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Resumo 

Este é um estudo preliminar referente à participação da mídia nas questões de 
preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural na Bahia. Neste artigo nos 
debruçamos sobre a significação do patrimônio nas cidades contemporâneas.  
Subsequentemente, nos aprofundaremos sobre a função dos meios de comunicação no 
que tange à intermediação na difusão da informação sobre os processos que envolvem 
bens coletivos, cujos destinos, tradicionalmente, são determinados com base em 
interesses individuais e/ou definidos pelos planejamentos estratégicos de governos. 
Estamos aqui, rastreando o fenômeno cujo resultado, muitas vezes, é a simples 
espetacularização das cidades por meio de requalificações ou rápidas destruições. 
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O fenômeno da transformação das cidades, a partir de motivações nem sempre  

conservadoras do patrimônio histórico, artístico e cultural, pode ser observado em várias 

partes do mundo e, em Salvador, não é diferente. Por motivos políticos ou financeiros, 

muitas vezes, as iniciativas, ou a falta delas, acarretam prejuízos à cultura e à sociedade 

porque, não raramente, destroem o acervo cultural tangível e intangível, e promovem 

adulterações significativas à memória dos indivíduos e das populações. O presente 

trabalho amplia essa observação quando avalia o papel do jornalismo especializado, 

como forma de comunicação capaz de contribuir para a reflexão e a discussão sobre a 

conservação do patrimônio da cidade e, quando necessário, fazer frente ao “progresso-

demolidor”, que, em Salvador, resultou, na perda de bens, ao longo do século XX.  

As principais referências factuais balizadoras deste estudo são os tombamentos 

do Centro Histórico, acontecido de forma definitiva em 1984, e do Corredor da Vitória, 

em caráter provisório, duas décadas depois, entre 2003 e 2004. Com o objetivo de 

                                                 
1  Doutoranda do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da 
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. E-mail: maryweinstein@gmail.com 
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analisar a atuação da mídia nos processos de salvaguarda e alteração da integridade do 

patrimônio histórico, artístico e cultural de Salvador, entre os anos de 1980 e 2005, 

delimitando a sua interferência e seus conseqüentes desdobramentos, por meio de 

informações veiculadas nos meios de comunicação, nos aproximamos de uma análise 

do comportamento em relação à cultura, tanto por parte da sociedade, quanto por parte 

do poder oficial estabelecido. 

Produto inacabado, em processo contínuo, a cidade está sempre sendo feita e 

refeita. É resultado de interações entre o homem - com a sua cultura - e a paisagem 

existente. É a síntese da cultura. Kevin Lynch afirma que precisamos compreender a 

cidade não como algo em si mesmo, mas como objeto da percepção dos seus 

habitantes2. Ele a reconhece como organizadora da própria estrutura mental humana. A 

cidade, então, pode ser compreendida como uma grande e complexa unidade, 

concentrada, mutante e, sobretudo, dependente de acomodações e adequações das 

comunidades. Ao arquiteto e engenheiro cabe a execução de modificações no espaço 

urbano, em primeira instância. Mas, é o habitante, organizado socialmente - ao 

introduzir e impor o seu desejo - quem mais interfere. Essa conceituação, de ampla 

abrangência nas sociedades mais organizadas, nos faz pensar no desenvolvimento de 

Salvador, primeira cidade portuguesa na América, capital do país por dois séculos, e 

que, neste momento, enfrenta desenfreado crescimento urbano.  

Na Era da Informação, o habitante tem consciência do que acontece com a 

cidade e, por conseguinte, consigo próprio. Seria esta uma afirmativa verdadeira? 

