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Resumo: 
Este artigo aponta outros caminhos para a questão do patrimônio cultural ao abordá-

lo como sistema de comunicação das classes subalternas, embasado na cultura como 
elemento formador da consciência política e social. Para compreensão deste processo 
discutem-se as questões dos usos dos patrimônios e as diferentes categorias de gestão dos 
mesmos na realidade do Turismo Cultural, para, ao compreender seus conflitos, indicar a 
importância que as classes subalternas têm na construção de um projeto histórico cultural 
democrático.  
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Os usos e a gestão do Patrimônio Arquitetônico 

Patrimônio histórico, patrimônio cultural, monumento histórico, patrimônio 

arquitetônico, são diversas as terminologias relacionadas ao termo patrimônio que, no seu 

tempo, com a sua ideologia e seus conceitos, procuraram definir e demarcar seus ideais, 

através de propostas políticas, de ações preservacionistas e, principalmente, no imaginário 

cotidiano, e que coexistem até a atualidade. 

Não é objetivo deste artigo descrever cronologicamente todo o processo de 

formação da idéia de patrimônio, mesmo porque, existem muitos trabalhos que já se 
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propuseram a isso. Porém, busca-se, embasado na totalidade e historicidade dos fatos, 

estabelecer uma leitura problematizada da questão ao averiguar algumas vertentes e 

desdobramentos que esta aponta. 

A idéia de patrimônio histórico surgiu na Europa de modo radical após a Revolução 

Francesa e a expansão napoleônica.2 Toda a destruição e definição de conceitos fizeram 

com que os bens, os conceitos, as idéias e símbolos fossem totalmente alterados, muitas 

vezes, reinventados e, neste processo, despertaram o interesse pela preservação, 

essencialmente dos bens hegemônicos do clero e das oligarquias. É a partir dessas ações 

que surgem as legislações sobre a preservação. 

No Brasil a idéia tem forte influência das referências  européias, e no começo do 

século XX inicia-se um movimento de promoção da catalogação e preservação de bens 

históricos, tendo como incentivo o movimento de 19223. Em 1936, com a direção de Mario 

de Andrade, começam a se estruturar os ideais da preservação, os quais agregavam outras 

preocupações – incluindo os bens e costumes das classes subalternas. Porém, foram 

interrompidos pelos interesses hegemônicos. Só na década de setenta com a criação do 

CNRC - Conselho Nacional de Referencia Cultural - pode iniciar-se um movimento neste 

sentido. Tem-se que as propostas de preservação agregavam os bens culturais como o 

                                                 
2“As ações revolucionárias da política do terror instauradas pelos lideres jacobinos resultou na 
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3A França continuava a ser o berço cultural das vanguardas européias. O Brasil também foi 
influenciado pelas novas idéias artísticas que surgiram. A assimilação dessas propostas culminou, 
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valorização das raízes populares, o que levou ao resgate da imagem do negro, do índio e do caipira, 
do folclore regional (sic), da cozinha típica, das crenças e músicas e à incorporação da fala “errada” 
do povo – mistura dos idiomas falados na Europa com o Português. Numa verdadeira cruzada 
cultural, um grupo de intelectuais, hoje conhecidos como “modernistas”, pretendia mesclar toda 
essa cultura popular com o desenvolvimento urbano e industrial que se dava, em ritmo alucinante, 
nas grandes cidades do país. Assim decidiu-se realizar em São Paulo, em fevereiro de 1922, a 
Semana de Arte Moderna. 



folclore (sic) e os costumes do povo brasileiro. No entanto, eram iniciativas e propostas que 

não possuíam envolvimento e participação da comunidade envolvida, garantindo os ideais 

hegemônicos em detrimento dos interesses subalternos. Este tipo de análise é factual, 

contudo não revela as múltiplas relações históricas e sociais que permeiam essa questão. 

