interagir com os moradores do local, conhecendo um 

pouco de seus costumes, crenças, tradições, provando de sua culinária, etc. Ainda 

Castrogiovanni (Id) enfatiza isto ao dizer que: 

                                                
19 Existem localidades que se tornaram atrativos turísticos e devido a isso, conseguiram revitalizar o artesanato 
local que estava em processo de extinção, bem como investir na valorização da herança cultural. 
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Os técnicos reconhecem que a presença do apelo cultural se ampliou e está presente 
desde o dito turismo de negócios às contemporâneas propostas de turismo ecológico. 
Porque diferentes categorias de turistas, ao viajar, consomem gastronomia, 
artesanato, espetáculos artísticos, discos, livros, enfim, cultivam o hábito saudável 
de ser, fundamentalmente viajantes com inquietações e desejos de consumo que vão 
muito além dos produtos industrializados tradicionais (p.34).  

 

É um dos tipos de turismo que menos sofre com os fenômenos naturais que podem 

interferir no funcionamento da atividade como um todo e, também, seu mercado pode atender 

a uma ampla variedade de turistas, como crianças, idosos, deficientes, entre outros (PIRES, 

2002; DIAS, 2008), podendo atender também classes sociais menos favorecidas, não 

acontecendo o mesmo com outros tipos de turismo. 

De acordo com Barretto (2006, p.29) “o turismo com base no legado cultural é aquele 

que tem como principal atrativo o patrimônio cultural”. Sabe-se de fato que os centros 

históricos das cidades são lugares que abrigam um riquíssimo e complexo patrimônio cultural, 

o que propicia que sejam atingidos por impactos negativos em maior magnitude, caso não 

recebam os devidos cuidados.  

Desta forma, preferimos tomar como exemplos os centros históricos para analisar os 

fatores positivos que o desenvolvimento do turismo cultural pode proporcionar para esses 

lugares, que ainda são bastante desvalorizados por parte da sociedade. 

Em se tratando deste assunto, Barretto (Id) cita exemplos de cidades históricas que 

poderiam ter desaparecido, caso o turismo cultural não tivesse sido implantado nesses locais, 

perdendo toda autenticidade e história para serem transformadas em cidades modernas, 

devido às exigências da globalização. Também há exemplos de bairros que foram 

revitalizados para serem utilizados pela atividade turística, o que permitiu a conservação e a 

valorização destes lugares. 

Segundo Barretto (Ib): 

 
A reutilização de velhos prédios e mesmo armazéns com finalidade cultural ou 
recreativa, para o lazer da população local ou dos turistas, e a aquisição dessas casas 
para moradia, por intelectuais ou pessoas que procuram um contato com o passado, 
levam a uma valorização do local [...]. (p. 34). 

 

Assim, podemos dizer que o turismo cultural é capaz de transformar positivamente os 

centros históricos, fazendo com que tenham outro sentido no que se refere à sua preservação e 

à sua valorização, passando a ter utilidade na vida da comunidade e dos turistas. 
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 Para tanto, faz-se necessário que os atrativos culturais sejam utilizados por atividades 

bem elaboradas e que estejam de acordo com a realidade de cada local, de modo a beneficiar 

os âmbitos econômico, social, cultural e ambiental de forma equilibrada. Sempre focam-se 

nesses âmbitos, porque todos eles fazem parte da atividade turística como um todo, 

independente do segmento turístico que está sendo abordado. 

É impossível falar de turismo sem inserir esses elementos no contexto, pois os 

impactos20 positivos e negativos que a atividade provoca estão intimamente relacionados a 

esses aspectos e podem refletir em sua dinâmica de forma bastante acentuada. 

 Quando se pensa em centros históricos, a atividade turística desenvolvida nesses 

espaços pode trazer consequências positivas como negativas, no que se remete aos campos 

econômico, social, ambiental e cultural. Assim, seguindo essa ordem, e baseado nos estudos 

de Camargo (2009) e Dias (2008), procuramos discutir sobre cada termo citado, no intuito de 

compreender com mais precisão esses elementos e as características que o constituem. 

Econômico – o turismo é considerado por muitos estudiosos como uma atividade 

essencialmente econômica. Os recursos financeiros é que movem o fenômeno turístico. 

Geralmente quem desenvolve a atividade quer também um retorno financeiro, na maioria das 

vezes, imediato. Quando esse retorno beneficia vários sujeitos, o turismo pode trazer 

resultados positivos de grande magnitude, mas quando os benefícios são voltados apenas para 

uma pequena parte dos envolvidos, o turismo pode causar inúmeros efeitos negativos. 

Têm-se como efeitos econômicos positivos: geração de emprego; fomento de outras 

atividades econômicas; equilíbrio do balanço de pagamento nacional; efeito multiplicador, 

etc. 

E como impactos econômicos negativos: sazonalidade; aumento do custo de vida; 

dependência econômica; aspectos econômicos que se tornam mais importantes que os demais; 

desemprego; especulação imobiliária; desarticulação das atividades tradicionais; 

transformação na estrutura de trabalho, etc. 

Social – O turismo é um fenômeno que envolve trocas sociais a todo o momento, seja 

de turistas entre si, com a comunidade anfitriã, com as pessoas que trabalham diretamente 

com a atividade; bem como, da comunidade local com as pessoas envolvidas com a atividade. 

Essas relações podem acarretar consequências negativas ou positivas, dependendo da forma 

que essas trocas aconteçam.  

                                                
20 Os impactos turísticos são mudanças, direta ou indireta, provocadas pela atividade turística na sociedade 
anfitriã, nos visitantes ou no território. Essas mudanças podem ser de ordem econômica, podem afetar o meio 
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Como impactos positivos do turismo no âmbito social, destacam-se: inclusão social – 

por intermédio de projetos, como trabalhos que envolvem a educação patrimonial, a educação 

turística e ambiental, inserção da comunidade local na atividade turística, entre outros; melhor 

qualidade de vida; melhoria na infraestrutura; investimento em segurança pública e na 

educação: por intermédio de qualificações e capacitações; criação de projetos sociais; 

aumento da autoestima local; entre outros itens. 

Impactos sociais negativos: exclusão social, na medida em que o turismo só beneficia 

uma pequena parte da população, no que se refere à oferta de empregos e distribuição de 

renda, e também quando pensamos nos aspectos relacionados ao lazer, que fica restrito 

também a pequenos grupos; proliferação de drogas, de prostituição e de violência; turismo 

sexual; doenças; poluição sonora e visual; atritos causados pelas diferenças sociais; grande 

contingente de pessoas localizadas num mesmo espaço, causando desconforto e efeitos 

negativos para a estrutura do lugar; modificação nos padrões de consumo; etnocentrismo; 

imitação dos comportamentos sociais, etc. 

Ambiental – O turismo, para desenvolver suas atividades, apropria-se do meio 

ambiente como um todo. Seja o ambiente natural, como praias, lagos, rios, florestas, 

cachoeiras; ou o ambiente artificial, composto por moradias, ruas, praças, largos, como é o 

caso de centros históricos, por exemplo. Dependendo de como o turismo utilize esses 

ambientes, as consequências podem ser de caráter negativo ou positivo. 

Os principais impactos positivos relacionados ao meio ambiente seriam: conservação 

de áreas naturais; práticas de turismo alternativo: ecoturismo e turismo rural; criação de áreas 

de proteção ambiental; capacidade de carga, que leva em consideração a estrutura e a 

capacidade do ambiente; proteção de espécies da fauna e da flora; projetos socioambientais: 

como trabalhos de educação ambiental; empresas que desenvolvem alternativas sustentáveis, 

como a energia verde, etc. 

Entre os efeitos ambientais negativos estão poluição do ar, rios, lagos e praias; 

poluição da paisagem; acumulação de lixo e esgoto em lugares impróprios; destruição da 

fauna e da flora; destruição do solo; florestas derrubadas para a construção de 

empreendimentos turísticos; desequilíbrio ambiental: captura de espécies animais e vegetais; 

aumento do consumo de água e energia em alta temporada; grande contingente de pessoas 

num único ambiente, sem respeitar o limite da área, etc. 

                                                                                                                                                   
ambiente ou as pessoas. E podem ser negativas ou positivas, dependendo das partes envolvidas (CAMARGO, 
2009, p. 69). 
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Cultural - A cultura é um dos elementos que mais chama a atenção do turista quando 

este viaja a procura de lazer. Devido à diversidade cultural existente no mundo inteiro, as 

pessoas sentem essa necessidade de buscar e de conhecer culturas diferentes, exóticas; caso a 

atividade turística não venha acompanhada de um bom planejamento e de uma articulação 

consolidada com as políticas da cultura e do patrimônio, a tendência é ocorrer diversos 

impactos negativos à cultura anfitriã. Mas se for desenvolvido um trabalho adequado, que 

leve em consideração todos os aspectos citados anteriormente, a tendência é que a cultura seja 

protegida e valorizada. 

Como impactos culturais positivos, têm-se preservação do patrimônio cultural; 

valorização da cultura local: artesanato e survenirs; dança; música; culinária; rituais; 

celebrações; festas; fortalecimento de hábitos ou costumes que haviam se perdido; 

fortalecimento da identidade sociocultural; incentivo a prática de exercício da memória 

coletiva e social; revitalização de centros históricos, proporcionando aberturas de museus, 

centros culturais, lojas, realização de eventos diversos; criação de projetos culturais: como 

trabalhos voltados para a educação patrimonial, entre outros. 

Já os impactos culturais negativos podem ser: descaracterização da cultura local, 

devido à forte comercialização induzida pela atividade turística; visitação conturbada; 

aculturação causada pela relação entre culturas diferentes; modificação dos valores culturais; 

datas de eventos alteradas para atender a demanda turística; perda de culturas tradicionais, tais 

como: cultura da pesca, do artesanato, da produção de redes, da gastronomia; mudança radical 

no modo de vida local; modificações ocasionadas em vários atrativos culturais, em que não há 

uma preocupação em manter a memória histórica e social desses espaços; lugares que são 

transformados em cenários teatralizados para representar algo que não é autêntico, entre 

outros subsídios. 

Embora os livros voltados para essa temática não tenham o costume de incluir o 

âmbito político como elemento importante dentro dessa conjuntura, percebemos que o aspecto 

político também é responsável por causar efeitos positivos e negativos, pois a atividade 

turística para ser desenvolvida depende de ações de cunho político, e caso essas práticas não 

forem planejadas e executadas da melhor forma, bem como, não procurem ter ligações com 

outras áreas que o turismo acaba se apropriando, diversos fatores desagradáveis surgirão 

como resultados. 

Como exemplo, abordamos os centros históricos, que nessa perspectiva abrangem 

inúmeros elementos que podem receber influências positivas e negativas dos campos 
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econômico, social, cultural e ambiental, por causa da complexidade de atrativos turísticos que 

constituem esses espaços. 

O desafio de desenvolver a atividade turística no centro histórico diz respeito, 

sobretudo, a sustentabilidade do fenômeno e a sua relação com os aspectos que são 

considerados atrativos.  

Dessa forma, procuramos falar a respeito do centro histórico, mas com um olhar 

voltado para a arquitetura e o espaço, e como esses dois elementos estão relacionados com o 

patrimônio, a memória e o turismo.  

 Existem situações em que as entidades responsáveis pelo desenvolvimento do 

turismo, a depender do contexto, podem utilizar esses conjuntos meramente com intenções de 

consumo. Assim, deixam de respeitar os limites de cada atrativo, de se preocuparem com a 

preservação dos monumentos, com os moradores locais, com os sujeitos que trabalham no 

centro histórico, com a história e a memória do lugar, entre outros subsídios identificados 

como fazendo parte do conjunto centro histórico. 

Dessa forma, é preciso mostrar que não só o turismo e as instituições ligadas ao 

turismo podem provocar danos ao patrimônio, mas a própria comunidade local, os visitantes e 

os turistas também podem causar efeitos negativos, se não procurarem manter uma relação 

sustentável e equilibrada com o ambiente como um todo. 

É necessário observar também as áreas dos centros históricos que não são atrativos 

turísticos, de modo a analisar os investimentos, as relações de troca entre o ambiente turístico 

e o não turístico, entre outros elementos. 

  

2.2.1 Espaço e Arquitetura 

 

 Os centros históricos apresentam em sua constituição espacial e territorial elementos 

de grande relevância que merecem atenção especial por parte dos órgãos e sujeitos envolvidos 

com o turismo, entre eles, estudiosos da área. Segundo Portuguez (2004, p. 3): 

 
Trata-se de um conjunto de ambientes construído em diferentes tempos históricos, 
cujas necessidades humanas eram bem distintas das atuais, de modo que as formas 
urbanas, na atualidade, chamam a atenção, tanto pelo seu caráter funcional original, 
quanto por sua aparência, que difere do modo de viver da sociedade pós-moderna, 
na qual o mundo de hoje se insere. 

 

Nesse sentido, pensar o centro histórico como lugar turístico, é ter uma concepção para 

além da arquitetura. Isso envolve o espaço responsável por abranger traços culturais, sociais e 
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ambientais de processos históricos que se configurou em diferentes ambientes que fazem 

parte dos centros históricos como um todo. 

Sempre focamos nessa necessidade de ter em mente a forma adequada de se apropriar 

desses espaços e da arquitetura dos centros históricos, seja pelo viés turístico ou por outro tipo 

de atividade ligada ao sistema econômico e globalizado. Pois, como expõe Portuguez (Id): 
Para cada grupo, há uma forma social, uma pauta religiosa, uma construção de 
linguagens simbólicas e muitas outras medicações que permitiram transformar 
gradativamente o espaço em um acúmulo de formas muito características, que, na 
atualidade, contracenam com o mundo pós-moderno, numa relação não 
necessariamente harmônica, porém com possibilidades de apropriação e manejos 
lucrativos por meio de atividades diversas, como o turismo, por exemplo (p. 4). 

 

Portuguez (Ib), de certa forma, faz uma crítica a essas atividades que acabam se 

instalando nos centros históricos, e com razão. É preciso assegurar a esses espaços a memória 

histórica e social do lugar, podendo até haver uma ligação harmônica entre o novo e o velho, 

contanto que os fatos passados sejam preservados, principalmente os que são entendidos e 

reconhecidos como identidade cultural de um povo. 

Quando se fala em espaço, esse termo pode ter vários significados dependendo do 

contexto e da área no qual estiver inserido. Segundo Corrêa (2001) no Novo Dicionário 

Aurélio, existem 12 acepções acerca da palavra espaço. Ou seja, é algo muito complexo. 

Corrêa (Id) ainda cita que se pode referir ao espaço levando em consideração os 

aspectos global, continental, regional, da cidade, do bairro, da rua, da casa e até mesmo de um 

cômodo. É uma expressão considerada bastante vaga e pode estar associada a algo existente 

na superfície terrestre, seja de caráter natural, ou ligada a aspectos sociais e humanos. 

No caso do centro histórico, fala-se em espaço geográfico, espaço natural, espaço 

social, espaço público – formado por largos, praças, ruas, etc. – e o espaço turístico. Cada um 

apresenta características próprias, porém, todos estão inter-relacionados entre si.   

É nesse sentido que Santos (1994, p.90) sugere “entender o espaço como um conjunto 

indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações”. Na medida em que esses objetos e 

ações não têm vida própria, eles necessitam estar em conjunto para poder tornarem-se 

elementos ativos. O autor complementa que “espaço é também, e sempre, formado de fixos e 

fluxos” (1988, p.77). 

No cenário turístico, os termos “fixos e fluxos” estão associados à ideia de centros 

emissores e receptores. Rodrigues (2001) comenta que enquanto os emissores são 

considerados áreas de dispersão, os receptores são áreas de deslocamento e áreas de atração. 
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Respectivamente nesses ambientes é que se formam o espaço turístico, que será, por sua vez, 

apreciado, consumido. 

Compreender a complexidade do espaço turístico é ter conhecimento de que o 

fenômeno turístico aproveita de recursos já existentes e os transformam em atrativos, bem 

como criam elementos que se inserem no conjunto desses atrativos, e outros subsídios que 

irão fazer parte da infraestrutura, necessária para que a atividade aconteça. 

No entanto, o objetivo é mostrar a diferença relacionada entre o espaço turístico e o 

espaço não-turístico. O espaço turístico é todo preparado com a criação de atrativos – 

naturais, históricos, culturais; com a implantação de infraestrutura turística necessária para a 

visitação de turistas e comunidade local; e com outros elementos relacionados a infraestrutura 

básica, – enquanto o espaço não-turístico é constituído por outra realidade, na qual o turismo e 

visitantes não chegam. Geralmente encontra-se por trás do espaço turístico, camuflado por 

detrás dos exuberantes atrativos situados neste espaço. Onde a infraestrutura é na maioria das 

vezes precária, e o ambiente é ocupado por população de baixa renda. 

Ao se tratar do espaço turístico, pode-se direcionar o olhar para o espaço e a 

arquitetura, elementos principais que são utilizados pela atividade turística nos centros 

históricos. O espaço passa por diversas modificações para se adequar as exigências do 

turismo. Contudo, essas modificações também são responsáveis por melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que frequentam ou que moram no centro histórico. 

Essas melhorias podem ser identificadas na revitalização de praças que se transformam 

em áreas de lazer para visitantes e moradores, nos largos que passam a ser palco de eventos 

variados e nas ruas que recebem nova estrutura, novo cenário. 

Porém, as atividades e os eventos que acontecem nesses diferentes espaços precisam 

estar de acordo com a localidade, com a capacidade do ambiente, com a estrutura do lugar. 

Não é apenas revitalizar um determinado espaço e utilizá-lo de qualquer forma. Tem que 

pensar na história e na memória do centro, nas pessoas que ali habitam e trabalham, porque, 

senão, a revitalização perde sentido. Como explica Carlos: 

 
O espaço produzido pela indústria do turismo perde o sentido, é o presente sem 
espessura, quer dizer, sem história, sem identidade; neste sentido é o espaço do 
vazio. Ausência. Não-lugares. Isso porque o lugar é, em sua essência, produção 
humana, visto que se reproduz na relação entre espaço e sociedade, o que significa 
criação, estabelecimento de uma identidade entre comunidade e lugar, identidade 
essa que se dá por meio de formas de apropriação para a vida. (...) O sujeito pertence 
ao lugar como este a ele, pois a produção do lugar se liga indissociavelmente à 
produção da vida (apud Santos, 2009, p.136). 
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É nessa perspectiva que Rhoden (apud Portuguez, 2004, p.10) cita a necessidade de se 

pensar nas seguintes modalidades, quando se fala de turismo nos centros históricos: equilibrar 

preservação e proteção com promoção; estabelecer o controle do crescimento segundo a 

capacidade dos recursos históricos, naturais e culturais; resguardar a autenticidade em vez de 

fazer concessões para construções incompatíveis e definir temas delicados relacionados com a 

cultura, sem explorar grupos étnicos. 

E, por último, o autor traz algo de fundamental importância, que deve sempre ser 

adotado como base na execução da atividade turística: entender o que os moradores querem 

compartilhar e quais os lugares especiais que eles querem manter reservados, somente para o 

desfrute local (Id). 

Já no que se refere à arquitetura, ela é considerada um dos atrativos turísticos mais 

significantes, quando se fala em centros históricos. Pois retrata fatores sociais e históricos de 

várias décadas que se perpetuaram ao longo do tempo e acaba interessando a maioria dos 

turistas e visitantes.  

Portuguez (Ib, p. 03) enfatiza que “pensar o espaço turístico a partir de suas formas 

arquitetônicas antigas significa um esforço de interpretação do mundo vivido pelos grupos 

sociais que antecederam a vida moderna (urbana pós-industrial) e, que sem sobra de dúvidas, 

desperta o interesse e curiosidade dos turistas”. 

No caso dos elementos arquitetônicos utilizados pelo turismo, alguns ocupam o espaço 

como um todo, como casarios que são transformados em museus, centros culturais, 

memoriais, hotéis, restaurantes e lojas; outros espaços são usufruídos pelo turismo apenas no 

tocante a arquitetura, em que esta se apresenta como atrativo principal.  

Ainda com relação aos espaços arquitetônicos, discutimos sobre a memória 

relacionada a esses ambientes, visto que nem sempre o turismo trabalha de acordo com a 

memória e a história do lugar quando passa a transformar esses espaços em atrativos 

turísticos. 

O ideal é que primeiro seja pensando no lugar conforme suas características de antes. 

Como o que acontece na cidade histórica de Areia, na Paraíba. Na casa onde morou o artista 

Jackson do Pandeiro hoje funciona um memorial do cantor e compositor. Quem visitar o 

espaço poderá ver um pouco dos pertences do cantor, inclusive os que eram utilizados por ele 

nas apresentações em seus shows. 

Neste caso, a memória de Jackson do Pandeiro sempre estará presente, o que faz com 

que a sua história se mantenha viva, pois ela está de alguma forma registrada nas suas obras e 

nos seus pertences pessoais expostos no memorial. 
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Da mesma forma, ocorre na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. O 

lugar onde residiu o intelectual, hoje um museu, traz a história de Rui Barbosa e sua família.  

Há exposição dos móveis, dos cômodos, da biblioteca – com os livros que pertenceram ao 

escritor – e fora da casa, na garagem, estão os carros também de usufruto da família.  

            Já com relação ao espaço não-turístico, aquele em que o turismo nem o turista 

conhecem, é possível perceber o contraste relacionado ao circuito turístico. Enquanto o 

circuito é constituído por um cenário, na maioria das vezes, encantador, o outro é formado por 

um lugar cuja paisagem é o oposto do espaço turístico, com infraestrutura precária, casarões 

abandonados ou deteriorados, população de classe baixa vivendo em situações precárias, etc. 

Várias cidades se identificam com essa realidade exposta acima. No Brasil, os centros 

históricos da maioria das cidades que passaram, ou estão passando pelo processo de 

revitalização, apresentam esses espaços turísticos e não-turísticos bem definidos. 

Pensar em revitalização de centros históricos não é apenas investir no espaço que será 

transformado em atrativo turístico. O ideal é cuidar da área de entorno também. No entanto, 

na maioria dos casos, os responsáveis pela intervenção preferem organizar apenas uma parte, 

aquela que será consumida, visitada. E esconder os problemas restantes, que mais cedo ou 

mais tarde passarão a interferir no próprio espaço turístico. 

Assim, levando em consideração essas discussões, buscamos fazer uma ponte entre os 

centros históricos de João Pessoa e Salvador, como forma de conhecer a realidade desses 

lugares, no que diz respeito ao turismo cultural, a memória, bem como, discutir o outro lado, o 

denominado espaço não-turístico. 

 

2.2.2 Turismo Cultural no Centro Histórico de João Pessoa 

 

Desde que começou o trabalho de restauração/revitalização do Centro Histórico de 

João Pessoa, o turismo é visto como uma peça-chave para auxiliar esse processo, na medida 

em que pode contribuir para que o patrimônio histórico-cultural seja preservado e utilizado 

pela comunidade local e pelos turistas.  

Segundo a CPDCHJP (2009), o espaço abrange uma área de 410 hectares, com 

aproximadamente seis mil edificações. No entanto, apenas uma pequena parte é realmente 

utilizada pela atividade turística. É o que se percebe ao analisar a trajetória do turismo na 

região, principalmente no tocante aos anos de 2004, quando Scocuglia realizou uma pesquisa 

na localidade, e 2009, durante o estudo realizado por Rocha. 
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Dentre os espaços e monumentos arquitetônicos mais visitados destacam-se: na 

Cidade Alta – o Convento de São Francisco – que proporciona um passeio guiado por dentro 

de todo o complexo patrimonial, além de abrigar o centro cultural, com exposições da cultura 

popular nordestina; a Casa da Pólvora que antigamente servia de armazém para guardar 

armamentos que os portugueses utilizavam durante a invasão de inimigos, e hoje abriga 

exposições de fotos antigas da cidade de João Pessoa; a Praça dos Três Poderes, o Casarão 

dos Azulejos que abriga exposições de quadros e telas; e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 

Já na Cidade Baixa há a Praça Anthenor Navarro e o Largo de São Frei Pedro 

Gonçalves, onde estão localizados a Igreja de São Frei Pedro Gonçalves e o Antigo Hotel 

Globo, um dos principais atrativos do lugar. O Antigo Hotel Globo abriga um memorial com 

exposições de mobílias e louças utilizadas pelo hotel antigamente e o jardim proporciona ao 

visitante um maravilhoso espetáculo do pôr do sol; a Antiga Fábrica de Vinhos Tito Silva; o 

Antiquário; e lojinhas de artesanato.  