Parece inevitável que se interponha aí a tendência de se procurar preservar a identidade 

do lugar, como se a tentativa fosse salvar a sua própria, por meio da conservação de 

monumentos históricos, artísticos e arquitetônicos relevantes e configurações urbanas 

integradas á consciência coletiva de uma população. A dinâmica das cidades motivava 

essa reação já no século XIX:  

A área urbana de valor memorial surge, portanto, como um foco de resistência no 
interior do discurso que tematiza a cidade como lugar de desordem e caos e coloca 
sua organização como essencial para a ‘saúde’ do corpo social. O objetivo de Ruskin 
ao defender a continuidade das estruturas urbanas antigas é, por meio delas, denunciar 
a brutalização do ser humano (no caso, operada pela implantação da sociedade 
industrial) (SANT’ANNA, 1995, p.25).  
 
Na mesma linha, diante de fatores contemporâneos, a disposição é reafirmada: 

É esta dimensão [de transformação] que permite que o próprio espaço da cidade se 
encarregue de contar sua história. A consciência desta dimensão na arquitetura levou 

                                                 
2  LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Trad. De Maria Cristina Tavares Afonso. Lisboa: Edições 
70, 1980. p. 13 
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a que hoje se fale muito em preservação da memória coletiva, através da conservação 
de bens arquitetônicos, isto é, da não demolição de construções antigas. Trata-se de 
impedir que estes textos sejam apagados, mesmo que, muitas vezes, acabem por servir 
apenas à contemplação, morrendo assim para a cidade que pulsa viva, ao redor. 
(ROLNIK, 2004, p.18). 
 
No início do século passado, a imprensa de Salvador participou do processo de 

transformação que marcou a cidade pelas muitas alterações que promoveu, e que tinha, 

como um dos seus alvos, a Sé Primacial, construída nos séculos XVI e XVII. O 

“urbanismo demolidor”, iniciado, planejado e executado em grande parte pelo 

governador José Joaquim Seabra, em duas gestões administrativas (1912 -1916 e 1920-

1924), repetiu o que o prefeito Francisco Pereira Passos fez no Rio de Janeiro, inspirado 

pela Paris do Barão de Haussmann, que visava a retificação do traçado urbano, com a 

abertura de novas ruas e praças. Com o dinheiro arrecadado com a destruição da Sé 

Primacial3, com o objetivo de “solucionar problemas de trânsito”, o arcebispo primaz do 

Brasil, Cardeal Dom Álvares da Silva, comprou a propriedade construída pelo inglês 

Edward Pellew Wilson, no Campo Grande, para onde se mudou. Esta que ficou sendo a 

Casa Cardinalícia foi revendida 70 anos depois.  

Não contaríamos essa peculiar história se o seu desfecho não tivesse seus 

reflexos, portanto, em 2003, como a comprovar a continuidade da política urbana de 

substituições. A casa que abrigou os cardeais, e, por duas vezes, o Papa João Paulo II, 

foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), naquele 

ano. Mesmo assim, foi transformada em salão de convívio para os moradores de um 

edifício construído4 logo atrás dela. Com o dinheiro deste negócio, o vendedor da casa, 

o atual Cardeal e Arcebispo Primaz do Brasil, Geraldo Magella, também, adquiriu uma 

nova morada para si em uma avenida que, coincidentemente, homenageia o antigo 

cardeal – Avenida Cardeal da Silva. A casa do século XIX, assim como os demais 11 

itens da lista do tombamento do Corredor da Vitória, em 2003, foi destituída da 

proteção legal, em 2004, pelo conselho consultivo do mesmo órgão que acatou o pedido 

de proteção cinco anos antes.  

                                                 
3  Salvador vivia intensamente a tendência brasileira da “ideologia do progresso”, referiu-se o 
antropólogo Thales de Azevedo. “Seguindo esse diapasão irreverente a imprensa baiana doutrinava dentro 
do figurino iconoclasta que havia assolado o sul do país�”, escreveu Peres sobre o processo que contou 
com um discurso, em 1928, do engenheiro Teodoro Sampaio exigindo que, se fosse inevitável derrubar a 
Sé, que se fizesse um monumento para lembrá-la. Os objetos sacros e mobiliários sequer foram 
inventariados ou  
 localizados em outros espaços públicos. Grande parte se perdeu ou passou a integrar coleções 
particulares.  
4  O imóvel está fincado sobre a secular comunidade de pescadores da Gamboa de Baixo que não 
foi consultada sobre a nova vizinhança. O impacto provocado pelo edifício se amplia quando é sentido, 
ou seja, pode ser visto, de bairros tradicionais como Bonfim, Federação, Praça Cayru e outros. 
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A destruição de monumentos em todo o Brasil motivou a instituição do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em abril de 1935, e a 

