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RESUMO 

 

Esta tese teve como objetivo analisar as contradições na relação do turismo com o 

patrimônio histórico e cultural, reconhecido pela UNESCO, de Brasília – DF/BR e de 

Barcelona – CAT/ES. Para atingi-lo, seguiu-se a metodologia do estudo de caso 

comparativo, prioritariamente qualitativo, desenvolvido de forma teórica e empírica 

pautado numa abordagem dialética, devido á complexa relação que se estabelece 

com o patrimônio histórico e o turismo, constituído de dinâmicas contrárias, passiveis 

de serem alteradas, ou de constituírem-se numa nova práxis. Both Tanto Brasília, de 

Lucio Costa, de Niemeyer e de muitos outros atores envolvidos na sua criação e 

construção, quanto Barcelona, de Cerdà, de Montaner e Gaudí, possuem bens 

inseridos na lista da UNESCO. As duas cidades possuem peculiaridades no que se 

refere ao traçado urbano tanto no plano piloto de Lucio Costa, que revolucionou o 

urbanismo contemporâneo, como no Ensanche, ou Eixample de Cerdà, considerado 

a vitória da malha ortogonal, que preconizava por valores igualitários e 

homogeneizadores. Os resultados apontam que a Espanha se destaca entre os 

países mais visitados, principalmente a região da Catalunha, na qual Barcelona 

constitui-se num expressivo destino turístico. Tal expressividade decorre de alguns 

investimentos na divulgação da cidade como uma importante destinação possuidora 

de patrimônios inseridos na lista da UNESCO. Observa-se, contudo, certos percalços 

na relação que o turismo estabelece com o referido patrimônio, dentre os quais a 

superexploração de alguns bens, menosprezando as políticas de salvaguardas. 

Principalmente no processo de turistificação de alguns dos trabalhos de Gaudí, 

percebe-se a insuficiente atenção dada ao seu significado. A utilização do atrativo é 

superestimada, em razão da obtenção dos lucros da atividade turística, em detrimento 

da preservação do legado. Entretanto, em relação ao turismo brasileiro, percebe-se 

uma expressiva desvantagem no tocante tanto à visitação quanto às receitas, no 

comparativo com a atividade turística mundial, indicando a necessidade de ajustes 

necessários para otimizar avanços para o setor. Se Barcelona superexplora alguns 

patrimônios reconhecidos pela UNESCO, Brasília subutiliza seu legado. A primeira 

destinação trata alguns dos patrimônios como mercadorias de uso quantitativo, em 

detrimento dos seus significados, enquanto a segunda menospreza a qualidade do 

patrimônio considerando apenas como um subproduto, concorrendo em desvantagem 
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com os eventos esporádicos. Observa-se que nas duas destinações há um limitado 

diálogo entre os atores do turismo e do patrimônio histórico e cultural, 

consequentemente não se consagra o real fim da salvaguarda de forma democrática, 

o que permitiria um conhecimento maior acerca do significado e relevância do legado, 

concomitantemente com o êxito no desenvolvimento turístico a longo prazo. Faz-se 

necessário que tanto Brasília quanto Barcelona, ampliem o diálogo entre os atores 

ligados ao turismo e ao patrimônio histórico e cultural, em prol da socialização dos 

significados dos bens chancelados pela UNESCO, contribuindo assim, para o 

surgimento de novas práxis. 

 

Palavras-chave: 
 
Turismo; Patrimônio histórico e cultural; UNESCO; Brasília – DF/BR; Barcelona  – 
CAT/ES. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to analyze the contradictions within the relation of tourism and the 

historical and cultural patrimony, recognized by UNESCO, of Brasilia – DF/BR and 

Barcelona – CAT/ES. In order to achieve this objective, the methodology of the 

comparative case study - which was primarily qualitative - was developed in a 

theoretical and empirical manner based on a dialectical approach, due to the complex 

relationship between the historical patrimony and tourism, presupposing the duality of 

reality, constituted by opposed dynamics, capable of being altered, or being constituted 

in a new praxis. Both Brasilia, built by Lucio Costa, Niemeyer and other actors involved 

in its creation and construction, and Cerdà, Montaner e Gaudí’s Barcelona are included 

in the UNESCO. The two cities have peculiarities in what refers to the urban tracing, 

both in Lucio Costa’s pilot plan - that revolutionized contemporary urbanism - as well 

as in the Ensanche or Eixample of Cerdà, considered the victory of the orthogonal 

mesh, which advocated for egalitarian and homogenizing values. The results illustrate 

that Spain stands out among the most visited countries, mainly the Catalonia region, 

in which Barcelona constitutes an expressive touristic destination itself. Such 

expressivity stems from some investments in the exposition of the city as an important 

destination with patrimonies included in UNESCO's list. It is observed, however, that 

there are some mishaps in the relation that tourism establishes with the mentioned 

heritage – such as the overexploitation of some assets, depreciating the safeguard 

policies. Especially in the touristification process of some of Gaudí works, it is possible 

to realize the insufficient attention given to its meaning. The utilization of the attraction 

is super estimated because of the profit obtained from the touristic activity in detriment 

of the legacy preservation. Nevertheless, in what regards Brazilian tourism, there is an 

expressive disadvantage in both the visitation and the revenues in comparison with 

worldwide touristic activities, indicating the need for adjustments to optimize advances 

for the sector. If Barcelona over explores some heritages recognized by the UNESCO, 

Brasilia underutilizes its legacy. The first destination treats some of its assets as 

commodities of quantitative use, in detriment of their meanings, while the latter 

depreciates the quality of the patrimony and considers it only as a by-product, 

presenting disadvantage of sporadic events. In the two destinations there is a limited 

dialogue between tourism and historical and cultural heritage professionals. 

Consequently, the real purpose of the safeguard is not consecrated in a democratic 
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way; allowing a greater knowledge about the meaning and relevance of the heritage, 

concomitantly as  succeeds in long-term tourism development. It is required that both 

Brasília as Barcelona increase the dialogue between the agents related to tourism and 

the historical and cultural heritage, in favor of the socialization of the meanings of the 

heritages recognized by UNESCO, contributing to the constitution of new praxis. 

 

Key words: 
 
Tourism; Historical and cultural heritage; UNESCO; Brasília – DF / BR; Barcelona – 
CAT / ES. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 
  

 

Figura 01 - Turismo Internacional de 2015 ..................................................................... 38 
Figura 02 - Localização espacial dos patrimônios mundiais ........................................... 64 
Figura 03 - Parque Nacional do Jaú ............................................................................... 67 
Figura 04 - Ouro Preto ..................................................................................................... 69 
Figura 05 - Olinda ............................................................................................................ 70 
Figura 06 - São Miguel das Missões ................................................................................. 71 
Figura 07 - Centro Histórico de Salvador ............................................................................. 72 
Figura 08 - Santuário de Bom Jesus de Matosinhos ........................................................ 73 
Figura 09 - Parque Nacional do Iguaçu ........................................................................... 74 
Figura 10 - Brasília ......................................................................................................... 75 
Figura 11 - Pedra Furada ...................................................................................................... 76 
Figura 12 - Centro Histórico de São Luís ................................................................................. 77 
Figura 13 - Centro Histórico de Diamantina ......................................................................... 78 
Figura 14 - Área Protegida do Pantanal .............................................................................. 79 
Figura 15 - Costa do Descobrimento ...................................................................................... 80 
Figura 16 - Mata Atlântica .............................................................................................. 81 
Figura 17 - Reserva do Cerrado ................................................................................. 82 
Figura 18 - Centro Histórico de Goiás ................................................................................ 83 
Figura 19 - Fernando de Noronha ........................................................................................... 84 
Figura 20 - Praça de São Francisco  ...................................................................................... 85 
Figura 21 - Rio de Janeiro ............................................................................................... 86 
Figura 22 - Conjunto Moderno de Pampulha ................................................................... 87 
Figura 23 - Mapa de Brasília .......................................................................................... 95 
Figura 24 - Pelourinho (Salvador – Bahia), meados dos anos 50 ..................................... 96 
Figura 25 - Pelourinho (Salvador – Bahia), meados dos anos 50 .............................................. 96 
Figura 26 - Ermida Dom Bosco ........................................................................................ 102 
Figura 27 - Patrimônios de Brasília  .................................................................................. 109 
Figura 28 - Esboços de Brasília ...................................................................................... 112 
Figura 29 - Esboços de Brasília ........................................................................................ 112 
Figura 30 - Imagem Panorâmica do Plano Piloto ....................................................................... 112 
Figura 31 - As quatro escalas ........................................................................ 113 
Figura 32 - As quatro escalas .......................................................................................... 113 
Figura 33 - As quatro escalas .......................................................................................... 113 
Figura 34 - As quatro escalas .......................................................................................... 113 
Figura 35 - Palácio da Alvorada ...................................................................................... 116 
Figura 36 - Espaço Oscar Niemeyer ........................................................................................ 117 
Figura 37 - Palácio do Planalto ........................................................................................... 118 
Figura 38 - Supremo Tribunal Federal ..................................................................................... 119 
Figura 39 - Congresso Nacional ............................................................................................. 120 
Figura 40 - Congresso Nacional ...................................................................................... 120 
Figura 41 - Praça dos Três Poderes  ............................................................................... 121 
Figura 42 - Museu da Cidade .......................................................................................... 122 
Figura 43 - Espaço Lucio Costa ................................................................................................. 123 
Figura 44 - Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves ..................................... 124 
Figura 45 - Esplanada dos Ministérios ............................................................................ 125 
Figura 46 - Palácio da Justiça ......................................................................................... 126 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 47 - Palácio do Itamary e Anexos ........................................................................ 127 
Figura 48 - Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida .................................. 128 
Figura 49 - Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida ................................. 129 
Figura 50 - Teatro Nacional Cláudio Santoro ..................................................................... 130 
Figura 51 - Conjunto Cultural Sul .................................................................................... 131 
Figura 52 - Memorial JK ................................................................................................... 132 
Figura 53 - Memorial JK ................................................................................................... 132 
Figura 54 - Quartel General do Exército .......................................................................... 133 
Figura 55 - Igrejinha (Capela Nossa Senhora de Fátima) .............................................. 134 
Figura 56 - Catetinho ....................................................................................................... 136 
Figura 57 - Site Oficial da Secretaria de Turismo de Brasília ......................................... 139 
Figura 58 - Site do Tripadvisor ........................................................................................ 141 
Figura 59 - Site IPHAN ...................................................................................................... 142 
Figura 60 - O Eixample .................................................................................................... 157 
Figura 61 - Cidade de Barcelona ...................................................................................... 158 
Figura 62 - A Casa-museu do Parque Güell ...................................................................... 159 
Figura 63 - Casa Batlló .................................................................................................. 172 
Figura 64 - Casa Vicens ................................................................................................... 173 
Figura 65 - Casa Milà ..................................................................................................... 174 
Figura 66 - Interior do Palácio Güell .................................................................................. 175 
Figura 67 - Parque Güell ................................................................................................... 176 
Figura 68 - Folder de Divulgação da Sagrada Família ................................................... 220 
Figura 69 - Folder de Divulgação da Cripta Güell ........................................................... 220 
Figura 70 - Folder de Divulgação do Palácio Güell ........................................................ 220 
Figura 71 - Folder de Divulgação da Casa Milà ................................................................ 220 
Figura 72 - Livro Sobre a Obra de Gaudí ........................................................................ 221 
Figura 73 - Livro Sobre a Obra de Gaudí  ....................................................................... 222 



12 

 

LISTA DE FOTOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 01 - A casa do médico ................................................................................................ 167 
Foto 02 - A casa do professor de música ............................................................................... 168 
Foto 03 - Igreja de Santa Coloma de Cervelló, local da Cripta Güell ...................................... 169 
Foto 04 - Pia da Igreja de Santa Coloma de Cervelló, local da Cripta 

Güell 
................ 170 

Foto 05 - Pia da Basílica da Sagrada Família ........................................................................ 171 
Foto 06 - Templo Expiatório da Sagrada Família ..................................................................... 177 
Foto 07 - Uma das salas do Palácio Güell ........................................................................... 183 
Foto 08 - Rua de acesso ao Parque Güell ................................................................................. 185 
Foto 09 - Parte de acesso livre de pagamento no Parque Güell ............................................. 186 
Foto 10 - Parque Güell .................................................................................................. 187 
Foto 11 - Parte de acesso livre de pagamento no Parque Güell .............................................. 188 
Foto 12 - Parte de acesso livre de pagamentos no Parque Güell ........................................... 189 
Foto 13 - Demanda turística massificada na Sagrada Família ............................................... 190 
Foto 14 - Castiçais do interior da igreja .................................................................................... 191 
Foto 15 - Apresentação do case de Barcelona no parque Beto Carrero ................................ 195 
Foto 16 - Cripta Güell .................................................................................................... 212 
Foto 17 - Interior da Casa Batlló ........................................................................................ 214 
Foto 18 - Espaço Gaudí na Casa Milà ...................................................................................... 215 
Foto 19 - Casa Vicens em Restauro ........................................................................................ 216 
Foto 20 - Exposição de Gaudí em Florianópolis ....................................................................... 219 
Foto 21 - Banner de exposição do case de Barcelona no evento do 

Beto Carrero 
........................................
.......... 

223 



13 

 

LISTA DE TABELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 01 - Chegada de turistas internacionais .................................................................. 32 
Tabela 02 - Destinos turísticos no topo do mundo ................................................................... 41 
Tabela 03 - Receitas do turismo internacional ................................................................... 42 
Tabela 04 - Visitação aos atrativos turísticos de Brasília ...................................... 140 
Tabela 05 - Turistas em hotéis de Barcelona segundo a nacionalidade ..................... 180 
Tabela 06 - Top dez locais de maior visitação ...................................................................... 193 



14 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo   

UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e  

Cultura 

  

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional   

MTUR - Ministério do Turismo   

MINVC - Ministério da Cultura   

FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente   

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 

 

ONU - Organização das Nações Unidas   

CNTUR 

UNWT 

- 

- 

Conselho Nacional de Turismo 

World Tourism Organization 

  

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  

 

 

 



15 

 

LISTA DE MAPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa 01 - Localização de Brasília ...................................................................................... 94 
Mapa 02 - Mapa político do Brasil destacando as capitais brasileiras .................................... 99 
Mapa 03 - Mapa de pontos turísticos de Brasília ................................ 140 
Mapa 04 - Localização Geográfica de Barcelona ........................................................ 152 
Mapa 05 - Mapa turístico de Barcelona .................................................. 178 
Mapa 06 - Localização das duas destinações no mapa mundi ........................................... 201 



16 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO......................................................................................................... 18 

CAPÍTULO 1 TURISMO MUNDIAL E NACIONAL E SUA RELAÇÃO COM O 
PATIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL TANGÍVEL.................... 

30 

1.1 Contextualização da atividade turística mundial e nacional..... 31 
1.2  Importância do Patrimônio Histórico e Cultural para a 

atividade turística......................................................................... 
48 

1.3  Políticas de salvaguardas do patrimônio histórico e cultural 
tangível e as possibilidades para o desenvolvimento do 
turismo........................................................................................... 

59 

1.3.1  Patrimônios brasileiros, tangíveis, inseridos na lista de 
patrimônios mundiais pela UNESCO.............................................. 

66 

1.3.2 Patrimônios brasileiros, intangíveis, inseridos na lista de 
patrimônios mundiais pela UNESCO.............................................. 

87 

CAPÍTULO 2 ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
RECONHECIDO PELA NESCO EM BRASÍLIA............................ 

93 

2.1 Contextualização de alguns aspectos da geo-história de 
Brasília........................................................................................... 

94 

2.2 Brasília de Niemeyer e de tantos outros trabalhadores............ 103 
2.3 Brasília Patrimônio da Humanidade............................................ 107 
2.4 Patrimônios Históricos e Culturais de Brasília tombados 

individualmente............................................................................ 
115 

2.5 Principais estratégias de utilização do patrimônio 
reconhecido pela UNESCO em Brasília....................................... 

137 

CAPÍTULO 3 ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
RECONHECIDO PELA UNESCO EM BARCELONA.................... 