Todo esse processo de instituição do patrimônio cultural no Brasil está atrelado às 

denominações acerca de um projeto de identidade nacional, construído a partir de 

determinações políticas e econômicas, e que no campo da cultura pode ser instituído e 

difundido.  Mais uma vez as determinações passam pela cultura e pela comunicação - esta 

como elemento difusor e indutor da consciência e da ideologia, neste aspecto, da ideologia 

dominante - e, é neste ponto, que se desvendam as possibilidades dos usos da cultura e dos 

bens culturais como forma de comunicação das classes subalternas, dentro do projeto de 

uma nova “civilità”, em que a cultura passa a ser espaço de desenvolvimento da 

consciência crítica do ser social: 

 

Crítica significa cultura e, cultura não significa a simples aquisição de 
conhecimentos, mas sim tomar partido, posicionar-se frente a historia, buscar a 
liberdade. A cultura está relacionada, pois, com as transformações da realidade, uma 
vez que através da conquista de uma consciência superior (...) cada qual consegue 
compreender seu valor histórico, sua própria função na vida, seus próprios direitos e 
deveres.4 

 

Ao abordar a gestão do patrimônio cultural e as preocupações atuais, tais como os 

novos patrimônios, as revitalizações de espaços e cidades, visualizam-se algumas mudanças 

que indicam uma preocupação com a participação popular, porém, deficientes ao não 

agregar uma pesquisa sobre as reais preocupações que a comunidade envolvida possui. 

Um exemplo é a gestão compartilhada5 que muitos programas e estudos estão 

indicando como propostas. No entanto, a consciência política e cultural é inexistente e, o 
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estratégia de atuação. In: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp120  



próprio indivíduo não tem o domínio de sua história e  da sua responsabilidade social. A 

mudança viria da análise da cultura e das manifestações culturais, nas quais  existem 

momentos de pertencimento e protagonismo, fortalecendo e garantindo a consciência 

política cultural do individuo. 

A gestão urbana, nesse sentido, deveria questionar os métodos de atuação até então 

existentes e necessariamente alterar seus dispositivos criando novas bases e formas de ação 

organizacionais e financeiras, mas principalmente humanas. 

Daí que a análise do patrimônio arquitetônico como comunicador de vivências e de 

ideais da comunidade envolvida nas suas buscas cotidianas, agrega outros conceitos e 

ideais mais conscientes, pois este é parte do processo, sendo o espaço, o lugar onde essas 

manifestações acontecem, onde se estabelecem momentos lúdicos, de referências e de 

conhecimento e da potencialidade de transformação social. 

Garcia Canclini ao propor uma discussão sobre o imaginário da preservação6 pontua 

os paradigmas políticos culturais que definem os objetivos da preservação.  

Segundo este autor, o tradicionalismo substancialista é aquele que julga os bens 

históricos unicamente pelo valor que têm em si mesmos, e por isso concebem sua 

conservação independente do uso atual. Prevalecem nas tendências aristocrático-

tradicionais do campo acadêmico e dos aparatos políticos. Seu traço comum é uma visão 

metafísica, a-histórica da humanidade ou do “ser nacional”, cujas manifestações superiores 

teriam se dado num passado desvanecido, sobrevivendo hoje apenas nos bens que 

rememoram: 

 

seu único sentido é salvaguardar essências, modelos estéticos e simbólicos cuja 
conservação inalterada servirá precisamente para testemunhar que a substância 
desse passado glorioso transcende as mudanças sociais.7 
 

O outro paradigma apresentado pelo autor - o mercantilista - vê no patrimônio uma 

ocasião para valorizar economicamente o espaço social ou um simples obstáculo ao 

progresso econômico. Os bens acumulados por uma sociedade importam na medida em que 

                                                 
6Nestor Garcia CANCLINI. “O Patrimônio Cultural e a construção imaginária do Nacional” In: 
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no 23, Rio de Janeiro. 1994. 
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favorecem ou retardam “o avanço cultural”. Os gastos requeridos para a preservação do 

patrimônio são uma inversão justificável, caso resultem em dividendos para o mercado 

imobiliário ou o turismo. Por isso, atribui-se às empresas privadas um papel central na 

seleção dos bens culturais. A este modelo corresponde uma estética exibicionista na 

restauração: os critérios artísticos, históricos e técnicos se sujeitam à espetacularidade e à 

utilização recreativa do patrimônio com fim de incrementar seu rendimento econômico: 

 

Os bens simbólicos são valorados na medida em que sua apropriação privada 
permite torná-los signos de distinção ou artigo de consumo em um show de luz e 
som. 8 
 

No mundo cada vez mais globalizado o imperativo econômico leva cada cidade a 

“desejar” a economia mundial, na maior parte  das vezes através de imagens standards, tais 

como a tecnologização, a vida cultural ou a qualidade do sítio. O imaginário local é mais 

invocado quando se trata de construir imagens flutuantes, não identificáveis com os 

territórios de memória coletiva e dos compromissos e obrigações recíprocas entre a 

comunidade e a administração local. Estas são as “políticas de imagem”, apenas construídas 

em submissão aos desejos voláteis da economia mundial. 