Apesar de o turismo ainda não ter se consolidado no local, nota-se que a demanda de 

turistas está aumentando. Mesmo que numa parcela mínima, o centro histórico está sendo 

mais divulgado e visitado por turistas de outros estados brasileiros e de outros países. 

Em contrapartida, o que se pode verificar, dentro desse contexto, é que a atividade 

turística ainda deixa muito a desejar. Desde que começou o processo de 

restauração/revitalização da área, os problemas continuam e com o desenvolvimento do 

turismo, ao invés das atividades e dos estabelecimentos implantados se fortalecerem, alguns 

acabaram não permanecendo por muito tempo, o que significa que não houve um 

planejamento adequado.  

Muitos prédios históricos, que deveriam estar sendo utilizados por moradias ou por 

atividades de cunho turístico e cultural por meio da implantação de museus ou centros 

culturais, continuam abrigando madeireiras e oficinas mecânicas que acabam por acelerar o 

processo de degradação e descaracterização desses monumentos (COELHO, 2004). 

Moradores locais e turistas reclamam da falta de opções de atrativos, ou até mesmo, de 

infraestrutura básica, como bares, restaurantes, farmácias, postos de saúde e banheiros 

públicos para atender a necessidade das pessoas que visitam ou habitam a região.  

O centro histórico carece também de um roteiro que integre mais a Cidade Alta e 

Cidade Baixa, pois essas áreas são vistas de modo separado, sendo uma forma de diversificar 

os atrativos turísticos e culturais e de tornar a localidade mais interessante.  

Além da utilização de prédios, alguns espaços são utilizados para promover eventos 

culturais que estão no calendário de festas da cidade desde 1997. Contudo, os próprios 
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eventos foram perdendo continuidade no decorrer dos anos e a maioria dos que permaneceram 

vem causando efeitos indesejáveis para o ambiente (Id). 

Um dos eventos mais importantes é a festa de São João, promovido pela FUNJOPE e 

pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, e que acontecia na Praça Anthenor Navarro e no 

Largo de São Frei Pedro Gonçalves. A festa tomou tal proporção que passou a acarretar sérios 

problemas para o local. No dia após a festa, para quem frequentava a área, era possível 

verificar o lixo que se acumulava na Praça e no Largo, o incômodo devido à poluição sonora e 

visual, o mau cheiro, a desorganização espacial e a falta de segurança, que colocava em risco 

a vida das pessoas que trabalham, vivem e visitam o lugar. Além de trazer ameaças 

irreversíveis para o patrimônio histórico-cultural. 

No Largo de São Frei Pedro Gonçalves, considerado um dos lugares mais utilizado 

pela festa, nota-se que uma das áreas que o evento ocupava, tem um espaço relativamente 

pequeno, o que provocava congestionamento, causando transtorno e desconforto para quem 

percorre esse trecho. (Conforme Figura 4).  

Sabe-se que os eventos festivos são essenciais para o desenvolvimento dos centros 

históricos das cidades. Mas da forma que estava acontecendo no centro histórico de João, ao 

invés de colaborar para a revitalização da área, poderia ocasionar problemas sérios para o 

patrimônio e para a comunidade. O que reforça a necessidade de uma melhor administração e 

atenção por parte dos órgãos responsáveis quando buscarem promover eventos dessa 

natureza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Largo de São Frei Pedro Gonçalves 
Fonte: Fernanda Rocha, 2009. 
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Os turistas que visitam o centro histórico geralmente são acompanhados por guias de 

empresas turísticas de João Pessoa e das cidades próximas. Esses guias passam toda a 

informação a respeito dos pontos turísticos que estão sendo visitados. Porém, os turistas que 

viajam independentemente e não compram roteiros das agências, ao chegar ao centro 

histórico, deparam-se com moradores que se dizem guias e que, em muitos casos, não sabem 

de fato a história real do local, e quando sabem, trata-se de um conhecimento superficial.  

É frequente encontrar também, “guias mirins”, isto é, crianças que moram na 

comunidade do Porto do Capim e que faltam à escola para ficarem guiando os turistas na área, 

como forma de arrecadar dinheiro para ajudar nos orçamentos familiares. O que confirma 

mais um dos problemas ocasionados pela falta de planejamento turístico no local. 

Para dar continuidade ao processo de restauração/revitalização, os órgãos responsáveis 

há algum tempo estão investindo na área do Porto do Capim. Sabe-se que a execução da 

atividade exige uma grande quantidade de dinheiro e investimentos, o que torna o processo 

bastante demorado.  

O que dificulta ainda mais a revitalização é o fato de o Porto do Capim ser habitado 

por uma comunidade carente que invadiu a área, aterrando parte do mangue para construir 

suas moradias. Segundo a Comissão Permanente do Centro Histórico (2009), que é uma das 

instituições responsáveis pela restauração/revitalização do centro histórico, existe um projeto 

para remanejar essa comunidade para outro bairro próximo ao local. A proposta é que seja 

construído um conjunto habitacional com infraestrutura necessária para abrigar essas pessoas, 

além de escolas e creches para as crianças e equipamentos econômicos e sociais que 

proporcionem uma renda digna para a comunidade como um todo.  

Se todo o projeto de revitalização do Porto do Capim for realmente colocado em 

prática, a área terá uma grande diversidade de atrativos que poderá melhorar bastante o 

turismo no local. Entre as propostas, destacam-se: a criação de um museu; um centro cultural; 

uma casa de espetáculos; um centro de informações turísticas; de circuitos ecológicos na área 

do rio Sanhauá; de um píer; entre outros equipamentos e atrativos (CPDCHJP, 2007). 

Contudo, a continuação do processo de restauração/revitalização só terá êxito, se os 

órgãos públicos envolvidos desenvolverem outro tipo de planejamento mais condizente com 

as necessidades locais, pois o planejamento atual tem resultado em sérios problemas, como se 

pode identificar por meio dos exemplos mencionados. Como coloca Coelho (2004, p.43), “a 

maioria das intervenções que ocorreram em relação à revitalização não teve um macro 

planejamento urbano, com a consolidação da parceria do poder público e a iniciativa privada, 

o que é fundamental para poder dar continuidade ao processo”.  
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É necessário também que a comunidade local esteja envolvida na elaboração do 

planejamento, para que assim se tenha a oportunidade de chegar a um resultado positivo, 

proporcionando benefícios comuns a todos. 

 Segundo Pontes e Oliveira (2005), desde o início do processo de 

restauração/revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, a ação pública vem cometendo 

erros no que se refere à sua gestão. As autoras criticam o fato de a comunidade local não 

participar das decisões, ficando todas as decisões sob responsabilidade dos órgãos superiores. 

Como afirma Oliveira: 

 
A memória utilizada como pano de fundo foi a memória que sempre prevaleceu nos 
processos de preservação/conservação do nosso patrimônio histórico, uma memória 
unitário/centralizadora cujo objetivo foi privilegiar (...) a fundação/construção da 
cidade por uma elite branca/católica/culta sem a participação de mais ninguém(apud 
PONTES e OLIVEIRA, Id, p.4). 

 

Outro aspecto que chama atenção é o fato da própria sociedade pessoense não ter 

muito conhecimento a respeito do centro histórico da cidade. Apesar da área estar sendo mais 

divulgada, a sociedade frequenta mais a localidade apenas quando acontecem eventos 

noturnos. Durante o dia as visitações partem de pessoas que se deslocam de outros municípios 

ou então de estudantes da capital que vão por meio de visitas técnicas.  

É nesse sentido que Pontes e Oliveira (Ib, p. 8) comentam que “o despertar para a 

cultura e memória local é antes de tudo uma valorização da mesma”. Assim, como a 

sociedade vai dar valor a uma coisa que não conhece? Faz parte também do planejamento 

elaborado pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio, a preocupação em promover trabalhos 

de educação patrimonial para a sociedade, para que esta tenha conhecimento sobre sua 

história e passe a valorizá-la. 

 Atualmente, a realidade do centro histórico não está muito diferente de alguns anos. O 

processo de revitalização ainda está em andamento, mas de forma bastante lenta. Os 

moradores continuam vivendo na área do Porto do Capim, até porque ainda não se tem, por 

parte dos órgãos envolvidos, uma decisão consolidada do que fazer com esses moradores, 

apesar de existir o projeto de relocação desses sujeitos. 

 No que diz respeito ao espaço e arquitetura do lugar, levando em consideração o 

fenômeno turístico, essa apropriação se dá de forma bastante variada. Com relação a isso, um 

dos exemplos que se pode citar é sobre patrimônio, turismo e memória, pois neste caso a 

utilização vem beneficiando esses três elementos.  
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É o caso do Memorial Antigo Hotel Globo, que funciona no mesmo prédio do antigo 

hotel. Este memorial representa hoje o que foi o Hotel Globo antigamente. Quem visitar o 

local poderá conhecer um pouco da história do hotel e observar vários pertences do antigo 

hotel, como mobília, louças antigas, entre outros objetos. (Conforme Figuras 5 e 6): 

 

 

   
Figura 5: Mobília pertencente ao Memorial 

Fonte: Fernanda Rocha, 2009. 
 

   
Figura 6: Conjunto de Louça do Antigo Hotel Globo 

Fonte: Fernanda Rocha, 2009. 
        

 
 Podemos identificar que a memória do espaço foi mantida durante o processo de 

revitalização do prédio. Atitude importante quando se pretende investir na revitalização de 
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áreas históricas. Porém, outros espaços são ocupados sem trabalhar a questão da memória, 

bem como em outros são utilizados em eventos no quais não se tomam os devidos cuidados, 

como os que estavam acontecendo na Praça Anthenor Navarro. 

 No tocante ao espaço não-turístico, este se encontra na parte do Antigo Porto do 

Capim, onde vive a maioria da comunidade local. Nesse caso, é possível observar a diferença 

com relação ao espaço turístico. A parte do Antigo Porto do Capim apresenta vários 

monumentos deteriorados e abandonados e outros que servem de depósito, madeireiras, e 

serralherias. A infraestrutura é precária em alguns trechos. Faltam, no local, serviços básicos 

que atendam a população, como posto de saúde, padaria, mercadinhos, entre outros. 

(Conforme Figuras 7 e 8). 

 Todavia, buscamos nos aprofundar mais durante as análises dos projetos e das 

entrevistas realizadas nos respectivos centros históricos. 

 

  

    
Figura 7: Antigo Porto do Capim 
  Fonte: Fernanda Rocha, 2011. 
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       Figura 8: Monumento abandonado no Antigo Porto do Capim. 

             Fonte: Fernanda Rocha, 2011. 
 
 

2.2.3 Turismo Cultural no Pelourinho, em Salvador 
 
  
 Não é uma novidade que o interesse maior em revitalizar o Pelourinho tem por trás 

exclusivamente o interesse no viés turístico. É só analisar a forma que ocorreu o processo de 

revitalização para entender essa afirmativa.  

 No entanto, ao observar essa trajetória, percebe-se que o turismo teve seu momento de 

glória, a princípio, mas depois veio a perder dinamismo gradativamente. O texto de Gomes e 

Fernandes (1995) enfatiza muito bem esta questão, bem como consegue de forma simples 

traçar um panorama dos primeiros anos de revitalização e dos primeiros resultados obtidos. 

A intenção neste item não é adentrar (excessivamente) na questão política e de gestão, 

que dizem respeito à revitalização do Pelourinho, visto que essa análise é focada no decorrer 

das análises dos dados e o objetivo neste tópico é relatar assuntos referentes ao turismo no 

Pelourinho, depois das primeiras etapas de revitalização até os dias atuais. 

 Durante a década de 1990, o espaço passa por transformações no que se refere a 

questões simbólicas, por parte dos grupos culturais afrodescendentes. Naquele momento se 

destacam os blocos afros, Ylê-Ayê, filhos de Gandhi, Olodum – que se tornou a marca do 

Pelourinho – Araketu e Muzenza (Id). O Olodum, inclusive, é responsável, até hoje, por atrair 
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turistas e visitantes ao centro histórico devido aos eventos que promove. Sem deixar de levar 

em consideração que alguns desses grupos já tinham sido criados bem antes, como Os Filhos 

de Gandhi, na década de 1950. 

Sant’Anna (2003) cita que o programa de recuperação, entre 1992 até 1999, foi 

responsável pela reforma de 600 imóveis, criação de estacionamentos, melhoria na estrutura 

física e na rede de esgoto, monumentos tombados, praças agenciadas, implantação de vários 

atrativos turísticos e culturais e a promoção de eventos e shows. Sant’Anna (Id) ainda relata 

que o Pelourinho virou realmente um shopping ao céu aberto. 

Essa relação, que a autora faz de comparar o Pelourinho com um shopping center, diz 

respeito, sobretudo, ao complexo comercial formado no ambiente do centro histórico. 

Inúmeras lojas de variados tipos, bares, restaurantes, pousadas e hotéis passaram a fazer parte 

do cenário do Pelourinho. Sem falar no contraste existente entre esses elementos. Por 

exemplo, dentro de um único espaço há existência de lojas que vão da categoria mais simples 

até as mais sofisticadas, entre outros fatores que acabaram por descaracterizar a área. 

É nesse sentido que nos questionamos: será que a memória e a história do lugar foram 

pensadas durante o processo de revitalização? Pois, o que se encontra no Pelourinho é algo 

totalmente distante dessa realidade. 

Primeiro, podemos abordar a questão do cenário teatralizado que vários autores 

enfatizam, referindo-se às mulheres vestidas de baiana e que se caracterizam dessa forma com 

o único fim de tirar fotos com turistas e visitantes; assim, cobram para realização deste 

serviço.  

Outra problemática identificada reflete no contexto socioeconômico dos próprios 

vendedores. Neste caso, relata-se algo relacionado à experiência própria. Certo dia, de visita 

ao Pelourinho, quando tirávamos fotos de alguns monumentos fomos surpreendidos com a 

seguinte frase: “Para tirar foto do quadro, terão que pagar dez reais”. Esta mensagem partiu 

de uma vendedora de uma pequena loja que interpretou mal a situação e achou que estávamos 

tirando fotos dos quadros à venda expostos na calçada, na frente da loja. 

 Então, mais uma vez nos perguntamos: que tipo de profissional está presente no 

complexo Pelourinho? Esses sujeitos, por acaso, passam por algum tipo de capacitação? São 

treinados para exercerem as funções determinada a eles? É um fator a mais para ser 

questionado. 

 E no que se refere à memória histórica, social e/ou coletiva do Pelourinho, como esses 

elementos têm sido pensados, representados? O exemplo da Fundação Casa de Jorge Amado 

pode ajudar a refletir a respeito do assunto, mas é evidente que não se pode generalizar os 
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fatos. Esse local que leva o nome do poeta Jorge Amado, trata-se de um espaço constituído 

por um acervo bibliográfico e artístico do escritor. A princípio, para quem não tem 

conhecimento do ambiente, acharia que se trata de um local onde o escritor residiu. 

Semelhante ao que acontece com a Fundação Casa de Rui Barbosa, localizada no Rio de 

Janeiro.  

Nessa perspectiva, o ideal é tentar revitalizar os monumentos de acordo com a 

memória histórica do lugar, caso possível e viável. Pois nem todos os monumentos 

representam acontecimentos marcantes e que se identificam com a identidade da sociedade 

baiana. Porém, se não for possível, e, por exemplo, acontecer de o monumento se transformar 

numa fundação que leve o nome de algum artista, escritor, intelectual ou algo relacionado, é 

preciso ter cuidado na forma de denominar esse espaço, para que não crie expectativas no 

indivíduo que venha a visitar o ambiente, achando que se trata de um local onde residiu certa 

pessoa. 

 Essa situação é diferente do que ocorre com o Museu da Cidade, ao lado da Fundação 

Casa de Jorge Amado. Não se sabe concretamente o que foi aquele espaço antigamente, mas, 

hoje o lugar representa várias características que dizem respeito à história de Salvador, como 

a questão da religiosidade, por exemplo. Não que a figura de Jorge Amado não tenha sido 

importante e que não seja a cara da Bahia. É claro que suas obras e suas atitudes têm um 

significado valioso. Mas, no caso da fundação, acreditamos que o problema não é o fato de ser 

um espaço reservado a Jorge Amado, e sim na denominação que deram ao lugar. 

 Ao passar para o próximo passo, discutimos a respeito do espaço não-turístico. Este 

também está presente no Pelourinho, no entanto, de forma bem mais escondida. Trata-se, por 

exemplo, de um lugar chamado Vila Nova Esperança, mais conhecida por Rocinha. 

A Rocinha apresenta infraestrutura bastante precária, bem como, pessoas vivendo em 

péssimas condições, sem qualidade de vida alguma. Nesse caso, não há quem diga que 

existem tais condições. Para quem está de passagem, ou de visita no Pelourinho, nunca 

poderia imaginar que por trás de todo aquele cenário constituído pelo turismo, existiria um 

lugar que seria o contrário daquilo tudo que o turista está acostumado a vivenciar. Isso mostra 

que fachadas do patrimônio cultural estão camuflando áreas cuja realidade é bem distinta 

daquelas vivenciadas nos espaços turísticos, cuja infraestrutura, serviços básicos de saúde, 

segurança, educação, e outros elementos essenciais à vida e à cidadania digna, nunca se 

fizeram presentes, (Conforme Figura 9). 
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Figura 9: Vila Nova Esperança, Pelourinho. 

Fonte: http://www.atarde.com.br/fotos/index.jsf?id=848706# 
Acesso em 20/09/2011. 

 
Na atualidade, o Pelourinho passa por diversos outros problemas que têm contribuído 

para deixar a imagem do lugar com um sentimento de abandono, de desleixo. Quem visitar a 

área percebe que o assédio por parte dos vendedores ambulantes é algo bastante intenso. É 

frequente ver crianças em situações de risco, mendigos e pedintes pelas ruas, falta de 

segurança, iluminação pública deficiente, entre outros transtornos identificados. 

 Diante de todas essas discussões colocadas, certifica-se de que tanto o centro histórico 

de João Pessoa, como o Pelourinho, em Salvador, necessitam passar por mudanças no que se 

refere às políticas e planejamentos que estão sendo desenhados para colocar as ações em 

prática.  

Acreditamos que um dos maiores entraves para que a revitalização seja positiva é a 

falta de planejamento adequado e de uma política condizente com a realidade de cada lugar. 

Principalmente no que diz respeito à articulação entre os órgãos inseridos, sejam eles de 

turismo, patrimônio, desenvolvimento urbano, entre outros. É necessário que essa relação 

venha acompanhada de um planejamento adequado para que o diálogo entre essas instituições 

favoreçam a revitalização, seja nas propostas ou nas ações, e tragam bons resultados para 

todos os envolvidos no processo, ou que vivem e frequentam esses espaços. 
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3. DOIS PLANEJAMENTOS: DUAS PERSPECTIVAS 
 

 
“Mas, o planejamento só é ético quando visa um crescimento que 
possa se traduzir em melhor qualidade da vida coletiva, um cenário 
melhor para a vida de todos, e só é democrático quando procura 
incorporar todos os envolvidos no processo de planejar.” (João 
Caramez). 

                                                                               
 
 

 
3.1 CONCEITOS E ABORDAGENS 
 
 

O planejamento é um fator fundamental e indispensável para o desenvolvimento de 

qualquer atividade, seja na área da economia, saúde, educação, cultura, turismo, enfim, de 

todos os setores que envolvem as ações humanas. Este pode ser considerado como uma 

ferramenta capaz de garantir resultados desejáveis na execução das tarefas, ou até mesmo, 

impedir que algo prejudicial possa vir a acontecer. 

Acredita-se que toda atividade, independente de seu objetivo, de fazer parte do setor 

público, privado, sociedade civil, ou outros, necessita investir em planejamento, pois esta 

ferramenta possibilita que a atividade consiga atingir sua finalidade com mais precisão e 

menos dificuldade, evitando, inclusive, que ocorram transtornos futuros.  

Como cita Ruschmann (2005, p. 87), “sabe-se que, por meio de um planejamento bem 

elaborado, consegue-se solucionar com mais eficiência os problemas futuros e, muitas vezes, 

evitá-los”.  

Vários autores e estudiosos procuram conceituar planejamento de acordo com suas 

experiências, contudo, todos pregam pelo mesmo fim, a organização. Estol e Albuquerque 

(apud ANSARAH 2004) o conceituam como:  

 
[...] um processo que consiste em determinar os objetivos de trabalho, ordenar os 
recursos materiais e humanos disponíveis, determinar os métodos e as técnicas 
aplicáveis, estabelecer as formas de organização e expor com precisão todas as 
especificações necessárias para que a conduta da pessoa ou do grupo de pessoas que 
atuarão na execução dos trabalhos seja racionalmente direcionada para alcançar os 
resultados pretendidos (p. 66-67) 

 
Para Hall (2004, p. 24) planejamento “é um tipo de tomada de decisões e elaboração 

de políticas; ele lida, entretanto, com um conjunto de decisões interdependentes ou 

sistematicamente relacionadas e não com decisões individuais”. 
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 É nesse sentido que Barretto (2001) relata o processo de planejamento como sendo 

um sistema, baseando-se na teoria geral dos sistemas de Van Bertalanffy. Este conceitua 

sistema como “um instrumento útil, capaz de fornecer modelos a serem usados em diferentes 

campos e transformados de uns para outros, salvaguardando-se, ao mesmo tempo, do perigo 

de analogias vagas, que muitas vezes prejudicam o progresso” (VAN BERTALANFFY apud 

BARRETTO, 2001, p. 21). 

Ignarra (2003) também fala sobre a relação do planejamento e do sistema, ao citar que 

o processo de planejamento é visto como um sistema composto formado por três elementos 

primordiais: a informação, a decisão e a ação. Esta sequência funciona da seguinte forma: 

primeiro se tem conhecimento sobre um determinado elemento que se deseja planejar; após 

ter recebido toda a informação, o próximo passo é analisá-la até chegar a uma decisão; e por 

último, será executada a ação. Cada ação implantada, por sua vez, irá gerar novas 

informações, o que reinicia o ciclo de planejamento. 

Percebe-se que o planejamento é algo contínuo e não pontual. Ele deve estar em 

constante funcionamento para que se possa avaliar se tudo está saindo conforme o esperado. 

Como enfatiza Ignarra (Id, p. 83) “este sistema é contínuo, pois a cada ação novas 

informações são agregadas, levando a novas decisões e novas ações”. Tendo, desta forma, a 

possibilidade de averiguar os possíveis erros e tentar solucioná-los, para que assim os 

objetivos propostos possam ser atingidos com êxito. 

O planejamento é algo complexo e envolve uma série de elementos que se tornam 

fundamentais dentro de todo o processo desenvolvido. Fala-se em política, prática, 

abrangência, agente, processo, programas e projetos. Lembrando que esses fatores foram 

baseados nos estudos de Dias (2008) quando trata da temática, planejamento. 

E é com base nesses dados que serão abordados cada um dos aspectos citados acima, 

como forma de compreender com mais propriedade esse conjunto. Primeiro, no que se refere 

à política, é necessário entender que todo planejamento é político, porque envolve poder, 

decisão. Principalmente, quando essa decisão abrange um conjunto de pessoas, que direta ou 

indiretamente serão atingidas com as medidas tomadas. 