150 

3.1 Contextualização de alguns aspectos geo-históricos de 
Barcelona e de seus patrimônios.......................... 

151 

3.1.1 Barcelona de Gaudí........................................................................ 162 
3.1.1.1 Os trabalhos de Gaudí inseridos na lista de patrimônios da 

humanidade.................................................................................... 
167 

3.2  Estratégias de utilização do Patrimônio reconhecido pela 
UNESCO em Barcelona pela atividade 
turística.......................................................................................... 

178 

CAPÍTULO 4 PROMOÇÃO TURÍSTICA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E CULTURAL DE BRASÍLIA/DF– BR E DE 
BARCELONA/CAT – 
ES................................................................................................... 

200 

4.1 Brasília e Barcelona possuidoras de Patrimônios da 
Humanidade.................................................................................. 

201 

4.2 Promoção do turismo e preservação do Patrimônio da 
Humanidade em Brasília e em Barcelona.................................... 

206 

4.2.1 Estudo de capacidade de Carga para atrativos relacionados ao 
patrimônio cultural........................................................................... 

207 

4.2.2 Qualificação dos trabalhadores para atuar em atrativos turísticos 
de valor histórico e cultural.............................................................. 

210 

   
 



17 

 

4.2.3 Estratégias educativas para melhorar a relação do turismo com 
o patrimônio da UNESCO............................................................ 

213 

4.2.4 Importância da divulgação para a salvaguarda do patrimônio e 
desenvolvimento turístico............................................................ 

218 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................ 229 
 REFERÊNCIAS........................................................................... 235 
 APÊNDICES................................................................................ 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

INTRODUÇÃO 

O turismo é uma atividade econômica que se consolidou a partir da segunda metade 

do século XX, em consequência dos avanços decorrentes da Revolução Industrial que 

promoveu a expansão das relações capitalistas de produção. À primeira Revolução 

Industrial seguiram-se outras sempre trazendo novas invenções que trouxeram várias 

melhorias para diversos setores, entre os quais o de transportes. De acordo com 

Hobsbawm (1995), foi na segunda metade do século XX que ocorreu um “boom 

econômico” em muitos países. 

Como atividade econômica, o turismo dedica-se à prestação de serviços, logo por isto, 

se constitui num setor dedicado a contemplar formas de deslocamento em busca de 

atrativos diversos. Dentre os referidos atrativos, em qualquer destinação turística, os 

patrimônios ligados à história e à cultura ocupam um lugar de destaque. Os 

deslocamentos oportunizam o contato entre diferentes povos, culturas e vivências de 

situações diversas, bem como o conhecimento de diferentes ambientes e paisagens. 

Tais vivências possibilitam ao turista ampliar a compreensão de sociedades distintas, 

ao mesmo tempo em que moradores dos locais visitados, têm também suas vidas 

influenciadas pelo contato com os visitantes o que acaba por afetar a cultura original 

do lugar.  

Em virtude do exposto, a atividade turística deve ser efetivada por atores conscientes 

da importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, constituído de bens 

de valor produzidos, ou reconhecidos pelos diferentes grupos sociais, pois caso 

contrário inviabiliza-se a prosperidade do setor turístico, além de provocar efeitos 

negativos na qualidade de vida das destinações, que possuem uma relação de valor 

com o referido patrimônio. 

O termo patrimônio histórico e cultural expresso ao longo do trabalho decorre da 

existência de uma variedade de denominações na literatura, utilizadas para designar 

quaisquer bens de valor histórico e cultural, de forma variada ou específica, no que 

tange aos aspectos histórico, arquitetônico, artístico, cultural, arqueológico, etc. 

Embora a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) denomine-os de patrimônios culturais, o decreto de Tombamento 

brasileiro, nº 25, de 30 de novembro de 1937, em seu artigo 1º define o conceito de 

patrimônio histórico e artístico da seguinte maneira: 
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[...] Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e 
cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. 

No entanto, o artigo 216 da Constituição Federal do Brasil (1988) utiliza a terminologia 

patrimônio cultural brasileiro como o conjunto de “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[...]”. 

Outros estudiosos do patrimônio, como Choay (2001, p. 11), atribuem ao termo uma 

compreensão mais ampla, frente ao seu significado, considerando-o também como 

patrimônio histórico, que representa 

[...] um bem destinado ao usufruto de uma comunidade 
que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela 
acumulação contínua de uma diversidade de objetos que 
se congregam por seu passado comum: obras e obras-
primas das belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e 
produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres 
humanos. Em nossa sociedade errante, constantemente 
transformada pela mobilidade e ubiquidade de seu 
presente, “patrimônio histórico” tornou-se uma das 
palavras-chave de tribo midiática. Ela remete a uma 
instituição e a uma mentalidade.  

Já Carlos Lemos (1998), autor de estudos sobre essa temática, contribuiu 

significativamente para o entendimento do que vem a ser patrimônio histórico, 

afirmando tratar-se de uma expressão utilizada para referir-se a um único segmento 

de um acervo mais amplo que é o Patrimônio Cultural de um povo ou nação. 

As diferentes formas de denominar o legado das gerações que nos precederam, 

permite optar por uma designação que expressa que o bem é produzido, ou 

reconhecido num tempo histórico, mediado pela cultura. Assim, o patrimônio histórico 

e cultural pode servir como atrativo turístico, se valorizado e preservado ao mesmo 

tempo em que o desenvolvimento do turismo pode ser consolidado se alicerçado no 

reconhecimento do significado e valor dos legados das destinações visitadas, dando 

aos visitantes a oportunidade de conhecer o patrimônio cultural que caracteriza 

determinada comunidade, estimulando seus integrantes a se reconhecerem como 

atores sociais que constroem e reconstroem sua história e cultura.  
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Tal constatação insere-se em um novo paradigma, que implica indiscutivelmente em 

preservar o que tem valor para os diferentes grupos sociais, apesar das inúmeras 

contradições, levando-se em consideração a necessidade de reconhecer a pluralidade 

da cultura das comunidades receptoras, embora, paradoxalmente, destoando do 

conceito utilitário e descartável das coisas, imposto pelo sistema capitalista cuja 

característica é transformá-las em mercadoria. 

Em nome do progresso e devido à busca incessante de lucro, o capitalismo acaba 

promovendo a destruição de muitos legados históricos e culturais, estimulando a 

substituição de edificações centenárias por prédios novos que descaracterizam a 

paisagem local, ignorando cenários culturais repletos de significado, substituindo-os 

muitas vezes por outros, em prol de um consumo inconsequente e predador. No 

referido processo, práticas cotidianas e tradicionais acabam sendo menosprezadas, 

em nome da modernidade, causando um desperdício imenso de recursos naturais e 

sociais, bem como a perda da identidade de tantos grupos, humanos forçados a 

processos de aculturação, ou de descaracterização cultural. Bauman (2004) em 

entrevista conjecturava que, “Virtualmente todos os aspectos da vida humana são 

afetados quando se vive a cada momento sem que a perspectiva de longo prazo tenha 

mais sentido”. 

No cotidiano do turismo apresentam-se diferentes exemplos, tanto absolutamente 

desfavoráveis em relação aos processos preservacionistas em geral, como 

favoráveis, utilizando os referidos bens, como atrativos para diferentes demandas. 

Tais exemplos, ocorrem principalmente em locais cujo  principal atrativo turístico é 

representado pelo patrimônio histórico e cultural, com destaque para algumas 

destinações no ranking de visitação. 

É preciso, porém, assinalar que diversos fatores contribuem com o expressivo 

desempenho apresentado por alguns países no ranking do turismo, relacionados não 

apenas à preservação de seu patrimônio, mas também às questões ligadas á 

infraestrutura, dentre outras. Contudo, é possível perceber que realmente há uma 

correlação entre desenvolvimento do turismo de alguns dos países que mais recebem 

turistas e a utilização dos patrimônios históricos e culturais, a exemplo do que ocorre 

na Espanha possuidora de 45 sítios inscritos na lista da UNESCO (2017), 

despontando em boa colocação no ranking de recebimento de turistas nos últimos 

anos.  
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PROBLEMA 

Há alguns países nos quais o turismo está alicerçado no patrimônio histórico e cultural 

e outros não. Em países como a Espanha, França e Itália, por exemplo, a atividade 

turística estabelece uma relação bem expressiva como o patrimônio. Notadamente os 

três países têm se dedicado a algumas políticas de salvaguardas ao longo de suas 

histórias, apresentando expressivos acervos de bens inseridos na lista de patrimônios 

da humanidade, reconhecidos pela UNESCO. Tais países oferecem variados 

exemplos de utilização dos legados das gerações passadas, promovendo ganhos 

para as atuais, bem como para as futuras, enquanto outras destinações turísticas, 

nem sequer despertaram para tal possibilidade, ou ainda insistem num turismo 

exclusivamente consumista e predador. 

Talvez seja esse um dos problemas do turismo do Brasil que se caracteriza muitas 

vezes por estabelecer uma relação pouco relevante com o patrimônio histórico e 

cultural, menosprezando sobremaneira alguns patrimônios tangíveis, ou utilizando-os 

de forma insignificante, sem a consciência de que o patrimônio histórico e cultural 

tangível possui uma relação de valor com a comunidade a que pertence, podendo 

constituir um atrativo turístico. Urge, então, reconhecê-los e preservá-los como 

prenúncio para assegurar conhecimentos às futuras gerações, qualidade de vida para 

as atuais e vindouras, bem como para o desenvolvimento do turismo. 

As reflexões acima alicerçam a escolha do tema central desta pesquisa, por defender 

que o entendimento dos significados e valorização de legados históricos e culturais 

poderão contribuir e muito com o desenvolvimento da atividade turística. Todavia, há 

necessidade de elucidar o processo da atividade turística frente aos referidos 

patrimônios, partindo de duas realidades, de Brasília, capital do Brasil, que possui um 

patrimônio histórico e cultural reconhecido pela UNESCO, cuja expressividade 

turística é limitadíssima; e de Barcelona, cidade espanhola capital da Catalunha 

também possuidora de nove patrimônios também chancelados pela referida 

instituição, indiscutivelmente bem consolidados no cenário turístico. 

Contextualizando a problemática da relação do turismo com o patrimônio histórico 

cultural é possível apontar algumas semelhanças e diferenças marcantes entre 

Brasília e Barcelona, embora se assemelhem por possuírem patrimônios históricos e 

culturais inseridos na lista da UNESCO como patrimônios da humanidade. No caso 

de Brasília, trata-se do Plano Piloto, projetado pelos arquitetos, Lucio Costa e Oscar 
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Niemayer, enquanto que o patrimônio de Barcelona inscrito corresponde a sete 

trabalhos efetivados naquela cidade pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí e dois de 

Lluís Montaner. 

O trabalho desta pesquisa se reporta ao patrimônio arquitetônico e urbanístico, fruto 

da criação de homens que em seu tempo escreveram na pedra suas impressões de 

mundo. Para Victor Hugo (2003, p186), “a arquitetura é o grande livro da humanidade, 

a principal expressão do homem para seus diversos estados de desenvolvimento, seja 

como força, do homem para seus diversos estados de desenvolvimento, seja como 

força seja como inteligência”. Nas duas destinações é possível observar similarmente 

tais livros. 

Cabe salientar que apesar das semelhanças, as diferenças decorrem também das 

práticas do turismo ao longo da história, havendo uma grande discrepância 

cronológica, pois Brasília é construída na segunda metade do século XX enquanto 

que o turismo de Barcelona é anterior à referida datação. Na década de 50, foi 

construída Brasília, enquanto na década de 30 já se reorganizava o turismo da 

Catalunha e, consequentemente, de Barcelona. 

Em 1 de junho de 1932, o Patronato Nacional de Turismo e da 
Generalitat da Catalunha assinaram um acordo através do qual eles 
cediam à organização do turismo da Catalunha ao país. O Ministro da 
Economia e do Trabalho do novo governo , Serra Moret, eo Presidente 
da PNT , Enrique Ramos Ramos , assinaram o acordo para a 
transferência de responsabilidades para Madrid. [...] A penúltima das 
disposições do acordo , o número base de nove anos, disse que o PNT 
cedeu em comodato ao Governo os seus escritórios atuais ( Portbou , 
La Jonquera , Puigcerdà , Girona , Barcelona e Tarragona ), com todas 
as facilidades ∙ instalações correspondentes (RUBIO, 2010, p.355). 

 

A partir da delimitação do problema, surgem os seguintes questionamentos-chave 

para o estudo aqui proposto: Qual é a relação que o turismo brasileiro (exemplificado 

por Brasília) e o da Espanha (no caso de Barcelona) estabelecem com o patrimônio 

cultural tangível reconhecido pela UNESCO e suas principais contradições? Que 

semelhanças ou diferenças existem entre a realidade brasileira e a existente em 

Barcelona – CAT/ES, no que tange ao patrimônio cultural? É possível estabelecer 

comparação entre a realidade brasileira e a espanhola no que se refere a essa 

questão?  
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Para responder a estes questionamentos, foi definido como objetivo geral da 

pesquisa: analisar as contradições na relação do turismo com o patrimônio histórico e 

cultural, reconhecido pela UNESCO, de Brasília/BR e de Barcelona – CAT/ES. Para 

atingi-lo, seguiu-se a metodologia do estudo de caso, sendo que para efetuar a análise 

foram estabelecidos alguns pressupostos descritos na sequência. 

PRESSUPOSTOS DO ESTUDO 

Para desenvolver a investigação foram levantadas algumas hipóteses, ou 

pressupostos norteadores da pesquisa, entendendo que as hipóteses envolvem “[...] 

uma possível verdade, um resultado provável. É uma verdade pré-estabelecida, 

intuída, com o apoio de uma teoria” (TRIVIÑOS, 1994, p. 105). 

Pressuposto A- Apesar de o Brasil apresentar um grande mosaico cultural, fruto do 

seu processo de colonização, da escravidão e de processos migratórios, seu 

patrimônio histórico e cultural tangível é bem expressivo, porém, pouco aproveitado 

pela atividade turística, o que representa um fator limitante no processo de 

desenvolvimento do turismo, bem como na preservação de muitos legados, 

diferentemente da Espanha possuidora também de um legado expressivo utilizado de 

forma evidente pelo turismo.   

Pressuposto B - As políticas de salvaguardas do patrimônio histórico e cultural tangível 

e as ações do turismo em relação ao patrimônio tangível do Brasil não são eficientes 

para torná-los conhecidos e valorizados internamente, contribuindo, assim, para o 

desinteresse dos visitantes estrangeiros.  

OBJETO DE ESTUDO 

O objeto deste estudo consistiu na relação que o turismo brasileiro estabelece com o 

patrimônio histórico e cultural tangível, notadamente o patrimônio urbano, material, da 

cidade de Brasília/BR, respaldado por políticas de salvaguardas nacionais e 

reconhecido como patrimônio da humanidade pela UNESCO, bem como do turismo 

em Barcelona – CAT/ES e sua relação com seu patrimônio, também chancelado como 

patrimônio mundial. 

A escolha deste objeto decorreu da constatação de que existe uma lacuna relativa 

aos estudos sobre essa temática na área do turismo. Poucas publicações têm se 

dedicado a explicar o elo entre o turismo e o patrimônio histórico e cultural, muito 
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embora existam publicações referentes a alguns dos países emergentes, bem como 

acerca de aspectos pontuais referentes a alguns países europeus.  

Também há poucas explicações acerca da situação do Brasil no ranking de visitação 

turística, bem menos expressiva, observação esta que permite recorrer a Bourdieu 

(1999 p. 132), que ao se reportar aos bens simbólicos assinala que “O sentimento de 

estar excluído da cultura legítima é a expressão mais sutil da dependência e da 

vassalagem pois implica na impossibilidade de excluir o que exclui, única maneira de 

excluir a exclusão”. 

Tanto Brasília como Barcelona tiveram patrimônios resultantes da produção de 

criativos arquitetos responsáveis por obras muito singulares na história da arquitetura. 

A escolha da cidade de Barcelona como alvo do estudo comparativo deve-se, em 

parte à proximidade dessa cidade espanhola, com a Universidade de Girona com a 

qual a Universidade do Vale do Itajaí estabeleceu parceria através do Programa de 

Pós-graduação, permitindo ainda, além do estudo das peculiaridades do turismo e de 

seu patrimônio, contar ainda com a cooperação no processo de produção da pesquisa 

aqui exposta. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Analisar as contradições na relação do turismo com o patrimônio histórico e cultural, 

reconhecido pela UNESCO, de Brasília/BR e de Barcelona – CAT/ES. 

