
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

DA DEFESA DO PATRIMÔNIO AO TURISMO CULTURAL 
 
 

Cíntia NIGRO1

 
 

RESUMO 

Nas últimas três décadas, o campo da preservação do patrimônio tem sofrido 

profundas reavaliações. Em linhas gerais, essas reavaliações surgem contestando uma 

égide tradicional do patrimônio que revestiu os bens culturais de um forte caráter patriótico, 

prestigioso e elitista e também conduziu a um distanciamento muito grande entre habitantes 

e instituições de preservação. 

  O desenrolar de um processo de democratização do patrimônio tem instituído muitas 

mudanças teóricas e práticas no campo da preservação, suscitando a construção do 

patrimônio como direito social. Formulado como direito fundamental do processo 

democrático, se assiste ao advento de inúmeros movimentos sociais, que passam a agir em 

seu favor. 

  O patrimônio adquire, então, um novo “público”, conduzindo a um maior consumo 

turístico de bens culturais por meio de significativas alianças entre mercado e políticas de 

preservação. O chamado turismo cultural ganha bastante relevância neste processo e vem 

se constituindo como um dos segmentos turísticos mais importantes do mundo atual. 

Entretanto, como veremos, as bases do turismo cultural ainda parecem estar muito distantes 

de um entendimento mais amplo do patrimônio, como objeto de diversas construções sócio-

políticas. 

   

  A Defesa do Patrimônio: ontem e hoje 

  O patrimônio compreende o principal eixo das ações de preservação de bens 

representativos de uma sociedade. Este conceito não só presenciou significativas 

transformações ao longo do tempo, como também passou a ser associado a diferentes 

terminologias - como as de patrimônio histórico, artístico, cultural, ambiental - revelando os 

variados rumos que as ações de preservação têm tomado. 
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  A princípio, pode-se dizer que a palavra patrimônio pressupõe um conjunto de bens 

que sejam transmissíveis. Sendo assim, herança e patrimônio compreendem duas noções 

extremamente relacionadas. 

  A noção de patrimônio se fortificou no século XIX, sob o ideário iluminista, durante a 

consolidação das grandes nações européias, quando a concepção de nação se encontrava 

atrelada à idéia de posse de um território e também de uma cultura (e, conseqüentemente, 

dos seus bens representativos). 

  Desde então, a noção de patrimônio histórico e artístico serviu para legitimar a 

possibilidade da posse pública de bens culturais que passaram a ser assegurados pelo 

Estado, em nome da coletividade. Assim, alia-se o patrimônio à memória histórica, no intuito 

de fabricação de um passado que desconhece a pluralidade cultural, em prol da construção 

da chamada identidade nacional. Com isso, acentua-se o vínculo da idéia de patrimônio com 

o aspecto material da produção cultural e com uma dimensão passada tida como gloriosa. 

Visando legitimar um poder e reforçar o ente nacional, é utilizado como documento da 

história oficial. Por isso mesmo, passa, erroneamente, a ser confundido com a própria 

história. 

“Na verdade, o patrimônio nada tem a ver com a história; embora se alimente do 

estudo histórico e o reviva. O patrimônio não é uma indagação sobre o passado, mas 

a sua celebração; não é um esforço para saber o que realmente aconteceu mas uma 

declaração de fé num passado adaptado aos propósitos do presente.” 

(LOWENTHAL; 1998: p. x). 

Estabelecido, ainda, como fonte de valor inquestionável, o patrimônio se afirma como 

o lugar onde melhor sobrevive a ideologia dos setores oligárquicos. (Cf. CANCLINI; 1997: p. 

160). Além disso, só os especialistas passam a alcançar competência para lidar com as 

questões da preservação e zelar pelo patrimônio. Foi nesse sentido que se estabeleceram 

as primeiras instituições oficiais de preservação do patrimônio em vários países do mundo 

ocidental (como França, Itália, Portugal, Espanha e, inclusive, Brasil). 