Já com relação à prática, esta diz respeito aos mecanismos utilizados para que se possa 

manter controle sobre o processo. Neste caso, uma equipe precisa estar capacitada para 

direcionar essas práticas. E, a depender da atividade, necessitará de agentes multidisciplinares 

para exercer a função. 

A abrangência seria nada mais nada menos do que o controle da dimensão do 

planejamento. Para isso, o ideal é utilizar de alguns procedimentos metodológicos, como: 
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espaço físico – para saber a abrangência do planejamento no espaço; período de duração – se 

é um planejamento pensando para curto, médio ou longo prazo; extensão do plano – que está 

relacionado ao número de atividades que um único plano pretende desenvolver. 

O agente se refere à pessoa ou ao conjunto de pessoas que têm por função elaborar o 

plano e, muitas vezes, executá-lo. Dias (Id) cita o exemplo de entidades públicas - em que 

coloca o Estado como o órgão do planejamento e os seus diversos níveis de categorização 

como sendo os níveis federais, estaduais e municipais. A depender do Estado, caso este seja 

democrático, a sociedade pode interferir de alguma forma no processo, pois pode exigir que 

se desenvolva algo que beneficie a população. 

Processo – diz respeito à trajetória do planejamento. É por intermédio desta ferramenta 

que há a possibilidade de se prever a realidade futura, e tentar mudá-la, caso necessário. Essa 

tarefa é executada por meio da análise dos dados e de fatores probabilísticos.  

Alguns elementos também são inseridos nessa etapa, que seriam: os elementos básicos 

- no qual é preciso levar em consideração as condições favoráveis, os termos institucionais, 

administrativos e técnicos. É necessário, sobretudo, apoio político e participação, seja esta 

popular ou de outros órgãos.  

Aqui se percebe que sem a participação de vários agentes sociais o planejamento não 

terá êxito. Por isso, sempre focamos na questão de todos os sujeitos estarem, de alguma 

forma, ligados a essas atividades para que os resultados sejam favoráveis a todos.  

E nesse sentido, nos remetemos à revitalização de áreas históricas. Caso não haja a 

participação nas políticas e ações por parte dos sujeitos que habitam ou trabalham nessas 

localidades, a revitalização sempre apresentará os mesmos problemas e dificuldades. 

Voltando a questão anterior, os outros elementos estão relacionados às fases mais 

gerais do processo de planejamento – que tratam do diagnóstico, da decisão de planejar e do 

conteúdo e implementação do plano. Como conclusão desta fase de processo, Dias (Ib.) cita 

que: 

 
Na realidade é na fase de elaboração do plano que deve ser aberta a participação em 
algum nível. Embora seja um período de predomínio de técnicos, há questões que 
devem ser decididas fundamentalmente pela comunidade envolvida, em particular 
aquelas que irão afetá-la diretamente uma vez iniciado o processo (p.97). 

 

Por fim, fala-se em Programas e Projetos. Eles servem para detalhar a execução do 

plano. Os programas são formados por uma série de projetos e ajudam a organizar e 

aperfeiçoar os recursos disponíveis para pôr os projetos em prática. 
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Já com relação aos projetos, utilizamos do conceito de ACM (apud Dias, Ib), que por 

sua vez, diz: 

 
São um conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas, com o objetivo de 
alcançar objetivos específicos, dentro dos limites de determinada pressuposição e de 
um período dado. Em seu conjunto, os projetos são o meio mais direto pelo qual o 
plano se concretiza ou materializa na realidade espacial e/ou social. Por esta razão é 
muito importante que eles estejam bem planejados, tanto em seus aspectos técnicos 
como em sua relação com os objetivos de desenvolvimento que se desejam obter por 
seu intermédio (p.99). 

 

Nessa perspectiva, antes de abordar a questão que trata do planejamento turístico e do 

planejamento patrimonial, procuramos explanar de forma sucinta sobre a trajetória do 

planejamento na América Latina, sobretudo, no Brasil, com o intuito de conhecer e entender 

de alguma forma seu processo histórico. Esse estudo parte de observações colocadas por Dias 

(Ib). 

O planejamento foi integrado na América Latina por influência da Cepal (Comissão 

Econômica para a América Latina). Esta, percebendo a relação de troca negativa entre os 

países dominantes e países dominados, sentiu a necessidade de criar mecanismos que 

pudessem auxiliar na política econômica dos países latino-americanos. Visto que esses países 

apresentavam dependência muito forte em relação aos países dominantes e industrializados. 

Assim, nas décadas de 1950 e 1960 surgem as primeiras políticas de planejamento 

desenvolvidas pela Cepal. Essas ações foram voltadas, inclusive para extensão de 

infraestrutura econômica, transportes, comunicação, energia, educação, saúde, projetos 

industriais, entre outros. 

Porém, a aceitação de planejamento só se consolidou na década de 1960, por 

intermédio da Conferência de Punta del Este de 1961, que veio a reforçar essa necessidade de 

programar, de  planificar o desenvolvimento.  

No caso do Brasil, o planejamento econômico teve início com o Plano de Metas 

desenvolvido durante o governo de Kubitschek, entre os anos 50 e 60. Dias (Ib) explica que já 

tinham sido criadas algumas medidas antes, mas elas partiam de ações um pouco precárias e 

limitadas. É nesse sentido que o autor comenta: 

 
Deve-se registrar como importante antecedente da prática do planejamento no Brasil 
a criação pelo governo brasileiro do grupo misto BNDE-Cepal, no mesmo ano de 
1953, formado por técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
da Comissão de Estudos para a América Latina (p. 103). 
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Além do Plano de Metas, destacou-se no país o Plano Trienal – voltado para a política 

econômica do Governo João Goulart. Este plano foi responsável pela execução do 

desenvolvimento econômico baseado em renda per capita, e trabalhou em prol da melhor 

distribuição de renda entre as regiões brasileiras.  

Também fala-se no Programa de Ação Econômica do Governo, 1964-1966; Plano 

Estratégico de Desenvolvimento, 1968-1970; Programa de Metas e Bases para a Ação do 

Governo, 1970-1973; I Plano Nacional de Desenvolvimento, 1972-1974; II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, 1975-1979; III Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, entre 

outros.  

Alguns desses planos, apesar dos problemas e desafios, trouxeram contribuições no 

que diz respeito a questões econômicas. E alguns vieram a fracassar. O interessante é perceber 

que a princípio todos esses planejamentos estavam voltados para os aspectos econômicos, até 

porque era de grande interesse inserir o país no contexto econômico mundial. E o Estado é 

que tinha participação ativa nesse cenário. 

Contudo, posteriormente houve algumas modificações. O Planejamento passou a 

contar com o apoio de outros atores sociais, como das organizações não governamentais. O 

que permitiu a descentralização dessa política, inclusive, para órgãos de caráter estadual e 

municipal. 

 

3.2 POLÍTICA DE TURISMO E POLÍTICA DE PATRIMÔNIO: O DESAFIO 

 

 Após o planejamento econômico se configurar como pioneiro no Brasil, outras áreas 

também foram se inserindo nesse processo. Hoje, falamos em planejamento na área da saúde, 

educação, segurança, epidemias, enchentes, entre outros. Mas merecem atenção especial neste 

tópico os assuntos relacionados ao planejamento turístico e patrimonial, por serem estes 

fundamentais na questão do estudo proposto. 

 O Planejamento turístico nasce como necessidade emergente à forma pela qual a 

atividade turística vem sendo implantada, e mais do que isso, aos resultados que a mesma tem 

ocasionado nas localidades.  

O turismo, que surge dentro de um contexto globalizado, capitalista, pode ser 

considerado um fenômeno econômico, principalmente quando é pensado como uma atividade 

que gera emprego e renda. Porém, ao invés de contribuir para modificar positivamente a vida 

das pessoas e da localidade no qual esses sujeitos habitam, vem provocando uma série de 
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consequências desastrosas que acabam por acarretar em mudanças muitas vezes irreversíveis 

ao ambiente e aos sujeitos sociais que vivem nesses espaços. 

Assim, todo esse processo serviu de impulso para que fossem pensadas em políticas de 

turismo capazes de tentar modificar esses impactos advindos da atividade. Os responsáveis 

pelo setor (principalmente órgãos públicos e associações) perceberam a importância de se 

desenvolver um planejamento antes de colocar a atividade em prática, como forma de 

monitorar todo o sistema pré-estabelecido. 

Dias (Id) começa a falar da política de modo geral, diferenciando política de política 

pública. Segundo o autor, “política é comumente usado para indicar a atividade ou conjunto 

de atividades que, de alguma maneira, têm como termo de referência a polis, ou seja, o 

Estado” (p. 121). Enquanto que política pública: 

 
Seria o conjunto de ações executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a 
atender às necessidades de toda a sociedade. Embora a política possa ser exercida 
pelo conjunto da sociedade, não sendo uma ação exclusiva do Estado, a política 
pública é um conjunto de ações exclusivas do Estado. São linhas de ação que 
buscam satisfazer ao interesse público e têm que estar direcionadas ao bem comum 
(Ib, p. 121). 

  
  
 Dando continuidade, abordamos o conceito de política de turismo, que segundo 

Goeldner at al (apud Dias, Ib), a definem como: 

 
Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas, objetivos e estratégias 
de desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura na qual são tomadas as 
decisões coletivas e individuais que afetam diretamente o desenvolvimento turístico 
e as atividades diárias dentro de uma destinação (p.121-122). 

 

 O planejamento é responsável por desenvolver todo um organograma de tarefas e 

decisões, como também define as ações que serão colocadas em prática. Por isso que é 

necessário o seu funcionamento frequentemente, pois qualquer acidente ou imprevisto que 

possa ocorrer, a depender do grau, pode ser solucionado ou até mesmo evitado. E mais se 

tratando de questões ligadas a atividade turística, visto que o turismo sofre forte influencia dos 

fenômenos naturais, sociais e econômicos, e qualquer problema nesses aspectos o atingirá 

diretamente. 

 O ideal é que dentro desse contexto sejam levados em consideração os prós e contras 

das ações que serão desenvolvidas; pensar no local – nos aspectos culturais e ambientais que o 

constituem; pensar nos sujeitos sociais que serão atingidos por intermédio da atividade; entre 

outros itens a ser considerados. 
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 O planejamento turístico apresenta diversos conceitos, no entanto, para este caso nos 

apropriamos das definições citadas por Ansarah e por Braga. Ansarah (2004) o conceitua 

como sendo: 

 
O processo que tem como finalidade ordenar as ações humanas sobre uma 
localidade turística, bem como direcionar a construção de equipamentos e 
facilidades, de forma adequada, evitando efeitos negativos nos recursos que possam 
destruir ou afetar sua atratividade (p. 67). 
 
 

 Braga (2007), por sua vez, cita que o planejamento turístico: 
 
 

É o processo de avaliação do núcleo receptor (comunidade, oferta turística e 
demanda real) da demanda potencial e de destinos turísticos concorrentes, com o 
intuito de ordenar ações de gestão pública direcionadas ao desenvolvimento 
sustentável e, consequentemente, fornecer direcionamento à gestão privada para que 
ela estruture empreendimentos turísticos lucrativos com base na responsabilidade 
socioambiental (p. 08). 
 
 

Independente do tipo, todo e qualquer planejamento passou pelo processo de evolução 

até se constituir no que é hoje. As abordagens evoluíram de acordo com as necessidades de 

cada atividade. Para analisar esse desenvolvimento, optamos por utilizar as quatro abordagens 

do planejamento turístico identificadas por Getz (apud HALL, 2004), nas quais se destacam: 

fomento; uma abordagem econômica voltada para a indústria; uma abordagem físico-espacial; 

e uma abordagem voltada para a comunidade, com ênfase no papel desempenhado pelo 

anfitrião na atividade turística. 

O primeiro método, o fomento, leva em consideração o desenvolvimento do turismo, 

não importando a forma que este está sendo desenvolvido, além de não se preocupar com os 

resultados negativos que pode causar. Apenas justifica que o turismo é algo desejável e que 

traz benefícios para a comunidade. Partindo desse princípio, o fomento pode até ser 

considerado como sendo um “não-planejamento” (GETZ apud HALL, Id), pois o verdadeiro 

planejamento visa promover o turismo de modo a beneficiar todos os âmbitos relacionados à 

atividade. 

De acordo com o segundo método, o desenvolvimento econômico, a atividade turística 

é vista como uma indústria, sendo considerada como um fator importante pelo governo, na 

medida em que pode contribuir economicamente para o desenvolvimento regional. Nessa 

abordagem, o propósito é atrair o maior número de turistas possíveis para as regiões turísticas, 

com o intuito de gerar renda e benefícios econômicos para as comunidades.  
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Porém, o governo trabalha dando maior atenção aos aspectos econômicos, que se 

sobressaem diante dos aspectos ambientais e sociais. O que comprova, mais uma vez, a 

ineficiência do planejamento, pois como se sabe, o turismo só trará benefícios se for 

planejado de modo a beneficiar todos os âmbitos da mesma forma. E como se pode perceber, 

neste caso, a economia tem mais privilégio diante dos outros aspectos, o que comprova que 

esse tipo de planejamento não segue as exigências necessárias para um desenvolvimento 

turístico sustentável. 

O terceiro método, chamado planejamento físico-espacial, refere-se ao “planejamento 

com um componente espacial ou geográfico no qual o objetivo geral é preparar uma estrutura 

espacial de atividades (ou de usos do solo) que, de alguma forma, é melhor do que o padrão 

existente sem planejamento” (HALL, Ib, p. 48-49).  

Nessa abordagem, destaca-se o início da preocupação com o ambiente físico, que pode 

ser totalmente degradado se não for bem utilizado pelo turismo. Para minimizar, ou até 

mesmo impedir que a atividade turística cause impactos negativos no ambiente, os 

responsáveis pela atividade desenvolvem planos de gerenciamento, zoneamento, capacidade 

de carga, entre outros.  

Segundo Hall (Ib), antes esse método não dava a devida atenção aos fatores que 

envolviam as questões sociais e culturais, contudo, a partir do momento que foi evoluindo, 

passou a ser mais cauteloso, levando em consideração essas questões, de modo a integrá-las 

de alguma forma no planejamento físico-espacial. Lembrando que parte dos problemas 

causados no ambiente tem ligação com a relação homem-natureza, e que por isso existe a 

necessidade de se pensar na complexidade que diz respeito a esses elementos ao se planejar a 

atividade turística no meio ambiente.  

No entanto, esse método ainda deixa a desejar, pois nem todos os gestores pensam 

dessa forma, e acabam planejando o turismo de acordo com suas necessidades. Todavia, um 

ponto positivo é que apesar desse tipo de planejamento ainda não ser considerado 

turisticamente sustentável, veio a contribuir de alguma forma para que a ideia de 

sustentabilidade se fortalecesse e passasse a ser uma exigência para o desenvolvimento da 

atividade.  

O último método se refere ao planejamento participativo/comunitário que mostra a 

necessidade de o planejamento ser elaborado de forma a trazer benefícios para a comunidade, 

para que ela possa ter um papel significativo, participando, inclusive, das etapas do 

planejamento. 



105 
 

No entanto, esse tipo de planejamento, na maioria dos casos, não condiz com seus 

objetivos, o que tem acontecido na realidade é algo completamente diferente. Nem sempre a 

comunidade participa do planejamento turístico local, ou se beneficia com o desenvolvimento 

do turismo. Sendo um dos principais motivos a falta de compromisso por parte dos próprios 

gestores da atividade, que acabam impedindo o verdadeiro planejamento participativo para 

não atrapalhar os próprios interesses, e a falta de consciência da população do que lhe 

pertence de direito enquanto cidadão.  

Ao invés dos órgãos públicos e privados trabalharem em prol do desenvolvimento da 

comunidade, muitos pensam apenas nos próprios benefícios, como afirma Arnstein (apud 

Hall, Ib.), excluindo a comunidade de participar das atividades que lhe dizem respeito, e de 

exercer seus direitos de cidadania. 

Nesse sentido, Hall (Ib) explica que “uma abordagem comunitária no planejamento 

turístico é, portanto, uma forma de planejamento “às avessas”, que enfatiza o 

desenvolvimento na comunidade e não da comunidade” (p.55). Desta forma, conclui-se que, é 

necessário ocorrer a reformulação no planejamento como um todo, para que os resultados 

sejam condizentes com a necessidade de todos os envolvidos no processo, evitando os 

impactos negativos e as desigualdades sociais.  

De acordo com Hall (Ib), todas essas abordagens analisadas não foram efetuadas numa 

sequência, mas coexistindo ao longo do tempo. Assim, devido a todos os problemas 

encontrados em cada abordagem do planejamento turístico surgiu a necessidade de elaborar 

um modelo de planejamento que contribuísse realmente para a eficiência e eficácia da 

atividade turística, surgindo o que chamamos de desenvolvimento turístico sustentável. 

 Com relação à política de turismo no Brasil, esta teve início na década de 1930, mas 

não tão intensa quanto à política voltada para a área da cultura. Dias (2008) traça um 

panorama histórico a respeito dessa política, e começa apontando algumas ações que surgiram 

no período (de criação): o Decreto-lei nº 406, proposto por Dias (Id), que previa a autorização 

de vendas de passagens aérea, marítima e rodoviária; o Decreto-lei nº 1.915, também 

apontado por Dias (Ib.), no qual foi criada a Divisão do Turismo, cujo objetivo era o de 

organizar e monitorar os serviços turísticos. Já em 1940 foi criado o Decreto-lei nº 2.440, que 

tratava de empresas de turismo e agências de viagens. 

 Nessa mesma perspectiva, em 1958 foi promulgado o Decreto nº 44.863, com a 

criação da Combratur – (Comissão Brasileira de Turismo), cuja finalidade era a de coordenar 

atividades ligadas ao setor turístico; supervisão de medidas relacionadas à movimentação de 

viajantes; a promoção do turismo; criação de oferta e produtos turísticos; inventariação da 
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oferta turística, entre outros. Todavia, em 1962 a Combratur foi extinta, pois não conseguiu 

desenvolver uma política de turismo consolidada. 

 Em 1966, foram estabelecidas as diretrizes para a criação de uma política nacional de 

turismo, responsável pela criação do (CNTur) - Conselho Nacional de Turismo e a (Embratur) 

- Empresa Brasileira de Turismo; Em 1967, surge o Sistema Nacional do Turismo, por meio 

do CNTur, Embratur e Ministério da Relações Exteriores. 

 Dias (Ib) explica que o CNTur tinha o papel de formular as diretrizes para a política 

nacional de turismo; enquanto era de responsabilidade da Embratur, a promoção da política 

nacional de turismo; e o Ministério das Relações Exteriores se ocupava em divulgar o turismo 

nacional no exterior, por meio de ferramentas diplomáticas. 

 Mas essa trajetória não para por aí. No ano de 1971, é criado o Fungetur – (Fundo 

Geral de Turismo), cujo fim estava direcionado à captação de investimentos para o setor 

turístico; Em 1974, surge o Finor – (Fundo de Investimento do Nordeste), o da Amazônia 

(Finam) e o setorial (Fiset), todos voltados para interesses turísticos; Em 1976 surgem alguns 

Decretos e Leis relacionados ao turismo, e nesse caso, destaca-se a Lei nº 6.513/77, que 

apresenta as áreas e elementos que fazem parte do interesse turístico. Dentro desse quadro 

estão inseridos os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico; as 

manifestações culturais ou etnológicas e os locais onde ocorrem, etc. 

 Nessa sequência, outras iniciativas importantes se destacaram - como a Lei nº 

8.181/91 e o Decreto-lei nº 448/92 que definem medidas para a criação de um Plano Nacional 

de Turismo, que veio a se firmar em 1992. E em 1996, é lançado o documento Política 

Nacional de Turismo: diretrizes e programas – 1996/1999.  

 De acordo com Dias (Ib): 

 
Os principais programas desenvolvidos pelo Governo Federal para consolidar as 
diretrizes da Política Nacional de Turismo eram: Programa de Ação para o 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur); Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo (PNMT); Programa Nacional de Ecoturismo, aí 
incluído o Proecotur; Programa de Formação Profissional no Setor Turístico; e o 
Plano Anual de Publicidade e Promoção (p.136). 

  

 Nesse caso, percebe-se que não existia nenhum plano específico relacionado ao 

turismo e centros históricos, se bem que o Prodetur, de alguma forma, estava inserido nesse 

processo. No entanto, é preciso deixar claro que nessa época as revitalizações estavam em 

andamento na maioria dos centros históricos, e no caso de alguns, as ações estavam apenas 
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iniciando, e o turismo ainda não atuava de forma tão intensa nesses espaços como nos dias 

atuais. 

 Em 2003, foi criado pela medida provisória nº 103, o MTur -  Ministério do Turismo. 

Dentre as atribuições definidas ao Ministério, destacaram-se: Desenvolvimento da Política 

Nacional de Turismo; Promoção e divulgação do turismo; Incentivo às iniciativas públicas e 

privadas; Planejamento dos planos e programas de turismo, entre outros. 

 E no mesmo ano, o governo desenvolveu o PNT21 - (Plano Nacional de Turismo): 

diretrizes, metas e programas 2003/2007, em que o Ministério do Turismo aparece como 

articulador e a Embratur se apresenta como responsável pela promoção, marketing e 

comercialização do turismo. 

 Contudo, observa-se que até esse momento, a gestão do turismo acontecia de forma 

centralizada, sem a participação de outras instâncias, sejam elas de cunho estadual ou 

municipal. Quem dirá a participação de atores sociais como representantes de localidades que 

são utilizadas pelo turismo. 

 Mas Dias (Ib) comenta que a questão da descentralização é uma preocupação que foi 

apresentada no próprio documento do PNT, como incentivo para que os municípios turísticos 

pudessem criar Conselhos Municipais de Turismo. É óbvio que não deixando de manter o 

vínculo com o órgão superior, ligado ao governo federal.  

 Na verdade, em 1994, dentro de um processo de descentralização, foi criado o PNMT 

– (Programa Nacional de Municipalização do Turismo), que utiliza de preceitos traçados pela 

OMT – (Organização Mundial de Turismo).  

Segundo Dias (Ib) “os objetivos do PNTM estão centrados no município, e 

estabelecem linhas gerais que devem ser seguidas para desenvolver o turismo em termos 

sustentáveis nos municípios, baseando-se na sustentabilidade econômica, social, ambiental, 

cultural e política”. (p. 144). 

 Até porque, o que nos faz refletir sobre essas políticas desenvolvidas é que a 

preocupação maior está sempre vinculada a questões econômicas. É como se o setor 

econômico fosse o mais importante e o único responsável por reger a atividade turística.  

É evidente que as entidades responsáveis pela implantação do turismo pensam, 

sobretudo, no retorno financeiro que a atividade proporcionará. Porém, pouco se ouvia falar, 

até então, nos discursos e propostas, da necessidade de preservação dos recursos naturais e 

                                                
21 Informações colhidas no: <http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/planejamento_gestao/>. 
Acesso em 03/11/2011. 
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culturais, da participação social, seja na forma de trabalho ou até mesmo de lazer, e de uma 

divisão de forma igualitária por parte dos recursos econômicos advindos da atividade turística.  

Sentimos falta, também, de uma política de turismo voltada para os sujeitos sociais, 

que habitam os espaços ou bairros turísticos, principalmente aqueles atores que são os mais 

atingidos pelos reflexos da atividade. 

O PNT veio apresentar nos seus objetivos a proposta de melhorar a qualidade de vida 

nas cidades turísticas. Essa proposta faz parte dos sete macroprogramas desenvolvidos pelo 

plano, que estão divididos em: gestão de Relações Institucionais; fomento; infra-estrutura, 

estruturação e diversificação da oferta turística; qualidade do produto turístico; promoção e 

apoio à comercialização; e informações turísticas. 