Porém, segundo os objetivos das visões conservacionista e monumentalista, 

segundo o autor, cabem ao Estado as ações neste sentido. Em geral, as tarefas do poder 

público consistem em resgatar, preservar e custodiar especialmente os bens históricos 

capazes de exaltar a nacionalidade, de serem símbolos de coesão e grandeza: 

 

Ante a magnificência de uma pirâmide maia ou de um palácio colonial, não lhe 
ocorre minimamente pensar nas contradições sociais que expressam. A atenção 
privilegiada à grandiosidade do edifício costuma também desviar dos problemas 
regionais, da estrutura dos assentamentos rurais e urbanos em meio aos quais os 
monumentos adquirem sentido: tem-se notado várias vezes que a salvaguarda do 
patrimônio é eficaz quando leva em conta as grandes obras em relação aos sistemas 
construtivos e aos usos contextuais do espaço. 9 

 

                                                 
8Ibid., p.102. 
9Ibid., p. 103. 



O ultimo paradigma que o autor apresenta é o participacionista, o qual: “concebe o 

patrimônio e sua preservação relacionando-os com as necessidades globais da sociedade”.10 

As funções anteriores – o valor intrínseco dos bens, seu interesse mercantil e sua 

capacidade simbólica de legitimação – são subordinadas às demandas presentes das 

comunidades envolvidas. 

A seleção do que preservar e a maneira de fazê-lo devem ser decididos por meio de 

um processo democrático em que os interessados intervenham, trazendo para o debate seus 

hábitos e opiniões: 

 

O acento na participação social é o recurso-chave para se evitarem os dois efeitos 
mais freqüentes: a sua conservação em cidades-museu – ou seja, ilustrações 
históricas de estruturas e formas que ficaram sem função – e, em cidades para snobs 
– áreas apropriadas para uma elite de artistas, intelectuais, burgueses e sobretudo 
especuladores, que vêem nesses conjuntos urbanos um modo de sublimar sua 
distinção”11  

 

O autor comenta que o México, onde analisa essas questões, tem recebido mais 

ações do que estudos sistemáticos sobre os usos do patrimônio e as necessidades populares: 

 

Existem no país organismos dedicados a promover o patrimônio vivo e que têm 
feito investigações sobre a participação social (...) contudo, é difícil avaliar os 
efeitos das diversas concepções que os orientam, entre outras razões porque há 
poucos estudos sobre a recepção de seus trabalhos. (...) está política promocional 
vem gerando valiosas experiências educacionais e participativas – museus 
comunitários e escolares, programas de divulgação cultural-, mas raras vezes baseia 
sua ação difusora em investigações sobre o que pensam e fazem os que a recebem.12  
 

Neste aporte se justifica compreender essas relações que se estabelecem no espaço 

da questão da preservação, ao apontar o estudo sobre como a comunidade e os turistas os 

utilizam: o que preferem ou rechaçam; de que modos se apropriam do patrimônio nacional 

e que dificuldades encontram para relacioná-lo como suas vidas. O diferencial do presente 

estudo esteve na abordagem da questão, ao propor esta compreensão através da análise das 
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festas dessa cidade, a partir do entendimento do patrimônio arquitetônico como elemento 

estrutural dessas vivências e expressões, pois é o espaço onde são desenvolvidos os laços 

de identidade e de pertencimento. 