 “Nestes países e em outros onde a gestão do patrimônio é totalmente pública, 

funciona uma administração cultural autônoma que, por herança dos ideais do 

Iluminismo, vem mantendo um modelo de intervenção de cima para baixo que delega 

aos técnicos a eleição dos bens que merecem ser preservados, assim como das 

formas de intervenção. Esta mesma administração se responsabiliza pela 

manutenção dos bens declarados como patrimônio cultural, sempre em favor de um 

bem geral superior, e por garantir a sua fruição pública e universal, mesmo que seja, 

na realidade, com muitas restrições.” (BALLART; 1997: p.115). 
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  Por portar esse forte caráter nacionalista, prestigioso e elitista, a noção de patrimônio 

passou a sofrer críticas. Sobretudo nas décadas de 60 e 70, surgiram inúmeros 

questionamentos e reavaliações no campo preservacionista configurando um processo, que 

se estende até os dias atuais, ao qual denominamos de processo de democratização do 

patrimônio. 

  A democratização do patrimônio começa a ser pensada a partir da supressão do 

grande distanciamento entre as instituições de preservação e habitantes. Tal distanciamento 

se realiza a partir de dois aspectos gerais. O primeiro aspecto corresponde à não 

participação direta e efetiva da população nas decisões promulgadas pelas instituições 

públicas preservacionistas. 

 “A idéia de democratização do patrimônio implica, qualquer que seja a perspectiva, 

no fato de que o Estado não deve ser o único ator social a se envolver com a 

preservação do patrimônio cultural de uma sociedade”. (FONSECA; 1997: p. 74). 

  Já o segundo aspecto remete ao questionamento sobre quais bens culturais estão 

sendo selecionados pelas instituições públicas preservacionistas para “representar” o 

patrimônio cultural de uma sociedade. 

 Nesse contexto, assiste-se a uma ampliação progressiva do que se considera 

“patrimônio” de três diferentes formas. (Cf. CHOAY; 1996: p.10-12). 

 Em primeiro lugar, há nas políticas preservacionistas uma tendência crescente de se 

instituir bens cada vez mais diversificados como patrimônio, conformando sua ampliação 

tipológica. Às obras arquitetônicas ancestrais, religiosas, se somam, por exemplo, obras da 

chamada arquitetura menor ou popular e da arquitetura industrial. Além disso, bens ligados 

a práticas culturais, de lazer, à etnologia rural e urbana etc. se transformam em bens 

patrimoniais. 

 Em segundo lugar, há nas políticas preservacionistas uma tendência crescente de se 

assinalar como patrimônio bens referentes a diversos períodos históricos, conformando sua 

ampliação cronológica. A inclusão de bens correspondentes tanto à contemporaneidade, 

como a um passado bastante remoto, exemplifica essa tendência. 

 E, em terceiro lugar, há nas políticas preservacionistas uma tendência crescente de se 

instituir como patrimônio, não apenas edifícios isolados, mas conjuntos edificados, bairros, 

vilarejos, cidades, sítios arqueológicos e naturais, conformando sua ampliação geográfica. 

 No âmbito dessa ampliação geográfica, é importante evidenciar que as ações de 

preservação sempre tiveram um caráter espacialmente seletivo. No que concerne às 

práticas preservacionistas ocidentais, verificamos essa seletividade a partir de três ideários: 
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o de monumento, o de centro histórico e o de território. Eles surgem em contextos e épocas 

totalmente distintos, mas se estendem até os dias atuais. 

 A idéia de monumento tem sua consagração institucional no século XIX. Apoiado 

sobre dois pilares principais - a história e a obra de arte - o monumento se afirma como algo 

que sobressai visualmente em um conjunto e que suporta também uma memória 

celebrativa, na maioria das vezes, associada à glória dos conquistadores e poderosos. 

 É sobre os monumentos que se canalizam os primeiros esforços em favor da 

preservação do patrimônio cultural. A Carta de Atenas2 de 1931, seguindo preceitos 

urbanísticos modernos, constitui o primeiro documento significativo que destaca a 

necessidade de se salvar os monumentos de sua destruição. Elaborada no entre guerras, 

período em que é grande a preocupação com os conflitos bélicos e com o rápido processo 

de crescimento urbano, ela apresenta um conceito de patrimônio extremamente restrito e 

seletivo. No âmbito das cidades, o paradigma da preservação se torna o monumento 

excepcional, isolado, testemunho de um passado reinventado à luz das exigências do 

presente. 