 No entanto, ao se aprofundar um pouco mais no PNT 2007-2010, cujo lema é: 

“Viagem de Inclusão”, percebemos que o que eles colocam como sendo inclusão é a produção 

- por meio da criação de novos postos de trabalho, ocupação e renda, e o consumo - com a 

absorção de novos turistas no mercado interno. E onde fica a questão da sustentabilidade? 

Pois, apesar das propostas interessantes desenvolvidas pelo plano, como a descentralização da 

gestão e outras medidas adotadas, o intuito final sempre está ligado ao consumo e a produção, 

sendo esses dois elementos acompanhados da divulgação. Ou seja, o plano foi criado em cima 

de falhas, e provavelmente essa “inclusão” será vivenciada e experimentada por poucos. 

 Outro Programa voltado para os municípios é o Rintur (Roteiro de Informações 

Turísticas). Por meio deste programa, os municípios turísticos fazem um cadastro e enviam a 

Embratur. Após essa etapa, as informações são avaliadas e dependendo do caso, os 

municípios são classificados como MT – (Municípios Turísticos). Essa Iniciativa é de 

fundamental importância, pois permite até mesmo a alocação de recursos financeiros para que 

os municípios tenham condições de financiar empreendimentos turísticos e, dessa forma, 

realizar as atividades. 

 E qual seria o modo considerado adequado para desenvolver uma política municipal 

de turismo que possa realmente contribuir para com a comunidade local e com os recursos 

existentes nas localidades?  Dias (Ib) sugere cinco instrumentos para serem adotados nessa 

iniciativa. O primeiro diz respeito ao próprio modelo turístico que se pretende desenvolver no 

município, e esse modelo necessariamente precisa ter como premissa a sustentabilidade da 

atividade, dentre os quais se inserem: a avaliação dos recursos turísticos do município; análise 

das condições de oferta atual; identificação dos mercados emissores que interessam; e 

avaliação das condições de um crescimento equilibrado na exploração dos atrativos; 
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 Em segundo lugar, é preciso pensar na urbanização da cidade, no território, e levar em 

consideração os aspectos naturais, culturais e sociais que constituem esse ambiente. Por isso 

que há a necessidade de a política de turismo estar de acordo com o que rege a lei orgânica e o 

plano diretor de cada município, na proporção que é por meio desses documentos que o 

modelo turístico deve se orientar; 

 Em terceiro lugar, há uma abordagem com relação à gestão do turismo em nível local. 

Neste caso, é fundamental a articulação entre o setor público, a iniciativa privada e o terceiro 

setor. Contudo, acrescentamos a importância da inserção da comunidade local como 

participante, pois sem o apoio da população o planejamento centralizado pode acarretar em 

inúmeros malefícios para a localidade como um todo. 

 Em quarto lugar, a necessidade de envolver a comunidade no setor turístico se faz 

mais presente. Nesse quesito, fala-se em desenvolver campanhas de esclarecimento sobre o 

turismo, sobre a forma que o anfitrião deve se comportar, e tratar o visitante e o turista; 

criação de atividades que oportunizem os moradores a reconhecerem os atrativos turísticos e, 

mais do que isso, preservá-los e valorizá-los; mostrar o quanto o turismo pode ser 

significativo não só para os turistas, mas também para a comunidade; e criar mecanismos que 

possam inserir a comunidade nas atividades, para que essa possa ter retorno financeiro 

também, além de utilizar o turismo por meio do lazer. 

 Em quinto e último lugar, o autor trata da política de turismo voltada para o marketing 

e comercialização dos serviços e produtos turísticos. Neste tópico, é fundamental que o 

marketing do lugar que está sendo “vendido” turisticamente seja correto, utilizando realmente 

características verdadeiras do ambiente, para que o turista ao chegar ao destino tenha suas 

expectativas alcançadas.   

 Por isso que o marketing a médio e longo prazo é considerado o mais adequado, 

principalmente o famoso “boca-a-boca”, aquele no qual o próprio turista é que divulga a 

experiência realizada. Da mesma forma, se o marketing for enganoso, o “boca-a-boca” pode 

construir uma imagem negativa do lugar. Assim, o mais adequado é que antes se invista na 

qualidade do destino, para que depois o marketing seja executado. 

 Ainda acrescentaríamos como fazendo parte desses instrumentos as associações, ong´s 

e outras entidades que trabalham diretamente na comunidade local do destino turístico, 

promovendo trabalhos de educação para esses sujeitos sociais. 

O turismo também tem sido citado e incluído na legislação brasileira, principalmente 

com indicações que servem como guia para serem seguidos pelos municípios, instituições e 

sujeitos que trabalham com a atividade. Na Constituição Brasileira promulgada em 5 de 
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outubro de 1988 vários atributos podem ser diretamente relacionados ao desenvolvimento do 

turismo, como aponta o Art. 30:  

 Legislar sobre assunto de interesse local; 

 Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo; 

 Prestar serviços de atendimento à saúde da população; 

 Promover adequado ordenamento do território, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

 Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. 

 

Por sua vez, o Meio Ambiente, recurso bastante utilizado pelo fenômeno turístico, 

também se faz presente na Constituição. O Art. 225, capítulo VI relata que está reservada ao 

Poder Público uma série de funções visando assegurar o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. No qual se destacam: 

 Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; 

 Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país; 

 Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; 

 Exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente; estudo prévio do impacto ambiental; 

 Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 

 Proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade. 

 

Com relação ao patrimônio cultural, já focamos a respeito no tópico que fala sobre o 

patrimônio nas Constituições. Porém, é interessante citar o Art. 215, da Constituição 

Brasileira, que garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais, apóia e incentiva a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. E estabelece formas de participação do 

Estado – incluindo o nível municipal, no qual se destacam: 
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 O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 

afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo de civilização 

nacional; 

 A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 

diferentes segmentos étnicos nacionais. 

 

Há ainda o Plano Diretor, que faz parte da política de expansão das cidades, e que de 

alguma forma também está atrelado ao turismo, bem como o Estatuto da Cidade, criado pela 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, instrumento de organização da malha urbana, de 

fundamental importância para todos os que se interessam pelo Planejamento turístico das 

cidades (Dias, 2008). 

Diante de todas essas discussões a respeito do fenômeno turístico, fica claro a extensão 

que a atividade pode abranger, e mais do que isso, a quantidade de elementos que o turismo 

pode adotar na execução de suas atividades. O turismo não pode trabalhar sozinho, é preciso 

que haja uma articulação com todos os órgãos, elementos, e sujeitos, que de alguma forma 

estejam ligados à atividade. 

Por fim, Dias (Id) ressalta que: 

 
O turismo pode ter uma leitura bastante positiva, servindo para promover o 
desenvolvimento do município, a melhoria das condições de vida para seus 
cidadãos, e pode ser um importante aliado na gestão do patrimônio cultural e 
ambiental. No entanto, para que isso aconteça, é necessário estabelecer as bases de 
uma política municipal de turismo que vá ao encontro das necessidades da 
população local, e que esta acompanhe sua implantação através da participação ativa 
na discussão de um Plano de Desenvolvimento do Turismo em nível local (p. 151). 

 

O que necessita averiguar agora é se essas novas políticas de turismo realmente têm 

surtido efeito nas localidades que estão sendo implantadas, e se têm contribuindo para 

melhorar os aspectos relacionados a economia, a sociedade, ao meio ambiente e a cultura de 

cada destino. Como coloca Barretto (2010, p. 79): 

 
Planificar turismo significa atender de forma armônica las necesidades de sujetos 
sociales provenientes de otro lugar em uma determinada sociedad receptora, así 
como propiciar el bienestar de los sujetos de esta sociedad. Implica, por un lado, 
agradar a personas que están buscando recreación y placer y no quieren depararse 
com los problemas cotidianos. Al mismo tiempo, implica recompensar a los 
habitantes locales que comparten su espacio con los turistas, financiando, com el 
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dinero proveniente del turismo, las obras públicas requeridas para mejorar el índice 
de desarrollo humano22. 
 
 

 Ao continuar essa discussão, focamos na questão do planejamento patrimonial, na 

proporção que o bem patrimonial é um dos principais recursos que o turismo se apropria para 

desenvolver suas ações. No primeiro capítulo, no tópico destinado à trajetória do patrimônio 

no Brasil, discutimos de forma abrangente a respeito das políticas de patrimônio implantadas 

no país a partir da década de 1930. Desta forma, aqui no presente tópico, optamos em dar 

seguimento aos debates em torno das práticas e iniciativas que foram surgindo na área da 

cultura até então, como também, da articulação entre as políticas de turismo e de patrimônio, 

se é que elas realmente existem. 

Com relação às políticas patrimoniais, citamos exemplos de políticas criadas até os 

anos 1990, como o Programa Monumenta. Este, por sua vez, tem ligação com o MinC e o 

IPHAN e procura por intermédio da revitalização, melhorar a situação das áreas históricas de 

várias cidades brasileiras no que tange aos aspectos econômico e social. Conta com o apoio da 

UNESCO e o financiamento do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento. E os critérios para que as cidades se beneficiem com esse programa é que 

sejam reconhecidas pelo seu valor histórico e artístico cultural. Salvador é um dos municípios 

contemplados. 

Além do Monumenta, em 1999, ocorreu a criação da Secretaria de Patrimônio, 

Museus e Artes Plásticas; Em 2000, houve a edição do decreto presidencial nº 3.551, que 

institui o registro de bens culturais de natureza imaterial e cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial; Em 2003, a Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas é 

extinta, e o MinC e o IPHAN passam por uma reestruturação; Ainda nesse ano, é aprovada na 

Unesco a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que o Brasil 

ratifica em 2006. Ainda em 2003, surge a Política Nacional de Museus – Memória e 

Cidadania, do Ministério da Cultura. 

É necessário citar também que em 2006, o Brasil é um dos eleitos para compor o 

primeiro Comitê Intergovernamental do Patrimônio Imaterial; Em 2007, o país volta a 

integrar o Conselho do Patrimônio Mundial; Já em 2008, o IPHAN inicia o processo de 

                                                
22 Planejar turismo significa atender de forma harmônica as necessidades dos sujeitos sociais provenientes de 
outro lugar em uma determinada comunidade anfitriã, bem como propiciar o bem estar dos sujeitos dessa 
comunidade. Implica, por um lado, agradar as pessoas que estão buscando recreação e prazer e não querem 
deparar-se com os problemas cotidianos. Ao mesmo tempo, implica recompensar os habitantes locais que 
compartilham seu espaço com os turistas, financiando, com o dinheiro proveniente do turismo, as obras públicas 
requeridas para melhorar o índice de desenvolvimento humano. Tradução direta (T.A.). 
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criação do Centro de Formação em Patrimônio para a América Latina, Caribe, e Países de 

Língua Portuguesa e Espanhola da África e da Ásia, a ser sediado no Rio de Janeiro. Neste 

mesmo ano, é criado o IBRAM – (Instituto Brasileiro de Museus) (FONSECA, 2009). 

Com relação a essas políticas, ainda merecem destaque o SNPC – (Sistema Nacional 

do Patrimônio Cultural), vinculado ao IPHAN, cujo objetivo é manter um diálogo com outras 

esferas do governo em prol da gestão do patrimônio cultural; E a ABCH – (Associação 

Brasileira de Cidades Históricas), criada em 2009, com o apoio do MinC e do IPHAN. Esta 

associação busca, por intermédio de uma articulação entre as regiões brasileiras, a valorização 

e proteção do patrimônio Cultural. 

Observamos que existem diversas políticas e medidas destinadas ao patrimônio 

cultural, porém, a discussão que tem repercutido é em torno do planejamento e execução das 

propostas advindas dessas políticas, pois, infelizmente, essas práticas precisam de 

aperfeiçoamento. Não adianta as entidades governamentais ficarem criando várias políticas, 

se cada uma delas não apresentar uma estrutura sólida e consolidada que realmente sirva para 

preservar e valorizar o patrimônio cultural.  

É claro que não se trata de um processo fácil, pelo contrário, exige recursos 

financeiros altíssimos e muito esforço e dedicação, sobretudo, das pessoas engajadas nesse 

processo. 

Quando focamos na questão da preservação do patrimônio, queremos enfatizar na 

importância de, primeiramente, pensar na preservação do bem patrimonial, independente de 

qualquer coisa. O patrimônio tem que ser preservado e valorizado, porque é um elemento 

importante, e diz respeito à identidade cultural de um povo, de uma nação, e não porque vai 

servir apenas como um bem econômico, uma mercadoria.  

Após se trabalhar com a comunidade onde o patrimônio está inserido, promovendo 

exercícios que ajudem esses sujeitos a se identificar e valorizar o patrimônio cultural, é que 

seria o mais viável passar para uma próxima etapa. Simão (2001) explica que: 

 
Para que a comunidade local participe e valorize os bens culturais, primeiramente, 
há que se promover um trabalho de promoção interna, almejando o resgate do 
orgulho pelo lugar. Mobilizar todos os atores da cidade e fazer por acontecer ações 
imediatas, catalisadoras da opinião pública, são estratégias que vêm demonstrando 
eficácia em alguns locais. Outro aspecto a ser considerado e priorizado é a 
(re)construção da imagem que a cidade tem de si mesma. O processo de 
identificação, formatação e divulgação da imagem da cidade pode tornar-se, 
também, uma forma de promoção interna, motivando os cidadãos ao 
(re)conhecimento de seu lugar (p.69). 
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Quando se fala em próxima etapa, isso não quer dizer, por exemplo, que todo conjunto 

patrimonial necessariamente tenha que se transformar num atrativo turístico. Tudo vai 

depender dos fatores que estejam relacionados a esse patrimônio. No entanto, se ele 

apresentar algum potencial, por que não investir em seu usufruto como atrativo turístico? Até 

porque, como já colocamos anteriormente, o turismo, quando bem trabalhado, pode 

contribuir, inclusive, para auxiliar na preservação dos bens culturais e mais do que isso, pode 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nesses ambientes históricos, no que se 

refere aos aspectos socioculturais, ambientais e econômicos. 

Em se tratando, ainda, do planejamento voltado exclusivamente para o patrimônio 

cultural, já enfatizamos a sua importância e a necessidade de criar investimentos no setor. 

Contudo, o que se tem notado é que uma quantidade significativa de gestores responsáveis por 

gerir as entidades ligadas aos bens culturais não tem competências para administrá-los. 

Geralmente, são pessoas que, por intermédio de influências políticas, conseguem ocupar esses 

cargos, já que possuem alguma ligação com a cultura (como artistas, por exemplo), mas que 

não dominam os processos de gestão, planejamento, produção cultural e políticas públicas, 

conhecimentos fundamentais para se desenvolver um planejamento cultural adequado. Por 

isso há a importância de se ter uma equipe multidisciplinar em que cada profissional busque 

exercer os cargos que lhe compete. 

Ainda pontuamos como fazendo parte desse contexto, os desvios de verba pública que 

serviriam de investimentos na execução de obras e outras ações voltadas para o patrimônio 

cultural. O que compromete todo o planejamento e o prazo para a consolidação dessas 

medidas. 

Outro problema colocado por Simão (Id) diz respeito à falta de articulação entre os 

órgãos públicos destinados a preservação do patrimônio. É comum a ocorrência de conflitos 

por causa de interesses individuais de cada instituição, que acabam por comprometer o todo. 

Assim, enquanto um órgão determina, por exemplo, que uma medida voltada para algum 

monumento não poderá ser colocada em prática, pois poderá por em risco a integridade física 

do prédio, outra instituição burla as ordens estabelecidas pelo órgão e decide que a obra será 

realizada, o que provoca sérios atritos entre essas entidades, afetando inclusive, a população. 

Então, nesse caso, percebe-se que os problemas ocorrem até mesmo entre as próprias 

entidades patrimoniais. Devido à falta de um planejamento, de uma gestão organizada, essas 

instituições acabam traçando objetivos e metas que divergem entre si, o que dificulta todo o 

andamento de um processo, como a revitalização de áreas históricas, por exemplo. 



115 
 

É nesse sentido que no começo do tópico nos referimos ao planejamento turístico e 

planejamento patrimonial como sendo sinônimos de desafio. Essas políticas por si sós já 

apresentam dificuldades, então quando há a relação entre elas e entre outros órgãos que de 

alguma forma estejam interligados, os problemas podem aumentar. 

Ao analisarmos os programas desenvolvidos tanto pelas políticas de turismo como 

pelas políticas de patrimônio, observamos que nem todos mantêm parcerias entre si. 

Começando pelo Monumenta: se é de interesse desse programa investir nas áreas 

patrimoniais, melhorando seus aspectos sociais e econômicos, subentende-se que esses 

aspectos econômicos dizem respeito principalmente à atividade turística. Porém, não há no 

site do programa nada que comprove o apoio do Ministério do Turismo ou de outro órgão do 

turismo nas propostas existentes. Sendo que um dos projetos e ações desenvolvidos pelo 

Monumenta é a promoção turística – que procura incentivar o turismo cultural em cidades 

históricas. 

Esse exemplo colocado acima mostra claramente a existência de lacunas que ainda 

fazem parte dessas práticas e que dificultam uma verdadeira articulação entre os diversos 

setores relacionados ao turismo e patrimônio, bem como, a outros órgãos que estão 

diretamente vinculados a esse processo, como o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio 

Ambiente, entre outros. 

O único programa que aparenta ter uma ligação mais concretizada, é o PAC23 – 

Programa de Aceleração do Crescimento/Cidades Históricas -, pelo menos é o que se vê no 

novo plano de ações desenvolvido pelo IPHAN, em 2009. O programa tem parcerias com o 

Ministério da Cultura, e os Ministérios das Cidades, Educação, e Turismo, ou seja, trata-se de 

uma política transversal, como ele mesmo coloca. João Pessoa e Salvador estão na listagem 

dos municípios beneficiados por esse programa. 

A transversalidade entre todas essas políticas é primordial, seja quando se pensa na 

revitalização de centros históricos ou quando se foca em atividades no geral que abordam a 

questão do turismo e do patrimônio cultural e ambiental. Alguns autores discutem a respeito 

do planejamento voltado para essas duas áreas e inclusive, apontam métodos importantes que 

deveriam fazer parte dessas práticas. Outros, até criticam esse modelo de preservação do 

                                                
23 O programa está aberto a todas as cidades que possuam patrimônio protegido e que formulem planos de ação 
consistentes para enfrentar os problemas estruturais que afetam suas áreas históricas, para a promoção do 
desenvolvimento local, a partir das potencialidades do seu patrimônio cultural, com a atuação integrada do setor 
público, privado e da sociedade, de forma a fortalecer a ação integrada de planejamento com os entes 
governamentais em prol da preservação.  
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patrimônio, de políticas de intervenções destinadas às áreas históricas, como podemos 

observar adiante. 

Para Barretto (2001) é possível manter uma relação harmônica entre o turismo e o 

patrimônio cultural. Tudo vai depender da forma que a articulação entre esses dois elementos 

estiver sendo planejada, e se esse planejamento “inclui controle permanente e 

replanejamento”, indispensável nesse processo, como coloca a estudiosa. (p. 75). 

O ideal é trabalhar primeiramente o destino com a comunidade local, como já 

ressaltamos em outras partes do texto. É nesse sentido que Farias (2005) aborda a necessidade 

de construção de atrativos turísticos com a comunidade. Em que procure discutir a respeito da 

interpretação do patrimônio e a importância de mediação – isso possibilita a interação entre a 

comunidade e o local no qual habita e/ou com turistas e o destino que está sendo visitado. 

Nesse contexto se insere a educação patrimonial, grande parceira no processo de 

interpretação do patrimônio, essa ferramenta destinada tanto aos turistas como a comunidade 

local, podendo auxiliar na compreensão do patrimônio cultural e natural, bem como, servindo 

de mediação entre os sujeitos sociais e sua cultura, e fortalecendo a questão da identidade 

cultural e da memória social ou coletiva, a depender da abordagem. 

Por fim, Farias (Id, p. 65) enfatiza que “trabalhar com comunidades visando à 

interpretação é não reproduzir o assistencialismo e populismo, próprios da tradição histórica 

brasileira. Significa quebrar paradigmas, considerando os sujeitos envolvidos como seres 

concretos, inseridos num contexto histórico”. 

Voltando para Barretto (2001), a autora cita diversas sugestões de como desenvolver 

turisticamente um ambiente histórico ou natural sem ocasionar danos profundos ao destino. 

Neste caso, foca na questão da sustentabilidade; no marketing adequado; e na elaboração de 

técnicas de countermarketing ou demarketing para diminuir o fluxo de turistas quando 

necessário; e ações de capacidade de carga, que procuram adequar o limite do número de 

visitantes a capacidade do atrativo turístico. 

 Com relação à cultura e à identidade cultural local, é necessário: 

 
A fidelidade aos fatos históricos, ao que está guardado nos arquivos, tanto oficiais 
quanto da memória coletiva, a recuperação das histórias da vida cotidiana, a 
compreensão dos nexos entre os grandes feitos e a petite historie, tudo isso é 
condição para trabalhar bem um recurso cultural do ponto de vista de sua aplicação 
ao turismo (Id, p. 78). 

 

Atitudes como essas têm contribuído para auxiliar no desenvolvimento do turismo 

cultural sustentável, pois permitem que o turismo seja colocado em prática ao mesmo tempo 
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em que procura valorizar os bens culturais patrimoniais. Todavia, um dos graves problemas 

que continua influenciando nessa questão é que poucos projetos e planos têm, na prática, 

trabalhado em prol da sustentabilidade, e quando argumentam se tratar de propostas que 

visam o desenvolvimento sustentável, essa sustentabilidade está longe do que o conceito 

prega. 

Diante dessa crítica, nos baseamos nas pontuações colocadas por Chauí (2010) quando 

aborda a respeito da preservação do patrimônio cultural. Antigamente, o que era considerado 

“patrimônio”, tinha um tipo de preservação diferenciada dos dias atuais, pois não apresentava 

sentido de mercado. Contudo, posteriormente, o patrimônio, inserido no contexto capitalista, 

passa a ter outro tipo de importância para a sociedade, no qual se inserem os aspectos 

econômicos. 

É como se a preservação tivesse se transformado em algo banal, pois o que é 

considerado importante enquanto patrimônio, por parte de uma elite hegemônica, deve ser 

preservado, resguardado, e o que não é considerado importante para essa classe dominante, 

mas que não deixa de ser patrimônio, pode ser colocado no circuito da atividade econômica, 

sem garantia de preservação. 

O problema não é o patrimônio ser utilizado pela atividade econômica e sim a forma 

que essa apropriação acontece. E nesse sentido entram várias questões que envolvem 

privilégios de classe - grande barreira que influencia no processo de preservação e 

planejamento. Sendo este último acompanhado do planejamento patrimonial, planejamento 

turístico, ou a articulação entre os dois. 

Para concluir essa fase de planejamento, Barretto (2001, p. 81) expõe as importantes 

etapas para desenvolver o planejamento de turismo com base no legado cultural, dentro de 

uma estrutura (sic) que revela a descrição e as observações que compõe cada etapa, e que 

devem ser seguidas mediante a sequência estabelecida. (cf. quadro 1). 
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ETAPAS DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

Estudo preliminar Estudo de campo e bibliográfico para detectar 

possíveis atrativos turísticos. 
 

Escolha e 

delimitação da zona 

Delimitação de uma área na qual estejam os atrativos 

históricos (cidade, região) ou de locais onde esses 

atrativos estejam concentrados (rua, bairro). 

 

Estudo diagnóstico Verificação da quantidade e avaliação da qualidade 

dos potenciais atrativos. Verificação da quantidade e 

da qualidade das estradas e/ou ruas ou de outro tipo 

de via de acesso ao atrativo. 