 

Objetivos Específicos 

- Contextualizar histórica e geograficamente o patrimônio cultural de Brasília e de 

Barcelona, reconhecido pela UNESCO; 

- Caracterizar a utilização do patrimônio cultural brasileiro pela atividade turística, 

tomando como exemplo a cidade de Brasília; 

- Destacar as principais estratégias de utilização do patrimônio reconhecido pela 

UNESCO em Barcelona; 

- Apresentar alternativas para promoção turística e salvaguarda do patrimônio cultural 

de Brasília-DF/BR e de Barcelona-CAT/ES. 
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METODOLOGIA 

O principal objetivo metodológico desta pesquisa consistiu em desenvolver um estudo 

relevante para a área, capaz de aliar consistência, originalidade e objetividade dignos 

de uma tese de doutorado em Turismo e Hotelaria. Para tanto seguem as concepções 

metodológicas e os procedimentos realizados durante o período de agosto de 2013 a 

abril de 2017. 

Caracterização da pesquisa  

Para atingir o objetivo geral da pesquisa de analisar as contradições na relação do 

turismo com o patrimônio histórico e cultural, reconhecido pela UNESCO, de Brasília 

- DF/BR e de Barcelona – CAT/ES,  foi utilizado o estudo de caso em virtude dos 

procedimentos de coleta de dados e informações.  O estudo de caso, por se tratar de 

uma investigação de caráter comparativo, pareceu ser o mais adequado para efetuar 

a pesquisa. 

Um aspecto interessante do Estudo de Caso é o de existir a 
possibilidade de estabelecer comparações entre dois ou mais 
enfoques específicos, o que dá origem aos Estudos Comparativos de 
Casos. O enfoque comparativo enriquece a pesquisa qualitativa, 
especialmente se ele se realiza na perspectiva histórico - estrutural. 
Em geral, esta linha de investigação segue os passos do método 
comparativo, descrevendo, explicando e comparando por justaposição 
[...] (TRIVIÑOS, 1987 p.136). 

Em razão da relevância dos casos de Brasília e Barcelona,  o estudo de caso, 

conforme Severino (2007, p. 121) é "significativo e bem representativo, de modo a ser 

apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando 

interferências”. 

A pesquisa foi desenvolvida contemplando aspectos  teóricos e empíricos, mediados 

pelas condições materiais decorrentes das visitações in loco nas duas destinações, 

contatando alguns atores, realizando entrevistas e observações diretas. O estudo foi 

desenvolvido de forma prioritariamente qualitativa, sem menosprezar os dados 

quantitativos que cuja utilização foi pertinente para realizar  análises mais 

aprofundadas, efetuando um levantamento do maior número possível de fontes 

secundárias como livros, artigos, dissertações, teses, documentos, sites que 

contemplaram os dados e informações acerca do turismo de Brasília e de Barcelona.  

Na pesquisa em ciências humanas e ciências sociais, frequentemente 
são utilizados resultados e dados expressos em números. Porém, se 
interpretados e contextualizados à luz da dinâmica social mais ampla, 
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a análise torna-se qualitativa. Isto é, na medida em que inserimos os 
dados na dinâmica da evolução do fenômeno e este dentro de um todo 
maior compreensivo, é preciso articular as dimensões qualitativas e 
quantitativas em uma inter-relação dinâmica, como categorias 
utilizadas pelo sujeito na explicação e compreensão do objeto 
(GAMBOA, 2001, p.106). 

Para Richardson (1999, p.79), o aspecto qualitativo de uma pesquisa pode estar: 

[...] presente até mesmo nas informações colhidas por estudos 
essencialmente quantitativos, não obstante perderem seu carácter 
qualitativo quando são transformadas em dados quantificáveis, na 
tentativa de se assegurar a exatidão no plano dos resultados.  

Quanto à abordagem, o método usado foi o dialético, para elucidar um dos aspectos 

da mercantilização do turismo em relação ao patrimônio, tentando desvelar as 

contradições nas relações presentes no tema estudado, e visando, mesmo que 

utopicamente, nova práxis na realidade turística. Como dizia Marx (1996) acerca do 

método dialético, que somente após a conclusão do trabalho de pesquisa em seus 

detalhamentos é que se pode apresentar adequadamente o real. 

A escolha da dialética também é apreciada por alguns teóricos do turismo, a exemplo 

que Hall (2004, p. 135), que apregoa que um dos mais sérios problemas relacionados 

à análise do turismo ocorre no: 

[...] relacionamento entre processo e forma. Infelizmente, grande parte 
da análise em turismo é responsável meramente pela forma, dando 
pouca atenção aos processos pelos quais tais formas foram criadas. 
Além disso, quando os processos são considerados, eles são com 
frequência examinados de um ponto de vista positivista-ontológicos. O 
positivismo, entretanto, é apenas uma das várias maneiras possíveis 
de compreender a condição humana e os espaços em que a vida do 
homem transcorre. Uma alternativa ao positivismo é o pensamento 
dialético.  

Justifica-se a dialética, principalmente porque o objeto de estudo em questão possui 

uma relação como patrimônio histórico e cultural, o qual se constitui numa mercadoria 

para a atividade turística, inserida no modo de produção capitalista.  Para a 

compreensão acerca do que venha ser método, é pertinente a explicação Winberg, 

(1994, apud DEMO 2012, p.36) 

[...] método científico não é algo inocente: depende da expectativa 
ontológica (o que é a realidade), da expectativa epistemológica (o que 
conhecer), das estruturas e dinâmicas institucionais, culturais, 
históricas e tecnológicas, ou seja, além de ser um dispositivo para 
facilitar a construção do conhecimento, é igualmente uma lente 
seletiva que filtra na realidade o que mais bem cabe [...]  
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A escolha do método dialético decorreu, principalmente, da visão mais plausível do 

turismo, como complexa interdisciplinaridade e dinâmica, encaixando-se na 

pressuposição da dualidade da realidade, constituída de dinâmicas contrárias, 

passiveis de serem alteradas, ou de constituírem-se numa nova práxis. 

Por se tratar de uma pesquisa prioritariamente qualitativa, foram utilizados autores de 

referência acerca da temática, assim como foram também realizadas entrevistas  com 

uma gestora do turismo, Josefa Moreno Hernández, funcionária da Universidade de 

Barcelona, realizada em 25 de julho de 2016, sobre o turismo da referida cidade 

(APÊNDICE A); com o diretor de Gestão Estratégica do Ministério do Turismo, Jun 

Alex Yamamoto, sobre Brasília, efetivada em 03 de abril de 2017 (APÊNDICE B) e 

com dois turistas que visitaram Brasília apontando suas percepções, em 18 de abril 

de 2017 (APÊNDICES C e D1). Além dos contatos efetivados por meio eletrônicos 

com o Observatório de Turismo de Brasília, a Fundação Oscar Niemeyer, também a 

observação dedicada exclusivamente a investigar a relação do turismo com o 

patrimônio nas duas cidades, foi também um dos instrumentos de pesquisa. 

Foram acessadas todas as fontes possíveis dentro do cronograma da pesquisa, 

produzidas no meio acadêmico e também em alguns institutos/ órgãos de caráter 

público, privado ou misto que embasar o estudo de aspectos relacionados ao turismo 

em patrimônios, bem como os aspectos socioeconômicos das referidas destinações. 

A possibilidade de acesso às fontes decorreu das facilidades propiciadas pela internet, 

permitindo o contato com os bancos de dados de algumas instituições públicas e 

mistas de pesquisa. 

Em virtude das recentes interpretações do turismo enquanto atividade econômica e 

principalmente como objeto de estudos acadêmicos, tornou-se viável o levantamento 

dos principais trabalhos que abordam a relação dos patrimônios históricos e culturais, 

como um elemento importante para o desenvolvimento dessa atividade. Também foi 

possível traçar, num plano mais aprofundado, o panorama que congrega o 

desenvolvimento de alguns países no que tange ao referido setor, correlacionados ao 

uso e à necessidade de preservação de seus legados. “Para o historiador do tempo 

presente, parece infinitamente menor a distância entre a compreensão que ele tem de 

                                                 
1 Todos os entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da entrevista. 
(APÊNDICES E, F, G E H) 
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si mesmo e dos atores históricos, modestos ou ilustres, cujas maneiras de sentir e 

pensar ele reconstrói” (CHARTIER, 1996, p 216).  

Porque tudo é histórico, partes deste estudo retratam algumas faces da história do 

turismo. Segundo Le Goff (1992, p. 48), “A história da história não se deve preocupar 

apenas com a produção histórica profissional mas com [...] a mentalidade histórica de 

uma época”. 

O processo da elaboração da pesquisa visando comprovar ou rechaçar os 

pressupostos elaborados contemplou: a seleção das principais fontes bibliográficas 

referentes ao objeto de estudo, capaz de permitir o levantamento do estado da arte; 

as consulta às pesquisas de demanda nacionais e internacionais, do Brasil e de 

Barcelona visando a apontar o significado do patrimônio histórico cultural para o 

turismo; a investigação nos arquivos técnicos e administrativos da EMBRATUR, do 

IPHAN, da UNESCO, do Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e estudos 

Estatísticos da Espanha (INSEE), Estatísticas do turismo de Barcelona – Barcelona 

Turismo, Prefeitura de Barcelona; etc; as visitas à Brasília e à Barcelona (julho de 

2016), para observar o patrimônio e o turismo local; a aplicação das entrevistas em 

2016 e 2017;  a análise dos resultados de agosto de 2016 a abril de 2017; a conclusão 

do relatório da tese em abril de 2017. 

 

Análise e interpretação dos resultados 

A análise e interpretação dos dados e das informações coletadas junto aos atores 

sociais do turismo serviram para confirmar e rechaçar alguns pressupostos da 

pesquisa, responder às questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o 

assunto pesquisado, articulando-o ao contexto do qual faz parte, com intuito de 

efetivar metodologicamente o estudo de caso comparativo da relação que o turismo 

tem com o patrimônio histórico e cultural nas duas cidades objeto da pesquisa: 

Brasília/BR e Barcelona – CAT/ES. 

Por fim, cabe destacar a observação de Demo (1995) ao salientar que todo o 

pesquisador é um ator político, razão pela qual influencia a realidade e é influenciado 

por ela. Tal premissa vale, evidentemente, também para os pesquisadores da área do 

turismo, visto que um trabalho dessa natureza tem possibilidade de discutir quais 

interesses ficam mais visíveis nas suas práticas e estudos turísticos, elucidando 
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aspectos da realidade e apresentando perspectivas para modificar o cenário 

analisado.  

Tal análise contemplou no primeiro capítulo, diálogos com diferentes autores, 

elucidando seus discursos sobre turismo e o patrimônio histórico e cultural. No 

segundo e terceiro capítulos foram contextualizadas as faces opostas do mercado 

turístico das duas destinações, Brasília e Barcelona, em relação às diferentes formas 

de utilização do patrimônio enquanto mercadoria de uso voltada para o turismo. O 

quarto capitulo apresentou a síntese das contradições da relação do turismo com o 

patrimônio nas duas destinações, bem como apontou algumas alternativas  para o 

processo de salvaguarda do patrimônio histórico e cultural concomitantemente com o 

desenvolvimento do setor turístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

CAPÍTULO 1 

Turismo mundial e nacional e sua relação com o patrimônio histórico e cultural 

tangível  

O turismo é uma das atividades importantes realizadas pelo homem no decorrer da 

história, já que oportuniza o contato entre diferentes povos e culturas, favorecendo a 

vivência de situações diversas, bem como de vários ambientes e diversificadas 

paisagens. Tais experiências possibilitam ampliar os horizontes de compreensão de 

homens e mulheres, tanto de turistas, quanto de moradores dos locais visitados, 

muitas vezes transformando profundamente a cultura original do lugar. Exatamente 

por esta razão, a atividade turística deve ser mediada por princípios éticos sob pena, 

de menosprezarmos a preservação do patrimônio histórico e cultural, inviabilizando a 

prosperidade da atividade turística e prejudicando a qualidade de vida das 

destinações turísticas.  

O desenvolvimento eficaz do turismo está diretamente relacionado à valorização da 

história e da cultura das destinações visitadas, apresentando aos visitantes o 

patrimônio histórico e cultural que caracteriza uma determinada comunidade e 

estimula seus participantes a se reconhecerem como atores sociais que constroem e 

reconstroem sua história e cultura. Tal constatação insere-se em um novo paradigma, 

que implica indiscutivelmente em preservar o que tem valor para os diferentes grupos 

sociais, apesar das inúmeras contradições, levando em consideração a necessidade 

de reconhecer a pluralidade da cultura das comunidades receptoras, embora, 

paradoxalmente destoa do conceito utilitário e descartável das coisas, imposto pelas 

relações capitalistas de produção ao longo da história. 

Marx (1996, p. 21-22), defendia a tese segundo a qual o capitalismo tem origem e 

existência histórica e nasce: “[...] de determinadas condições criadas pelo 

desenvolvimento social e de que criará, ele próprio, as condições para o seu 

desaparecimento e substituição por um novo modo de produção [...]”. 

Consequentemente, tal constatação, apesar de tão criticada ao longo da evolução do 

sistema capitalista, por representar um prenúncio que não se concretizou, apesar dos 

pesares, apresenta indícios de que, mesmo não concretizada a substituição do modo 

de produção, alguns aspectos passaram por alterações e superações impostas pelas 

condições materiais, que os impeliram a mudar. Esse é o caso dos processos 

preservacionistas de bens de valor histórico e cultural, pois, por não estimularem o 
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consumo, destoam do princípio capitalista do lucro a qualquer preço e se apresentam 

como uma alternativa substitutiva, mesmo que parcial, ou uma alternância sutil, dentro 

próprio sistema. 

Em alguns países bem colocados no ranking do turismo, essa alternativa relacionada 

à preservação de seu patrimônio histórico e cultural, contribui com o expressivo 

desempenho no setor turístico, concomitantemente com melhorias ligadas a 

infraestrutura das destinações. A partir desses casos, é possível perceber que 

realmente há uma correlação entre o desenvolvimento do turismo em alguns dos 

países que mais recebem turistas e a valorização dos patrimônios históricos e 

culturais, a exemplo do que ocorre na Espanha, seguida da França e da Itália, sendo 

a última o país número um em legados de Patrimônios da Humanidade. Notadamente 

as três citadas despontam no ranking de recebimento de turistas nos últimos anos. 

O conteúdo abordado nesse capítulo apresenta diálogos com diferentes autores, 

elucidando a relação entre turismo e patrimônio histórico e cultural. Sua sequência é 

a seguinte: Contextualização da atividade turística mundial e nacional; importância do 

patrimônio histórico e cultural para a atividade turística; políticas de salvaguardas do 

patrimônio histórico e cultural tangível e as possibilidades para o desenvolvimento do 

turismo e os Patrimônios brasileiros inseridos na lista de patrimônios mundiais pela 

UNESCO. 

 

1.1 Contextualização da atividade turística mundial e nacional 

A atividade turística apresenta-se na atualidade envolto em muitas contradições e 

incertezas frente à cultura que é sempre dinâmica e à economia que, 

indiscutivelmente, passa por constante transformações, envolta em muitas crises. 

Contudo, apesar destas variáveis, há um panorama que sem sombra de dúvida 

demonstra que o turismo é um elemento capaz de atenuar os problemas econômicos 

de muitos países. 

A chegada de turistas internacionais (visitantes que pernoitam) teve 
um aumento de 5% em 2013, atingindo um recorde de 1.087 milhões 
de chegadas em todo o mundo, acima dos 1.035 milhões de 2012, ano 
em que pela primeira vez se superou a cota dos mil. Embora o avanço 
da economia global seja lento, a demanda do turismo internacional em 
2013 superou as expectativas, com mais de 52 milhões de turistas 
internacionais viajando pelo mundo (OMT, 2014, p. 04). 
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Num período relativamente recente, percebe-se uma expansão no que tange o fluxo 

de deslocamento pelo planeta, como é possível observar na tabela nº 1. É importante 

salientar que no ano de 2015 houve um aumento superior à média, pela sexta vez 

consecutiva. 

Tabela 01: Chegadas de turistas internacionais 

Fonte:  UNWTO Tourism Highlights. 2016. 
 