Assim, aqui, compreende-se o patrimônio como um sistema de comunicação, 

espaço de disputa econômica, política e simbólica, muitas vezes instrumento do poder de 

maneira geral, tanto do Estado como das empresas privadas, onde os movimentos sociais e 

as classes subalternas ocupam um lugar de espectador; porém esta visão dualista dos fatos 

não possibilita a compreensão das vertentes e desdobramentos que na atualidade assumem 

e, portanto, os usos do patrimônio devem ser analisados através das interações  e 

contradições das ações destes três setores: 

 

Apontar a desigualdade estrutural entre as diferentes classes na formação e 
apropriação do patrimônio é fundamental, porém insuficiente. A sociedade não se 
desenvolve apenas por meio da reprodução incessante do capital cultural 
hegemônico, nem o lugar das classes populares se explica unicamente pela sua 
posição subordinada. 13 
 

Neste processo é importante resgatar novamente o projeto de Gramsci, que entende 

a cultura e a política como questões inseparáveis, pois a cultura para ele, “é um dos 

instrumentos da práxis política, sendo esta, justamente, a via que pode propiciar às massas 

uma consciência criadora de história, de instituições, fundadora de novos Estados”.14 

Gramsci concentrou seus estudos centrando-se na questão cultural, o projeto 

marxista agregando as ações econômicas e políticas à questão da cultura, não como um 

recorte e sim com parte estrutural nesta possível transformação da realidade a partir da 

construção de uma nova “civilità”.  

Como aponta Coutinho na sua análise sobre a questão da totalidade em Gramsci, 

revertida para a realidade estudada: 
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Discutir as determinantes sociais e políticas do real no plano da totalidade significa, 
também, trazer em cena o debate sobre a cultura não compreendida aqui como 
esfera autônoma na organização dos processos sociais, mas como lógica interna que 
paramenta as manifestações do capitalismo neste estágio globalizado.15 

 

Como em todo processo estão incluídos as suas contradições e inter-relações, neste 

caso não poderia ser diferente. Ao analisar os usos e as terminologias desta questão, 

observa-se que os aspectos da identidade cultural estão atrelados à formação  histórica do 

país que desde  sempre não possibilitou o conhecimento de sua história, as relações de 

cidadania e sim, os intermináveis processos de aculturação, relegando o individuo à 

expectativa do realizável através de relações de paternalismo.  

E no que concerne à questão do patrimônio arquitetônico, sabe-se que as situações e 

imbricações têm um grau de dificuldade mais acentuado, a partir do momento que desde 

sempre os bens escolhidos e catalogados foram e ainda são da herança hegemônica, mesmo 

que atualmente se vislumbre algumas alterações e instituições. Mas como apontado 

anteriormente, ainda são e estão sendo realizados por ações de cima para baixo, não dando 

a real importância à participação da comunidade envolvida. 

A ação participativa da comunidade não substitui a problemática específica da 

valoração histórica e estética dos bens culturais, nem o papel do Estado ou dos 

historiadores, arqueólogos e antropólogos, especializados na conservação e preservação do 

patrimônio. Mas, como aponta Garcia Canclini; “oferece, outrossim, uma referência - uma 

fonte de sentido – como qual deveriam redefinir-se todas as tarefas para que se avance na 

democratização da cultura”.16  

Vale frisar que uma transformação deste tipo só acontecerá quando as classes 

subalternas detiverem o rumo de sua história, através do poder do conhecimento e da 

politização, da participação coletiva efetiva, autêntica e libertadora. Sabe-se que de nada 

adiantaria apenas instruir os responsáveis técnicos de como interferirem e gerirem uma 

ação participativa se os próprios donos destas manifestações culturais e patrimônios 

arquitetônicos não tiverem o sentido de protagonismo, da conscientização política e social. 
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16Nestor Gracia CANCLINI. “O Patrimônio Cultural e a construção imaginária do Nacional” Op 
cit., p.106. 



O caminho a percorrer é longo, mas de qualquer forma este artigo teve como objetivo 

indicar outros caminhos para a discussão do patrimônio cultural/arquitetônico, refletindo 

positivamente nas ações dos órgãos responsáveis, mais principalmente para nas 

comunidades envolvidas, que através do conhecimento de sua própria história podem 

transformar e transgredir na busca de um projeto histórico cultural democrático. 

Patrimônio Arquitetônico: sua essência hegemônica e as possibilidades contra-

hegemônicas. 

Uma das características hegemônicas do Patrimônio Arquitetônico consiste no papel 

que a arquitetura e o urbanismo têm desempenhado ao longo dos tempos, estando presentes 

na construção da identidade nacional pelo Estado autoritário. 