Imprescindível o auxílio de 

especialistas (historiadores, 

arquitetos, etc.). 

Definição de 

objetivos e metas 

Definição de quais os resultados que se pretende 

obter com o planejamento em termos sociais, 

econômicos, pedagógicos e turísticos. 

Etapa de muita reflexão. 

Escolha de 

alternativas de 

intervenção 

Elaboração de uma proposta de integração do atrativo 

num produto turístico mais amplo. (Roteiro turístico, 

revitalização de bairros ou prédios, encenações do 

passado etc.) e definição de prazos 

Etapa de muita criatividade. 

Implementação Elaboração de orçamentos preliminares e procura de 

recursos financeiros próprios ou de investidores. 

Reuniões com membros da comunidade afetada 

(autoridades da área da cultura e do turismo, 

vizinhos, proprietários de imóveis etc.), para 

encontrar a melhor forma para que todos sejam 

beneficiados com a proposta. 

Respeitar, antes de tudo, os 

interesses e os desejos da 

comunidade envolvida. 

Implantação Dimensionamento das possibilidades de aproximação 

do público com o atrativo. Verificação da forma de 

obter ângulo e condição de observação confortáveis 

para monumentos e obras de arte, sem comprometer 

sua integridade. Verificação das instalações, do 

mobiliário, da forma de circulação em prédios 

revitalizados. Aprofundamento na história, nos estilos 

arquitetônicos, nas escolas artísticas etc. 

Etapa de muito estudo. 

Consulta a fontes 

bibliográficas e a especialistas. 

Execução e controle Verificação da utilização dos equipamentos conforme 

o plano e ajuste de detalhes para melhorar tanto a 

experiência turística quanto os benefícios sociais. 

 

Quadro 1: Planejamento de Turismo com base no Legado Cultural. 
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Contudo, faríamos algumas modificações e/ou acrescentaríamos algumas sugestões no 

quadro de planejamento, para adequá-lo a realidade dos bens culturais, da atividade turística 

sustentável e dos sujeitos sociais.  

Segundo Gutiérrez (1992, p. 123): “na noção de ‘bem comum’ que está implícita em 

toda política de defesa do patrimônio cultural, é claro que os valores de identidade e 

referência estão articulados à importância que tenham estes bens na vida da comunidade”. Por 

isso a necessidade de inserir a comunidade local nas políticas de planejamento patrimonial e 

turístico e levar em consideração os desejos e anseios desses atores sociais. 

 Dando continuidade a essa discussão, na etapa “definição de objetivos e metas”, 

acrescentaríamos em sua descrição os aspectos culturais e ambientais, indispensáveis nesse 

processo. Já no que concerne a “escolha de alternativas de intervenção”, é fundamental 

também o auxílio da comunidade local, por intermédio da participação social. Na proporção 

que esta, apesar de não ter conhecimento do planejamento propriamente dito, tem a 

capacidade e o direito de escolher o que se pretende transformar num atrativo turístico, 

principalmente tratando-se de espaços que possuem certo potencial turístico, mas que também 

são utilizados como habitações, como os centros históricos, por exemplo. 

Ainda, no que tange a “implantação”, é necessário pensar na memória do lugar, 

sobretudo quando essa memória está ligada a identidade cultural dos moradores. E nessa 

perspectiva, devemos acrescentar a discussão em torno do direito à memória, tema bastante 

complexo e que tem sido alvo de vários debates acadêmicos por parte dos sujeitos envolvidos 

em estudos das áreas patrimonial e turística. Então, dessa forma, na parte que diz respeito à 

“observação”, sugerimos inserir a consulta aos moradores e sujeitos sociais que trabalham 

nesses espaços destinados a fins turísticos.  

E no último tópico que diz respeito à “execução e controle”, sentimos a falta de uma 

ferramenta que pudesse verificar se os sujeitos sociais, que de alguma forma estão 

interligados a essas atividades, vêm participando do planejamento. Se há realmente um 

processo de inclusão. E no espaço destinado a verificar a utilização dos equipamentos, 

acreditamos que não basta apenas isso. Na execução e controle, o ideal é observar o 

planejamento como um todo, analisar suas propostas, ações e resultados, como forma de 

identificar se estão sendo adequados para o destino turístico ou se precisam passar por 

reformulações, lembrando sempre da questão de proporcionar resultados positivos para os 

campos econômico, social, cultural e ambiental. 

Pensar na política de turismo e na política voltada para o patrimônio cultural é ter em 

mente que: 
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El planeamiento debe estar orientado para mejorar la sociedad tomando en cuenta su 
contexto histórico. Así como en otras, en el área de turismo, uma de las tendências 
del siglo XXI es planificare con responsabilidad social. Esto transfiere la 
importancia del proyecto em si al modelo de sociedad a que se pretende llegar, y al 
concepto de ser humano y de naturaleza que se tiene (BARRETTO, 2010, p. 78-
79)24. 

 

No caso dos Centros Históricos de João Pessoa e de Salvador, essas problemáticas não 

são diferentes, como veremos adiante. Porém, é importante deixar claro que apesar de a 

proposta ser a de fazer um estudo comparativo entre os dois lugares, procuramos levar em 

consideração as diferenças existente entre as localidades, no que diz respeito à população, à 

cultura, às políticas públicas, ao turismo, a preservação e utilização do patrimônio cultural, a 

história, aos aspectos físicos e ambientais, entre outros fatores que precisam ser considerados. 

 

3.3 CIDADES HISTÓRICAS 
 
3.3.1 Problemas e Perspectivas no Centro Histórico de João Pessoa 
 

 
Iniciamos as análises dos dados pelo Projeto de Revitalização do Centro Histórico de 

João Pessoa25, pois é causa de um dos objetivos do projeto dessa dissertação. 

O Projeto de Revitalização do Varadouro e do Antigo Porto do Capim nasceu em 

1987, por meio de uma parceria entre os governos brasileiro e espanhol, cujos executores pela 

parte brasileira foi constituído pelo MinC e o IPHAN, e pela parte espanhola o Ministério de 

Assuntos Exteriores, por intermédio da AECI – (Agencia Espanhola de Cooperación 

Internacional). O MinC, o MDU – Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 

como era conhecido na época, o Governo do Estado da Paraíba e a Prefeitura Municipal de 

João Pessoa, entraram como assistentes e cooperadores nesse processo. 

Essa junção teve como resultado a criação, sob o Decreto Estadual nº 12.239 de 24 de 

novembro de 1987, da CPDCHJP – (Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro 

Histórico de João Pessoa), responsável pela elaboração e gerenciamento do projeto de 

revitalização, por meio da realização de estudos e desenvolvimento de projetos e ações, e a 

                                                
24 O planejamento deve ser desenvolvido para melhorar a sociedade tomando em conta seu contexto histórico. 
Assim como em outras, na área de turismo, uma das tendências do século XXI é planejar com responsabilidade 
social. Isso transfere a importância do projeto em si ao modelo de sociedade a que se pretende alcançar, e ao 
conceito de ser humano e de natureza que se tem. Tradução direta (T.A.) 
25 Os documentos que serviram para análise pertencem à CPDCHJP - Comissão Permanente de 
Desenvolvimento do Centro Histórico de João Pessoa, responsável pela elaboração dos projetos. Porém esses 
materiais ainda não estão totalmente disponíveis à sociedade. Conseguimos os mesmos, por intermédio da 
própria instituição que nos forneceu. 
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finalidade é a de proceder à dinamização, valorização, conservação e manutenção do 

patrimônio edificado e urbanizado e a recuperação e ressignificação de raízes culturais 

comuns, entre outras propostas de desenvolvimento sociocultural, ambiental e econômico 

para a região como um todo. 

Já o Decreto Estadual nº 13.872 de 12 de março de 1991, foi responsável pela 

Regulamentação da Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro Histórico de João 

Pessoa, no qual colocou como finalidades básicas os elementos a seguir: desenvolver ações 

para a área do centro histórico; fiscalizar as normas urbanísticas relacionadas com o projeto 

de revitalização; elaborar os projetos; elaborar acordos e convênios; qualificar e formar 

técnicos experimentados na real problemática da revitalização de conjuntos urbanos de 

características histórico-artísticas, etc. 

A zona delimitada para execução do projeto abrange a Cidade Alta e a Cidade Baixa – 

nesta última se localiza além do Varadouro, o Antigo Porto do Capim, nascedouro da cidade. 

(V. Figura 10 em anexos). 

Dentro do projeto inicial, desenvolvido a partir de 1987, apresentaram-se como 

propostas prioritárias: restauração/revitalização de monumentos, de edificações antigas e de 

espaços urbanos, localizados na Cidade Alta e na Cidade Baixa. Sendo que essas ações 

poderiam ocorrer de forma paralela para ambas as localidades; posteriormente é que entra em 

cena a restauração/revitalização do Antigo Porto do Capim, que apesar de ser um projeto 

antigo, só teve início recentemente. Neste caso, vale ressaltar que a área do Antigo Porto do 

Capim (nascedouro da cidade) é onde habita a maioria dos moradores do centro histórico. 

A comissão desenvolveu a árvore de problemas e objetivos, e procurou identificar o 

inadequado aproveitamento do patrimônio histórico e ambiental, bem como, as mudanças 

estimadas para a localidade depois que passar pelo processo de intervenção. 

Nessa perspectiva, até 2002, vários espaços públicos, edificações históricas e 

monumentos foram restaurados/revitalizados, conforme podemos observar por meio das 

principais ações:  

 

Em 1988, teve início a restauração/revitalização da Praça Dom Adauto, localizada na 

Cidade Alta. A praça faz parte do Conjunto Arquitetônico dos Carmelitas, no qual está situada 

a Igreja do Carmo. O espaço foi transformado em área de pedestre e também utilizado para 

fins de lazer, principalmente quando ocorrem eventos no centro histórico, como a prévia 

carnavalesca de João Pessoa - em que os blocos de carnaval se concentram para percorrerem 

as principais ruas do centro histórico, arrastando foliões. 
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Em 1989, a CBTU – (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), situada na Cidade 

Baixa, começou a ser restaurada. O espaço, que abrange as linhas férreas, liga a cidade de 

Cabedelo, passando por João Pessoa, até o município de Santa Rita. Não é um trem turístico, 

apesar de alguns turistas gostarem de fazer o passeio devido à beleza da paisagem. O 

transporte atende grande parte da população que vive na região metropolitana da capital.  

Segundo a CPDCH, o prédio da CBTU é um dos primeiros exemplares da arquitetura 

moderna, construído em 1942, em substituição a primeira estação do século XIX. Sua obra de 

restauração e conservação foi concluída em 1999, porém, ainda teve continuidade, já que o 

objetivo era o de mudar o muro de concreto que cercava o espaço, bem como a paisagem do 

lugar. Assim, em 2002, a obra de agenciamento, paisagismo e substituição dos muros foi 

finalizada. (V. Figuras 11 e 12 em anexos). 

Em 1989, a Praça São Francisco, que fica na Cidade Alta, teve sua área restaurada. É 

parte integrante do Conjunto Arquitetônico dos Franciscanos na Paraíba, um dos principais 

atrativos turísticos do centro histórico. O largo, denominado Praça São Francisco é 

constituído pelo Cruzeiro (considerado por muitos o melhor exemplar entre os remanescentes 

do período colonial). A restauração/revitalização da área contribuiu para melhorar a 

integração de um monumento com o outro, além de favorecer um espaço especial para lazer e 

celebrações religiosas. 

Em 2006, a Praça recebeu reparos especiais no que diz respeito à acessibilidade para 

pessoas com dificuldades de locomoção. O lugar é bastante visitado e recebe, por dia, 

visitantes da própria cidade e vários grupos de turistas que vêm com o intuito de conhecer a 

Igreja de São Francisco, já que o lugar proporciona um espaço destinado ao Centro Cultural, 

aberto a oficinas e exposições da cultura popular nordestina, entre outras temáticas 

relacionadas à atualidade. 

Ainda teve destaque, na Cidade Alta, a reforma e revitalização do Casarão dos 

Azulejos, que hoje abriga exposições diversas; a restauração das Igrejas da Misericórdia e de 

São Bento; a restauração/revitalização do prédio histórico que deu espaço a Biblioteca 

Pública; a restauração do Coreto da Praça Venâncio Neiva; e a restauração do edifício 

histórico que abriga o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 

Já na Cidade Baixa, as intervenções importantes foram: na Praça Anthenor Navarro, 

que antes abrigava um posto de gasolina, o que ocasionava a descaracterização do lugar, mas 

que depois do trabalho de paisagismo desenvolvido na própria praça, da retirada do posto de 

gasolina, e da restauração/revitalização dos monumentos que ficam em seu entorno, 

proporcionou a transformação do espaço numa área aconchegante e privilegiada; os prédios 
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restaurados apresentam várias funcionalidades, um deles é constituído atualmente pela sede 

do IPHAN/PB; outros deram espaço a bares e restaurantes, como o famoso Parahyba Café, 

que logo depois da revitalização teve seu momento de auge, mas posteriormente veio a fechar. 

Talvez pela falta de investimentos ou de incentivos para manter a dinamização da área. 

  Já no largo São Frei Pedro Gonçalves, próximo a Praça Antenhor Navarro, ocorreu a 

restauração/revitalização do prédio onde funcionava o Antigo Hotel Globo, atual memorial do 

antigo hotel; a restauração da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, que contribuiu para a 

descoberta de materiais arqueológicos localizados no piso inferior da igreja – que dizem ser 

de uma igreja antiga; entre outros monumentos importantes, como o casario que funciona o 

Antiquário; o Intoca - casa histórica aberta a eventos diversos; o prédio que antes funcionava 

a Antiga Recebedoria de Rendas do município, e hoje dá espaço ao IAB (Instituto dos 

Arquitetos do Brasil), mas que segundo informações repassadas pelos funcionários da 

CPDCHJP, funciona precariamente. 

Nessas intermediações estão situados também o Teatro Santa Roza e a Antiga Fábrica 

de Vinhos - onde hoje funciona a Oficina-Escola, responsável por auxiliar os alunos na 

restauração dos prédios e monumentos do centro histórico. No entanto, quem visitar o espaço 

pode encontrar objetos pertencentes à antiga fábrica, quando em funcionamento.  

No caso da Praça Anthenor Navarro, com a retirada do posto de gasolina, o cenário 

mudou totalmente, e o lugar ganhou um novo sentido, sendo utilizado pela população e pelos 

turistas com finalidades socioculturais diversas (V. Figuras 13, 14 e 15 em anexos). Porém, 

depois do fechamento de bares, a exemplo do Parahyba Café, o lugar perdeu a vida noturna 

que tinha adquirido depois da restauração/revitalização. Até as duas lojas que 

comercializavam roupas de algodão colorido, produto típico da Paraíba, vieram a fechar. 

Hoje, a Praça Anthenor Navarro que poderia ser aproveitada de diversas formas, conta 

apenas com a sede do IPHAN e de outras instituições, e com a presença de dois restaurantes 

que funcionam, sobretudo durante o dia. Mas, durante a noite, o ambiente fica bastante 

esquisito. Até mesmo os eventos, como as festas de São João, que ocorriam no espaço foram 

transferidos para outra área. Apenas na época de verão, no mês de janeiro, é que a Prefeitura 

Municipal de João Pessoa tem investido em eventos nessa área e em outras partes do centro 

histórico, como na Praça do Ponto Cem Réis. 

Contudo, a Praça Anthenor Navarro pode ser reaproveitada de outras formas. Hoje, o 

Centro Histórico de João Pessoa conta com ações socioeducacionais desenvolvidas nas 

Praças, a exemplo da Praça Rio Branco, localizada na Cidade Alta. Antes da restauração, essa 

praça funcionava como estacionamento, mas depois passou a abrigar exposições diversas, 
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inclusive trabalhos de educação patrimonial promovidos pelas entidades do patrimônio, cujo 

público-alvo é a sociedade pessoense, principalmente moradores do Porto do Capim e 

estudantes de escolas municipais. 

Ainda com relação à Cidade Baixa, outro projeto grandioso destinado a localidade foi 

o chamado “Projeto de Revitalização do Antigo Porto do Capim”. A área do Porto do Capim é 

bastante “disputada”, pois além de ser uma área de mangue, é o nascedouro da cidade. 

Falamos que o projeto é complexo, já que propõe ações para modificar o ambiente, e é 

constituído por outro projeto paralelo que visa a relocação dos moradores para outro espaço, 

para que a área na qual habitam possa ser restaurada/revitalizada. 

O Antigo Porto do Capim é uma área que difere de muitos lugares históricos, pois é 

constituída por aspectos sociais e culturais, bem como por elementos ambientais, que 

contribuem para modificar o cenário da localidade. Cenário este que se refere não apenas à 

beleza da região, mas aos fatos históricos que estão refletidos em todo o conjunto 

arquitetônico e paisagístico (V. Figura 16 em anexos). 

 Já a Figura 17 (V. anexos) ilustra a Planta do Varadouro e do Antigo Porto do Capim, 

na qual podemos ter uma visão geral da área delimitada pelo projeto. 

Dentro das propostas colocadas estão: regeneração e modernização do uso comercial 

da Rua Maciel Pinheiro; revitalização da ocupação das antigas edificações ligadas ao porto; 

abertura da ligação rio/cidade; retirada dos moradores da área; trabalho integral com a 

comunidade de caráter educativo de inserção no processo de revitalização da área; 

recuperação do espaço urbano de forma geral; criação da Escola de Gastronomia; implantação 

do Posto de Informações Turísticas; criação de um Centro de Cultura Popular; implantação de 

Museus e Centros de Cultura ligados aos processos históricos da região; Implantação do 

Parque Ecológico: com delimitação de áreas de proteção ambiental, construção de um píer e 

de trilhas na área de mangue; melhoria no sistema viário, investimento em habitações, por 

intermédio do Projeto Moradouro, que visa financiar edificações antigas que serão restauradas 

para servirem de habitações, etc. 

 Segundo a CPDCHJP (2009) os principais fatores que impulsionaram a equipe a 

desenvolver esse projeto estão relacionados a vários problemas que fazem parte do contexto 

físico, cultural, econômico, político e ambiental da área. A comissão alega que o vínculo 

existente entre o rio Sanhauá (nascedouro da cidade) e a cidade de João Pessoa é praticamente 

inexistente. A partir do momento em que a população se voltou para os espaços modernos da 

cidade, em regiões próximas ao mar, a sociedade ficou sem nenhuma integração positiva com 

o rio e a área de entorno, como o Antigo Porto do Capim; também, o uso do lugar por parte da 
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população ribeirinha, tem ocasionado consequências negativas ao ecossistema, principalmente 

pelas práticas de assoreamento, desmatamento, urbanização e poluição das águas. 

Esses problemas ocasionados pela comunidade ribeirinha servem, inclusive, como 

justificativa da CPDCHJP para retirada dos moradores para outra área, alegando sobre as 

condições precárias em que vivem. 

A maquete ilustrativa (V. Figura 18 em anexos) nos proporciona observar de maneira 

geral a idealização do projeto elaborado pela CPDCHJP para o Antigo Porto do Capim. O 

espaço no qual residem os moradores deve ser substituído por uma área de concreto, com 

aparência de uma praça; e o acesso ao rio deve acontecer por meio de um píer, que visa ser 

implantado durante a revitalização do espaço.  

Ao compararmos com a ilustração 16 (V. anexos), observamos que, caso esse projeto 

seja colocado em prática, o espaço passará por modificações significativas, principalmente no 

que se refere a estética do ambiente. Porém, a retirada dos moradores, a implantação de 

concreto em uma área de mangue, entre outros aspectos que estão inseridos no projeto podem 

trazer efeitos desfavoráveis para os âmbitos social, cultural e ambiental. Inclusive, numa 

entrevista realizada com a equipe do IPHAN/PB, eles alegam que possivelmente a proposta 

de transformar esse espaço numa área de concreto não será efetivada, devido aos impactos 

negativos que podem ser ocasionados contra o meio ambiente. 

Na ilustração 18, podemos observar um prédio, ao fundo, que foi restaurado para ser o 

Centro de Cultura Popular. As obras estavam previstas para serem finalizadas no final de 

2009, mas até hoje a reforma está parada pela metade a espera de alguma posição com relação 

ao que o espaço realmente abrigará. Enquanto a CPDCHJP desenvolveu o projeto do Centro 

de Cultura Popular, o IPHAN/PB visa o espaço para ser a nova sede da instituição.  

Constatamos que esses pequenos problemas acabam por interferir no processo de 

revitalização como um todo, visto que a revitalização depende de decisões advindas de todas 

as instituições envolvidas, e a falta de acordo entre essas instituições, além de atrasar as obras, 

pode comprometer o prazo de conclusão da revitalização, bem como trazer transtornos para 

quem reside ou trabalha na região. 

Para se aprofundar mais nessa questão que trata do projeto de revitalização e do 

processo de intervenção no Centro Histórico de João Pessoa, o próximo passo é discutir sobre 

as análises dos dados das entrevistas realizadas com entidades responsáveis pela revitalização, 

e órgãos parceiros; e alguns sujeitos sociais, a exemplo da comunidade do Antigo Porto do 

Capim.  
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Com relação às entrevistas, procuramos manter a ordem e começar pela CPDCHJP, 

responsável pela elaboração dos projetos. Contudo, é preciso esclarecer que foram inseridos 

trechos de uma entrevista realizada em 2009, com a então presidente da CPDCHJP, devido à 

importância e complexidade dos dados coletados. Durante a pesquisa, optamos pela realização 

de uma entrevista semi-estruturada, na qual foi possível obter informações diversas que 

contribuíram para alcançar alguns dos principais objetivos propostos neste trabalho.   

Perguntamos a entrevistada sobre a ideia de elaborar o projeto para revitalização do 

Centro Histórico de João Pessoa, ela relatou que nos anos 80, com o deslocamento das 

pessoas para os bairros próximos a orla da capital, o centro histórico ficou um verdadeiro 

caos. Os prédios estavam abandonados e a área tomada pela marginalização, onde nem 

mesmo a própria população local conhecia o importante patrimônio existente naquele lugar. 

Com isso, surgiu a ideia de elaborar o projeto, com o intuito de revitalizar a localidade. Ela 

mencionou que “isso seria uma forma de trazer vida novamente para aquele lugar, para que 

ele passasse a ser (re)conhecido pela sociedade pessoense como Patrimônio Cultural, ou 

mais que isso, passasse a ser valorizado, servindo inclusive como um elemento importante 

para o desenvolvimento da atividade turística no local. Instrumento fundamental para manter 

o patrimônio conservado [sic]”. 

Nesse caso, acreditamos que o patrimônio necessita ser preservado independente de 

ser um atrativo turístico ou não. O turismo, quando bem trabalhado pode auxiliar nesse 

processo, mas vai depender de cada caso, pois nem todo conjunto patrimonial 

necessariamente precisa se tornar um bem turístico, na medida em que às vezes, essas ações 

podem atrapalhar ao invés de trazer consequências favoráveis. 

No entanto, a entrevistada ressaltou que apesar das propostas que foram colocadas em 

prática muito ainda deve ser feito para que os objetivos propostos no projeto sejam realmente 

atingidos. Entretanto, o processo é bastante demorado, pois envolve questões políticas, sociais 

e, principalmente econômicas, necessitando de uma grande quantidade de recursos para dar 

continuidade ao mesmo. 

Quando questionada a respeito da revitalização do Antigo Porto do Capim, ela 

enfatizou que este projeto “está dentro do projeto geral como a principal obra a ser 

realizada, por ser o Porto do Capim nascedouro da cidade, área do antigo porto, com um 

patrimônio cultural fantástico, um meio ambiente fantástico, uma área de mangue ainda 

preservada e uma comunidade de quase 300 famílias identificada e inserida na área [sic]”. 