A história econômica apresenta diversas fases, dentro dela, atividades se 

consolidaram mediadas por diferentes condições, como a do turismo que alicerçou o 

seu trade, com todos os componentes da oferta turística, somente na segunda metade 

do século XX. Entretanto é sabido que existiu um período que pode ser considerado 

a proto-história do turismo, na idade antiga com os jogos protagonizados pelos 

   
Chegada de turistas 

internacionais   Comércio  Mudança  

 
Média 
por ano 

    (Milhão)    
Compartilha

do (%)  (%)  (%) 
 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015* 2015* 13/12 14/13 15*/14 2005-’15* 

Mundo 435 527 674 809 950 1,134 1,186 100 4.6 4.2 4.6 3.9 

Economias 

desenvolvidas 299 339 424 470 516 622 653 55.0 4.6 5.7 5.0 3.3 

Economias 

emergentes 136 188 250 339 434 512 533 45.0 4.6 2.4 4.1 4.6 

Por regiões OMT:             
Europa 261.5 304.5 386.6 453.2 489.4 580.2 607.7 51.2 4.8 2.3 4.7 3.0 

Norte da Europa 28.7 36.4 44.8 59.9 62.8 70.8 75.9 6.4 2.4 5.3 7.3 2.4 

Europa Ocidental 108.6 112.2 139.7 141.7 154.4 174.4 180.0 15.2 2.8 2.1 3.2 2.4 

Central / Europa 

Oriental 33.9 57.9 69.6 95.3 98.9 120.2 126.6 10.7 7.7 -6.2 5.3 2.9 

Sul / Medit. Europa 90.3 98.0 132.6 156.4 173.3 214.8 225.2 19.0 5.6 6.9 4.8 3.7 

-dos quais UE-28 230.1 268.0 330.5 367.9 384.3 454.1 478.4 40.3 3.9 4.8 5.4 2.7 

Ásia e Pacífico 55.9 82.1 110.4 154.0 205.5 264.3 279.2 23.5 6.9 5.7 5.6 6.1 

Norte-Leste Ásia 26.4 41.3 58.3 85.9 111.5 136.3 142.1 12.0 3.4 7.3 4.3 5.2 

Sudeste Asiático 21.2 28.5 36.3 49.0 70.5 97.3 104.6 8.8 11.3 3.0 7.6 7.9 

Oceania 5.2 8.1 9.6 10.9 11.4 13.3 14.2 1.2 4.6 6.1 7.4 2.7 

sul da Ásia 3.2 4.2 6.1 8.2 12.1 17.5 18.3 1.5 12.1 9.6 4.4 8.4 

Américas 92.8 108.9 128.2 133.3 150.2 181.9 192.6 16.2 3.0 8.5 5.9 3.7 

América do Norte 71.8 80.5 91.5 89.9 99.5 120.9 127.6 10.8 3.6 9.7 5.5 3.6 

Caribe 11.4 14.0 17.1 18.8 19.5 22.3 23.9 2.0 2.7 5.5 7.4 2.4 

América Central 1.9 2.6 4.3 6.3 7.9 9.6 10.3 0.9 2.6 5.6 7.1 5.0 

América do Sul 7.7 11.7 15.3 18.3 23.2 29.1 30.8 2.6 1.4 7.1 5.8 5.3 

África 14.8 18.7 26.2 34.8 50.4 55.3 53.5 4.5 4.4 1.1 -3.3 4.4 

norte da África 8.4 7.3 10.2 13.9 19.7 20.4 18.0 1.5 5.8 -1.4 -11.7 2.6 

África subsaariana 6.4 11.5 16.0 20.9 30.7 34.9 35.4 3.0 3.6 2.7 1.6 5.4 

Médio Oriente 9.6 12.7 22.4 33.7 54.7 52.4 53.3 4.5 -2.9 6.7 1.7 4.7 
Source: World Tourism Organization 

(UNWTO) ©.  
Please see page 9 for symbols and 

abbreviations.     (Data as collected by UNWTO, July 
2016) 
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romanos, bem como na idade média com as peregrinações religiosas, a exemplo de 

Santiago de Compostela, dentre outros, apesar da inexistência de todos os 

componentes do trade. Contudo, o turismo, tal como o compreendemos hoje está 

circunscrito ao período mais recente da história, a partir da emersão das relações 

capitalistas de produção. O “grande tour” é um marco. Para Boyer (2003, p.19): 

O turismo foi inventado. As primeiras antecipações datam do século 
16, com alguns viajantes humanistas que tiveram curiosidade pela 
Itália e o apetite pela Antiguidade. Montaigne é o arquétipo destes 
viajantes. As grandes descobertas datam do século 18: propus chamar 
o seu conjunto de Revolução Turística.  

Para Boyer (2003, p. 22 a 23), os séculos XVIII e XIX demarcam alguns prazeres 

experenciados pela elite: 

Início do século 18: Em Bath (na Cornualha), tomar as águas não era 
mais uma obrigação, mas um prazer mundano. Richard Nash 
conseguiu fazer com sucesso a revolução termal: o valor das águas 
era atestado pelos médicos e pelas análises das águas; banhos, 
duchas e bebidas foram regulamentados; o tratamento durava vinte e 
um dias; os divertimentos foram codificados; os jogos de azar eram 
legítimos nas estações (nascimento dos Cassinos); a decoração era 
romana e teatral. Tudo continuou o mesmo até nossos dias. Somente 
a hierarquia das estações modificou-se para fixar-se no fim do século 
19. Spa, na Bélgica, suplantou Bath (fim do século 18), às Baden 
germânicas juntaram-se as estações dos Pireneus (Cauterets...), Aix-
em Savoie, Montecatini. A presença de membros de famílias reais nos 
séculos 18 e 19 valeram atualmente, para as estações, o seu sucesso 
“popular”. Mesmas águas, mesma decoração antiga (renovada), 
mesmo ritmo dos dias, mas banhistas e pacientes da assistência 
social que autoprescreveram estes tratamentos. Este é o fundamento 
histórico do termalismo social.  

Todavia, cabe ressaltar que a existência do turismo dependeu da estruturação e do 

desenvolvimento de diversos setores da ciência que propiciaram mudanças 

significativas na vida das pessoas produzindo melhorias das vias de acesso, do 

transporte, das condições sanitárias, da medicina, da alimentação, dos alojamentos e 

hospedagem. Tais avanços ocorreram em fases distintas, datadas principalmente 

após o advento da Revolução Industrial a partir do século XVIII, acentuando-se de 

modo significativo depois da Segunda Grande Guerra, já em meados do século XX, 

junto com o descanso semanal e as férias remuneradas. Porém, foi somente após a 

1ª Revolução Industrial que surgiram os primeiros avanços, no séc. XIX, relacionados 

à segurança, salubridade, educação, e estruturação de alguns equipamentos 

turísticos, como salienta Hobsbawm (1995, p 507): 
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Em suma a tecnologia com base na ciência já se achava no âmago do 
mundo burguês do século XIX [...]. Foi visivelmente o que aconteceu 
com a agricultura, construção civil e medicina, e na verdade com uma 
vasta gama de atividades que proporcionavam aos seres humanos 
suas necessidades de luxos [...] 

Ainda de acordo com Hobsbawm (1995), é na segunda metade do século XX que 

surge uma tecnologia avançada que ocasiona um “boom econômico”, e não somente 

nos países desenvolvidos. Trata-se de uma fase expansiva do ciclo longo de 

Kondratieff que se estendeu de 1948 até 1973.  Segundo o russo Kondratiev, a 

economia do sistema capitalista é flutuante, formada por ciclos, ou períodos de 

duração correspondentes a 40 ou 60 anos, formados basicamente por duas fases: 

uma ascendente e outra descendente. 

Ainda sobre os referidos ciclos Hobsbawm (1998, p.40) assinala que: 

Sua existência foi rejeitada por estatísticos e outros cientistas. 
Entretanto, eles se encontram entre as poucas periodicidades 
históricas que permitem previsão. A crise dos anos 70 foi prevista 
dessa maneira – eu mesmo arrisquei uma previsão dessa ordem em 
1968. E quando a crise chegou, os historiadores mais uma vez com 
base na experiência de Kondratiev, rejeitaram as análises de 
economistas e políticos que previam uma rápida mudança para melhor 
a cada ano depois de 1973. E nós tínhamos razão. Além disso, e 
novamente na mesma base, quando proferi esta conferência pela 
primeira vez em 1984, eu estava preparado para expor meu pescoço 
e prever que um retorno ao período longo de crescimento econômico 
global era extremamente improvável antes do fim dos anos 80 ou início 
dos 90. Eu não dispunha de nenhuma justificação teórica para isso: só 
a observação histórica de que esse tipo de padrão parece ter operado, 
adicionando ou excluindo algumas distorções devidas a guerras 
maiores, desde, pelo menos, os anos de 1780. E mais: cada um dos 
‘’Kondratievs’’ do passado não só constituía um período em termos 
estritamente econômicos, mas também – como era de se esperar – 
tinha características políticas que o distinguiam muito nitidamente de 
seu predecessor e de seu sucessor, tanto em termos de política 
internacional quanto da política interna de vários países e regiões do 
planeta. É provável que isso também continue.  

A datação correspondente à segunda metade do século XX que explica os avanços 

citados por Hobsbawm, ressaltando o caráter recente da atividade turística inserida 

no referido contexto, se comparada a outros segmentos da economia. Entretanto, foi 

o processo de globalização das últimas décadas do século XX e suas contradições 

que possibilitaram os grandes avanços ao setor turístico, representados pelos 

indicadores econômicos mundiais neste início do século XXI.  

O resultado dessa evolução está explícito em um estudo do Conselho 
Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), de 2013, sobre o impacto do 
turismo no mundo. De acordo com o levantamento, o setor de viagens 
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e turismo contribuiu com 9,5% para a economia global.  A entidade 
reúne os maiores empresários da área e coleta informações em 184 
países, com análise dos resultados econômicos e projeções para o 
futuro. Os números do Brasil mostram que o setor apresentou uma 
contribuição total – que inclui as atividades diretas, indiretas e 
induzidas do turismo - de 9,2% do PIB, o equivalente a US$ 205,6 
bilhões (ou R$ 443,7 bilhões de reais) gerados (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2015). 

Contudo, sob uma perspectiva crítica, a periodização oficial da história oferece 

problemas no tocante a generalizações excessivas, pois os períodos históricos, ou 

mesmo os modos de produção, variam dependendo dos locais e da cultura onde estes 

foram inseridos, visto que alguns já eram industrializados enquanto outros ainda mal 

tinham iniciado a fase comercial.  

Hoje, a aplicação à história dos dados da filosofia, da ciência, da 
experiência individual e coletiva tende a introduzir, junto destes 
quadros mensuráveis do tempo histórico, a noção de duração, de 
tempo vivido, de tempos múltiplos e relativos, de tempos subjetivos ou 
simbólicos. O tempo histórico encontra, num nível muito sofisticado, o 
velho tempo da memória, que atravessa a história e a alimenta (LE 
GOFF, 1992, p. 13). 

A subjetividade do tempo histórico nos permite entender que se o turismo inicia na 

Europa, atualmente nem todos os locais do planeta encontram-se na mesma fase de 

desenvolvimento desta atividade, face às realidades concretas e desiguais. O turismo 

vem apresentando-se como marco importante da economia mundial e, 

consequentemente, de países ou destinações mais procuradas, suscitando melhores 

perspectivas para os locais mais bem preparados para a visitação. 

Finalmente, consideramos o problema da cronologia, que nos leva ao 
extremo oposto da possibilidade de generalização, uma vez que é 
difícil pensar em alguma sociedade conhecida que, determinados 
objetivos, não ache conveniente registrar a duração do tempo e a 
sucessão dos eventos (HOBSBAWM, 1998, p. 33). 

Devido ao fato das questões cronológicas não serem unificadas, o turismo não se 

desenvolveu simultaneamente em todos os locais do mundo. Contudo há ultimamente 

uma procura por lugares ainda pouco explorados, de culturas diferentes, com a 

natureza ainda preservada. O turismo ainda se constitui como marco importante da 

economia mundial e consequentemente de países ou das destinações que recebem 

um maior contingente de visitantes, suscitando melhores perspectivas para os locais 

mais bem preparados para a visitação. 

Ao historicizar sobre o turismo, cabe principiar tanto pela esperança por avanços 

significativos para visitantes e visitados, quanto pela prevenção em relação às 
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perspectivas da atividade turística em diferentes locais, pois conforme Hobsbawm 

(1998, p.42-43): 

A história não é uma escatologia secular, quer concebamos seu 
objetivo como um progresso universal interminável, [...]. Isso são 
coisas que lemos nela, mas não podemos deduzir dela. O que ela 
pode fazer é descobrir os padrões e mecanismos de mudança 
histórica em geral, e mais particularmente das transformações das 
sociedades humanas durante os últimos séculos de mudança 
radicalmente aceleradas e abrangentes. Em lugar de previsões ou 
esperanças, é isso que é diretamente relevante para a sociedade 
contemporânea e suas perspectivas.  

Em se tratando do turismo, as mudanças têm sido constantes inclusive no que se 

refere às datações bem recentes, correspondentes apenas as últimas décadas. 

Apesar das crises, a atividade turística constitui inequivocamente um dos alicerces da 

economia mundial desde as duas últimas décadas do século XX. A Organização 

Mundial do Turismo (OMT) (2014) apresentou os últimos resultados relativos do ano 

de 2013 apontando um crescimento de 5% de chegadas internacionais, número esse 

que superou as expectativas previstas. Notadamente a Europa continua consagrada 

como local de preferência dos turistas mundiais, liderando 

[...] crescimento em termos absolutos, acolhendo 29 milhões de 
chegadas de turistas internacionais adicionais em 2013, elevando o 
total para 563 milhões. Crescimento (+5 %) superou a previsão para 
2013 e é o dobro da média da região para o período 2005-2012 (2,5 
% ao ano). Isto é particularmente notável, tendo em vista a situação 
econômica regional e uma vez que segue uma já robusta 2011 e 2012. 
Por sub-região, a Europa Oriental (+7%) e Sul do Mediterrâneo Europa 
(+6%) Central e experimentado os melhores resultados. (OMT, 2014). 

No ano seguinte, a Europa continuou se destacando apesar de com algumas 

diferenças dentro do próprio continente, apontando aumento para alguns e 

decréscimo para outros. 

Europa (+5%) liderou o crescimento em termos absolutos e relativos, 
graças em parte à debilidade do euro frente ao dólar dos Estados 
Unidos, e outras divisas importantes. As chegadas ascenderam a 609 
milhões, ou 29 milhões mais que em 2014. A Europa Central e do 
Leste (+6%) se recuperou do decréscimo de chegadas do ano anterior. 
A Europa do Norte (+6%), a Europa Meridional e Mediterrânea (+5%) 
e a Europa Ocidental (+4%) também registraram bons resultados, 
especialmente se se tem em conta os numerosos destinos maduros 
que integram (OMT,2016). 

Segundo a OMT (2014), em 2013 o desempenho do continente Americano foi mais 

modesto:  
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As Américas (+4%) registraram um aumento de seis milhões de 
chegadas, atingindo um total de 169 milhões. Liderando o crescimento 
estavam destinos na América Central (4 % cada) e Norte, enquanto 
que a América do Sul (2%) e no Caribe (+1%) apresentaram alguma 
desaceleração em comparação a 2012. 

Já em 2015, a OMT (2016) apontou novo acréscimo no turismo das Américas. 

As chegadas de turistas internacionais nas Américas (+5%) cresceram 
9 milhões até alcançar os 191 milhões, consolidando-se os excelentes 
resultados de 2014. A apreciação do dólar estimulou o turismo emissor 
dos Estados Unidos, o qual beneficiou sobre tudo o Caribe e a América 
Central, que registraram ambos um crescimento de 7%. Os resultados 
na América do Sul, América do Norte (ambos4%) ficaram perto da 
média. 

Até mesmo o Oriente Médio teve acréscimo na atividade turística, apesar da 

insegurança proveniente da violência em muitos de seus países. “As chegadas de 

turistas internacionais no Oriente Médio aumentaram, segundo estimativas, uns 3%, 

até um total de 54 milhões, consolidando a sua recuperação iniciada em 2014 ” (OMT, 

2016).  