promulgação do decreto-lei n0 25, em novembro de 1937. Em 1942, foi criado o 

Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (Epucs), para o planejamento 

da cidade com base na abertura de túneis e avenidas nos vales que cercavam a Cidade 

Histórica. Salvador se expande e a ação da especulação imobiliária é tema de sucessivos 

editoriais da arquiteta Lina Bo Bardi, no Diário de Notícias, de Assis Chateaubriand. 

Sobre a mesma ameaça, Antônio Risério5 escreveu: “Os signos da cidade centenária 

eram encarados como afronta ao ‘espírito moderno’, vistosa fachada ideológica sob a 

qual crescia o olho gordo da especulação imobiliária (1993, p.64)” e sobre Caymmi 

disse: 

Caymmi só tinha olhos para os sítios históricos e as figurações seculares. Pressentindo 
o naufrágio, ali mesmo na iminência da destruição planejada da cidade histórica, 
Caymmi foi tratando de salvar as jóias da vida ameaçada. Como se, fixando 
esteticamente um Bahian way of life, pudesse resguardar um paradigma inspirador ou 
orientador, coisa em que de fato sua obra se transformaria, décadas mais tarde, com o 
afloramento dos movimentos baianos de preservação urbanístico-arquitetônica e de 
cuidados ecológicos (1993, p.65). 
 
No século XX, os jornais aderiram à campanha da destruição da Sé. 

Chamaram o monumento barroco de “pardieiro”, “trambolho”, “masmorra”, “aleijão”, 

embora o templo tivesse servido como fortaleza nas batalhas contra os holandeses, em 

1633 e em 1638. No seu púlpito, discursou o Padre Antônio Vieira.  

Se, na década de 30 do século passado, os jornais não se mostraram 

indiferentes à derrubada da Sé, e contribuíram para que fosse destruída, a reação no 

século XXI, diante de processos referentes ao patrimônio, podemos dizer, é, no mínimo, 

intrigante.  

Dos outros 11 imóveis provisoriamente tombados na Vitória em 2003, um foi 

demolido, em 2005, e outro foi parcialmente demolido, em 2006 (para em seu recuo 

posterior comportar um edifício de 36 pavimentos). Os demais estão vulneráveis, com 

exceção da Igreja de Nossa Senhora da Vitória, novamente tombada, também, servindo 

como proteção para um terreno de entorno onde estava uma das casas anteriormente 

tombada, onde incorporadores mantêm a idéia firme de edificar duas torres, com 40 

pavimentos cada, atrás da Igreja. O tombamento da Vitória foi relatado, por apenas um 

jornal local que, publicou cerca de 50 matérias sobre o assunto e questões relativas. Pela 

primeira vez, uma controvérsia foi abordada tantas vezes por este jornal, que também 

                                                 
5  RISÉRIO, Antônio. Caymmi: uma utopia de lugar. São Paulo: Perspectiva; Salvador, Ba: 
Copene, 1993.  
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tem o seu lugar no imaginário da população – sua marca tem 94 anos. Os demais 

veículos de comunicação – dois jornais e quatro estações de televisão - que compõem o 

universo midiático jornalístico baiano6 mantiveram-se alheios aos acontecimentos, 

embora a temática tivesse se transformado em polêmica. Somente a derrubada da casa 

atraiu a cobertura da imprensa em janeiro de 2007. 