Em relação à elaboração desse projeto, ela citou que para montá-lo foram realizados fóruns, 

debates, apresentações, onde se conseguiu trazer a participação da sociedade pessoense de um 
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modo geral, e dos responsáveis pelos órgãos que poderiam se envolver no processo: Meio 

Ambiente; Patrimônio da União; IPHAN; IPHAEP, entre outros. 

No que diz respeito à participação da comunidade do Porto do Capim, ela afirmou que 

a comunidade tem participado efetivamente do projeto, deixando claro que “não todas as 

pessoas, mas as representatividades. O convite é feito a todos, mas nem todos comparecem. 

Mas os representantes da comunidade sempre participam de tudo [sic]”, afirmou. 

Ainda em relação ao Porto do Capim, a entrevistada citou que o fato do processo estar 

acontecendo de forma extremamente lenta é devido à comunidade que continua na área, pois 

para que o espaço seja totalmente revitalizado, os moradores terão que ser retirados e 

transferidos para outro local. O que tem causado sérios transtornos para todos os envolvidos. 

Contudo, ao ser questionada sobre a relocação dessas pessoas, a entrevistada 

respondeu que eles estão assentados na área há aproximadamente 70 anos e são totalmente 

identificados com o local, sendo considerado o maior núcleo habitacional existente no Centro 

Histórico de João Pessoa. Mas se trata de uma comunidade que invadiu o espaço, que vive em 

sua maioria em péssimas condições, e que de qualquer forma terá que sair, até mesmo, para 

que o Porto do Capim seja revitalizado. 

Por trás disso tudo, há a proposta de um projeto que visa a retirada dos moradores para 

uma área próxima, com toda a infraestrutura necessária para que essas pessoas vivam 

adequadamente, como a entrevistada ainda acrescentou: “ou você faz como em Salvador, 

chega, joga tudo em cima do caminhão e joga no lixo, ou você se preocupa. Muito pelo 

contrário, ao invés de dar as costas, devem-se gerar oportunidades para essas pessoas, até 

mesmo quando a área estiver revitalizada, esse é o objetivo do projeto [sic]”. 

A entrevistada também citou que isso é uma forma de ir provocando as instituições 

públicas que têm esses organismos próprios de auxílio e capacitação, para que possam ajudar 

com a relocação da comunidade e a melhoria da qualidade de vida desses sujeitos. 

No que diz respeito a esse projeto de relocação da comunidade do Porto do Capim, ela 

explicou que a proposta é que a comunidade vá residir em um condomínio praticamente 

fechado. “Conseguiu-se vislumbrar uma área fantástica, pertencente ao patrimônio da união 

e bem próxima ao Porto do Capim [sic]”. Onde vai caber tudo, tanto a comunidade, como as 

necessidades dela. “Para quem já tem renda, como: pequenos restaurantes, barzinhos, 

mercadinhos, fiteiros, também vai ter tudo isso lá [sic]”, ressaltou a entrevistada.  

Citou que o projeto prevê a implantação de uma praça de alimentação, de uma área 

para esportes, quatro praças, creches, escolas, entre outros serviços e/ou espaços de lazer. 

Bem como a construção de vários tipos de residências: estilo sobradinhos e casas térreas, até 
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mesmo para a população idosa com dificuldades de locomoção. Além de incentivos 

financeiros para que os moradores possam sobreviver no lugar. 

Questionada sobre a inserção dessa comunidade, depois que a área do Porto for 

revitalizada, ela afirmou que a comunidade será “reaproveitada” na atividade turística. 

Todavia, deve-se investir em capacitações para que a comunidade adquira conhecimentos e se 

torne apta a participar das atividades. Ela acrescentou que há uma preocupação em gerar 

esperança, emprego e renda. Ressaltando que “as crianças ao serem criadas num meio onde a 

esperança é zero, onde não há perspectivas de vida, quando adultas, tornam-se seres 

humanos frustrados e que muitas vezes acabam fazendo coisas desagradáveis [sic]”. Então 

uma das propostas do projeto é inserir essa comunidade, oportunizando melhor qualidade de 

vida em todos os aspectos. 

Ao comparamos com a entrevista realizada em 2011 na CPDCHJP, podemos observar 

as mudanças ocorridas em todo o processo. A entrevistada de 2009, que era a presidente da 

Comissão na época, não está mais na equipe, o que foi uma perda grande em todos os 

aspectos. Devido a mudanças de governo, a comissão passa por sérias dificuldades, e os 

projetos estão até o momento parados. O único que está em andamento é o prédio que vai 

abrigar a Escola de Gastronomia. A obra deveria ter sido finalizada até dezembro de 2011, por 

causa da pressão estabelecida pelos órgãos superiores, que há muito tempo já haviam liberado 

a verba referente à execução da obra. Mas, até onde pudemos colher informações, mais 

precisamente, em janeiro de 2012, ainda não tinha sido concretizada.  

A Comissão, atualmente, está fazendo apenas papel de órgão de consulta para alunos 

do ensino médio e dos cursos superiores de arquitetura, turismo, história, ciências sociais, 

entre outros, como alega o Geógrafo Àlvarez Ribeiro pertencente à equipe da Comissão. 

Ficando as outras pendências a cargo do IPHAN/PB, do IPHAEP e da Copac. 

Desde o início da revitalização que a equipe da CPDCHJP fica responsável pela 

elaboração dos projetos e repassa para os membros do IPHAN/PB, que junto com os do 

IPHAEP decidem se aquela proposta será colocada em prática. Sendo que a equipe do 

IPHAEP fica responsável pelas questões mais burocráticas, como o tombamento de prédios e 

assuntos relacionados à estrutura física dos monumentos como um todo.  

Perguntamos ao entrevistado do IPHAN/PB sobre a ideia de criação do Projeto de 

Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, e ele respondeu conforme a ex-presidente 

da CPDCHJP, porém, acrescentou que o que veio a dar início ao efetivo desenvolvimento do 

projeto foi a ajuda dada por Celso Furtado, paraibano, e então ministro da cultura na época. 

Este conseguiu inserir o Centro Histórico de João Pessoa no programa formado por meio de 
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um convênio internacional entre o Governo Espanhol e as Instâncias brasileiras, que 

trabalham como parceiras nesse processo. 

Antes de dar retorno a entrevista realizada com o representante do IPHAN/PB, em 

2011, é importante esclarecer que em 2009 o Governo Espanhol saiu do convênio, pois a 

parceria era por tempo determinado, no qual o Governo Espanhol permaneceu durante 20 

anos, contribuindo com recursos financeiros que foram responsáveis pelas principais obras de 

restauração/revitalização realizadas até hoje na região do centro histórico. 

Nesse caso, o entrevistado quando questionado a respeito das parcerias para dar 

continuidade ao projeto de revitalização, já que a parceria com o Governo Espanhol acabou, 

ele respondeu que as Instâncias brasileiras continuam no processo - entre elas: o IPHAN, 

Ministério da Cultura, Secretaria de Educação e Cultura, Governo Municipal, etc. Porém, 

ressaltou que além das entidades públicas é necessária a existência de parcerias com as 

empresas privadas, complementando que “tem que haver esse mix, ou seja, um arranjo onde 

além do institucional, a iniciativa privada também faça seu papel, pois há a necessidade 

também da dinâmica de iniciativas particulares, coisas que impulsione essa revitalização 

[sic]”. Na verdade, tem que haver a participação da comunidade local também, para que desta 

forma a ideia de sustentabilidade se faça presente nas etapas de gestão e aplicabilidade de 

todo o projeto.  

O entrevistado acrescentou sobre as dificuldades encontradas nas etapas de 

revitalização, sobretudo no que diz respeito à captação de recursos financeiros, processos 

burocráticos, interferência do poder público no patrimônio privado, entre outros problemas 

que interferem na execução do projeto. E como exemplo, citou a questão do “Projeto 

Moradouro”, que procura financiar, por intermédio da Caixa Econômica, edificações que 

passarão pelo processo de restauração para serem utilizadas como habitações.  

Contudo, há informações de que o solo no qual estão localizadas essas edificações 

possui materiais arqueológicos de grande importância, o que exige grande quantidade de 

recursos financeiros para realizar a escavação. Porém, devido aos problemas burocráticos, 

como as licitações, o projeto acaba atrasando ainda mais. Sem falar da etapa mais complicada, 

que é captar pessoas para habitar essas residências, pois além do custo ser altíssimo, o centro 

histórico ainda carece de oferta de produtos e serviços básicos para que possa oferecer 

moradia de qualidade. 

O IPHAN também participa de ações que promovem trabalhos de educação 

patrimonial para diversos atores sociais, entre eles, moradores do Antigo Porto do Capim. 

Essas ações ocorrem por meio de uma parceria com a Copac. Segundo a Copac, o objetivo 
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desses trabalhos é o de mostrar o patrimônio cultural para a comunidade que não o conhece, e 

conscientizá-la da importância de preservá-lo; e no que tange aos moradores do Porto do 

Capim, oportunizar a esses sujeitos um vínculo identitário com o patrimônio localizado no 

centro histórico, para que caso necessitem sair da área, esses sujeitos não percam a ligação 

com o ambiente.  

Ao conversar com a equipe da Copac, percebemos que há uma força de vontade da 

instituição em desenvolver os trabalhos de educação patrimonial, principalmente quando 

procuram mostrar para a comunidade participante e outros atores sociais os resultados dos 

trabalhos realizados. Esses trabalhos geralmente são expostos em praça pública, com a 

participação ativa do público-alvo. No entanto, não se sabe de fato a verdadeira intenção 

dessas entidades, e se esses trabalhos têm surtido efeito. 

Tentamos realizar entrevista com a equipe do IPHAEP, mas tivemos dificuldades para 

concretizá-la, pois pessoalmente só conseguimos algumas informações. Ficamos de enviar 

questionários via e-mail, mas não tivemos retorno, apesar de reforçarmos da necessidade e 

importância da coleta desses dados para realização do trabalho. A equipe apenas nos explicou 

da questão do tombamento, no qual o IPHAEP é o órgão responsável. Mas ficaram de enviar 

junto com o questionário o documento referente ao tombamento para bens históricos 

localizados no estado da Paraíba, para que pudéssemos entender a forma que funciona. 

Por fim, sentimos a necessidade de conversar com os moradores do Antigo Porto do 

Capim, de modo a compreender a situação desses sujeitos diante da revitalização, e como se 

dá a participação deles nesse processo. A pesquisa foi realizada com 25 moradores. 

Com relação ao gênero dos participantes, o maior percentual obtido foi o das 

mulheres, totalizando 70%, enquanto o dos homens foi de 30%. Este fato ocorreu devido às 

mulheres se disponibilizarem mais a responder, até porque, passam mais tempo em casa, 

enquanto os maridos estão trabalhando. 

No que se refere à faixa etária dos moradores, preferimos aplicar os questionários com 

participantes que tivessem a partir de 10 anos. Isso se deveu ao fato de algumas crianças, que 

inclusive participaram da pesquisa, já terem sido “guias mirins” no Centro Histórico de João 

Pessoa, participando de alguma forma da atividade turística, o que justifica a importância 

deles em responder o questionário. Assim, o maior percentual partiu das faixas etárias de 10 a 

18 anos; de 19 a 27 anos; e de 28 a 36 anos, totalizando 25% em cada caso. Logo em seguida, 

com 20% estão os que têm idade entre 37 a 45 anos; ficando com o menor percentual os de 

faixa etária acima de 46 anos, totalizando 5%. 
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Por meio desses dados é possível observar também que a comunidade é constituída 

por uma grande parcela de pessoas jovens, em idade ativa, mas muitos se encontram sem 

trabalhar ou frequentar a escola, sendo um fator a mais para ser analisado ao discutir o futuro 

da comunidade, principalmente depois que houver a relocação dessas pessoas para outra área. 

Se é que realmente vai acontecer. 

Com relação à ocupação, o que se pode perceber é que prevaleceu a alternativa 

“outros”, resultando em 55% do total. Contudo, é importante salientar que a maioria dos que 

responderam “outros”, trata-se de donas de casa ou de jovens que não estudam e nem 

trabalham, sendo esta última informação um dado preocupante e que deve ser levado em 

consideração. Logo em seguida, com 35% estava a ocupação “estudante”, e por último, dando 

empate nas ocupações “profissional autônomo ou liberal” e “funcionário público”, totalizando 

5% em cada caso. 

Com relação ao tempo que estão habitando a localidade, 75% responderam que moram 

no centro histórico a mais de 20 anos. No entanto, dos 25 entrevistados, 3 responderam que 

moram a quase 40 anos. 

Sobre o conhecimento dos moradores acerca do projeto de revitalização do Varadouro 

e do Antigo Porto do Capim, foi verificado um resultado surpreendente comparado a uma 

pesquisa realizada no ano de 2003. Na pesquisa atual, todos os entrevistados responderam que 

têm conhecimento sobre o projeto de revitalização, totalizando 100%. Enquanto que na 

pesquisa realizada em 2003 por Coelho (2004), apenas 45% sabiam da existência desse 

projeto. Lembrando que o fato de os moradores estarem mais informados a respeito do projeto 

de revitalização está ligado também à questão da retirada deles do lugar, e não por motivos de 

divulgação do projeto.  

No que diz respeito ao conhecimento dos entrevistados sobre o que seria patrimônio 

cultural, 50% responderam que tem conhecimento do que se trata. Assim, procuramos, 

enquanto pesquisadores e entrevistados, explicar o conceito de patrimônio cultural aos 

sujeitos que não tinham conhecimento. Da mesma forma ocorreu com o conceito de turismo 

cultural, o maior percentual foi registrado pelos que responderam que “não” sabem o que é, 

resultando em 60% do total.  

No entanto, conforme pode ser observado no questionário moradores 1 (V. anexos), 

caso o participante não soubesse responder, explicaríamos o conceito de turismo cultural para 

o entrevistado. Contudo, percebemos que os que responderam que não sabiam, na verdade, 

tinham certo receio de falar errado, mas quando explicávamos, observamos que muitos 

tinham conhecimento. 
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No que se refere ao conhecimento dos atrativos culturais e turísticos do centro 

histórico, 75% responderam que conhecem. Todavia, percebemos que a maioria não procura 

frequentar esses espaços. Passam na frente praticamente todos os dias, mas nem todos têm a 

curiosidade de fazer visitações. Nesse caso, chegamos a conclusão que além da falta de 

interesse, os moradores se sentem receosos ao acharem que por se tratar de lugares turísticos, 

não lhes pertencem.  

Com relação aos benefícios que a revitalização tem proporcionado a comunidade, 75% 

acreditam que a revitalização não tem trazido contribuições. E alegaram que apenas algumas 

crianças foram beneficiadas quando estavam trabalhando de “guias mirins”, e outros sujeitos 

que trabalham de vendedores ambulantes quando acontece algum evento no centro histórico. 

Mas se for considerar o geral ainda é insignificante.  

Quando questionados sobre a forma que se dá a participação deles no processo de 

revitalização, a maioria relatou que a participação é mínima. Apenas quando há alguma 

reunião que aborda assuntos ligados a relocação dos moradores é que esses sujeitos são 

convidados. Contudo, alguns dos entrevistados comentaram que apenas o presidente de bairro 

é que participa de todos os encontros, pois grande parte da comunidade não manifesta 

interesse. 

No que se refere à percepção dos moradores sobre os benefícios que o 

desenvolvimento do turismo pode trazer para a comunidade, prevaleceram os que acreditam 

que o turismo pode trazer contribuições favoráveis para os moradores do centro histórico. Os 

20% que não concordam, comentaram que não acreditam porque desde que a área passou a 

ser utilizada pelo turismo, são poucos os moradores beneficiados. Desta forma, creem que 

apenas as pessoas que tem alguma qualificação é que podem receber benefícios.  

Com relação a concordar ou não com a retirada da comunidade para outra área, mais 

um dado surpreendente ocorreu comparado à pesquisa realizada por Coelho (2004), em 2003. 

No que se refere à pesquisa atual, os resultados empataram, com um percentual de 50% em 

cada caso. Já na pesquisa realizada em 2003, apenas 5% dos entrevistados eram de acordo 

com a retirada da comunidade. 

Entretanto, na pesquisa atual, a maioria dos participantes que concorda com a retirada 

da comunidade, ressaltou que aceita sair, contanto que a comunidade seja transferida para 

uma área próxima ao Porto do Capim, já prevista no Projeto de retirada dos moradores. E uma 

minoria citou querer sair do Porto do Capim, independente do local para o qual possa ser 

transferida. 
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Todos enfatizaram que a área deve ter uma infraestrutura adequada, como também, 

emprego, escola para as crianças e jovens, e atividades de lazer, para que possam ter uma 

qualidade de vida melhor. Mas, ao conversarmos com os moradores, eles comentaram que 

não está concretizada de fato essa ideia de a comunidade ser relocada para uma área próxima, 

apesar de existir o projeto. Alguns relataram, inclusive, sobre o boato a respeito dessa 

mudança, do qual disseram que o terreno escolhido para ser a nova moradia da comunidade 

está cedendo, talvez até pela proximidade com a área de mangue. Só que não tivemos 

conhecimento, ao certo, se esse relato é verdadeiro. Também, falaram na possibilidade de a 

comunidade ser relocada para uma área distante, no subúrbio da capital, o que tem deixado os 

moradores revoltados. 

No que diz respeito ao fato de a comunidade ser consultada sobre a realização dos 

projetos de revitalização, verifica-se que ocorreu uma diferença mínima no percentual das 

alternativas escolhidas. Onde 55% responderam que nunca foram consultados, e 45% 

responderam que já foram.  

Porém, é necessário enfatizar que nem sempre essas consultas foram realizadas por 

pessoas que trabalham nos projetos, como forma de considerar a opinião dos moradores, e sim 

pela comunidade acadêmica, que está realizando algum tipo de pesquisa. 

Diferentemente do que ocorreu a respeito do conhecimento dos moradores sobre o 

Projeto de Revitalização do Varadouro e do Antigo Porto do Capim, que totalizou num 

percentual de 100%, os que têm conhecimento sobre o Projeto do Centro de Cultura Popular 

resultaram em apenas 25%.  

Esse fato deve-se tanto a falta de divulgação do Projeto do Centro de Cultura Popular 

diretamente aos moradores, como a falta de interesse desses sujeitos, pois o prédio que está 

previsto para ser um Centro de Cultura Popular está em processo de restauração e no local 

tem várias placas abordando a respeito do Projeto. É importante salientar também que o 

prédio está localizado numa área que os moradores costumam frequentar, o que confirma 

ainda mais a falta de interesse dos responsáveis pela intervenção. 

Quando questionados sobre o que mudou na vida deles depois que a área do centro 

histórico passou a ser restaurada/revitalizada, a maioria respondeu que não mudou muita 

coisa, porque a comunidade ainda não tem sido beneficiada como deveria. Mas falaram das 

modificações ocorridas no espaço, e dos eventos que têm beneficiado a população no geral, 

dos cuidados com as vias públicas e praças, que antes não existiam, o que permitiu deixar o 

lugar mais agradável. 
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Para encerrar, pedimos aos moradores que opinassem a respeito da revitalização, e se 

caso fosse do interesse, fizessem alguma crítica ou sugestão. Muitos reivindicaram por 

espaços de lazer, principalmente para os jovens; falaram da necessidade de se promover 

cursos de capacitação para que a comunidade possa ser inserida nas atividades culturais e 

turísticas do centro histórico. E para surpresa, o que eles mais cobraram e exigiram foram as 

necessidades básicas de todo cidadão: segurança, infraestrutura básica, postos de saúde para 

atender a comunidade, escolas e creches, etc. 

 

 
3.3.2 Problemas e Perspectivas no Pelourinho, em Salvador. 
 

 

Para fazer o estudo comparativo com o Centro Histórico de João Pessoa, optamos por 

analisar o projeto de revitalização do Centro Histórico de Salvador, no tocante a intervenção 

ocorrida no Pelourinho. Para tanto, utilizamos como fonte de pesquisa o projeto desenvolvido 

pelo IPAC, na década de 1990, e que se encontra na biblioteca instalada no Solar do Ferrão – 

Pelourinho. E procuramos conversar com alguns membros dos órgãos públicos envolvidos no 

processo, para que pudéssemos compreender com mais precisão acerca da idealização do 

projeto de revitalização.  

A AMACH – (Associação dos Moradores e Amigos do Centro Histórico) também foi 

procurada, mas não a encontramos em funcionamento, sempre estava fechada. Outro 

problema que atrapalhou a realização da entrevista com os moradores locais, como por 

exemplo, os que habitam a área da Rocinha, foi o incômodo que sentimos em percorrer 

algumas regiões do Pelourinho, devido à falta de segurança que assola o ambiente, 

principalmente em se tratando desses lugares considerados não-turísticos. 

Na década de 1960, já se discutia sobre a questão de intervir na área do centro 

histórico, por causa do estado degradante em que se encontrava. Apesar de pequenas ações 

realizadas e de alguns projetos desenvolvidos, apenas nos anos 90 é que um projeto mais 

consolidado veio de fato a ser elaborado e colocado em prática, mais exatamente em 1991, 

com a criação do termo de referência por meio da parceria entre o Governo do Estado da 

Bahia, a Secretaria da Educação e Cultura e o IPAC, e entidades nacionais, MinC e IPHAN. 

Não houve a participação da prefeitura municipal de Salvador. Também se inseriram 

posteriormente nesse processo o BID e o Prodetur. 

Constituído por uma equipe multidisciplinar, a exemplo de arquitetos, geógrafos, 

historiadores, sociólogos, restauradores, entre outros, o projeto PRCHS – (Programa de 
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Recuperação do Centro Histórico de Salvador) nasceu com o objetivo de investir na 

recuperação do patrimônio cultural, de valor arquitetônico/urbanístico; na forte produção 

cultural, formada por vários grupos sociais situados na localidade; e promover o 

desenvolvimento econômico e sociocultural dos moradores locais.  

Outra característica importante presente no projeto era a de propiciar a participação 

efetiva dos habitantes locais, junto com a cooperação entre o setor público, a empresa privada 

e as organizações internacionais. Mas, infelizmente, na prática, não aconteceu dessa forma. 

Primeiro porque a comunidade local não foi beneficiada, pelo contrário, em sua maioria foi 

expulsa da área. E observamos que, por trás de todo o desejo e discurso de transformar 

positivamente a região do centro histórico, o processo de revitalização foi moldado com bases 

num forte apelo político. 

Com relação ao contexto histórico, social, econômico e cultural do centro histórico, 

sobretudo do Maciel/Pelourinho, considerada a área mais representativa da cidade de 

Salvador, a ideia do termo de referência era a de se estruturar por meio dos seguintes 

elementos26: 

 

 Utilização racional dos recursos patrimoniais, socioculturais e humanos da área, com 

base em um modelo de intervenção participativo; 

 Estabelecimento de limites para intervenção, de forma a torná-la economicamente 

viável; 

 Elaboração de mecanismos de ação cooperada permeando as etapas de implementação 

do Plano de Ação Integrada. 

 

A partir da adoção desses elementos citados, o projeto colocou como objetivos 

principais do Plano de Ação Integrada: 

 

 Dotar o Centro Histórico de Salvador, através da ativação do seu ciclo econômico, de 

condições efetivas para a manutenção dos seus bens e valores culturais de forma 

contínua e eficaz; 

 Promover a recuperação/restauração física da área do Centro Histórico de Salvador, 

redefinindo o seu papel em relação à cidade e a região metropolitana; 

                                                
26 Conforme documento do termo de referência do plano de reabilitação do centro histórico de Salvador. IPAC, 
1991.  
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 Criar condições de desenvolvimento do potencial produtivo e da organização social do 

Centro Histórico de Salvador; 

 Introduzir a ação cooperada entre os setores público e privado, organismos 

internacionais e comunidade como um mecanismo capacitado a propiciar a 

implementação do Plano de Ação Integrada. 