 No contexto do patrimônio, o caráter monumentalista perdura como hegemônico até a 

disseminação das renovações urbanas no pós-Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, 

surge e se difunde a noção de preservação dos centros históricos das cidades. 

 As intenções de conservação e restauro canalizam-se nas áreas centrais das cidades, 

onde simbolicamente sobressai a idéia de sua “origem” histórica. Essa preservação dos 

centros históricos das cidades referencia conjuntos de edificações relativamente 

homogêneos. Em geral, as políticas de proteção e revitalização dos centros históricos 

encontram-se ancoradas na supervalorização de uma história remota, longínqua e 

idealizada, e incidem na criação de verdadeiras “cidades-cenário”. 

   Algo importante nas ações de preservação de centros históricos é o fato de que 

ampliando a escala de intervenção para além do monumento, o patrimônio começa a ser 

mais amplamente discutido e estar fortemente ligado às discussões concernentes ao 

planejamento urbano. Sobretudo a partir de 1960, as reuniões e encontros internacionais 

sobre o patrimônio vêm intensificar a ligação entre preocupações preservacionistas e 

propostas urbanísticas. Essas reuniões e encontros reverberam ainda mais num contexto 

de maior internacionalização do capital, quando se inicia um processo de homogeneização 

dos padrões estéticos formais da cidade. Cada vez mais, o patrimônio passa a ser visto 

como um significativo instrumento de gestão urbana. (Cf. MONNET; 1996: p.220). 

                                                 
2 Documento final do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna realizado em Atenas (novembro 

de 1931).  
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  Essas noções de monumento e centro histórico, associadas a uma égide tradicional 

do patrimônio, se encontram fortemente enraizadas no discurso e políticas preservacionistas 

até os dias atuais. No entanto, recentemente, observa-se uma tentativa de ampliar a 

temática patrimonial a partir da noção de território urbano. 

  A emergência desse ideário territorial pressupõe a incorporação nas práticas de 

preservação das redes de sentido e valores criadas a partir das vivências sociais dos bens 

patrimoniais. Segundo Guy Di Méo (1996: p.263), os atores sociais são os únicos produtores 

do patrimônio como território. Para o autor, essa relação de “patrimonialização territorial” 

incorpora as representações simbólicas, condições de existência e vida dos atores sociais e 

tem como essência a dimensão espacial das estratégias sociais. 

  Assim, as recentes trilhas preservacionistas levam em conta a dinâmica de 

apropriação e uso em que estão inseridos os bens culturais, a fim de garantir a legitimidade 

e a eficácia das políticas de defesa do patrimônio. O ideário “territorial” valida uma diretriz de 

preservação pautada espacialmente na heterogeneidade, na diversidade. 

  Considerando esses três ideários preservacionistas, é importante destacar a 

ampliação considerável dos “limites” das intervenções do patrimônio no espaço urbano: 

partindo do bem isolado (monumento), para os conjuntos de imóveis circunscritos à área 

central (centros históricos), chega-se a uma escala bem mais ampla e diversa (território 

urbano). 

  Nas últimas décadas, aliada à ampliação tipológica e cronológica dos bens 

patrimoniais, tal ampliação geográfica segue acompanhada também, pelo crescimento 

exponencial de seu público. Isso significa que um número cada vez maior de pessoas passa 

a estabelecer relações de identificação com os bens patrimoniais. Daí decorre uma sensível 

transformação não apenas das práticas de preservação, mas dos próprios agentes dessas 

práticas. Ampliam-se os denominadores “potenciais” do patrimônio. Nesse sentido, é 

possível afirmar que o “acesso” ao status patrimonial (antes controlado, exclusivamente, 

pelo poder público estatal) se democratiza. 