Em se tratando de Ásia, os números também foram expressivos segundo a OMT 

(2016): 

A região da Ásia e do Pacífico (+5%) registrou 13 milhões a mais de 
chegadas de turistas internacionais no ano passado, até alcançar os 
277 milhões, com resultados desiguais entre destinos. Oceania (+7%) 
e o Sudeste Asiático (+5%) encabeçaram o crescimento, enquanto a 
Ásia Meridional e o Noroeste Asiático registraram um incremento de 
4%. 

Mundialmente os números do turismo são muito expressivos, geram muitos empregos 

e consequentemente impactam positivamente a economia de alguns países. Não 

obstante, cabe ressaltar que alguns países estão muito aquém do seu 

desenvolvimento desse setor, enquanto outros encontram-se em melhores condições, 

merecendo destaque em especial aqueles que se articulam frente ao processo de 

turistificação, ou de utilização de determinados atrativos. Turistificação pode ser 

compreendia como o processo de implementação da atividade turística em lugares 

consolidados, ou com potenciais. Em outras palavras, é possível dizer que alguns 

países aproveitam melhor seus atrativos turísticos, explorando as peculiaridades dos 

referidos locais, decorrentes de sua história, cultura ou características naturais. 

Levando sempre em consideração as peculiaridades dos referidos locais, 

determinadas indiscutivelmente por sua história e cultura. 
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Numa perspectiva espacial é possível observar na figura número 01 os lugares do 

planeta preferidos pelas demandas turísticas, ou os locais que estão utilizando melhor 

seus atrativos turísticos. 

Figura 01: Turismo internacional de 2015 

 

Fonte: UNWTO, 2016. 

Pressupondo que atualmente existem países que sabem como valorizar suas 

referidas peculiaridades e que demandas de turistas os visitam para conhecê-las, é 

possível reconhecer que alguns são visitados pelos seus legados culturais, sejam eles 

materiais ou imateriais, não obstante ao objetivo primeiro, do qual visam 

indiscutivelmente que é o lucro, frente ao sistema capitalista. Na sequência abaixo é 

possível verificar o ranking dos mais visitados, de acordo com o Fórum Econômico 

Mundial – FEM (2015) que avaliou 141 países do mundo: 

1. Espanha 

2. França 

3. Alemanha 

4. Estados Unidos 

5. Reino Unido 

6. Suíça 

7. Austrália 

8. Itália 

9. Japão 
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10. Canadá 

11. Cingapura 

12. Áustria 

13. Hong Kong 

14. Holanda 

15. Portugal 

16. Nova Zelândia 

17. China 

18. Islândia 

19. Irlanda 

20. Noruega 

21. Bélgica 

22. Finlândia 

23. Suécia 

24. Emirados Árabes 

25. Malásia 

26. Luxemburgo 

27. Dinamarca 

28. Brasil 

29. Coreia do Sul 

30. México 

 

Há uma grande diferença dos dados do FEM e da OMT, contudo em ambos os 

rankings apresentam uma coerência frente a atratividade dos patrimônios históricos e 

culturais, pois em ambos os mais visitados são possuidores de legados expressivos e 

reconhecidos pela UNESCO. 

Como apontado na introdução deste trabalho, pautados nas referências da OMT, 

(2015) os dez países mais visitados no mundo atualmente com base em publicação 

da Organização Mundial do Turismo – OMT (2015). Os números do ranking do turismo 

internacional diferem pouco se comparados os últimos anos, pois em 2013, segundo 

a OMT (2014), apresentavam a seguinte ordem: 

 1º França;   

2º Estados Unidos;  

3ª Espanha; 

 4º China;  

 5º Itália;  
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6º Turquia;  

7º Alemanha; 

 8º Reino Unido;  

9º Rússia;  

10ºTailândia.  

 

A penúltima publicação da OMT (2015) aponta que em 2014 a sequência era essa:  

1º França;  

2º Estados Unidos;   

3º Espanha;  

4º China;   

5º Itália;  

6º Turkia;  

7º Alemanha;  

8º Reino Unido;  

9º Rússia;  

10º México. 

Há que se ressaltar que há diferenças entre os números de chegadas e de receitas 

do turismo, visto que o ranking apresenta variações significativas na sequência 

daqueles que mais faturam com a referida atividade, conforme dados da OMT (2015): 

1º Estados Unidos;  

2º Espanha;  

3º China;  

4º França;  

5º Macao;  

6º Itália;  

7º Reino Unido;  

8º Alemanha;  

9º Thailandia;  

10º Hong Kong.  

A última publicação da OMT (2016), altera pouco a sequência de recebimentos de 

turistas pelos dez primeiros do ranking. 

1º França;   

2º Estados Unidos;  
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3ª Espanha;   

4º China;  

5º Itália; 

6º Turquia; 

7º Alemanha;  

8º Reino Unido; 

9º México; 

10º Rússia. 

Quando se observa os países que estão no topo das destinações turísticas constata-

se que as variações ocorridas no ranking internacional foram pouco expressivas, entre 

2014 e 2015. Tal fato pode ser visto na tabela abaixo, embora haja uma discrepância 

em relação às receitas.  

Tabela 02: Destinos turísticos no topo do mundo 

Chegadas de turistas 
internacionais       Receitas de turismo internacional  US$  Moeda local 

   (Milhão) Mudança (%)   (Bilhão) Mudança (%) Mudança (%) 

Rank  Series 2014 2015* 14/13 15*/14  Rank  2014 2015* 14/13 15*/14 14/13 15*/14 

1 

França 

TF 83.7 84.5 0.1 0.9  1 

Estados 
Unidos 191.3 204.5 7.8 6.9 7.8 6.9 

2 

Estados 
Unidos TF 75.0 77.5 7.2 3.3  2 

China 

105.4 114.1 n/a 8.3 n/a 9.8 

3 Espanha TF 64.9 68.2 7.0 5.0  3 Espanha 65.1 56.5 3.9 -13.2 3.9 4.0 

4 China TF 55.6 56.9 -0.1 2.3  4 França 58.1 45.9 2.8 -21.0 2.8 -5.4 

5 Itália TF 48.6 50.7 1.8 4.4  5 Reino Unido 46.5 45.5 11.8 -2.3 6.2 5.2 

6 Peru TF 39.8 39.5 5.3 -0.8  6 Tailândia 38.4 44.6 -8.0 16.0 -2.7 22.0 

7 Alemanha TCE 33.0 35.0 4.6 6.0  7 Itália 45.5 39.4 3.6 -13.3 3.6 3.8 

8 Reino Unido TF 32.6 34.4 5.0 5.6  8 Alemanha 43.3 36.9 4.9 -14.9 4.9 1.9 

9 

México 

TF 29.3 32.1 21.5 9.4  9 

Hong Kong 
(China) 38.4 36.2 -1.4 -5.8 -1.5 -5.8 

10 

Federação 
Russa TF 29.8 31.3 5.3 5.0  10 

Macau 
(China) 42.6 31.3 -1.1 -26.4 -1.1 -26.5 

Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©.    Please see page 9 for symbols and 
abbreviations.    (Data as collected by UNWTO, July 2016) 

Fonte: UNWTO, 2016. 

Obviamente as discrepâncias entre chegadas e receitas demandariam maiores 

investigações, porque se trata uma questão complexa, importantíssima para o setor, 

embora não constitua o foco central deste estudo. Servem, contudo, de sugestão a 

futuros trabalhos para desvendar as tramas do turismo, pois, as cifras das receitas 

geradas pela atividade turística mundial observada na tabela nº 03 abaixo são muito 

expressivas. 
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Tabela 03: Receitas do turismo internacional 
 

Fonte: UNWTO, 2016. 

Com relação aos números da economia do turismo brasileiro, nota-se também 

expressiva desvantagem no tocante às receitas, no comparativo com a atividade 

turística mundial, o que indica a necessidade de ajustes capazes de se traduzirem em 

avanços para o setor. 

Segundo dados do Banco Central, os gastos efetuados por turistas 
estrangeiros em visita ao Brasil, medidos pela receita da conta 
viagens, do balanço de pagamentos, totalizaram em jan-set/2013 US$ 
5.041 milhões (0,80% a mais do que os US$5.001 milhões auferidos 
sem igual período de 2012). A despesa, nos nove primeiros meses de 
2013 alcançou US$ 18.937 milhões (+15,90% do que em jan-
set/2012), acarretando um aumento do déficit de US$ 11.338 milhões, 
nesse período de 2012, para US$ 13.896 milhões em jan-set/2013 
(+22,56%). No que diz respeito especificamente ao terceiro trimestre 
de 2013, os gastos dos turistas estrangeiros em visita ao Brasil 
somaram US$ 1,561 bilhão (2,09% a mais do que os US$ 1,529 bilhão 
auferidos em idêntico período de 2012). Por outro lado, os gastos dos 
brasileiros com viagens internacionais, medidos pela despesa da 
conta viagens, somaram US$ 6,609 bilhões em jul-set./2013, 

  
Receitas de turismo 
internacional  

Comércio 
compartilhado  

Receptivos 
(US$)  

 
Receptivos (euro) 

 
Moedas locais, preços constantes  
(% c) (%) (Bilhão) Por chegada (Bilhão) Por chegada 

 12/11 13/12 14/13 15*/14 2015* 2014 2015* 2015* 2014 2015* 2015* 

Mundo 4.3 5.9 5.1 4.4 100 1,309 1,260 1,060 986 1,136 960 

Economias desenvolvidas 3.6 6.1 4.9 3.1 61.5 829 774 1,190 624 698 1,070 

Economias emergentes  5.4 5.5 5.5 6.7 38.5 481 486 910 362 438 820 

OMT: Por regiões:            
Europa 1.8 4.1 4.3 3.0 35.8 513.5 450.7 740 386.6 406.2 670 

Norte da Europa 3.3 7.5 6.4 7.6 6.2 82.5 78.4 1,030 62.1 70.7 930 

Oeste da Europa 2.7 2.2 3.3 0.2 11.6 173.7 146.4 810 130.7 131.9 730 

Europa Central/Leste 4.3 3.5 -0.9 -0.4 4.0 58.2 50.1 400 43.8 45.2 360 

Sul/Medit. da Europa -0.3 4.8 6.1 5.0 14.0 199.2 175.8 780 149.9 158.4 700 

-de que UE-28 1.5 3.8 4.6 3.4 29.6 427.3 373.4 780 321.6 336.5 700 

Ásia e Pacífico 7.6 9.3 5.3 4.0 33.2 420.1 418.3 1,500 316.2 377.0 1,350 

Norte-Leste da Ásia 8.6 10.4 6.1 0.8 18.8 238.0 236.7 1,670 179.1 213.3 1,500 

Sul-Leste da Ásia 10.9 10.6 2.0 7.8 8.6 108.1 108.3 1,030 81.4 97.6 930 

Oceania -1.8 2.0 7.2 9.9 3.3 44.6 41.9 2,940 33.6 37.8 2,650 

Sul da Ásia 4.9 8.7 8.5 7.1 2.5 29.4 31.4 1,720 22.1 28.3 1,550 

Américas 4.7 6.7 6.4 7.8 24.1 288.0 303.7 1,580 216.8 273.7 1,420 

América Do Norte 5.0 7.4 6.6 8.2 18.9 225.0 238.5 1,870 169.3 214.9 1,680 

Caribe 1.2 3.7 4.8 5.8 2.2 26.7 28.1 1,170 20.1 25.3 1,060 

América Central 7.8 7.2 6.2 7.3 0.9 10.6 11.5 1,120 8.0 10.4 1,010 

América do Sul 4.8 3.4 6.2 7.0 2.0 25.7 25.6 830 19.3 23.0 750 

África 6.2 2.4 2.4 2.4 2.6 36.1 33.1 620 27.2 29.8 560 

Norte da África 8.2 -2.1 5.2 -9.8 0.7 10.6 8.6 470 8.0 7.7 430 

África Subsaariana 5.5 4.2 1.4 7.5 1.9 25.5 24.5 690 19.2 22.1 620 

Oriente Médio 1.8 -4.6 7.4 4.3 4.3 51.6 54.4 1,020 38.8 49.0 920 

Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©.  Please see page 9 for symbols and abbreviations.    (Data as collected by UNWTO, July 2016) 
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registrando majoração de 17,26% em relação a igual período de 2012 
(US$ 5,636 bilhões). Assim sendo, o saldo da conta viagens 
internacionais, que era negativo em US$ 4,107 bilhões, no terceiro 
trimestre de 2012, aumentou para (ainda negativos) US$ 5,048 bilhões 
no mesmo período de 2013. [...] (MINISTÉRIO DO TURISMO; 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2013, p. 10). 

Em comparação com o ano de 2011, somente os europeus e norte-americanos dos 

Estados Unidos e Canadá gastaram o equivalente a 39.160 milhões de euros em visita 

à França (INSEE.FR, 2014). Em 2013, a ocupação de estrangeiros também foi 

positiva, notificada pelo aumento da ocupação dos equipamentos de hospedagem 

franceses. “No terceiro trimestre de 2013, a participação das ofertas de turismo teve 

um ligeiro aumento em relação ao mesmo período de 2012, beneficiado pelos fortes 

clientes estrangeiros, que compensaram o declínio dos clientes franceses” 

(INSEE.FR, 2014). 

Havia indicações de que em 2014 os números da economia do turismo no Brasil, 

seriam alterados em virtude da Copa do Mundo, o que de fato aconteceu 

momentaneamente. Entretanto, é importante que se mantenha uma ascensão 

constante no número de visitantes estrangeiros, como forma de favorecer a balança 

comercial e, consequentemente, valorizar os atrativos turísticos brasileiros, em 

especial o patrimônio histórico e cultural, foco deste estudo.  
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Gráfico 01: Turistas estrangeiros no Brasil 

 

Fonte: Produzido por esta pesquisa com base no Ministério do Turismo, 2017. 

Notadamente o Brasil tem no setor de eventos um aporte significativo para atração de 

turistas, pois os anos de maior expressividade de chegadas de estrangeiros, 

coincidem com os mega eventos esportivos. Tal fato é possível verificar no gráfico 01 

que tanto a copa de 2014, quanto os jogos olímpicos e paralímpicos de 2016 

produzem um aumento expressivo de turistas estrangeiros. 

Em escala mundial, porém, a realidade se configura de forma diferenciada, pois o 

turismo continua com uma representatividade expressiva. Segundo a OMT (2014, p. 

04): “Apesar da economia global desaquecida, a demanda pelo turismo excedeu as 

expectativas com um adicional de 52 milhões de turistas viajando internacionalmente 

em 2013”.  

Em termos absolutos, os recibos aumentaram em US$81 bilhões (34 
bilhões em euros, se comparando com a desvalorização do dólar, o 
valor chega a ser relativamente menor). A Europa, que conta com 42% 
dos recebimentos estrangeiros, previu um salto de crescimento em 
2013: de US$ 35 bilhões para US$ 489 bilhões (368 bilhões de euros), 
em parte impulsionados pela valorização do euro. Os destinos para a 
Ásia e as Ilhas do Pacífico (contabilizando 31% dos recibos de todo o 
mundo) tiveram aumento no faturamento de US$30 bilhões para 
US$359 bilhões (173 bilhões em euro). No Oriente Médio (4% da fatia) 
estima-se US$ 47 bilhões (36 bilhões em euros) e na África (3% da 
fatia) até US$ 34 bilhões (26 bilhões em euros) dos recibos 
estrangeiros. ” (UNWTO, 2014, página 05) [...] a Ásia e o Pacífico 
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(+8%) registraram o maior aumento em recibos, seguido das Américas 
(+6%) e Europa (+4%). A África divulgou bons resultados enquanto os 
recibos do Oriente Médio estavam abaixo de 2%, quando comparado 
com 2012. (UNWTO, 2014, p. 04) 

Há algumas razões para a discrepância no desenvolvimento do turismo brasileiro 

frente aos países desenvolvidos, em especial alguns europeus, em relação a 

atratividade das demandas turísticas. No caso do Brasil há que se ressaltar que os 

motivos se devem também às peculiaridades de sua história que é bem mais recente, 

se comparada aos países do Velho Continente. Consequentemente, a estruturação 

oficial da atividade turística no Brasil, também é recente, iniciada efetivamente a partir 

da década de 1960, com a criação da Empresa Brasileira de Turismo - Embratur, no 

final do ano de 1966, durante o regime militar. 