 

É deplorável a ausência de um pensamento sobre a cidade. Esse pensamento foi 
substituído por um totalitarismo da gestão urbana. Os políticos estão cada vez mais 
preocupados em produzir sua própria imagem, sua grife. E não pode se duvidar que 
estes políticos saibam usar como ninguém os arquitetos para figurar sua própria 
monumentalidade.17 

 

A visão da arquitetura e do urbanismo sobre a cidade e o indivíduo foi e ainda é 

estabelecida e dogmatizada em um conjunto de significações verbais e discursivas. Por 

mais que acreditem que andem por seus caminhos, que percebam as suas necessidades e 

mudanças e, dessa forma, pensem as melhores soluções para as suas alterações - novas 

formas de habitar, novas maneiras de sentir e viver na cidade - essas soluções não 

englobam as significações percebidas e vividas por aqueles que habitam, mas a partir do 

fato de habitar, interpretados pelos arquitetos e urbanistas.18 

 

O arquiteto não ocupa o mesmo lugar do artista na dinâmica cultural das sociedades. 
Sua obra compromete a vida das pessoas, ele cria maneiras de se habitar, ele define 
implicitamente modos de vida urbanos, ele é obrigado a representar uma 
necessidade social. Ele não pode então, com o artista, impor o puro arbítrio de sua 

                                                 
17Henri-Pierre JEUDY. Em entrevista publicada no Caderno B do Jornal do Brasil. 12 de setembro 
de 2000, p. 36. 
18Henri. LEFEBVRE. O Direito a Cidade. São Paulo: Centauro. 2001. 



criação. O arquiteto não pode evitar seu próprio comprometimento político e social 
no futuro cultural das cidades.19 

 

Ao analisar o processo histórico da construção dos monumentos podem-se 

identificar elementos pertencentes à classe hegemônica. Tomando-se o caso brasileiro, 

podemos citar exemplos desta situação: desde as igrejas barrocas repletas de ouro, 

ostentando o poder do cristianismo e dos poderosos, passando pelo planejamento e 

construção de Brasília, que fundamentados nas diretrizes dos “novos conjuntos” de Le 

Corbusier, contemplam os edifícios como símbolos de poder e, paralelamente, 

desconsideram a vida ao reduzirem a cidade à funcionalização da existência com suas 

grandes avenidas para a circulação dos carros. Outro exemplo está na exuberância das 

construções dos prédios da igreja Universal, com suas fachadas de alumínio, repletas dos 

símbolos de ostentação do poder.  

O espaço da cidade, assim como patrimônio arquitetônico, sofre as alterações 

impostas pela realidade neoliberal. Na cidade, o indivíduo percorre ruas, caminhos, e a todo 

tempo são lhe impostas imagens novas. O espaço é tratado como circulação dos carros, 

fluxo do trabalho e da informação e, nesse emaranhado, o indivíduo descaracteriza-se, pois 

perde a noção do seu uso no cotidiano e passa a ser tratado também como uma mercadoria. 

O passado é sacralizado e o presente ossifica-se na eterna busca das promessas de um 

futuro imediato. 

Ao compreender a cidade como espaço de realização do tempo e do espaço do 

indivíduo, pode-se apontar as correlações e as simultaneidades dos tempos históricos, dos 

traumas, das vivências e dos sonhos. 

As ruas perderam para o automóvel a sua condição de local de encontro, da 

espontaneidade, da permanência, da circulação de pessoas, da troca de informações e idéias 

e, neste movimento, roubaram-lhe a sua função lúdica e simbólica ao racionalizarem  as 

ações e as representações do que existe, dos que vivenciam e atuam na rua.  

Henry Lefbvre em A Revolução Urbana estuda a cidade como o espaço do vivido e 

do cotidiano, bem como as relações que aí se estabelecem. Aponta algumas das suas 

                                                 
19Henri-Pierre JEUDY. Em entrevista publicada no Caderno B do Jornal do Brasil. 12 de setembro 
de 2000. 



contradições ao argumentar sobre os significados da rua no passado e na atualidade, 

indicando o movimento da mudança do valor de uso para o valor de troca. 