   

  O aumento do “público” do patrimônio 

   

A fim de compreender melhor como se desenvolve esse processo de 

democratização do patrimônio é importante apontar para as quatro principais conjunturas 

que vêm provocando uma profunda re-orientação das políticas de defesa do patrimônio 

cultural e que alavancam um novo “público” para o patrimônio. São elas: a aproximação do 
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patrimônio com o âmbito da memória social, a natureza sendo vista também como um bem 

patrimonial, o advento da categoria “patrimônio da humanidade” e o fomento ao patrimônio 

em decorrência do desenvolvimento do turismo cultural. 

 A primeira conjuntura se refere à aproximação do conceito de memória social com 

o de patrimônio, orientando sua compreensão a partir de um leque maior de elementos 

atuantes na produção cultural. O conceito de memória social pressupõe a abordagem da 

memória como fenômeno social. 

A relação estreita da memória com uma dimensão passada vai ser contestada, na 

medida em que é analisada em função de seu caráter dinâmico, como um fenômeno que se 

projeta sempre a partir de uma conjuntura atual, respondendo às solicitações do presente. O 

caráter livre e espontâneo da memória, de certa forma, deixa de existir diante da necessária 

escolha de fatos, representações, valores e objetos do presente que viabilizem sua 

rememoração. (Cf. BOSI; 1994: p.55). 

O estreitamento do vínculo entre memória social e patrimônio impulsiona a 

articulação de movimentos sociais em defesa da preservação do patrimônio. Juntamente 

com o direito à memória, o direito ao patrimônio enseja que bens materiais investidos de 

função mnemônica sejam efetivamente protegidos. Afinal é a permanência de referências 

materiais, sobretudo espaciais, que viabiliza o reconhecimento do próprio grupo social e o 

situa no mundo. 

Paradoxalmente, é a própria percepção da mudança que remete ao sentido da 

memória e também ao de identidade. Ora, essa percepção de mudança nunca esteve tão 

evidente como na sociedade moderna, extremamente autofágica, na qual tudo se renova tão 

rapidamente. Tal sociedade exacerba a condição desagregadora da memória, resultando na 

espoliação das lembranças dos indivíduos e grupos sociais. 

 No contexto moderno da desfiguração e da “instabilidade”, incorpora-se a 

importância do resgate da memória na vida dos indivíduos e na elaboração do significado do 

passado como parte de uma experiência coletiva da formação social. Os direitos à memória 

e ao patrimônio, juntos, surgem como reivindicações a fim de combater a amnésia social. 

Outra conjuntura recente, que permeia o processo de democratização do patrimônio 

e impulsiona o aumento do “público” do patrimônio, corresponde à aproximação desse 

campo com os baluartes do movimento ecológico e ao entendimento da natureza como um 

patrimônio comum. 

É, sobretudo, a partir da década de 70, que o discurso em defesa da conservação do 

meio ambiente desponta no cenário mundial, impulsionando diversas críticas à civilização 

industrial e conduzindo a sensíveis modificações no universo das práticas produtivas. Os 
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ideais ambientalistas colocam em xeque a sociedade do consumo. Nesse sentido, se 

assiste a uma tentativa de passagem da “esfera do ter” para a “esfera do ser”, com fortes 

efeitos nas sociedades ocidentais, estruturadas na busca do desenvolvimento pessoal. 

Um dos pontos centrais do movimento ambientalista é o de firmar o meio ambiente 

como um bem coletivo, de usufruto comum, que deve ser bem gerido para que possa ser 

herdado pelas gerações futuras. Este prisma corroborou muito à aproximação do universo 

da natureza com o do patrimônio. 

Os instrumentos de proteção da natureza sempre trouxeram consigo o objetivo de 

assegurar a perenidade de espécies ou dos espaços naturais, portando as noções de 

transmissão e herança. Isso viabilizou o surgimento da expressão Patrimônio Natural. (Cf. 

LEFEUVRE; 1990: p.30). 

A idéia de Patrimônio Natural ganhou repercussão internacional a partir da 

convenção da ONU para o Meio Ambiente em Estocolmo, ocorrida em 1972. Apesar dos 

debates e ações de proteção do patrimônio natural anteriores, sobretudo nos Estados 

Unidos, a novidade que se apresentou desde então, foi a superação dos aspectos 

meramente contemplativos e estéticos ligados ao conceito de patrimônio natural. Tal 

conceito passou a ampliar suas conotações, incorporando como objetos de proteção, não 

apenas, a flora e a fauna silvestres como também, seus habitats. 