Nesta superposição de fatos, muitos merecem ser devidamente documentados 

e articulados entre si, porque fazem parte de um mesmo processo que tem 

conseqüências para a cultura e para o desenvolvimento da cidade. E é neste ponto que 

esta pesquisa se situa ao avaliar, contar, e analisar a relação entre o patrimônio e a 

imprensa estabelecendo co-relações. Não se trata de enfatizarmos a importância da 

manutenção de paisagens, nem tampouco a destruição do patrimônio, mas sim, analisar 

o papel que a imprensa desempenha nesta relação dialógica sobre a cidade. Vamos 

refletir sobre a imprensa especializada, em momentos onde faltam a informação e a 

discussão em torno dessas questões que são de interesse público.  

Notícia não é só ‘novidade’. É uma novidade que altera o arranjo dos fatos, dos 
poderes ou das idéias em algum nível. A notícia incide, portanto, sobre as relações 
humanas: ela é socialmente notícia. Ou não é. O jornalismo não lida prioritariamente, 
portanto, com ‘divulgação’ de relatos. Ao contrário, sua justificativa é descobrir 
segredos que não se quer divulgar, (BUCCI, 2000, p.42). 
 
Precisamos detectar como e por que a imprensa frequentemente se abstém de 

refletir, e até de noticiar, sobre os processos de transformação de Salvador de forma a 

incluir em seus enfoques os aspectos da conservação de monumentos que é 

indissociável do seu desenvolvimento e de sua cultura. A imprensa parece não se 

posicionar em relação a decisões verticais e decide compactuar com a idéia do 

planejamento estratégico7, como modo de administração voltada claramente para o que 

é chamado por alguns autores de “animação urbana”8, e concorrer para a 

                                                 
6  No universo dos meios de comunicação em atividade em Salvador, a maioria das estações de 
rádio não conta com um departamento de jornalismo e reportagem, restringindo-se ao repasse de notícias 
geradas por matrizes diversas.  
7  Ver ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Uma estratégia fatal – A cultura nas novas gestões 
urbanas. In: ARANTES, Otília Beatriz Fiori ; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do 
pensamento único – Desmanchando consensos. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
8  “Animação que se expressa na convergência entre governantes, burocratas e urbanistas em torno 
de uma espécie de teorema-padrão: que as cidades só se tornarão protagonistas privilegiadas, como a 
Idade da Informação lhes promete, se, e somente se, forem devidamente dotadas de um Plano Estratégico 
capaz de gerar respostas competitivas aos desafios da globalização (sempre na língua geral dos 
prospectos), isto a cada oportunidade (ainda na língua dos negócios) de renovação urbana que porventura 
se apresente na forma de uma possível vantagem comparativa a ser criada”. ARANTES, 2000. p. 13. 
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espetacularização9, em detrimento de uma idéia de cidade mais democrática e 

igualitária.  

Delimitar o envolvimento da imprensa durante os dois episódios recentes, o do 

Centro Histórico e o do Corredor da Vitória, contribui para o entendimento das questões 

de salvaguarda do patrimônio.  A que se deve a forma como atuou a imprensa diante da 

revitalização do Pelourinho, posterior à sua proteção legal de tombamento? Por que 

retrocedeu o tombamento provisório do Corredor da Vitória em vez de seguir para a 

homologação de definitivo? Qual a relação da imprensa com o desfecho desses casos? 

Como cobriu esses eventos a imprensa? Como se posicionou a imprensa nessas 

questões? Por que grande parte da imprensa sequer se referiu ao assunto? Quais as 

conseqüências do comportamento, muitas vezes arredio, em relação ao patrimônio? 

Iremos constatar as diferenças no envolvimento dos meios de comunicação que 

divulgaram os fatos concernentes a cada tombamento, da opinião pública, dos setores 

envolvidos e dos órgãos de preservação. 