 

A rua é desordem? Certamente. Todos os elementos da vida urbana, noutra parte 
congelados numa ordem imóvel e redundante, libertam-se e afluem. As ruas e por 
seus lugares fixos. Essa desordem vive. Informa. Surpreende. Além disso, essa 
desordem constrói uma ordem superior. Na rua, e por esse espaço, um grupo (a 
própria cidade) se manifesta, aparece, apropria-se dos lugares, realiza um tempo-
espaço apropriado. Uma tal apropriação mostra que o uso e o valor de uso podem 
dominar a troca e o valor de troca. (...) Porém, a organização neocapitalista do 
consumo mostra a força na rua, que não é só a do poder (político), nem a da 
repressão (explícita e velada). A acumulação dos objetos acompanha a da população 
e sucede a do capital; ela se converte numa ideologia dissimulada sob as marcas do 
legível e do visível, que desde então parece ser evidente. É assim que  se pode falar 
de uma colonização do espaço urbano, que se efetua na rua pela imagem, pela 
publicidade, pelo espetáculo dos objetos: Pelo ‘sistema dos objetos’ tornados 
símbolos e espetáculos20. 
 

No contexto atual da expansão do turismo massificador, as políticas públicas que 

tratam do patrimônio arquitetônico têm interferido nas questões das memórias e das 

identidades culturais. Observam-se nesse contexto situações distintas em que as questões do 

cotidiano e da memória são esquecidas e manipuladas. Relegam o patrimônio arquitetônico 

a simples depositário do passado, abandonado em função das novidades da modernização 

ou manipulam-no sob a perspectiva da revitalização, desconsiderando a memória social e o 

sentido de pertencimento das comunidades.21 

Esta pesquisa, ao compreender os mecanismos de atuação das políticas 

anteriormente referidas, trouxe para a realidade da pesquisa outras percepções sobre a 

cidade que abordem o imaginário dos indivíduos identificados na relação com o seu espaço 

- a cidade - pois as histórias produzem-se a partir dos confrontos, das permanências e da 

problematização.  

                                                 
20Henri. LEFEBVRE. O Direito a Cidade. Op. cit., p 15.  
21Este fato é justificado na discussão proposta, no item anterior (2.1. Os usos do patrimônio  
arquitetônico), sobre a existência dos diferentes paradigmas da preservação  do patrimônio cultural 
e, de como estes se relacionam na realidade neoliberal.  



Diante do postulado da construção de uma identidade cultural nacional, as práticas 

das políticas públicas garantem sua legitimidade perante o indivíduo de maneira 

contraditória, mascarando as desigualdades geradas neste processo. 

Henri-Pierre Jeudy22, nas suas pesquisas sobre as relações existentes entre os 

monumentos e a coletividade, mais precisamente sobre questão da memória social, aponta: 

 

Assim como todo indivíduo viveria mal sem memória, também uma coletividade 
precisa de uma representação constante do seu passado. Apenas a gestão de um 
patrimônio e as escolhas de sua representividade ainda escapam a coletividade que, 
no entanto, é a sua origem. 23 
 

A história de uma cidade não se esgota ao estabelecer um diálogo entre os tempos 

históricos, pois o passado não está imobilizado e as perguntas do presente não permitem 

que a história se ossifique. A tradição e a modernidade não são antagônicas em todos os 

sentidos, mas se completam.  

Nas grandes e nas pequenas cidades, os indivíduos possuem possibilidades de 

transgressão à “ordem” estabelecida ao conviverem e resistirem às remodelações, pois 

segundo Maria Nazareth Ferreira: “O indivíduo deve conhecer e influenciar o seu espaço, 

condição fundamental para garantir a sua sobrevivência”24. 

O patrimônio arquitetônico presente no imaginário do indivíduo é elemento 

formador de sua historicidade que possibilita a ressignificação dos processos simbólicos 

estabelecidos, atualmente, com as revitalizações do acervo arquitetural no processo do 

turismo histórico-cultural. O patrimônio arquitetônico de São Luiz do Paraitinga é parte 

atuante na vida da comunidade, ou seja, é um dos elementos integrantes de suas memórias, 

de suas vivências e práticas cotidianas, elementos essenciais na garantia do indivíduo 

enquanto protagonista do espaço em que vive e atua. 