Ainda vale lembrar que não foi apenas o discurso ambientalista que influenciou o 

patrimonialista. Na verdade existiu, e ainda existe, uma espécie de troca de embasamentos 

entre eles, que acontece paralelamente. Num certo sentido, o conceito de patrimônio natural 

se mostrou como uma estratégia de legitimação do direito de proteção ao meio ambiente. 

Isso porque o uso do termo patrimônio referencia a vontade dos grupos sociais de 

preservarem e valorizarem seu meio natural, tornando-o o mais apropriado para fazer 

alusão à idéia de transferência de responsabilidades. 

Outro aspecto fundamental é que, apesar de as lutas ecológicas não formarem um 

conjunto coerente e veicularem valores e opções, muitas vezes, contraditórios, elas vêm 

adquirindo um caráter consensual e uma grande legitimidade. Daí mais um ponto em 

comum com a esfera patrimonialista. Portando um forte caráter aglutinador, o movimento 

ecológico contribui também para a afirmação de novas identidades coletivas e de novos 

direitos. 

Mesmo que seja a partir da idéia de “inimigo comum”, pode-se dizer que a novidade 

do movimento ambientalista foi a extraordinária expansão que deu aos domínios da 

contestação cívica. As lutas em favor da democratização do patrimônio inspirando-se nos 

preceitos desse movimento ganharam, conseqüentemente, novo vulto e configuração. A 
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busca pela qualidade de vida, muito em voga atualmente, exemplifica essa intensa 

aproximação entre as lutas em favor da preservação do patrimônio e do meio ambiente. 

O advento do título Patrimônio Comum da Humanidade compreende a terceira 

conjuntura que permeia o processo de democratização do patrimônio. Baseada na ética de 

responsabilidade entre gerações e numa “solidariedade planetária”, essa idéia de Patrimônio 

da Humanidade supõe a valorização de certos bens culturais e naturais condizentes a todos 

os seres da Terra. Tais bens são vistos como heranças transmissíveis entre gerações, por 

intermédio das quais somente o coletivo se tornaria seu proprietário, consolidando, assim, 

uma riqueza juridicamente comum. Por isso mesmo, a crescente difusão dessa nova 

categoria também ajudou a alavancar o público do patrimônio. 

A instituição do conceito de Patrimônio da Humanidade ou Patrimônio Mundial é 

relativamente recente. Em 1972, com criação do Comitê do Patrimônio Mundial durante a 

Convenção Geral da UNESCO3, foi firmado um sistema de cooperação internacional no 

âmbito financeiro, técnico, científico ou artístico para a proteção de bens culturais e naturais 

de valor universal excepcional. 

 Em linhas gerais, tendo como base esse caráter de excepcionalidade dos bens 

culturais e naturais, o advento do Patrimônio da Humanidade conduz ao fortalecimento de 

valores e referências ocidentais de preservação de bens materiais. Por outro lado, em última 

instância, tal patrimônio tende a suplantar a idéia de posse, subentendendo uma ausência 

de propriedade dos bens inventariados em favor de um interesse “superior”, já que 

internacional, visando a partilha de seus benefícios. 

 Mas, o aspecto mais controverso desse título é o fato de tal idéia negligenciar as 

diferenças de apropriação desses bens e áreas. Nesse sentido, a visão igualitarista do 

termo (todos têm direito ao patrimônio) desfaz-se diante da visão universalista (todos têm o 

mesmo patrimônio). O que nos remete à pergunta: A humanidade (como um todo) pode ser 

vista como sujeito de direitos portador de um patrimônio? 

 Seja como for, o surgimento da noção de Patrimônio da Humanidade, contribui para 

uma imensa divulgação do patrimônio e para a consolidação de sua defesa como um direito 

fundamental do ser humano, favorecendo a “adesão” de diversos setores da sociedade civil 

à causa patrimonialista. Por outro lado, com a ajuda do caráter nobre e soberano desse 

título de reconhecimento internacional, cada vez mais, fomenta-se a exploração turística 

desses bens e áreas reconhecidos mundialmente. 