 

E como objetivos do termo de referência, destacaram-se: 

 

 Estabelecer as linhas básicas para orientar a proposta de financiamento do Plano de 

Ação Integrada para o Centro Histórico de Salvador; 

 Sistematizar os mecanismos de ação propostos de modo a se construir um modelo de 

intervenção capacitado a contemplar os diversos aspectos do Plano de Ação Integrada. 

 

Assim, em 1992, após a conclusão e aprovação do termo de referência, deu-se início a 

revitalização do Centro Histórico de Salvador.  Para isso, foram elaboradas cinco etapas, cada 

uma foi constituída de acordo com as necessidades mais urgentes.  A Conder (Companhia de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador) participou junto com o IPAC; e o 

então Secretário de Estado do Planejamento, Ciência e Tecnologia, Waldeck Ornellas, 

participou como coordenador do Programa de Recuperação do Centro Histórico. 

A Conder, em 1978, já havia desenvolvido o plano diretor do Pelourinho, que foi a 

primeira abordagem urbanística da área. Em 1984, instala-se o ETELF (Escritório Técnico de 

Licença e Fiscalização), cujo objetivo era o de atuar em áreas tombadas, com o sentido de 

preservação dos bens patrimoniais. Entre outras ações que surgiram, trabalhos bibliográficos 

desenvolvidos por vários autores de renome nacional, a exemplo de Milton Santos, e algumas 

instituições governamentais. 

Voltando a questão do termo de referência, o projeto enfatiza que havia a preocupação 

não só de intervir no patrimônio cultural, mas de realizar serviços urbanos básicos, como 

investir na iluminação, limpeza, acessibilidade, áreas de lazer, e na implantação de sanitários 

públicos, de modo a beneficiar o desenvolvimento econômico e sociocultural da região como 

um todo.  

Dessa forma, tomando como referência o Pelourinho, esta área foi dividida em 

quarteirões durante o processo de revitalização. Cada etapa tinha como finalidade desenvolver 

as propostas determinadas para um ou mais quarteirões, conforme podemos observar no 
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decorrer das análises. O Pelourinho, inclusive, foi uma das primeiras regiões a ser 

beneficiada, devido ao desejo em transformar a área cultural em espaço turístico. 

 Antes de começarmos a discutir a respeito das etapas do processo de revitalização, é 

necessário visualizar o mapa do Centro Histórico, sobretudo do Pelourinho (V. figura 19 em 

anexos), para que possamos ter uma noção de como a região está distribuída. O mapa não 

apresenta todas as vias, mas aborda as principais, bem como alguns monumentos históricos e 

atrativos culturais e turísticos. 

Durante as etapas de revitalização, o centro histórico foi dividido em áreas, chamadas 

de A, B e C, para facilitar a execução do trabalho. No caso do Pelourinho, este foi inserido na 

área B, chamada de coração do Centro Histórico de Salvador. O Maciel e o Terreiro também 

estavam presentes na área B. O estudo voltado para o centro histórico como um todo procurou 

desenvolver duas fases, a primeira chamada de diagnóstico; e a segunda, o prognóstico - 

constituída pelas hipóteses, anteprojeto e programa de implantação. Sendo está última, 

considerada a etapa final. 

No entanto, antes de colocar essas análises em prática, foi realizado um inventário de 

todas as áreas, em que a equipe buscou identificar as principais características da região, no 

que se refere à história, geomorfologia, levantamento bibliográfico, estimativa populacional, 

identificação e oportunidades de investimento, etc. 

Na área B, por exemplo, foi apresentado como características principais: região 

habitável; grande potencial turístico no que diz respeito ao comércio formal; atividade 

informal voltada para o artesanato e as artes; presença de entidades públicas situadas em 

vários monumentos que constituem o Pelourinho; movimentos negros; manifestações 

religiosas; e existência de vários monumentos que apresentam diversas funções, a exemplo de 

museus e memoriais, igrejas, etc. 

Em 1991, antes do início do processo de intervenção, segundo dados do IPAC, o 

Centro Histórico de Salvador contava com uma população de 7.445 mil habitantes, sendo que 

no Pelourinho/Maciel/Terreiro esse número era de 2.047 mil habitantes. Porém, durante toda 

essa trajetória o número veio a declinar consideravelmente por causa da expulsão e relocação 

de antigos moradores, o que contribuiu para que o Pelourinho tornasse um cenário 

teatralizado, como vários autores sugerem. Contudo, no decorrer de todo processo, moradores 

e antigos moradores começaram a lutar pelos seus direitos e criaram associações como forma 

de se organizarem para enfrentar os órgãos responsáveis pela intervenção do sítio histórico. 

O modelo de gestão estabelecido pelo Plano de Ação Integrada para gerir a 

revitalização, considerou como propostas prioritárias: intervenção a nível físico-espacial, e de 
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atividades socioculturais dirigidas às populações dos sítios patrimoniais, lato sensu, e o 

estabelecimento de normas que discutem acerca da preservação dos bens culturais, no qual 

focaram como necessidade uma ação articulada por meio de uma equipe responsável e 

preparada para planejar e executar todas as propostas e desafios apontados. 

Antes da revitalização, o IPAC apontou como sendo os principais problemas 

encontrados no Pelourinho: 70% dos casarões arruinados; famílias vivendo em condições 

altamente precárias, sem infraestrutura básica, como água, esgoto, energia elétrica; problemas 

sociais de grande magnitude, como drogas, prostituição, desemprego, fome e miséria; 

moradores residindo em cubículos; falta de segurança, etc.  

E assim, semelhante ao projeto de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, o 

projeto voltado para o Centro Histórico de Salvador desenvolveu a árvore de problemas e de 

objetivos, proposto pelo Plano de Ação Integrada, na qual foram identificados como 

problemas: descaracterização do patrimônio cultural; degradação física da área; esvaziamento 

econômico; discriminação social da área; uso e ocupação indevidos do solo; e baixa 

responsabilidade do patrimônio recuperado. 

Já como objetivos da revitalização apontaram: características do patrimônio 

preservadas; área física recuperada; fortalecimento econômico; integração social da área; e 

uso e ocupação do solo compatíveis com a área. 

Aproveitamos o espaço para inserir a entrevista concedida por Etelvina Rebouças, 

membro da equipe da Conder, que participou efetivamente do processo de intervenção no 

centro histórico. A pesquisa partiu de uma entrevista semi-estruturada, e as perguntas iam 

fluindo de acordo com o desenrolar da conversa. A entrevistada começou a justificar o porquê 

de revitalizar a área do centro histórico, comentando sobre a situação degradante em que se 

encontrava, com infraestrutura precária, miséria humana e social que faziam parte da rotina da 

região, crianças vivendo em situações de risco, entre outros problemas identificados. (V. 

Figura 20 em anexos). 

Porém, a entrevistada enfatizou que os próprios moradores estavam contribuindo para 

degradar ainda mais a área, por causa da marginalização, prostituição, drogas e violência, que 

tornaram o ambiente ainda mais pesado, e a degradação física dos monumentos, visto que a 

maioria desses sujeitos além de não ter recursos financeiros para investir nas edificações, não 

tinha consciência de preservação e da importância de manter o ambiente limpo.   

Ainda explicou sobre a divisão realizada por meio dos quarteirões durante as etapas de 

revitalização. E de acordo com as características de cada área, a equipe traçou os objetivos do 

que seria cada lugar, reservando os pontos que serviriam de habitações e para fim comercial. 
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Outras iniciativas aconteceram, como o estudo de acessibilidade e os investimentos para 

implantação de estacionamentos. A entrevistada citou que era objetivo do projeto considerar a 

permanência dos moradores na localidade, mas na prática não funcionou como se esperava. 

Até porque, como ela bem colocou, a realização do projeto foi idealizada em curto prazo, o 

que impossibilitou tal concretização. 

A entrevistada também comentou sobre o Pelourinho pós-revitalização, mas 

procuramos abordar a respeito em outro momento do texto, quando discutimos as questões 

relacionadas a cada fase da revitalização. 

Conforme o mapa da intervenção proposto pelo IPAC (V. Figura 21 em anexos), o 

objetivo é o de apontar as etapas determinadas para cada área correspondente, abrangendo 

todo o complexo centro histórico. 

Dentro desse conjunto, enquadram-se como finalidades do setor público: ativação do 

ciclo econômico para ativação dos bens e valores culturais; recuperação, restauração e 

reabilitação urbana; desenvolvimento do potencial produtivo e da organização social da área.  

O universo de intervenção era voltado para a organização físico-espacial, desenvolvimento 

socioeconômico e ação jurídico-institucional. Enquanto que sua tipologia tinha como 

ferramentas a restauração, recuperação estrutural e funcional, conservação, construção, 

reconstrução, agenciamento, urbanização e paisagismo. 

E como projetos especiais foram apresentados a recuperação de nódulos especiais, 

como o Mosteiro de São Bento; a Catedral Basílica; e Igreja, Convento e Cruzeiro de São 

Francisco. Recuperação de imóveis pontuais; e recuperação de acervo artístico.  

A intervenção no centro histórico teve início em 1992, e a previsão para concluir a 7ª e última 

etapa, seria entre 1997 a 1998, sendo que o prazo determinado não foi concluído a tempo. 

Apenas as obras referentes às primeiras cinco etapas foram realizadas conforme o prazo 

estabelecido.  

O Governo do Estado tinha pressa em concluir as obras do centro histórico, pois 

queria inserir a área, principalmente o Pelourinho, no roteiro turístico internacional. Talvez 

essa rapidez no processo tenha interferido nos resultados da revitalização, por proporcionar 

uma série de consequências desfavoráveis ao ambiente como um todo. 

As etapas se constituíram da seguinte forma: etapa 1 (V. Figuras 22, 23, 24 e 25 em 

anexos) (abrangeu quatro quarteirões e foi responsável pela recuperação de 89 imóveis, bem 

como pela restauração de algumas ruínas para serem transformadas em moradias). Na área 

compreendida por essa etapa está situado o Largo Quincas Berro D’água, que recebe diversos 

eventos. 
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Na segunda etapa (V. Figura 26 em anexos), dois quarteirões situados na área que 

abrange o bairro do Carmo foram reestruturados, por meio da recuperação de 47 imóveis. As 

principais ações foram a implantação de escolas de arte, de música, de dança, de línguas; 

ateliês com moradias para os artistas; lojas, pousadas, hotéis e albergues, etc. 

Na terceira etapa (V. Figura 27 em anexos), três quarteirões que abrangem uma parte 

da área do Pelourinho foram recuperados. Houve a restauração/revitalização de 58 imóveis, 

cujos espaços foram selecionados para abrigar livrarias; boutiques; lojas diversas; 

floriculturas; farmácia; lojas de antiguidades; áreas transformadas em estacionamentos, entre 

outras ações realizadas. 

Como resultado da quarta etapa (V. Figura 28 em anexos), houve a recuperação de 

sete quarteirões, com a realização de obras em 140 imóveis. As principais obras foram a 

implantação de lojas de joalheria; restauração/revitalização de museus e memoriais; 

restauração de igrejas; restauração de prédios para abrigar entidades governamentais; posto 

médico, etc. 

Assim, até a quarta etapa, segundo dados repassados pelo IPAC, 334 casarões foram 

recuperados e 9 ruínas para relocação de moradores. Conforme podemos observar nos 

registros (V. Figuras 29 e 30 em anexos), o centro histórico em período de obras. De 1992 até 

1995, grande parte do processo já tinha sido executada. Em 1996 dava-se continuidade 

algumas obras referentes a 4ª etapa e iniciava-se a 5ª etapa, cujas áreas presentes no projeto 

para serem contempladas nessa etapa foram constituídas pelas regiões do Carmo e da Sé. O 

objetivo era o de desenvolver essas localidades para abrigarem principalmente hotéis, 

pousadas e habitações. Na atualidade, por exemplo, o Carmo oferece albergues e hotéis de 

grande porte, como o Hotel Convento do Carmo. 

Nessa perspectiva, vários monumentos foram restaurados/revitalizados, a exemplo do 

Largo do Pelourinho, onde estão presentes a Casa de Jorge Amado e o Museu da Cidade; 

prédios localizados na Rua Gregório de Matos, onde podemos encontrar o Museu Tempostal, 

o Solar do Ferrão, a Loja do Olodum; edificações antigas deram espaços a variadas lojas que 

vão desde boutiques a simples lojas de artesanato; abertura de bares e restaurantes; diversos 

atrativos culturais, como museus, memoriais; espaços destinados a eventos; igrejas abertas à 

visitação; prédios que abrigam entidades governamentais, a exemplo do IPAC e Conder; entre 

outros. 

No caso específico do Pelourinho, até 1995, destacaram-se como mudanças principais: 

318 estabelecimentos comerciais em funcionamento, distribuídos da seguinte forma: hotéis e 
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albergues 2%; Instituições e escritórios 2%; “lanches e afins 4%” (Sic); artes e ofícios 11%; 

serviços diversos 18%; lazer e animação 24%; comércio de roupas e objetos 24%. 

O projeto colocou como resultados os principais elementos: melhoria acentuada na 

renda familiar; melhoria no padrão habitacional; residências com instalações prediais 

completas; saneamento urbano; crescimento em 100% do número de empresas instaladas, 

entre outras ações realizadas.  (V. Figuras 31 e 32 em anexos). 

Depois da conclusão das primeiras quatro etapas, o Centro Histórico foi apresentado 

no cenário nacional e internacional como o mais novo atrativo cultural e turístico. A festa de 

inauguração do Pelourinho foi marcada pela presença de autoridades, a exemplo do então 

governador Antônio Carlos Magalhães.  

Não há dúvidas de que ao comparar com o estado em que se encontrava o centro 

histórico, depois da revitalização, todo o espaço ganhou um novo sentido, novas cores, novo 

clima. Inclusive, uma pesquisa realizada pela Bahiatursa, em janeiro de 1996, presente no 

Projeto de Reabilitação Urbana de Centros Históricos, do IPAC, mostra a satisfação dos 

turistas em relação ao Pelourinho. Nos atrativos que mais agradaram aos turistas nacionais, o 

Pelourinho perdeu apenas para os atrativos naturais, ficando com 20,93%; e se destacou com 

o percentual de 31,33% como o lugar que mais agradou os estrangeiros em visita a Salvador. 

Porém, não tomamos conhecimento sobre a forma com que a pesquisa foi desenvolvida, nem 

dos métodos utilizados para a sua realização. Então fica a dúvida se partiu de uma pesquisa 

verdadeira, ou se foi apenas um jogo estratégico do governo para se destacar politicamente. 

Ao citar novamente a entrevista realizada com a representante da Conder, a 

entrevistada comenta sobre as mudanças ocorridas no centro histórico, das melhorias na 

infraestrutura local, principalmente no que tange a iluminação e segurança; das obras 

realizadas nas edificações antigas, visto que muitas estavam desabando; dos investimentos no 

comércio formal e informal local; dos atrativos culturais e turísticos implantados; dos 

investimentos em habitações, entre outras ações. 

No entanto, a entrevistada fez algumas críticas no que diz respeito às propostas 

presentes no projeto e o que foi realmente colocado em prática. Nesse caso, citou a questão da 

expulsão e relocação dos moradores locais, alegando que por causa de um trabalho 

inadequado desenvolvido pelos órgãos responsáveis pela revitalização, essa questão passou a 

refletir de forma intensa na realidade do centro histórico.  

A entrevistada enfatizou que logo depois da revitalização o Pelourinho teve seu 

período de auge, se destacando turisticamente e recebendo grande quantidade de visitantes e 

turistas. Mas, posteriormente veio a declinar. O Pelourinho tornou-se um comércio a céu 
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aberto e os problemas, não ou mal resolvidos, voltaram a fazer parte da rotina do lugar. Os ex-

moradores voltaram em forma de pedintes, causando constrangimento para quem frequenta ou 

visita a região. 

Para finalizar, a entrevistada comentou que acredita na recuperação do Pelourinho ao 

citar que “o Pelourinho teve seu momento de glória, era muito visitado, depois teve uma 

queda e agora está retornando. A 7ª etapa vem como uma forma de tentar solucionar os erros 

cometidos. A ideia é trazer os moradores de volta e para isso o objetivo é investir em 

habitações. E para os que residem na região da Vila Nova Esperança, mais conhecida por 

Rocinha, o projeto visa construir blocos de apartamento, para melhorar os problemas 

relacionados as questões habitações desses sujeitos. Vai ter uma licitação para que as obras 

comecem a ser realizadas. Contudo, já existe um termo de ajuste de conduta, por intermédio 

de uma parceria entre a Conder e o Ministério Público.” [sic]. 

Procuramos realizar entrevista com a equipe do IPAC também, na proporção que esse 

órgão esteve a frente na idealização e realização do projeto. Porém não tivemos o retorno 

esperado, conseguimos conversar com uma pessoa que trabalha na instituição, mas que não 

participou efetivamente do processo de revitalização. 

Contudo, nos explicou sobre alguns desafios que a revitalização do Pelourinho enfrenta. Um 

dos mais debatidos e a questão de moradia, pois, como o entrevistado alegou, para manter 

essas habitações situadas em edifícios históricos é preciso que os residentes tenham condições 

necessárias para mantê-las, lembrando que tratam-se de espaços que exigem recursos 

elevados. E, sujeitos de classe baixa não têm como sobreviver residindo nesses espaços, pois 

além das habitações apresentarem preços elevados, a localidade também passa a oferecer 

produtos e serviços com valores mais altos.  

Certamente, se a comunidade não tivesse sido expulsa durante a intervenção, isso iria 

acontecer naturalmente, por intermédio daquilo que é denominado gentrificação. Na medida 

em que a forma que o turismo se desenvolveu na região do Centro Histórico, não procurou 

beneficiar a comunidade local, sendo considerada uma prática voltada exclusivamente para o 

turista e a classe média e classe média alta soteropolitana. 

A entrevistada aconselhou procurar outros membros do IPAC que estão mais 

informados sobre o assunto, ou que participaram da equipe responsável pela intervenção. 

Tentamos contatar essas pessoas, mas tivemos bastante dificuldade. Cada sujeito que 

procuramos nos informava outra pessoa, e assim o ciclo tornou algo contínuo, e não 

chegamos a ninguém que realmente se dispusesse a nos atender.  Essa característica 

infelizmente é muito comum no setor público, geralmente as pessoas não têm interesse ou não 
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querem se envolver em assuntos que causam certa polêmica e acabam repassando para outras 

pessoas que não têm o comprometimento de auxiliar os pesquisadores. 

Na atualidade, o Pelourinho passa por diversas mutações, a atividade turística ainda é 

intensa. Todavia, apresenta períodos de alta e baixa, semelhante ao que ocorre em vários 

lugares turísticos. Muitas áreas sofrem devido à degradação de prédios e edificações de cunho 

histórico e cultural importantes. Nos ambientes que ficam por trás das regiões turísticas, o 

cenário é ainda mais crítico.  

O contraste realmente se faz presente no Pelourinho, seja nas opções de lojas, que vão 

desde boutiques a lojinhas mais simples; no público que frequenta a região; na forma de 

preservar os bens patrimoniais-, entre outros pontos identificados.  

Para quem visitar a região não é difícil se deparar com crianças consumindo drogas e pedintes 

abordando turistas. A sujeira e o mau cheiro também fazem parte da realidade do centro 

histórico.  

O Patrimônio Cultural situado no Pelourinho é utilizado como ilustração apelativa na 

divulgação do destino como atrativo turístico. A imagem que retrata o Largo do Pelourinho é 

uma das mais conhecidas, e o Largo, onde estão localizados o Museu da Cidade e a Casa de 

Jorge Amado, é considerado um dos lugares mais importante e procurado pelos turistas em 

visita a região, mas que tem sido vitima de vários problemas que na atualidade interferem no 

espaço. (V. Figura 33 em anexo). 

Ainda, de acordo com o projeto desenvolvido pelo IPAC, a 6ª etapa estava prevista 

para ser realizada na região da Saldanha, enquanto que a 7ª e 8ª etapas na região do Santo 

Antônio. Porém, por causa dos problemas encontrados no Pelourinho, alguns - reflexo da 

própria revitalização-, foi elaborado um novo plano de reabilitação27 para tentar reverter o 

quadro crítico em que se encontra a localidade. A 7ª etapa já está em andamento, sendo que o 

Pelourinho também está sendo contemplado com as ações. Como podemos visualizar na 

Figura 34 (em anexos). 

Se essa nova etapa terá condições de enfrentar os desafios e reestruturar a região de 

forma adequada, ainda não se tem como analisar. Até porque, a intervenção visa ser concluída 

apenas em 2014, devido a Copa do Mundo de Futebol. Mas essas características, da forma 

que estão sendo colocadas, transmitem uma imagem exclusivamente de mercado, de 

consumismo, semelhante a outras ações que apresentam os mesmos objetivos. 

 

                                                
27 Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador. Disponível em <http: www.centroantigo.ba.gov.br>. 
Acesso em 24/11/2011. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os três capítulos trazidos nesta dissertação refletem uma temática de grande 

envergadura no nosso país, cujo assunto não tem uma relevância para os meios políticos, por 

se enquadrar em áreas consideradas de pouco valor e importância, como o turismo, o 

patrimônio cultural e a memória social, principalmente quando analisadas dentro de um 

contexto em que o campo científico predomina. O que nos leva a pensar ainda mais nas 

políticas sobre os planejamentos de áreas urbanas consideradas históricas e, sobretudo, nas 

ações advindas desses programas. 

Nesse sentido, a discussão que se constituiu em torno de nosso objeto de pesquisa tem 

sido alvo de vários questionamentos por parte dos sujeitos que estudam o tema. As 

experiências de intervenções em áreas históricas têm demonstrado forte despreparo por parte 

das estratégias urbanas de planejamento, que associadas a outras problemáticas ligadas à 

preservação do patrimônio cultural e a implantação da atividade turística, comprometem os 

bons resultados dessas ações. 

A importância que o patrimônio cultural adquiriu no decorrer dos tempos, transformou 

os centros históricos em lugares bastante visados. Os atrativos históricos que constituem esses 

espaços diferem dos encontrados no mundo contemporâneo, e acabam por despertar o 

interesse de diversos grupos sociais e empresas de cunho público e privado, que enxergam nos 

centros históricos uma mercadoria, com a possibilidade de seu uso econômico pelo viés 

turístico, como sugere vários autores, dentre os quais Portuguez (2004) e Barretto (2006). 

No entanto, diante dos exemplos observados durante a parte teórica e conceitual do 

presente trabalho, percebemos que a ideia de intervir em áreas históricas, por meio da 

atividade turística, nem sempre proporciona resultados satisfatórios. A excessiva pressão 

turística acompanhada de outros fatores negativos, como a falta de um planejamento 

adequado, entre outros aspectos apontados, causam transtornos e desequilíbrios de grandes 

proporções, que ao invés de ajudar na recuperação das áreas históricas, provocam ainda mais 

danos que interferem de forma acentuada na vida das pessoas que residem, visitam, ou 

trabalham nesses ambientes e, no patrimônio cultural e ambiental. 

A tendência é que essa apropriação pelo turismo torne-se algo ainda mais complexo e 

profundo, porém, com muitos desafios. Pois, quando bem planejado e executado, o turismo 

proporciona bem estar e satisfação aos turistas e anfitriões, bem como, contribui para que 

monumentos, edificações históricas e espaços públicos sejam restaurados e reutilizados por 
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diversos tipos de atividades de lazer e educacionais, proporcionando a dinamização e 

valorização cultural das áreas recuperadas. Porém, esse quadro, muitas vezes, se configura de 

forma contraditória. A atividade turística, que deveria contribuir significativamente para 

melhoria dos centros históricos, acaba provocando dependência econômica e efeitos negativos 

na cultura local. A falta de integração entre os órgãos responsáveis – associados ao turismo, 

patrimônio cultural e planejamento urbanístico – resulta em foco permanente de conflitos, que 

compromete o desenvolvimento turístico sustentável e o uso responsável do patrimônio 

cultural.   