Perceber e registrar a evolução das questões colocadas, durante e/ou depois da 

participação da mídia, por meio de coberturas dos processos referentes ao patrimônio 

cultural e histórico. Evidenciar o papel da mídia ao interferir como informante 

especializada sobre processos urbanos que, em cidades como Salvador, envolvem a 

existência de patrimônio histórico, artístico e cultural. Compreender o processo que se 

deu a partir dos tombamentos do Centro Histórico e do Corredor da Vitória, 

comparando esses episódios entre si e com outros exemplos locais e no mundo, onde o 

fenômeno de salvaguarda adquire dimensões variadas de valorização ou não das 

heranças culturais e históricas. Pelo impacto que tiveram, esses tombamentos servem 

como referências para futuros processos e para o presente estudo. Analisar a cobertura 

que a mídia dispôs-se a dar aos processos de tombamento e seus desdobramentos. 

Delimitar como a mídia contribui para os movimentos de salvaguarda ou iniciativas de 

espetacularização das cidades a partir da utilização, tipo de aproveitamento ou descarte 

do patrimônio histórico, artístico e cultural.  

Em Salvador, a polarização entre conservação e destruição do patrimônio10 

parece clara e, frequentemente, a decisão entre os dois caminhos, ainda, é tomada 

                                                 
9  “O processo contemporâneo de espetacularização das cidades é indissociável dessas estratégias 
de marketing urbano, ditas de revitalização, que buscam construir uma nova imagem para a cidade que 
lhe garanta um lugar na nova geopolítica das redes internacionais”.JACQUES, Paola Berenstein. 
Espetacularização urbana contemporânea. In: Cadernos PPG-AU/Ufba/ Universidade Federal da Bahia, 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. – Ano 2, número especial, (2004) Territórios Urbanos e políticas 
culturais – Ana Fernandes, Paola Berenstein Jacques (Org.) – Salvador: PPG-Au/Faufba, 2004  
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verticalmente, sem a participação das comunidades. A mídia, cuja tarefa precípua é 

colocar em pauta assuntos de interesse público e de investigá-los e desvendá-los, parece 

se encarregar de forma não sistemática, e sem maiores compromissos, da 

responsabilidade, que certamente lhe seria inerente - a de colocar em discussão temas 

pertinentes a esse campo imprescindível ao desenvolvimento e à cultura da sociedade.  

A partir da colocação do professor Antonio Heliodorio Sampaio, na 

publicação Pelo Pelô – história, cultura e cidade, percebe-se a ausência da mídia, 

durante o episódio de restauração do Centro Histórico - etapa seguinte ao seu 

tombamento acontecido uma década antes. A pontuação do professor: 

A primeira [constatação] é sobre o discurso do poder ligado ao sucesso da intervenção 
[do Pelourinho], largamente divulgado pela mídia e aceito por amplos segmentos da 
sociedade, inexistindo contraponto por qualquer outro discurso consistente, seja no 
âmbito dos setores organizados, seja nos órgãos de classe ou na própria universidade. 
Por que isso? Eu me pergunto por que não apareceu outro discurso consistente? 
(SAMPAIO, 1985). 
 
A mídia é citada por Sampaio para, em seguida, ser destacada a aceitação dos 

segmentos da sociedade, implícita na falta de uma formulação que apresentasse o 

contraditório da experiência imposta pelos governos ao Pelourinho na ocasião. De 

acordo com o questionamento do autor, a mídia não teria colocado à disposição da 

sociedade a possibilidade de discussão sobre o processo de restauração do Centro 

Histórico. Ainda sobre o mesmo episódio que envolveu a “restauração” do Pelourinho e 

a remoção dos seus habitantes, a observação “(...) transformando a intervenção numa 

marcante operação de marketing político” (GOMES; FERNANDES, 1995, p.55), faz-

nos associar a idéia da informação – mídia – articulada aos interesses da execução da 

obra11. Para Karan12, “os códigos éticos e a profissão jornalística correm o risco de não 

serem mais aquilo que se apregoou tanto durante o século XX e caminhar em direção à 

‘marquetização’ da realidade, a ante-sala do simulacro real, a sala efetiva do marketing 

                                                                                                                                               
10  De acordo com a Constituição, o patrimônio cultural é constituído pelos bens materiais e 
imateriais que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira. as formas de expressão; os modos de criar, fazer, viver; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