A criação da EMBRATUR foi seguida por fatores de ordem socioeconômica que 

contribuíram para obstaculizar o desenvolvimento da atividade turística no Brasil, 

inclusive o período do chamado “milagre econômico” da década de 70, apesar de 

alguns avanços na economia. Os referidos avanços constituíram-se em alicerces de 

grandes investimentos em infraestrutura, como vias de acessos, a exemplo da ponte 

Rio Niterói e da rodovia Transamazônica, em setores produtores de energia como a 

hidrelétrica Itaipu, fomentando principalmente os setores industriais ligados ao capital 

estrangeiro, favorecendo multinacionais, com interesses nacionais limitantes, 

incapazes de promover a autonomia econômica do Brasil, principalmente devido ao 

aumento da dívida externa promovido neste período. 

Na sequência, a fase da economia brasileira na década de 80 foi marcada por uma 

inflação exacerbada, com altas taxas de juros, falta de produtos básicos para alimento 

da população, queda do produto interno bruto, aumento da dívida externa, bem como 

do déficit público. O Brasil atravessou uma fase econômica caótica que, não 

possibilitou promover melhorias para a população, tampouco para impulsionar a 

atividade turística. Assim sendo, a estruturação oficial do turismo brasileiro não 

alcançou nessas duas primeiras décadas o êxito esperado. 

Externamente consolida-se na década de 80 o fim da Guerra Fria, responsável por 

mudanças generalizadas pelo mundo. No Brasil, durante o processo de 

redemocratização que caracterizou o final da década de 80, fruto de lutas como a das 

“diretas já”, um movimento que pleiteava o direito dos brasileiros, eleger o presidente 
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da República, de forma direta, que foi consolidado pela Constituição de 1988, e 

culminou com a eleição de Fernando Collor de Melo em 1989. 

 Em meio ao frustrante governo de Collor, em 1991, a EMBRATUR passou a ser 

denominada de Instituto Brasileiro de Turismo, bem como foram instituídos o 

Conselho Nacional de Turismo - CNTUR e o Fundo Geral do Turismo - FUNGETUR. 

Tais organismos foram criados com o propósito de estruturar a política nacional da 

atividade turística. 

Os anos 90 foram marcados pelo que se poderia denominar de a 
redescoberta do turismo como atividade econômica pelo Estado 
brasileiro. Após longos anos na marginalidade da administração 
pública, o turismo passa a ocupar lugar de destaque no planejamento 
governamental, processo este que culmina, em 2003, com a criação 
do Ministério do Turismo (CRUZ, 2005, p. 29). 

A frustração do governo Collor traduziu-se no seu impeachment em 1992, o que leva 

a refletir que as melhorias no setor do turismo na década de 90, também decorreram 

das influências advindas das mudanças estruturais na política, bem como na 

economia. Na sequência, no governo de Itamar Franco, vice de Collor, ocorreram 

mudanças significativas na economia, advindas do Plano Real. A inflação foi 

controlada e a democracia dava indícios, naquele momento, de que estaria 

assegurada, em razão de alguns avanços, apesar de na sequência ainda ocorrerem 

retrocessos. 

Todavia cabe destacar que alguns aspectos das formas de atuação do turismo 

demandam ainda serem historiadas, para permitir entender porque alguns lugares 

possuidores de patrimônios reconhecidos pela UNESCO são tão negligenciados pelo 

setor. O foco deste estudo, está voltado para a análise das práticas da atividade 

turística e das relações entre elas e o patrimônio histórico e cultural das referidas 

destinações. Há 20 patrimônios brasileiros inscritos na lista da UNESCO como 

Patrimônios da Humanidade, localizados em algumas destinações turísticas 

detentoras destes bens. 

As formas como tais patrimônios são utilizados pela atividade turística constituem alvo 

de investigação de algumas obras, bem como algumas destinações articulam-se 

estruturalmente caracterizando o seu desempenho, dentre as quais destaca-se Cruz 

(2005, p. 37) ao apontar as boas condições da Bahia: 
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A Bahia tem uma longa história de organização e de investimento 
público no setor turismo; a Bahia é um estado politicamente forte; a 
Bahia é o estado nordestino mais próximo dos grandes pólos 
emissores de turistas do país (estados de São Paulo e Rio de Janeiro); 
a Bahia apostou pesado na guerra fiscal acirrada nos anos 90. [...] 
Enfim, a Bahia tem vantagens comparativas frente aos outros estados 
da federação que tornam o seu território mais atrativo (porque mais 
produtivo) aos capitais nacional e internacional relacionados às redes 
de hotéis que estão por trás desses empreendimentos. Mas esta é 
apenas uma face do nosso projeto nacional de desenvolvimento do 
turismo que, conforme anunciado antes, objetiva adequar o território 
nacional a um uso turístico massivo e internacionalizado. 

Cabe aqui ressaltar o papel de destaque no cenário turístico de algumas destinações, 

como é o caso das capitais brasileiras que antecederam Brasília, que são Salvador e 

o Rio de Janeiro. Tal destaque emerge em muitas pesquisas de demanda, muito 

embora seja ainda necessário realizar algumas investigações, referentes à relação 

entre a atividade turística e as formas de tratamento do patrimônio histórico e cultural 

brasileiro. É importante salientar que alguns espaços são desconsiderados pelo 

turismo no Brasil, mesmo tratando-se muitas vezes, de locais possuidores de vastos 

legados como atrativos muito significativos, chancelados por organismos 

internacionais e subestimados por atores relacionados à atividade turística. 

Apesar dos percalços diversos, o relatório do Fórum Econômico Mundial – FEM (2015) 

apresentou melhora na posição do Brasil frente aos índices de visitação de outros 

países: 

[...] sagrou-se em primeiro lugar no ranking da América do Sul. Ele deu 
um avanço, saindo do 41º lugar por causa dos investimentos na 
infraestrutura em função da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016. “Com sua rica biodiversidade, o Brasil encabeça a fila em 
termos de recursos naturais e do número de espécies conhecidas [...]. 

Entretanto, o mesmo relatório salienta que o Brasil: 

[...] Apesar do seu elevado potencial, ainda existem grandes 
oportunidades de investimento, especialmente na melhoria de 
infraestrutura terrestre. No entanto, estes são prejudicadas por 
ambiente de negócios restritivo do Brasil, em parte devido à elevada 
tributação e o tempo necessário para obter uma autorização de 
construção. Além disso, a segurança e a proteção continuam a ser um 
problema no Brasil, devido ao elevado índice de crimes e incidências 
de violência” [...] (FEM, 2015). 

O panorama mundial aponta o turismo como um vetor da economia, consagrando 

principalmente aqueles que possuem uma boa relação com o patrimônio histórico e 
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cultural, motivando inclusive a corrida em busca da chancela da UNESCO para 

inserção de seus legados na lista de Patrimônios da Humanidade.  

Para serem incluídos na Lista do Património Mundial, os sites devem 
ter um valor universal excepcional e atender a pelo menos um critério 
de seleção de dez. Esses critérios são explicados nas Diretrizes 
Operacionais para a Implementação da Convenção do Patrimônio 
Mundial que, além do texto da Convenção, é a principal ferramenta de 
trabalho no Patrimônio Mundial. Os critérios são regularmente 
revisados pelo Comitê para refletir a evolução do próprio conceito do 
Patrimônio Mundial (UNESCO, 2017). 

Para desenvolver o turismo brasileiro, não basta somente a chancela da UNESCO de 

alguns bens, há necessidade de minimizar as diversas mazelas sociais, propulsoras 

da violência que cerceia a sociedade em geral, penalizando-a. Porém, é preciso 

valorizar o patrimônio histórico e cultural, objetivando assegurar uma melhor 

colocação no interesse da demanda turística mundial. 

 

1.2 Importância do patrimônio histórico e cultural para a atividade turística 

Por se tratar de uma atividade econômica relacionada à cultura, o turismo está 

intimamente ligado à História, pois não há nada fora dela. Uma vez que ela o precede, 

contribui continuamente para o desenvolvimento da atividade turística; dependendo 

da importância a ela atribuída pelos diferentes atores sociais, de modo a tornar o 

legado histórico em um forte atrativo para o turismo. 

O legado histórico e cultural produzido, ou reconhecido pelos homens mediante 

processo culturais, recebe diferentes denominações. A Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO denomina-o tão somente 

de patrimônio cultural. Varine-Boham (apud LEMOS, 1981) também sugere que seja 

chamado de Patrimônio Cultural e seja dividido em três categorias: a primeira diz 

respeito ao meio ambiente, visto que a paisagem por si só está cheia de pontos de 

referência, de símbolos, de encruzilhadas, que orientam quem por ela passa; a 

segunda refere-se ao saber fazer, ao saber, às técnicas em geral que constituem 

elementos intangíveis do Patrimônio Cultural, por corresponderem às formas de 

sobrevivência do homem em um determinado meio; a terceira denomina-se bens 

culturais, correspondentes a todos, e qualquer artefato resultante do meio ambiente e 

do saber fazer do homem em comunidade. 
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Choay (2001, p. 11), atribui ao termo uma compreensão mais complexa, frente ao seu 

significado, considerando-o como patrimônio histórico, dizendo assim: 

Patrimônio histórico. A expressão designa um bem destinado ao 
usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, 
constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos 
que se congregam por seu passado comum: obras e obras-primas das 
belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os 
saberes e savoir-faire dos seres humanos. Em nossa sociedade 
errante, constantemente transformada pela mobilidade e ubiqüidade 
de seu presente, “patrimônio histórico” tornou-se uma das palavras-
chave de tribo midiática. Ela remete a uma instituição e a uma 
mentalidade.  

Outros autores apregoam uma expressiva referência, correlacionando o grande leque 

de significados de diferentes bens de valor histórico e cultural, como Funari e Pinsky, 

(2001, p. 8-9): 

Chegamos então ao ponto do que é e do que pode ser considerado 
patrimônio cultural. Poderíamos mesmo dizer que patrimônio cultural 
é tudo aquilo que constitui um bem apropriado pelo homem, com suas 
características únicas e particulares. Enquanto um sanduíche do 
McDonald’s busca ser rigorosamente igual em todo o mundo, dos 
ingredientes básicos ao tempero, da forma de servir aos 
acompanhamentos, um mesmo peixe pode ser preparado, à sua 
maneira, por diferentes cozinheiros: embrulhado em folhas de banana, 
no litoral paulista; com leite de coco e azeite de dendê no litoral baiano; 
cozido lentamente em panelas de barro nas moquecas capixabas; 
com filé, na manteiga, acompanhado de molho de alcaparras em 
restaurantes elegantes e simplesmente frito “a doré”, na beira da praia. 
Tanto o hambúrguer do Mc quanto o peixe podem ser vistos como 
bens culturais. O sanduíche, porém, representa um bem cultural 
global, padronizado, que passa a ideia de que as pessoas viajam, mas 
não saem do lugar. O pescado, neste exemplo, é uma iguaria local e 
é esta particularidade que muitos de nós buscam quando vão viajar 
(ainda que possamos, também, reagirmo-nos no sanduíche, quando 
cansamos da imersão na cultura local).  

O Patrimônio histórico e cultural material ou tangível tem origem no resultado dos 

saberes e técnicas desenvolvidas pelos homens ao longo da história, ou seja, são os 

bens legados por diferentes grupos sociais ao longo da história. Contudo o recorte 

deste estudo foca exclusivamente no patrimônio histórico e cultural material. 

O patrimônio material protegido pelo Iphan, com base em legislações 
específicas é composto por um conjunto de bens culturais 
classificados segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: 
arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das 
artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como os 
núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 
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individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos (IPHAN, 2010). 

Ryan e Silvanto (2009) defendem que o patrimônio preservado e valorizado como 

mundial pela UNESCO se constitui numa marca para os países que os possuem e 

isto se traduz em importante diferencial de escolha para turistas ao selecionarem o 

lugar a ser visitado. Os referidos autores se pautam na definição de Kotler e Gertner, 

tomando a importância da marca, considerando que os patrimônios mundiais 

constituem os principais requisitos de uma marca. Tal constatação deve-se a rigorosa 

avaliação da UNESCO, para a inserção de bens na sua lista. 

O patrimônio histórico e cultural é fundamental para a atividade turística, mas é ainda 

mais importante para a comunidade que mantém relação de valor para com ele, pois, 

à medida que ela preserva e valoriza seu legado histórico, reconhece-se através de 

suas práticas e saberes, permite ampliar a noção de autoestima e cidadania de seus 

participantes, além de estimular a qualidade de vida nas destinações, garantido às 

futuras gerações o acesso aos bens desfrutados no presente pelos moradores e 

visitantes. Esta constatação é defendida por alguns teóricos do turismo, a exemplo 

do discurso de Richards (2001, p.02), afirmando que: 

As atrações culturais desempenham um papel importante no turismo 
em todos os níveis, desde os destaques globais da cultura mundial até 
as atrações que sustentam as identidades locais. A nível global, as 
atrações culturais são muitas vezes vistas como ícones de fluxos 
importantes da cultura global. Esta ideia está consagrada na 
designação dos locais do Património Mundial ou no apoio da UE à 
restauração de edifícios como o Partenon ou a designação anual da 
Capital Cultural da Europa. 

Tendo o turismo cultural ação sobre as identidades culturais, reporta-se a Castells 

(2003, p.34 ) que enfatiza o significado destas para os agentes sociais: 

As identidades são fontes de significado para os próprios agentes e 
por eles próprios são construídos através de um processo de 
individualização. [...] as identidades são fontes de sentido mais fortes 
que os papeis devido ao processo de autodefinição que representam. 
Em termos simples, as identidades organizam o significado [...]. 

Em seu estudo, Tretter (2011, p. 936) aponta a importância do turismo cultural para a 

Comunidade Europeia expresso em relatório oficial: 

 



51 

 

"O turismo cultural", também foi considerado cada vez mais um 
elemento essencial parte da competitividade da economia europeia, 
em especial para a Itália. Um relatório de 1986 da Comissão sobre o 
impacto económico e social do turismo destacou a sua importância 
crescente. O relatório continuou: Cultura representa um elemento 
fundamental do turismo. No moderno contexto económico, é 
importante que " o recurso cultural " está inserido na Economia Política 
da Cultura na CE. 

Toda comunidade possui patrimônios históricos culturais, porque todos os homens e 

mulheres fazem história. Todavia não se nega o caráter contraditório e desigual, 

levando em conta que é necessária a identificação dos distintos grupos sociais com 

os referidos patrimônios. Mesmo que se tenha tentado unificar em alguns momentos 

históricos criando-se ícones nacionais, ideologicamente defensores de uma memória 

nacional, ou conforme diz Abreu (1996) buscando a eternização na memória dos 

outros sujeitos – pensa-se que os patrimônios não podem ser reconhecidos por todos, 

tampouco valorizados de forma unificadora. Todavia podem coexistir diferentes 

interpretações na sociedade, bem como diversas relações de valor para com os 

patrimônios históricos e culturais. 

Neste sentido Choay, (2001, p. 12) contribui dizendo: 

O culto que se rende hoje ao patrimônio histórico deve merecer de nós 
mais do que simples aprovação. Ele requer um questionamento, 
porque se constitui num revelador, negligenciando mas brilhante, de 
uma condição da sociedade e das questões que ela encerra. 

Ratificando uma criticidade semelhante a Choay, Poirrier (2003) que afirmam que a 

política de patrimônio é um dos principais desafios da União Europeia.  Para ele a 

Europa sofre "A deficiência de democracia" que terá que desenvolver formas comuns 

de representação cultural, devido às novas questões colocadas pela disseminação de 

ganhos comerciais, sustentadas em escala global por indústrias culturais 

multinacionais. Porém destaca que a “política do patrimônio, desde que não seja 

baseada em distorções populistas de uma organicamente "enraizada cultura" pode 

ajudar [...]” (POIRRIER, 2003, p. 224). 