 

                                                 
22Henri-Pierre JEUDY. Memórias do Social. Rio de Janeiro: Forense Universitária.1990 
23Ibid., p 06. 
24 Maria Nazareth FERREIRA Globalização e Identidade Cultural na América Latina. São Paulo: 
CEBELA,1995.p 41. 



É o símbolo que permite ao sentido engendrar limites, diferenças, 
tornando possível à mediação social, consagrando-o como ordem 
irredutível, tornando o real sobredeterminado pelo imaginário. 25 

 

No contexto da expansão do neoliberalismo, as cidades estão buscando valorizar 

suas potencialidades histórico-culturais, muitas vezes, para atender a demanda imposta 

pelas necessidades do turismo. Nesse processo, observam-se diferentes formas de atuação 

que, ao interferirem nessas localidades, acabam por descaracterizar as identidades culturais 

e os seus bens simbólicos, como as festas e os patrimônios arquitetônicos.   

Geralmente, as intervenções mais visíveis das ações hegemônicas inseridas no 

processo do turismo cultural são realizadas no espaço dessas cidades na revitalização do 

patrimônio arquitetônico apenas como um bem material, muitas vezes desprezando o seu 

valor de bem simbólico.  

O caso do Pelourinho, bairro localizado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, 

é um exemplo da existência dessa situação. A revitalização fez parte de políticas de 

desenvolvimento local implantadas pelo governo do Estado como gestor cultural: 

 

(...) o governo do Estado, ao reformar o Pelourinho, em Salvador, tratou de 
higienizá-lo, retirando dali os pobres, as prostitutas, os boêmios, os artistas e as 
baianas como os seus abarás e acarajés. Resultou daí que o ‘novo’ Pelourinho, 
colorido e asséptico, mais parece um shopping center do que o viveiro tradicional da 
cultural urbana da Bahia.26 
 

O estabelecimento nos edifícios de restaurantes Fast Food, lojas da marca da moda 

mundial e lojas de suvenir têm atendido à demanda imposta pelo turista e não à necessidade 

da comunidade local que é herdeira da região. 

Considerando as manifestações das culturas subalternas como possibilidades de 

resistência à realidade da globalização cultural, pretendeu-se analisar as relações 

estabelecidas entre os referenciais simbólicos espacializados nas festas e o patrimônio 

arquitetônico, ao supor ser possível que a sua potencialidade simbólica e identitária  possam 
                                                 
25Denis de MORAES apud Soledad GALHARDO. “A formação de novos sentidos na cidade: 
mídia e processos culturais”. Tese de Doutorado apresentada à Escola de Comunicações e Artes – 
ECA/USP. Dezembro de 2003. p.58. 
26Ibid., p.85. 



se configurar como elemento de resistência ou ressignificação cultural. Acreditou-se que, 

do mesmo modo que os referencias simbólicos presentes na festa, como na culinária,  na 

música, na dança, o patrimônio arquitetônico seja integrante desse processo, pois está 

presente nas lembranças das vivências e nas  práticas  cotidianas da comunidade envolvida. 

Essa proposição encontrou uma barreira ao identificar nessas relações graus 

diferentes de apropriação por parte da comunidade. Tomando o exemplo das festas, 

observou-se que os referenciais ali presentes se materializam na espacialidade das práticas 

cotidianas e são atuantes nas suas ações e manifestações, como a culinária apresentada na 

Festa do Divino, em que a distribuição do afogado (comida típica da região) tem sido 

realizada há mais de 200 anos e, até mesmo, as danças e as referências musicais do 

Moçambique e do Jongo, em que o indivíduo sente-se protagonista e atuante no processo de 

sua história. A apropriação do patrimônio arquitetônico pela comunidade, nessa situação, 

tem sido menos evidente, provavelmente, por ser a sua essência hegemônica e identificada 

com o poder. Essa apropriação parece estar se dando durante os eventos, indicando que  as 

classes subalternas se sentem protagonistas dos patrimônios arquitetônicos. 

A relevância dessa questão fundamenta-se no pressuposto de que, mesmo sendo 

hegemônico, o patrimônio arquitetônico pode ser parte integrante dos processos culturais 

dessas localidades, constituindo-se como um dos referenciais de memória coletiva e do 

imaginário local. 
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