 
11  Importante observar que durante a 7ª Etapa de Revitalização do Centro Histórico, em 2002, a 
mídia colocou em questão a permanência de antigos moradores no local. Foi organizada uma associação 
de moradores. O Ministério Público defendeu os interesses dos habitantes. A 7ª Etapa está tendo um 
desfecho diferenciado das seis primeiras. Conferir edições do jornal A Tarde. 
12  KARAN, Francisco José Castilhos. A Ética Jornalística e o Interesse Público. São Paulo: 
Summus, 2004. p. 130. 
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da comunicação, a nova retórica”. Embora possa ser esse o caso, eis um entendimento 

complementar sobre a atuação da mídia: 

O que torna terrível o jornal não é (pelo menos: é somente) a força econômica e 
política que o dirige. O jornal como meio de condiciona-mento da opinião já tinha 
sido definido quando nasceram as primeiras gazetas. Quando alguém deve escrever 
diariamente tantas notícias quantas permite o espaço disponível, de modo que sejam 
legíveis por um público de gostos, classe social instrução diferentes, em todo o 
território nacional, a liberdade de quem escreve já terminou: os conteúdos da 
mensagem dependerão não do autor mas das determinações técnicas e sociológicas do 
mídia (ECO, 1984, p.166). 
 
A jornalista canadense Jane Jacobs critica a política de revitalização por meio 

da expropriação, confrontando a cidade dispersa à cidade histórica, central, consolidada. 

Seu pensamento aproxima-se e corre em paralelo a estudos sobre arquitetura e cidades 

desenvolvidos por Henri-Pierre Jeudy e Otília Beatriz Fiori Arantes. E esses são pontos 

de partida para a compreensão deste intrincado campo de pesquisa. A indústria cultural, 

na concepção de Adorno, e a teoria da Comunicação, também, servem como 

paradigmas para o presente estudo. Existem ainda muitas outras fontes para alimentar 

esse diálogo sobre o fenômeno atual, sobre o qual nos debruçamos. 

Chega-se à era em que a cidade vive as imposições do marketing do 

planejamento estratégico voltado para o potencial turístico13, alardeado pelas 

prefeituras que se conectam com a visão do lucro e do resultado imediato em detrimento 

da relação que poderiam manter com os seus habitantes, como determina o Estatuto da 

Cidade, Lei 10.257, de 2001. É assim, em relação ao planejamento estratégico da 

cidade, cujo significado seria coerente em relação às definições da “máquina de fabricar 

consensos"14 que se remete à “longa marcha dos novos pioneiros urbanos” que foi 

“saudada desde o início pela coalização de sempre entre o mundo dos negócios, mídia e 

burocracia pública”. Em um universo em que muitas vezes a espetacularização15 alcança 

o patrimônio histórico e é considerada principal alternativa para o desenvolvimento16, 

                                                 
13  Guy Debord, em A sociedade do espetáculo, diz que o turismo é um subproduto da circulação 
das mercadorias, “circulação humana considera como consumo, resume-se fundamentalmente no lazer de 
ir ver o que se tornou banal. O planejamento econômico da freqüência de lugares diferentes já é em si a 
garantia de sua equivalência. A mesma modernização que retirou da viagem o tempo, lhe retirou também 
a realidade do espaço”. p. 112. 
14  ARANTES, Otília. Uma estratégia fatal – A cultura nas novas gestões urbanas. In: A cidade do 
pensamento único. 2ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. p. 32 
15  Ver JACQUES, Paola Berenstein. Espetacularização urbana contemporânea. In: Cadernos 
PPG-AU/FAUFBA / Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Ano 2, 
Territórios urbanos e políticas culturais. Número Especial. Ana Fernandes, Paola Berenstein Jacques 
(Org.). Salvador: PPG-AU/Faufba, 2004. 
16  Conferir Plano Estratégico publicado pela Secretaria Municipal de Emprego e Renda, 2006. 
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os exemplos do descompasso são numerosos. Monumentos e casarões antigos17, de 

valor histórico, artístico e afetivo, passam a ser não só palco, mas também reféns de 

políticas públicas voltadas para o turismo e o comércio. 