                                                 
3 A “Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural” foi realizada em Paris 

durante a “Conferência Geral das Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura” em 16/11/1972. 
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Patrimônio e Turismo Cultural 

O consumo cultural e de lazer voltado para o mercado de massa contribuiu 

significativamente para a disseminação do “público” patrimonialista e tem permeado o 

processo de democratização do patrimônio. 

 O chamado Turismo Cultural compreende um caso exemplar de meio de difusão do 

patrimônio e aumento de seu “público”. Na verdade, desde a década de 60, a exploração 

turística do patrimônio cultural vem ganhando destaque como instrumento de salvaguarda, 

viabilizando intervenções de restauro e conservação de bens culturais. 

A valorização do patrimônio como elemento fomentador das atividades turísticas 

compreende uma tendência que se instituiu querendo conciliar dois campos bem distintos: 

mercado e políticas de preservação. Essa conciliação pode trazer implicações adversas ao 

patrimônio, pois a descontextualização do seu conteúdo histórico e cultural corresponde, 

muitas vezes, à exaltação do “típico” e do “folclórico”, fomentando uma imagem 

estereotipada dos lugares e bens culturais incluídos nos roteiros turísticos. 

Progressivamente, o anseio pelo consumo erudito do patrimônio, a reboque do 

consumo da cultura e fomentado pela égide da sociedade do lazer, adquire um caráter 

temporário, distanciado e contemplativo pelas vias turísticas. 

Essa tendência de “museificação” do patrimônio cultural é crescente e, segundo 

Ulpiano Bezerra de Meneses (1999: p.18), incide sobre uma postura confortavelmente anti-

histórica e antipedagógica, já que causa um aprisionamento no presente, não viabilizando o 

aprendizado do confronto crítico com o diverso, o outro, a alteridade. 

Cada vez mais, a indústria turística - uma das que mais cresce no mundo - se 

apropria do patrimônio principalmente por intermédio de seu caráter meramente estético, 

algo a ser comercializado e consumido. 

O turismo cultural se favorece desse consumo do patrimônio que, transformado em 

mercadoria, é vendido como algo que “transpira” cultura, afirmando sua imanência positiva, 

boa, respeitável e legítima. 

Atualmente, o turismo cultural se fortalece com a disseminação de um tipo de 

consciência patrimonial que parece atingir a todos. Nesse sentido, não preservar significa, 

antes de tudo, um “sacrilégio”. Em função da ameaça (real ou imaginária) de desaparição, 

esquecimento, ou indiferença a bens culturais e naturais, vive-se hoje, dentro de um teatro 

da catástrofe possível. (Cf. JEUDY; 1990: p.2). 
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Como apenas uma parte do passado ficou registrada em objetos de cultura, a 

qualidade de raridade leva à atribuição de novos valores ao patrimônio. Diante da intensa 

velocidade de transformação e da obsolescência fictícia de seus setores urbanos e 

edificações, as grandes cidades tornam-se o espaço privilegiado dessa possibilidade de 

catástrofe, pois muito pouca coisa sobra para “contar história”. 

 Assim, o turismo cultural segue acompanhado de uma aura nostálgica do patrimônio. 

Respondendo às excessivas transformações e diluições da vida urbana moderna, vivemos 

hoje numa espécie de era dos arquivos, na qual há a idolatria de tudo o que é antigo. 

 Em geral o consumo turístico do patrimônio aparece dentro de um campo reificado e 

fetichizado, algo que distancia a compreensão da inserção dos bens culturais na esfera das 

vivências sociais e mesmo dos processos sociais que os geraram. Apela-se, cada vez mais, 

para as tradições que são reinventadas e convertidas em capital simbólico. 

 No âmbito urbano, essa tendência nostálgica repercute na valorização do passado 

das cidades e se torna uma característica comum às sociedades contemporâneas. Ganham 

repercussão as propostas de revitalização urbana, caracterizadas como formas de 

intervenção que ensejam valorizar e refuncionalizar o chamado patrimônio arquitetônico das 

cidades. Os projetos de revitalização urbana atuais propõem a valorização dos marcos 

simbólicos e históricos de áreas das cidades. 