Em toda destinação turística há um universo peculiar de marcas da história e da 

cultura que nem sempre estão nas páginas dos livros, mas sim no imaginário e no 

cotidiano dos moradores, que podem ser utilizadas pela atividade turística, 

estimulando a autoestima de diversos grupos sociais. Le Goff (1992, p. 16) expressa 

que: “Os historiadores modernos observam que a história é a ciência da evolução das 
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sociedades humanas. Mas a evolução das ciências levou a pôr-se o problema de 

saber se não poderia existir uma história diferente daquela do homem”. 

O turismo é cultural e histórico, e não há segmento deste que prescinda do patrimônio 

histórico e cultural para se desenvolver, porque em qualquer destinação o visitante 

estará direta ou indiretamente em contato com a cultura e a história do local. Apesar 

do turismo significar forte atividade econômica, ainda assim manifesta-se como um 

fenômeno da cultura, já que não é possível dissociar cultura do plano material e vice-

versa. Denota-se que alguns dos países que mais recebem turistas no mundo, 

apresentam alguns exemplos de proteção de seus patrimônios, identificando-os como 

monumentos históricos.  

Além da importância da relação do turismo com a preservação de bens ligados a 

história e a cultura, Tretter (2011, p. 937 - 938), aponta que os relatórios da 

Comunidade Europeia destacavam na década de 80, que para explorar o potencial do 

turismo ao máximo, tornava-se necessário também investir nos trabalhadores do 

setor, bem como na infraestrutura: 

[...] não só a descoberta, preservação, restauração, manutenção e da 
utilização de meios organizados, culturais, mas também a aplicação 
de novas tecnologias adaptadas especificamente para o efeito e 
apropriado, moderna formação para os trabalhadores nesses setores. 
No quadro dos Programas Integrados Mediterrânicos (PIM), a 
Comunidade pode financiar não só o edifício e modernização de 
hotéis, alojamento rural e outras instalações e infraestrutura 
relacionadas com o turismo animação de desenvolvimento, mas 
também de promoção, publicidade e atividade turística. O mesmo 
estudo estimou que a Itália teve a maior receita internacional de 
turismo, com um aumento de quase dez vezes entre 1970 e 1984.  
Além disso, com quase 9 por cento das suas receitas em divisas 
derivadas do turismo, no mesmo período, a Itália teve uma 
porcentagem maior de suas divisas provenientes do turismo do que 
qualquer um dos outros seis originais membros da Comunidade em 
termos de turismo internacional em percentagem do PIB, em 1981, a 
Itália apresentou as maiores receitas (2,1 por cento) e o maior recibo 
como percentagem das exportações (8,6 por cento) de toda a 
Comunidade de estados membros.  

Como afirmado anteriormente, nenhum tipo de turismo prescinde de atrativos 

históricos e culturais, pois, quaisquer que sejam os motivos das viagens, ao realizá-

las vivenciam-se elementos da história e da cultura das comunidades receptoras, 

tanto de forma direta quanto indireta. Todavia, é o turismo cultural que evidencia o 

patrimônio histórico e cultural como principal atrativo. Esse tipo de turismo precisa ser 
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criterioso levando em consideração a capacidade de carga das comunidades 

receptoras, a valorização e o respeito às diferentes culturas, tentando, com isso, 

minimizar os impactos causados pelo encontro ou desencontro de diferentes grupos 

humanos.  

O Ministério do Turismo (2009) do Brasil, em parceria com o Ministério da Cultura e o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), estabeleceu, com base 

na representatividade da Câmara Temática de Segmentação do Conselho Nacional 

de Turismo, um recorte nesse universo abrangente da cultura e do turismo e 

dimensionou o segmento da seguinte maneira: “Turismo Cultural 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 materiais e imateriais da cultura”.  

Ressalta-se, porém, que “turismo cultural” enquanto atividade turística através da qual 

estabelecem contatos com o patrimônio histórico e cultural, pode ser realizada por 

diferentes motivações, porque, indiscutivelmente, qualquer turista, de qualquer forma, 

ao chegar numa destinação terá contato com o legado cultural material e imaterial do 

local. O que realmente difere é o papel dos atores responsáveis pela gestão do turismo 

em relação ao tratamento do patrimônio como atrativo. 

Torna-se necessária a compreensão dos legados históricos e culturais das 

destinações turísticas, bem como promover a interpretação do papel político que 

turismólogos irão exercer frente às demandas da utilização dos referidos patrimônios 

como atrativos turísticos. Isso é muito mais importante do que separar e especificar 

tanto os termos, sem entender o contexto da realidade que clama por novas posturas 

políticas. 

É bom lembrar, ainda, que toda a produção cultural é construída dentro de processos 

históricos, e que esses, por sua vez, estão intrinsecamente ligados aos fenômenos 

culturais, mediados por relações de valores existentes em todos os grupos sociais. 

São considerados patrimônios históricos, culturais, materiais e imateriais, aqueles 

constituídos com base nas relações de valor construídas por diferentes grupos sociais, 

tais como as edificações, artefatos, saberes, modos de expressão, técnicas e práticas 

em geral, utilizados direta e indiretamente em toda atividade turística. 
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     O Brasil possui um vasto patrimônio histórico cultural possível de ser utilizado pela 

atividade turística como um atrativo capaz de captar recursos provenientes de turistas 

nacionais e estrangeiros, para preservá-los e valorizá-los. Para tanto é necessário 

socializar o conhecimento em relação à história, bem como o empenho em reconhecer 

os legados, conservar ou preservar o patrimônio histórico e cultural das comunidades 

e a utilização destes pela atividade turística com profundo respeito, atendendo a 

Agenda 21:  

Os países devem promover, quando apropriado, atividades de lazer e 
turismo ambientalmente saudáveis, baseando-se na Declaração de 
Haia sobre Turismo (1989) e os programas atuais da Organização 
Mundial de Turismo e o PNUMA, fazendo uso adequado de museus, 
lugares históricos, jardins zoológicos, jardins botânicos, parques 
nacionais e outras áreas protegidas (AGENDA 21, cap. 36). 

O referido conhecimento poderá minimizar alguns impactos visíveis, que se 

contrapõem a qualquer perspectiva de desenvolvimento, pois a desvalorização do 

patrimônio histórico e cultural implica na destruição de legados, descarte de bens 

materiais e imateriais, substituindo-os de forma alienada, pelo “novo”, estimulando o 

consumo exacerbado e, consequentemente, o desperdício de recursos. A supremacia 

do consumo em detrimento dos recursos ambientais e culturais faz parte do velho 

paradigma, que necessita ser superado sob pena de inviabilizarmos qualquer projeto 

sustentável de turismo, duramente criticado por ambientalistas descrentes em tal 

possibilidade. 

Tais críticas parecem claras frente à observação do caráter impactante da atividade 

turística dentro da qual, muitos equipamentos de grande porte se assentam em áreas 

de preservação de grande valor histórico, ou de frágil ecossistema, muitos tombados 

em alguma das instâncias municipal, estadual ou nacional. Isto acontece devido a 

alguns fatores, dentre os quais se salientam: a falta de sensibilidade de muitos 

empreendedores do turismo para valorizar o meio ambiente e o patrimônio histórico 

cultural das comunidades; o desconhecimento de muitas comunidades do valor do 

meio-ambiente onde estão inseridos, bem como do legado histórico e cultural 

produzidos por eles e pelos seus antecessores; a falta de fiscalização, além da 

conivência de alguns gestores públicos com tais infrações.  

Além disso, há que se considerar a depredação dos patrimônios históricos e culturais, 

efetuada pelos visitantes das mais diversas formas, que vão desde o desrespeito de 
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algumas tradições locais, até o dano causado ao patrimônio material, deixando suas 

marcas nos monumentos, objetos em geral, notadamente resultantes da falta de 

consciência do seu papel como turista. Como bem salienta Ruschmann (1997, p. 23), 

[...] a falta de “cultura turística” dos visitantes faz com que eles se 
comportem de forma alienada em relação ao meio que visitam – 
acreditam que não têm nenhuma responsabilidade na preservação da 
natureza e da originalidade das destinações. Entendem que seu 
tempo livre é sagrado, que têm direito ao uso daquilo pelo qual 
pagaram e que, além disso, permanecem pouco tempo – insuficiente, 
no seu entender, para agredir o meio natural. 

Toda a comunidade tem o direito de elencar o que tem valor para os seus a partir dos 

seus padrões, vivenciá-los com prazer e após, se for do seu interesse, ofertar à 

demanda turística. Contudo não vejo motivo para invenções de atrativos turísticos 

desconectados da realidade e da história das comunidades receptoras porque todo o 

lugar possui uma peculiaridade que pode interessar aos visitantes desde que os 

atores sociais do turismo, junto com a comunidade assim o façam. 

Conciliar interesses antagônicos é muito difícil, todavia atualmente o Brasil visualiza 

no turismo oportunidades para diferentes grupos sociais. Assim sendo, torna-se 

necessário estimular melhorias nos processos educativos capazes de promoverem os 

mais diversos avanços, dentre os quais, a preservação dos patrimônios históricos e 

culturais dos diferentes atores, em prol do desenvolvimento da atividade turística. 

Porém, não é possível pensar em unanimidade frente às demandas de preservação 

de recursos de quaisquer, sejam eles naturais, históricos, e/ou culturais, pois, 

interesses diversos coexistem em uma realidade contraditória, então, ao apresentar 

tais premissas preservacionistas necessita-se sempre ligá-las às possibilidades 

concretas de alguns ganhos financeiros advindos da atividade turística, notadamente, 

alicerçadas no sistema econômico em vigor. 

 As divisas do turismo poderão trazer recursos para a preservação do patrimônio 

histórico e cultural e o consequente incremento da atividade turística, pois mediante 

condições materiais concretas a cultura faz e se refaz. Se hoje temos uma realidade 

que impele a maioria a descartar tantas coisas sem entender as relações que se 

encontram no substrato, pois a sustentabilidade implica principalmente em 

compreender tais relações, respeitá-las, evitando o descuido e a falta de preservação, 

que demandará na insustentabilidade da vida no planeta. 
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Em sua tese “Do objeto ao sujeito: a função Política, Social e Econômica do Patrimônio 

Histórico”, Carvalho (2009, p. 15) defende os Encontros de Brasília e de Salvador, 

além do Programa de Recuperação de Cidades Históricas como marcos das ideias 

transformadoras. E acrescenta que: 

[...] cabe à comunidade a participação na salvaguarda do Patrimônio, 
como está previsto na Constituição Federal. Defende a contribuição 
do turismo para a preservação do patrimônio “ [...] a atividade turística 
bem planejada para evitar os seus impactos negativos, e elege, como 
referência da necessidade de turismo planejado [...]”. 

A valorização do legado histórico e cultural pode trazer ganhos significativos para o 

turismo e para a economia dos países que se aperceberem desta imperiosa questão, 

a exemplo da Itália, onde segundo Tretter (2011), na década de 90 o PIB do turismo 

apresentou uma das maiores receitas, após destinar recursos para restauro e demais 

investimentos na infraestrutura, destacando-se frente aos demais estados da 

Comunidade Europeia.  

O desenvolvimento da atividade turística, bem como da vida em plenitude, será 

resultado de processos mediados pela memória individual e coletiva. Para Le Goff 

(1992, p. 423), 

 [...] memória, como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 
graças às quais o homem atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas.  

Embora seguindo o raciocínio de Le Goff, a memória enquanto conjunto de ações 

psíquicas é um processo individual, o reconhecimento e valorização dos patrimônios 

dependem muito da memória coletiva. Desconhecemos ou esquecemos alguns 

aspectos do passado, devido à supervalorização de uns em detrimento de outros, 

porque a história é feita por todos, mas sob condições contraditórias e desiguais. A 

memória coletiva é instrumento imprescindível para processos de preservação, porém 

ela é mediada por relações de poder existentes nos grupos, que se processam sob 

diferentes aspectos. Embora para Halbwachs (2004, p.49), 

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as 
lembranças dos acontecimentos e das experiências que concernem 
ao maior número de seus membros que se resultam quer de sua 
própria vida, quer de suas relações com os grupos mais próximos, 
mais frequentemente em contado com eles. 
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Sendo importantes tanto as memórias  individuais, quanto coletivas, mediadas por 

processos psíquicos e relações de poder. Contudo, notadamente as relações de poder 

objetivam a concretização da legitimação de valores  condizentes com determinadas 

épocas, permitindo conjecturar que a inserção de bens considerados patrimônios em 

diferentes instâncias sinaliza seu valor, todavia, somente o conhecimento deste, de 

forma mais democrática que o consolida tanto na memória de indivíduos, quanto da 

coletividade.  

O turismo tem um papel importante no processo de construção do conhecimento de 

patrimônios destinados a visitação, em contrapartida a atividade turística tem no 

referido patrimônio um elemento agregador no percurso do seu desenvolvimento, 

pois, uma boa relação entre dois, pode contribuir para ambos. Obviamente não é 

possível afirmar que somente a boa relação com o patrimônio histórico e cultural seja 

suficiente para desenvolver o turismo, até porque a realidade aponta a necessidade 

de outros fatores. Entretanto, políticas públicas, ou a relação entre turismo e legados 

históricos e culturais, sensibilizadas para a valorização dos patrimônios podem 

contribuir para conciliar ganhos financeiros, beneficiando a preservação patrimonial. 

As políticas públicas correspondem a conhecimentos importantes que tem sido alvo 

de muitos estudos para os mais diferentes segmentos sociais e econômicos, dentre 

os quais, Souza (2006, s/p), destaca que existem diversas definições de políticas 

públicas. 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 
pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da 
política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e 
Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir 
feitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública 
é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 
através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 
(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer”.  A definição mais conhecida continua 
sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública 
implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por 
quê e que diferença faz (SOUZA, 2006, s/p). 

 Em uma revisão de trabalho acerca da temática aponta o que deveriam atender as 

políticas públicas voltadas ao turismo: 

Em princípio, a política pública de turismo deveria atender aos 
seguintes requisitos: a) definir os termos nos quais as operações 
turísticas devem funcionar; b) estabelecer códigos de conduta e de 
ética a serem respeitados pelos visitantes, fornecedores e 
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comunidade; c) facilitar o diálogo em torno de estratégias e objetivos 
específicos para uma destinação; d) promover uma pauta de 
discussões com agentes públicos e privados sobre o papel e as 
contribuições do setor e e) permitir a interface do turismo com outros 
setores econômicos (GOELDNER, RITCHIE, McINTOSH, 2002, apud, 
SOUZA; TINÔCO; LOPES, 2011, p. 616). 

O turismo no Brasil é muito recente e, mais recente ainda, são as políticas voltadas 

para o setor.  

A Política Nacional de Turismo: PNT 1996/1999 foi a primeira política 
voltada exclusivamente para o desenvolvimento da atividade turística 
no Brasil. O Programa Nacional de Municipalização do Turismo - 
PNMT desempenhou um papel fundamental na sensibilização das 
comunidades locais em relação à atividade turística. A partir deste 
Programa, iniciou-se um processo de mobilização das bases locais 
para a criação de ferramentas específicas para o desenvolvimento do 
turismo, capacitando os atores locais como agentes multiplicadores do 
processo (REMOALDO; LOURENÇO; DALONSO, 2011, p. 363). 

Na sequência, novas estratégias oficiais foram criadas com o intuito de promover 

avanços para o turismo. 

Plano Nacional de Turismo de 2003, criado a partir da constituição do 
Ministério do Turismo no Brasil, se configurou como uma estratégia 
oficial de conceber o turismo mediante uma abordagem regional. O 
PNT de 2007 veio reforçar a proposta de regionalização, através da 
intensificação das ações relacionadas com a mobilização nacional do 
Programa. (REMOALDO; LOURENÇO; DALONSO, 2011, p. 365).  

Vislumbrando a possibilidade do desenvolvimento do setor turístico conciliado com a 

preservação do patrimônio histórico e cultural, é possível pensar uma sociedade na 

qual, algumas atitudes venham a ser menosprezadas como a do excesso de 

consumo, enquanto outras passem a ser mais valorizadas como a preservação de 

atrativos históricos e culturais, dos naturais, do lazer e do ócio de forma equilibrada 

em prol de uma convivência mais respeitosa entre os diferentes grupos humanos, dos 

diversos lugares.   