O medo da desfiguração não é o do desaparecimento das lembranças, ele não 
representa de fato um prejuízo real à memória. Por outro lado, ele traduz o desejo da 
perenidade de um sentido histórico, que impõe uma ordem a toda memória coletiva, 
por outro ele é produzido, mantido, pela ameaça da perda dos parâmetros de 
comparação e de um critério de veracidade. A desfiguração é designada então como a 
consumação de uma alta traição cujos efeitos permanecem em geral irreversíveis 
(JEUDY, 1990, p.54). 
 
A abordagem da questão requer uma diversificada articulação de saberes. A 

tematização interdisciplinar constituída pelo vínculo estabelecido entre o patrimônio e a 

comunidade e entre a comunidade e a comunicação midiática inclui um leque de 

entendimentos que vão vincular este enfoque à cultura e consequentemente ao 

desenvolvimento da cidade na contemporaneidade. Aproximaremos a nossa reflexão 

dos aspectos teóricos da comunicação e associaremos o papel do jornalismo e o 

entendimento de sociabilidade. As questões teórico-analíticas terão como suporte básico 

fontes secundárias em publicações que propiciem uma reflexão aprofundada sobre os 

campos de interesse. A pesquisa bibliográfica será enriquecida a partir das discussões 

com o professor orientador, do estudo das disciplinas do curso e da própria pesquisa.  

Partimos de uma contextualização histórico-cultural para compreendermos as 

circunstâncias em que os eventos relacionados ao patrimônio são processados. Situamos 

os fatos, também, dentro de uma perspectiva jurídica para conferir a ela uma base no 

universo das leis elaboradas para promoção e respaldo da proteção do patrimônio. Em 

seguida, evidenciamos e co-relacionamos os acontecimentos com os relatos da mídia. 

Queremos saber de que forma a existência do patrimônio histórico em 

Salvador atrai a atenção dos meios de comunicação e como as suas questões mais 

cruciais são tratadas entre os séculos XX e XXI. Queremos saber quanto e como o 

patrimônio entra na pauta dos jornais e sob quais formas, quais conteúdos, e qual 

freqüência.  

 O que nos motiva a este estudo é a constatação da necessidade de nos 

determos sobre a Cidade de Salvador no que tange ao seu desenvolvimento contínuo 

                                                 
17  O Forte São Marcelo, a Ordem Terceira de São Francisco e o Palacete Bernardo Martins 
Catharino, reaparecem como novos pontos turísticos “requalificados” para o espetáculo. O primeiro 
chegou a comportar um torneio de skate, o segundo acolheu um jogo de luzes, a despeito dos prejuízos 
que podem ser causados às talhas e santos barrocos, e o terceiro servirá de contexto para a apresentação 
de esculturas do mestre francês, Augustin Rodin.   
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integrado, ou, muito mais frequentemente, desintegrado de sua bagagem histórica, neste 

caso específico, da conservação das suas construções, hoje ainda significativas, feitas 

em séculos e, até, em décadas passadas. Na obra coletiva que é a cidade, destacamos o 

papel da imprensa em relação à salvaguarda de bens de valor histórico, cultural e 

artístico. Neste processo de entendimento, vamos analisar em um momento subsequente 

a atuação dos meios de comunicação na Salvador do final do século XX e início do 

XXI, em que o patrimônio, como parte de sua paisagem urbana e social, é 

constantemente, ameaçado em sua integridade material. 

Os dados são coletados mediante a utilização de técnicas complementares, tais 

como a análise documental - que pode se constituir em uma técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos -, a aplicação de entrevistas semi-estruturadas com 

atores sociais envolvidos nos processos de tombamento e com gate-keepers e demais 

integrantes das equipes de redações dos jornais pesquisados, durante os períodos 

estudados. Imprescindível contextualizar as diferenças entre o tombamento do Centro 

Histórico e o do Corredor da Vitória, com base na presença e na ausência de  

reportagens em jornais.  
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