 Na maioria dos casos, as revitalizações urbanas se executam sobre áreas pontuais 

do espaço urbano - sobretudo, áreas centrais - visando a readequação funcional (em vista 

de parâmetros econômicos e comerciais), a valorização imobiliária desses locais, o 

incremento de atividades de lazer e, principalmente, o turismo. Por intermédio de 

financiamentos e parcerias com as iniciativas privadas, multiplicam-se esses projetos de 

revitalização urbana com base no restauro e “reciclagem” de edifícios antigos. (Cf. NIGRO; 

1999). 

Tais revitalizações urbanas, voltadas ao incremento turístico de conjuntos urbanos e 

a difusão da imagem promocional de cidades, produzem resultados bastante questionáveis. 

Muitas vezes, esses modelos que procuram “passar a limpo” áreas caracterizadas 

ideologicamente como “degradadas”, também incidem na expulsão da população que habita 

ou freqüenta esses locais revitalizados ou, ainda, na introdução de novas atividades que 

acabam se tornando hegemônicas em relação às anteriores. 

 De modo geral, o turismo cultural se vale não apenas da transformação do 

patrimônio em mercadoria, como também da cultura. 
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Na sociedade contemporânea, cada vez mais a cultura deixa de ter a função de 

esclarecimento e se transforma num grande fetiche, sendo incorporada ao mundo do 

consumo e se tornando peça central na máquina reprodutiva do capitalismo. 

O caráter afirmativo que a cultura adquire nos dias atuais transforma-a num discurso 

unânime, que não traz mais a necessidade de justificar os altos investimentos que são feitos 

em seu nome: as chamadas “políticas culturais”. (Cf. ARANTES; 1998: p.153-157). A 

mercantilização da cultura descaracteriza o seu potencial crítico de transformação, já que o 

mercado tende à homogeneização e a cultura tende à diferenciação, à crítica, ao conflito; 

troca-se a diversidade inerente à cultura pela sua reprodutibilidade.

O turismo cultural se vale desse caráter afirmativo da cultura que lhe confere um 

marketing bastante interessante, sobretudo, no caso do patrimônio, já que a consagração 

oficial que transforma alguns bens culturais em bens patrimoniais lhes confere um efeito de 

diferenciação social, fazendo com que novos significados lhes sejam atribuídos. 

Nesse contexto, o consumo do patrimônio aparece cada vez mais associado a um 

turismo massificado, que não evidencia as diferenças, as heterogeneidades e as tensões e 

conflitos proeminentes do campo do patrimonialista. 

Algumas Considerações Finais 

No presente artigo, procuramos mostrar como as inúmeras mudanças nas idéias e 

nas práticas tradicionais de preservação vêm suscitando a construção do patrimônio como 

direito social. Com o processo de democratização do patrimônio em curso, cada vez mais, 

se assiste ao advento de inúmeras mobilizações civis que passam a agir em favor de sua 

preservação. Concomitantemente, se assiste a um aumento do “público” do patrimônio, para 

o qual o chamado turismo cultural contribui de forma significativa. 

De modo geral, o turismo cultural tem visualizado o patrimônio sobre uma ótica 

setorial e competitiva, assumindo-o como uma “mercadoria” portadora de natureza simbólica 

e cultural, mas isenta de uma trama social que lhe atribui valor e sentido. Permeado por uma 

postura nostálgica, o turismo cultural não assume o patrimônio como obra de diversos 

atores sociais. Assim, termina por valorizá-lo, geralmente, pelo seu conteúdo estético. 

Raramente, suscita as diferenças culturais já que na maioria das vezes encontra-se pautado 

em estereótipos. 

O turismo cultural, desse modo, reforça os questionáveis invólucros naturalizado, 

sacralizado e consensual do patrimônio. Não sendo suplantados, tais invólucros 

enclausuram o patrimônio num campo fetichizado e reificado, não contribuindo para que, 

efetivamente, ele se torne ponto de partida para a democratização cultural. 
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