Assim, se faz necessário ter a consciência de que os centros históricos são lugares 

sensíveis e constituídos por organismos vivos, nos quais podemos citar os sujeitos sociais; o 

meio ambiente; e a história e a memória que ainda circulam e permanecem por todas as partes 

desses ambientes, sejam nas ruas, igrejas, edificações históricas, na oralidade e no saber-fazer 

da comunidade local, e que junto com os outros elementos citados, formam um rico e 

importante patrimônio, merecedor de respeito e de atenção por parte do poder público e de 

outros órgãos que buscam intervir nessas áreas. 

Diante dessa situação, o que pensar a respeito do planejamento voltado para as áreas 

do patrimônio e turismo cultural, no Brasil? Já que as experiências retratam uma realidade 

diferente das que pregam as propostas dos programas de revitalização advindos de vários 

órgãos como IPHAN, MinC, MTur, entre outros. As estratégias e medidas apresentadas são 

constituídas por ideias interessantes, e se fossem realmente executadas poderiam favorecer 

positivamente as intervenções de áreas históricas, de modo a trazer benefícios para todos os 

envolvidos. 

Contudo, na prática, essas propostas tomam outras proporções contrárias ao que regem 

nos discursos e programas estabelecidos pelas entidades responsáveis. É comum a existência 

de programas, como o desenvolvido pelo Plano Nacional de Turismo, do MTur, que se baseia 

num modelo de gestão cujo lema é a inclusão por intermédio da sustentabilidade, mas que na 

verdade, o interesse principal está vinculado, principalmente, ao campo econômico e a 

divulgação do Brasil  no exterior, como se essas medidas fossem as mais importantes.  

Porém, as políticas direcionadas para o turismo não visam os aspectos social, 

ambiental e cultural, tão fundamentais quanto necessários, sobretudo aos cidadãos locais. 

Lembrando que o turismo, quando trabalhado sem levar em consideração esses fatores, torna-

se uma atividade inadequada, submetendo-se a lógica perversa de mercado, cujas 

contribuições só favorecerão a poucos, notadamente aos que detêm do poder econômico e 

político. 
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Quando as políticas se constituem dessa forma, as intervenções seguem esse caminho, 

e ao invés de proporcionarem melhorias para os centros históricos, trazem sérios problemas 

que interferem na preservação e conservação dos bens culturais existentes nessas localidades. 

Primeiro, o turismo passa a se apoderar dos espaços e monumentos sem se preocupar com as 

questões relativas à memória social e a história de cada atrativo e ambiente utilizado.  

Outro fator relevante é sobre o exercício da cidadania, pois nem todos os cidadãos 

podem dizer que têm cidadania plena, visto que não possuem os mesmos direito de 

participação, de escolha, e de pertencimento com relação a algum bem patrimonial. 

Geralmente as visitas estão restritas a grupos sociais com padrões de vida mais elevados, e a 

questão de acesso aos atrativos, como forma de lazer, também se torna um problema a mais 

para ser analisado. Fatores notórios nos sítios dos centros históricos de João Pessoa e 

Salvador. 

Importante elucidar ainda que os recursos econômicos provenientes da atividade 

turística também ocasionam o processo de exclusão social, devido à distribuição de renda que 

ocorre de forma injusta, ou até mesmo, sem a participação de atores sociais que deveriam 

estar de alguma forma contribuindo para o desenvolvimento da atividade turística nas áreas 

históricas.  

Também, se faz necessário refletir sobre as áreas dos centros históricos em que a 

atividade turística não se faz presente, nos chamados espaços não turísticos. Esses ambientes, 

por não receberem investimentos do poder público, que concentram todas as suas ações nas 

áreas históricas e turísticas, apresentam infraestrutura bastante precárias, pessoas habitando 

em áreas de risco, convivendo com a violência e a marginalização, e monumentos com sinais 

de abandono, em estado de ruínas, ou sendo utilizados por outros tipos de serviços que 

comprometem a integridade física dessas edificações. 

Nesse sentido, essas políticas precisam passar por reformulações, não só no que se 

refere às propostas, pois, apesar de existirem metas interessantes, os planos se configuram 

dentro de um processo de exclusão, de não participação. Assim, é imprescindível que o 

planejamento passe por mudanças, e inclusive, que seja monitorado sistematicamente, 

impedindo, dessa forma, que problemas futuros possam vir a acontecer.  

Já no que concerne as políticas voltadas diretamente para o patrimônio cultural, 

observamos que muitos planos estão sendo criados com o intuito de preservar o patrimônio 

concomitantemente ao seu uso pela atividade turística. No entanto, há uma verdadeira lacuna 

entre os órgãos responsáveis pela implantação e controle dessas políticas, e entre as empresas 

públicas e privadas que trabalham no setor. Essas entidades, devido a interesses pessoais, 
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acabam prejudicando todo o conjunto, e a falta de uma ponte de comunicação entre essas 

instituições, que deveriam permanecer interligadas, provoca os principais confrontos e 

desafios que impedem que a intervenção de áreas culturais, e a relação entre o patrimônio e o 

turismo ocorram de forma harmônica. E as cartas patrimoniais, que deveriam ser utilizadas, 

raramente o são. Falta, sobretudo, mais incentivo da UNESCO nesse sentido, e a formulação 

de uma legislação de órgãos do patrimônio que obriguem os sujeitos e instituições a adotarem 

certas medidas para que o patrimônio seja utilizado de forma adequada, e que o turismo 

cultural possa contribuir realmente para a preservação dos bens patrimoniais. 

Diante dessa abordagem, e por intermédio da observação in locus e da pesquisa 

empírica, identificamos que no caso do Pelourinho, em Salvador, após o processo de 

intervenção, o turismo conseguiu se desenvolver e adquirir destaque imediato. O Governo do 

Estado investiu na questão do marketing e divulgação, na medida em que o interesse principal 

era o de transformar o Centro Histórico de Salvador num importante atrativo turístico no 

contexto internacional. 

Vários monumentos foram recuperados, como também a infraestrutura da região. 

Porém, o Pelourinho se transformou num espaço voltado exclusivamente para o consumismo, 

causando a forte descaracterização da cultura local, que podem ser observados nos 

monumentos e espaços urbanos recuperados.  

Porém, não podemos desconsiderar os pontos positivos que essas mudanças vieram a 

proporcionar. Houve a geração de emprego e renda; vários espaços passaram a ter uma 

finalidade, proporcionando aos turistas e visitantes, interação com a cultura baiana, por 

intermédio da educação e arte; eventos foram criados como forma de dinamizar a região; 

diversos hotéis, pousadas, lojas, bares e restaurantes passaram a fazer parte do cenário do 

Pelourinho, entre outras medidas realizadas. 

No entanto, como podemos observar, para que a região do Centro Histórico de 

Salvador pudesse se adequar a essas intervenções estabelecidas, atitudes contrárias às 

presentes nos projetos foram adotadas. A questão dos antigos moradores pode ser considerada 

uma das principais polêmicas nesse sentido. Esses atores sociais – por não se enquadrarem no 

modelo de desenvolvimento pretendido pelo Governo do Estado, além de ser vistos como um 

“problema” pelas instâncias governamentais -, foram impedidos de exercer seus direitos e 

deveres enquanto cidadãos. 

As entidades públicas responsáveis pela elaboração dos projetos de intervenção 

visavam realizar mudanças significativas na região, como sugere os próprios planos e 

programas desenvolvidos. Porém, não ocorreu da forma esperada, devido à falta de 
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comprometimento do Governo, que traçou as etapas de recuperação de acordo com suas 

necessidades políticas. 

Assim, logo após a revitalização, a região adquiriu um novo sentido comparado à 

situação anterior. Todavia, essas características que pareciam estar consolidadas, 

permaneceram apenas por algum período, pois os problemas de antes passaram a interferir 

novamente no ambiente, o que mostra a ineficácia proveniente das políticas de turismo, 

patrimônio e desenvolvimento urbano, juntamente com as políticas de gestão advindas do 

Governo do Estado. 

 Por meio das entrevistas realizadas com membros de órgãos públicos ligados à 

revitalização, nos certificamos de que as intervenções de áreas históricas não passam de um 

desafio para os órgãos competentes. É por demais complicado se chegar a um modelo 

dinâmico e eficiente que consiga atingir desempenhos satisfatórios. Mas, com o passar dos 

tempos, essas precauções podem ser solucionadas se tomarmos como parâmetro as 

experiências e resultados já adquiridos e analisados, conforme os que elucidamos nos três 

capítulos. 

 A experiência de Salvador se insere dentro dessa abordagem. A intervenção foi 

planejada por políticas incipientes e despreparadas que contribuíram para agravar ainda mais 

a segregação sócio espacial da área. Apesar de haver um acordo entre as instituições públicas 

e os moradores, que receberiam uma determinada quantia em dinheiro para deixarem a área, 

percebemos que a negociação foi injusta, pois ocorreu o processo de exclusão. Totalmente 

contrário ao que rege as propostas iniciais do projeto de reabilitação do centro histórico, que 

focava na questão da participação social e do desenvolvimento sociocultural e econômico 

local. 

 Na atualidade, o turismo permanece de forma “consolidada”, se é que podemos 

considerar assim. Mas, que tipo de turismo é esse? Já que por meio das análises observamos 

que a atividade turística se estruturou baseada numa política excludente, que não leva em 

consideração a verdadeira recuperação e preservação dos bens patrimoniais, não busca 

promover o desenvolvimento sociocultural da população, e beneficia economicamente poucos 

sujeitos sociais. 

 Diante dessas circunstâncias, novas propostas foram desenhadas para tentar solucionar 

problemas advindos da revitalização. Porém, enquanto houver conflitos de interesses que se 

configuram durante o processo de intervenção - entre o poder público, a iniciativa privada e 

os atores sociais (moradores do centro histórico) -, ainda mais depois que a comunidade local 

se mobilizou e passou a questionar sobre seus direito e participação, e não se investir em 
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ações que procurem modificar as políticas sobre planejamentos para as áreas do turismo, 

patrimônio e desenvolvimento urbano, a intervenção sempre vai resultar em consequências 

desfavoráveis para os âmbitos econômico, social, cultural e ambiental, bem como para o 

campo político, que sempre necessitará elaborar novas estratégias perante os resultados 

insatisfatórios. 

 Já no que se refere à experiência do Centro Histórico de João Pessoa, nosso objeto 

principal de análise, observamos que o projeto de revitalização apresenta propostas 

interessantes, que poderiam auxiliar de diversas formas na preservação dos bens culturais, na 

valorização da cultura local, no desenvolvimento do turismo cultural e sociocultural da 

população. 

 Antes de iniciar o processo de recuperação da área, monumentos com aspectos 

deteriorados eram utilizados por serviços inadequados que estavam comprometendo ainda 

mais a estrutura física das edificações, mas que depois das primeiras etapas de intervenção, 

ganharam finalidades culturais e turísticas importantes. E áreas públicas, que antes 

encontravam-se abandonadas, foram recuperadas, para dar espaço aos eventos culturais. 

Porém, a realização dessas atividades culturais passou a ocorrer de forma bastante pontual, 

não favorecendo a dinamização da área, nem proporcionando o retorno financeiro adequado 

para a comunidade local. 

 Com a finalização das primeiras etapas do processo de intervenção, enquanto existia a 

parceria com o Governo Espanhol, constatamos que as ações fluíam com mais intensidade. E 

nessa perspectiva as principais obras foram realizadas. Isso deveu-se ao fato de que o 

Governo Espanhol passou a auxiliar de forma significativa na revitalização da área, por meio 

de recursos financeiros que as entidades públicas brasileiras tanto carecem, e alertando a 

Comissão do Centro Histórico qual projeto seria mais viável para cada monumento 

pretendido.  

 Durante esse período, em João Pessoa, a Cidade Alta foi a mais contemplada, e na 

Cidade Baixa, alguns espaços como o Largo de São Frei Pedro Gonçalves e a Praça Anthenor 

Navarro tiveram seus ambientes recuperados. No caso da Praça, a princípio, houve forte 

valorização cultural, mas gradativamente essas características foram perdidas, devido à falta 

de investimentos, incentivos e apoio aos empresários, donos de bares e restaurantes instalados 

no espaço. 

 Nesse caso, é preciso esclarecer que não adianta recuperar esses espaços se não houver 

um acompanhamento contínuo por parte das políticas de intervenção, que procurem 

compreender as necessidades e dificuldades de cada ambiente recuperado, e assim, adquirir 
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competências para desenvolver ações que sejam capazes de solucionar os problemas mais 

frequentes. 

Asseguramos que a área mais prejudicada do Centro Histórico de João Pessoa é o 

Antigo Porto do Capim, onde habita a maioria da população do centro histórico. As políticas 

de intervenção voltadas para essa região se apresentam deficientes. Apesar de o projeto de 

revitalização da área existir a aproximadamente vinte anos, poucos investimentos foram 

realizados de fato. E os moradores ficam a mercê dessa situação, pois paralelamente ao 

projeto de recuperação do Antigo Porto do Capim existe o projeto de relocação dos 

moradores, para que o espaço no qual habitam possa ser recuperado. No entanto, até o 

presente momento nenhuma atitude foi tomada por parte dos responsáveis. E a comunidade 

local alega o problema de não poder ao menos investir na reforma de suas casas, pois correm 

o risco de gastarem recursos, e as casas serem demolidas, caso o projeto seja colocado em 

prática. 

 Particularmente falando, a ideia de retirar a comunidade local do centro histórico para 

outro espaço é inaceitável, pois esses atores sociais poderão perder o vínculo com o ambiente, 

e não serem inseridos posteriormente nas atividades apontadas nas propostas presentes no 

projeto. Além de existir a possibilidade de o centro histórico se transformar em um lugar sem 

vida, um cenário, para ser apreciado pelos turistas e visitantes. Não concordo com o projeto 

pretendido para a área de mangue, onde essa comunidade está instalada. Acredito que os 

órgãos responsáveis precisam dar subsídios para que a comunidade tenha condições de 

permanecer nesse espaço, e com qualidade de vida digna, o que não é a realidade no presente 

momento.  

 Do ponto de vista social, esse desejo de retirada dos moradores se constitui como um 

fator negativo da revitalização. A equipe dos órgãos responsáveis pela intervenção tem como 

intervir cultural e turisticamente na área sem necessariamente relocar a comunidade para outra 

região. O ideal seria investir em infraestrutura como um todo, melhorar a integridade física 

das habitações e dos prédios históricos que se encontram abandonados. Porém falta interesse 

por parte desses órgãos, o que compromete a elaboração de uma ação honesta e adequada para 

o lugar. 

 Todavia, diante das práticas que vêm sendo executadas no decorrer do processo de 

intervenção, acreditamos que dificilmente acontecerá conforme propõe o projeto de relocação 

dos moradores. Ou seja, a proposta de relocar a comunidade local para uma área próxima, 

com todo o apoio preciso para que esses sujeitos possam se reestruturar, inserindo-os, 

inclusive, nas atividades que passarão a fazer parte do calendário de eventos e ações culturais 
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e turísticas do centro histórico. Pelo contrário, perante a forma com que as políticas e ações 

estão se configurando, certificamos de que é improvável que esses sujeitos terão a atenção 

devida, e a participação necessária, para que possam realmente exercer seus direitos enquanto 

cidadãos. 

 Outra fragilidade identificada e que interfere nas etapas de revitalização é a falta de 

integração, articulação e acordo entre as instâncias públicas responsáveis pelo direcionamento 

da intervenção como um todo. Vários projetos desenvolvidos pela Comissão do Centro 

Histórico foram embargados pelo IPHAN/PB, que alerta para os possíveis impactos 

ambientais que essas medidas poderão trazer caso sejam executadas, a exemplo do projeto de 

passar um piso de concreto numa área considerada de mangue, situada no Antigo Porto do 

Capim. Em contrapartida, obras permanecem paradas, devido a interesses particulares de 

instituições que acabam por comprometer o processo de recuperação da área. 

 Por fim, diante dessa abordagem, chegamos a conclusão de que o Projeto de 

Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa não é, no momento, considerado viável para 

desenvolver o turismo cultural na região, de acordo com os preceitos que dão substrato ao 

desenvolvimento sustentável.  Apesar de ser constituído por propostas e medidas interessantes 

e importantes, algumas apresentam pontos negativos que passariam a interferir de forma 

prejudicial, seja na vida da comunidade local, nos bens culturais, no meio ambiente, na 

economia, etc. Além de se estruturar por meio de modelo de políticas precário, e não manter 

uma ponte de comunicação adequada com as instâncias públicas e privadas ligadas a 

revitalização do centro histórico, como também com a comunidade local. 

 Sem dúvida alguma, as etapas de intervenções analisadas no primeiro capítulo ainda 

refletem nas intervenções atuais. Pontuações e práticas semelhantes são realizadas, o que 

justifica ainda mais a necessidade de mudanças em alguns quesitos, para que a intervenção 

seja positiva. 

 Mesmo assim, no caso das duas cidades analisadas, percebemos que, diferentemente 

do Pelourinho, em Salvador, o Centro Histórico de João Pessoa ainda é considerado um lugar 

tranquilo, em que o turismo se apresenta de forma incipiente, o que permite que a região tenha 

condições necessárias para passar por uma recuperação construtiva em todos os aspectos, e 

proporcione um retorno satisfatório que beneficie todos os envolvidos nesse processo. 

 No entanto, essas intervenções dependem exclusivamente de interesses políticos, e 

nessas condições, o que pudemos acompanhar é que a cada gestão, novas atitudes são 

tomadas, interferindo no verdadeiro sentido do que deveria representar as revitalizações em 

sítios históricos. 
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6. ANEXOS 
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Figura 10: Área do Centro Histórico de João Pessoa 

Fonte: Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro Histórico de João Pessoa. 
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Figura 11: CBTU antes da Restauração                             Figura 12: CBTU depois da Restauração 

                                 Fonte: CPDCH                                                                       Fonte: CPDCH 
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Figura 13: Praça Anthenor Navarro antes                     Figura 14: Praça Anthenor Navarro depois da 

da intervenção                                            retirada do posto de gasolina. 
                              Fonte: CPDCHJP                                                      Fonte: CPDCHJP 
 

 

 

 
Figura 15: Praça Anthenor Navarro depois da restauração/revitalização 

Fonte: CPDCHJP 
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Figura 16: vista aérea do Varadouro e do Antigo Porto do Capim 

Fonte: CPDCHJP 
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Figura 17: Planta baixa do Varadouro e do Antigo Porto do Capim 

Fonte: CPDCHJP 
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Figura 18: Maquete do Antigo Porto do Capim - processo de restauração/revitalização 

Fonte: CPDCHJP 
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Figura 19: Mapa da Região do Centro Histórico de Salvador 

Fonte: Bahiatursa. 
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Figura 20: Centro Histórico de Salvador, antes do processo de restauração/revitalização. 

Fonte: IPAC, s/d. 
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Figura 21: Mapa de Intervenção do Centro Histórico de Salvador 

Fonte: IPAC, s/d. 
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Figura 22: Etapas da Intervenção                            Figura 23: Etapas da Intervenção 

Fonte: IPAC,1995.                                                         Fonte: IPAC, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Figura 24: Etapas da Intervenção                            Figura 25: Etapas da Intervenção 

Fonte: IPAC,1995.                                                         Fonte: IPAC, 1995. 
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        Figura 26: Etapas da Intervenção                            Figura 27: Etapas da Intervenção 
                      Fonte: IPAC,1995.                                             Fonte: IPAC, 1995. 
 
 

 
Figura 28: Etapas da Intervenção 

Fonte: IPAC,1995.                                                         
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Figura 29: Pelourinho durante o processo de restauração/revitalização 

Fonte: IPAC, s/d. 
 
 
 
 
 

 
Figura 30: Intervenção no Pelourinho, em Salvador 

Fonte: IPAC, s/d. 
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Figura 31: recuperação de prédio no quarteirão 2m                         Figura 32: recuperação de prédios        

Fonte: IPAC, s/d.                                                                Fonte: IPAC, s/d. 
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Figura 33: Largo do Pelourinho 
Fonte: Fernanda Rocha, 2011. 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 34: Pelourinho em obras 
Fonte: Fernanda Rocha, 2011. 
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QUESTIONÁRIO (MORADORES LOCAIS) 1: 
 
 

Perfil do Entrevistado: 
 
Gênero:  
(     ) Masculino     (     ) Feminino 
 
Faixa etária:  
(     ) De 10 a 18 anos 
(     ) De 19 a 27 anos 
(     ) De 28 a 36 anos 
(     ) De 37 a 45 anos 
(     ) Acima de 46 anos 
 
Ocupação: 
(     ) Estudante 
(     ) Funcionário Público 
(     ) Profissional Autônomo ou Liberal 
(     ) Outros: ____________________________ 
 
 

1. Há quanto tempo vive no Centro Histórico? 

2. Você tem conhecimento sobre uma proposta de transformação desta área do Centro 

Histórico em um espaço destinado a atividades culturais e de lazer (Projeto de 

Revitalização do Varadouro e do antigo Porto do Capim)? 

(     ) Sim      (     ) Nãoi 

3. Você sabe o que é Patrimônio Cultural? 

(     ) Sim      (     ) Nãoii 

4. Você sabe o que é Turismo Cultural? 

(     ) Sim      (     ) Nãoiii 

5. Conhece os atrativos culturais e turísticos localizados no Centro Histórico? 

(     ) Sim      (     ) Não        

OBS.: Se por acaso responder sim, passar para a pergunta seguinte (6). 

 

6. Geralmente procura frequentar esses atrativos? Caso sim, de que forma essas 

visitações acontecem? 

( ) Sim      ( ) Não       

Resposta: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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7. Depois que o Centro Histórico passou a ser restaurado/revitalizado, de que forma sua 

comunidade vem sendo beneficiada? 

 

8. Como se dá a participação de sua comunidade nesse processo de revitalização? 

 

9. Você considera que o desenvolvimento do Turismo Cultural no Centro Histórico de 

João Pessoa pode trazer benefícios para a sua comunidade? 

(     ) Sim      (     ) Não 

10. Você concorda com a possibilidade de sua comunidade ser transferida para outra 

região, para que o espaço onde vivem atualmente seja transformado nesta área 

cultural? 

(     ) Sim      (     ) Não 

11. Em algum momento, a comunidade do Centro Histórico foi consultada sobre a 
realização destes projetos? 
(     ) Sim      (     ) Não 

12. Você tem conhecimento sobre o Projeto de Criação de um Centro de Cultura Popular 

que está previsto para funcionar na área do Porto do Capim? E que será, inclusive, o 

primeiro espaço restaurado nessa área. 

(     ) Sim      (     ) Nãoiv 

13. Depois que iniciou o processo de Restauração/Revitalização, o que mudou em sua 
vida? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

14. Gostaria de dar alguma opinião sobre o projeto de Revitalização do Varadouro e do 
antigo Porto do Capim ou fazer alguma reclamação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 
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RECLAMAÇÕES SUGESTÕES 
  
  
  
  

 
 
 
 
                                                
i Em caso de resposta negativa, a pesquisadora explicou sobre o Projeto para o entrevistado, permitindo que este 
continuasse a responder as perguntas do questionário. 
ii Em caso de resposta negativa, a pesquisadora explicou sobre o conceito de Patrimônio Cultural para o 
entrevistado. 
iii Em caso de resposta negativa, a pesquisadora explicou sobre o conceito de Turismo Cultural para o 
entrevistado. 
iv Em caso de resposta negativa, a pesquisadora explicou sobre o Projeto para o entrevistado, permitindo que este 
continuasse a responder as perguntas do questionário. 