Tais atitudes preconizarão rompimento, ou mudanças expressivas dentro do sistema 

capitalista, pois segundo Marx (1996, p. 133), “a produção capitalista só desenvolve a 

técnica e a combinação do processo de produção social ao minar simultaneamente 

as fontes de toda a riqueza: a terra e o trabalhador.” O processo de mudança dos 

padrões capitalistas, tais como a diminuição do consumo e das depredações em geral, 

minando recursos diversos, só se efetivaria em comunhão com outras ações, dentre 

as quais, as políticas de salvaguardas do patrimônio, tratadas a seguir. 
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1.3 Políticas de salvaguardas do patrimônio histórico e cultural tangível e as 

possibilidades para o desenvolvimento do turismo 

O patrimônio material é produzido pela humanidade, ou reconhecido, mediado pela 

cultura. Sua presença remonta à pré-história, expressos nos sítios arqueológicos, 

cavernas, sambaquis e diversos instrumentos usados neste período. Posteriormente, 

já no período histórico surgem registros escritos, documentos, com a expressiva 

expansão da produção de bens móveis e imóveis. Ambos os períodos históricos são 

alvos dos acervos de museus arquivados de diferentes maneiras, seguindo os 

avanços da museologia, que se preocupa em sensibilizar a população para a 

importância dos patrimônios, atraindo-os com temáticas variadas. 

Todos os bens de valor reconhecidos como possuidores de valor histórico e cultural 

tornam-se alvo de processos de preservação e valorização, ou de políticas de 

salvaguardas. Alguns passam a fazer parte das listas de bens a serem 

salvaguardados para que futuras gerações possam vir a conhecê-los. 

Contudo cabe lembrar que um bem de valor histórico e cultural para uma comunidade 

é um patrimônio histórico e cultural mesmo que não tenha sido reconhecido por 

qualquer órgão responsável, ou não faça parte de um museu, pois o que vale é a 

relação estabelecida entre o bem à sociedade ou o indivíduo possuidor do bem. Isto 

significa dizer que muitos patrimônios históricos e culturais mesmo sem ser alvo de 

proteção pelos órgãos competentes constituem-se de bens de valor para diferentes 

grupos. 

Há muitos exemplos relacionados às histórias individuais como livros, brinquedos, 

objetos pessoais significativos repletos de valor inclusive e principalmente afetivos, 

que fazem ter muito apreço, cuidado e que se guarda com muito cuidado para um dia 

quem sabe mostrar para os descendentes, ou para as novas gerações e traduzir um 

pouco do vivido pelos que os precederam. No nível coletivo vale a mesma premissa, 

muitos estádios de futebol, muitas edificações, muitos objetos, dentre tantos, são 

repletos de significado para muitas comunidades e significam patrimônios históricos e 

culturais de real valor e que podem ser preservados para as futuras gerações.  

É pertinente ressaltar que os patrimônios materiais também podem ser os ligados a 

paisagem natural, o que corresponde exatamente a uma das premissas conceituais 

da UNESCO (1972), preocupada com a preservação dos bens de valor, salienta: 



60 

 

(...) patrimônio natural estão cada vez mais ameaçados de destruição, 
não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas também 
pela evolução da vida social e econômica que as agrava através e 
fenômenos de alteração ou de destruição ainda mais importantes. 

Alguns patrimônios de real valor para diferentes comunidades, são alvos de 

preservação por organismos municipais, estaduais, nacionais e/ou internacional, 

alicerçados por políticas de salvaguardas. A história dos processos de salvaguarda 

em nível mundial tem marcada presença em meio a evolução Francesa em 1789. A 

criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO após a Segunda Guerra Mundial ampliou as políticas de proteção do 

patrimônio mundial da humanidade. Diversos princípios referentes aos processos de 

salvaguardas foram apresentados na "Convenção para a proteção dos bens culturais 

em caso de conflito armado – Convenção de Haia" (1954) e na "Convenção relativa à 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural" (1972). 

Tais avanços foram decorrentes, principalmente, da expansão do diálogo entre 

políticos e intelectuais sobre a temática, contudo há muito ainda por fazer motivando 

o desenvolvimento de políticas de inserção de mais atores sociais cientes da 

necessidade da valorização e preservação dos patrimônios históricos e culturais, 

dentro os quais alguns dos envolvidos com a atividade turística, pelos motivos já 

descritos anteriormente. 

Notadamente as ações voltadas para os processos de preservação de bens culturais 

é recente. Heinich (2011) conjectura que para alguns historiadores, a noção de 

monumento histórico surgiu na França, no entanto, foi na década de 80 ocorreu uma 

grande onda patrimonial, protegendo o patrimônio da violenta modernização industrial. 

Tal proteção demanda políticas de salvaguardas e estas compreendem estratégias e 

ações capazes de preservar os valores e bens de grupos variados, ou seja, visam à 

preservação dos patrimônios históricos e culturais materiais e imateriais para as 

futuras gerações. Tal preservação consiste desde permitir que diferentes legados 

possam existir, quanto assegurar que algumas práticas possam ser efetivadas 

cotidianamente. Tais políticas se processam dentro de contextos históricos 

contraditórios e desiguais. 

O avanço das políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural no Brasil parece 

inegável, principalmente por aquelas, referentes a alguns bens. Vale salientar que a 

assimilação das recomendações da Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, a Ciência e a Cultura (e entidades afins) pelos poderes estabelecidos tem 

se dado de maneira muito precoce no Brasil, se comparado com outros países-

membros dessa organização. Tal fato é comprovado porque antes de ser proclamada 

a "Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural" (1972), 

já havia sido instituída a figura jurídica do tombamento em nosso país, por meio do 

Decreto-Lei n. º 25 (1937), e estabelecido o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – SPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN. 

O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, 
nos níveis federal, estadual ou municipal. Os tombamentos federais 
são responsabilidade do IPHAN e começam pelo pedido de abertura 
do processo, por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública. 
O objetivo é preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, 
ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a 
destruição e/ou descaracterização de tais bens (IPHAN, 2014). 

Notadamente o decreto de tombamento foi contemporâneo da década de criação da 

Carta de Atenas em 1933, importante documento norteador de processos de 

preservação. Contudo no  caso brasileiro é possível observar também que já em 1808, 

com a chegada da Corte portuguesa ao Brasil se direciona a criação de lugares de 

memória como o caso da a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional, que acabariam 

reforçados como instrumentos da constituição da nacionalidade brasileira após a 

independência, quando, em 1838, foram instituídos o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o Arquivo Nacional, responsáveis, respectivamente, pela criação da 

História e manutenção da memória histórica nacional. 

Antes mesmo da criação do Serviço de Proteção Histórico e Artístico Nacional –

SPHAN, Mário de Andrade, seu mentor, fez um levantamento sobre as manifestações 

populares. Atores sociais comprometidos Mário de Andrade e Câmara Cascudo foram 

grandes defensores das tradições populares brasileiras, embora muitas vezes 

criticados pelas elites, mesmo que o efetivo reconhecimento das referidas 

manifestações tenha ocorrido somente em 2000. 

A atividade turística pode contribuir e muito com as políticas de salvaguardas, pois, 

reiteradas vezes percebe-se o valor de alguns patrimônios em virtude da sua 

visitação, não é possível valorizar o que não se conhece. Alguns atores do turismo 

percebendo isto, se colocando no mercado com uma postura política peculiar a 

aqueles que se preocupam com algumas questões bem pontuais trabalham em prol 
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da sua valorização. Cabe destacar que esta valorização traz benefícios inclusive 

financeiros, notadamente quando os legados são valorizados em nível mundial, 

inseridos na lista de Patrimônios da Humanidade pela UNESCO e utilizados de forma 

ética pela atividade turística. 

O impulso de “crescer o turismo “, especialmente em mercados 
emergentes, levou a um aumento no número de sítios naturais e 
culturais submetido à Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para inclusão em sua lista de 
patrimônios mundiais (WH) sítios do Patrimônio (UNESCO, 2009, 
apud, RYAN E SILVANTO, 2009, p. 291). 

Enfatizando a necessidade da utilização dos patrimônios mundiais inseridos na lista 

da UNESCO de forma ética, remete a Gramsci (1985, p. 167) que coloca que:  

Não pode existir associação permanente, com capacidade de 
desenvolvimento, que não seja sustentada por determinados 
princípios éticos, que a própria associação determina para seus 
componentes singulares, a fim de obter a compacticidade interna e a 
homogeneidade necessárias para alcançar o objetivo. 

Notadamente uma forma ética de utilização, consiste em preservar os referidos bens 

para as futuras gerações.  A França, um dos países desenvolvidos que mais recebem 

visitantes, teve em alguns momentos de sua história a preocupação em preservar 

seus legados, como por exemplo, após o advento da revolução francesa e mais 

organizadamente, segundo Heinich (2011) na década de 60 foi criado o serviço de 

inventário geral, preocupado em elencar o que deve o não ser salvaguardado.  

Na França, mais de 43 000 monumentos foram protegidos como parte 
dos " Monumentos Históricos " ("Monuments historiques") em 2007, e 
cerca de 140 estão "classificados" como tal a cada ano, [...]. Este 
fenómeno não é especificamente francês, claro, também não é 
especificamente europeu: no decorrer do século 20, a proteção dos 
"monumentos históricos" ou "patrimônio nacional" tem se revelado 
ainda mais de uma necessidade a nível internacional (HEINICH, 2011, 
p.120 - 121). 

A inserção de patrimônios históricos e culturais na lista da UNESCO tem significado 

expressivo para o turismo nos últimos tempos pois, segundo Ryan e Silvanto (2009, 

p. 291): 

[...] a designação tem evoluído ao longo do tempo a partir de uma 
medida técnica destinada exclusivamente a preservação em uma 
marca aclamados e amplamente respeitado que os países usam para 
atrair turistas do patrimônio, e que os turistas, por sua vez, selecionam 
os destinos que irão visitar. 

Há uma referência explícita da relação do turismo com sítios reconhecidos pela 

UNESCO como Patrimônios da Humanidade. As novas diretrizes de salvaguardas da 
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UNESCO apregoam a importante participação do turismo. “Inicialmente concebida 

como uma iniciativa de preservação para proteger a preciosidade natural e cultural 

patrimônio, a Lista do Património Mundial (WH) evoluiu para uma marca cobiçada e 

selo da aprovação ” (RYAN; SILVANTO, 2009, p. 291). 

Em 2016 o número de sítios históricos, ou de patrimônios históricos e culturais 

inscritos na lista da UNESCO era de 1031, sendo 802 culturais, 197 naturais e 32 

mistos, localizados em 153 Estados-partes (UNESCO, 2016). Até julho de 2012, 189 

Estados haviam ratificado a Convenção do Patrimônio Mundial. (UNESCO, 2014) 

Observando o ranking dos países que mais recebem turistas percebe-se que há uma 

relativa correlação com o número expressivo de patrimônios históricos inseridos na 

lista de Patrimônios da Humanidade, pois a UNESCO (2016) aponta  a Itália como o 

país com maior número, seguida pela China, Espanha e a França. 

Por sua vez o Estados Unidos é muito bem cotado no ranking dos países mais 

visitados, possuindo 23 patrimônios inseridos na lista da UNESCO, apesar de seus 

atrativos concentrarem-se mais no entretenimento, bem como suas receitas do 

turismo resultarem em grande parte de seus avanços tecnológicos e embasamento 

ideológico que promove sobremaneira a comercialização dos bens de consumo em 

larga escala. 

Salienta-se que somente os países que assinaram a Convenção do Património 

Mundial, prometendo proteger seu patrimônio natural e cultural, podem apresentar 

propostas de nomeação para propriedades nos seus territórios a serem considerados 

para inclusão na Lista do Património Mundial da UNESCO 
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Figura 02: Localização espacial dos Patrimônios Mundiais 

   

Fonte: UNESCO, 2016. 

Para ter um bem reconhecido pela UNESCO, como Patrimônio da Humanidade é 

preciso atender a pelo menos um, dos dez critérios estabelecidos pela referida 

instituição. Segundo a UNESCO (2017), os critérios seleção para um bem se tornar  

Patrimônio da Humanidade são:  

I 

Para representar uma obra-prima do genio criativo humano; 

(Ii) 

Exibir um importante intercâmbio de valores humanos, ao longo de um 
período de tempo ou dentro de uma área cultural do mundo, sobre 
desenvolvimentos em arquitetura ou tecnologia, artes monumentais, 
urbanismo ou design paisagístico; 

(Iii) 

Ter um testemunho único ou pelo menos excepcional de uma tradição 
cultural ou de uma civilização viva ou que tenha desaparecido; 

(Iv) 

Para ser um excelente exemplo de um tipo de conjunto arquitetônico 
ou tecnológico ou paisagem que ilustra (a) estágio (s) significativo (s) 
na história humana; 

(V) 

Para ser um excelente exemplo de um assentamento humano 
tradicional, uso da terra ou uso do mar que é representativo de uma 
cultura (ou culturas), ou interação humana com o meio ambiente, 
especialmente quando se tornou vulnerável sob o impacto de 
mudanças irreversíveis; 
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(Vi) 

Para estar diretamente ou tangivelmente associado a eventos ou 
tradições vivas, com idéias ou com crenças, com obras artísticas e 
literárias de extraordinária importância universal. (O Comité considera 
que este critério deve de preferência ser usado em conjunto com 
outros critérios); 

(Vii) 

Para conter fenômenos naturais superlativos ou áreas de excepcional 
beleza natural e importância estética; 

(Viii) 

Para ser exemplos excepcionais que representam os principais 
estágios da história da Terra, incluindo o registro da vida, processos 
geológicos significativos em curso no desenvolvimento de formas de 
relevo, ou características geomórficas ou fisiográficas significativas; 

(Ix) 

Para ser exemplos excepcionais que representam importantes 
processos ecológicos e biológicos em curso na evolução e 
desenvolvimento de ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros 
e marinhos e comunidades de plantas e animais; 

(X) 

Para conter os habitats naturais mais importantes e significativos para 
a conservação in situ da diversidade biológica, incluindo aqueles que 
contenham espécies ameaçadas de excelente valor universal do ponto 
de vista da ciência ou da conservação. 

Percebe-se um interesse de muitos países para atender aos referidos critérios, 

observados na correspondência entre o aumento de patrimônios registrados na lista 

da UNESCO, exemplificado pela China que registrou um total de 19 somente nesta 

última década, corroborando com  a abertura econômica iniciada no final da década 

de 70.   

A constatação da busca da China pelo reconhecimento de seus patrimônios, coincide 

com o crescimento acentuado da sua colocação de um dos países mais visitados e 

também bem qualificado em receitas, pois, tanto a China como um todo, bem como, 

especificamente por Macau e Hong Kong descritos de forma privilegiada pela OMT 

(2015), possuidoras expressivos patrimônios. 

Corrobora para elucidar a relação entre valorização do patrimônio cultural e turismo a 

inserção do Japão entre os dez países mais visitados, pois de acordo o relatório final 

do Fórum Econômico Mundial – FEM (2015), um dos quesitos que o fez subir de 

posição foi a segurança oferecida neste país. Mas outros fatores também colaboraram 

como a infraestrutura da malha ferroviária, a hospitalidade e o treinamento aos 

funcionários ligados aos setores de viagem e turismo. Também, a abundância do 
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aspecto cultural e os recursos naturais preservados e valorizados pelo turismo, 

salientando-se os muitos locais inseridos como Patrimônio Mundial da Unesco. 

Há outros bens de valor históricos em todos os países citados que não se encontram 

na lista de Patrimônios da Humanidade, contudo são reconhecidos nacionalmente, 

bem como preservados e inclusive muito visitados por turistas a exemplo da Torre 

Eiffel, que apesar de seu significado cultural e observada relação de valor não se 

encontra na lista de patrimônios mundiais, porém é valorizada e preservada por 

franceses e estrangeiros. Em contrapartida o Brasil possui 20 patrimônios tangíveis 

inseridos da lista da UNESCO, muitos deles desconhecidos pela a maioria dos 

brasileiros, subutilizados pela atividade turística e com grande dificuldade para 

preservá-los.  

 

1.3.1 Patrimônios brasileiros, tangíveis, inseridos na lista de patrimônios mundiais 

pela UNESCO2 

Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM) 

O complexo contempla os legados do início da ocupação humana na região 

amazônica. Constituem o complexo diversas reservas denominadas de: Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Jaú; Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá; Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã e Parque Nacional 

Anavilhanas. 

Por não ter sofrido ocupação humana permanente, como a presença 
impactante de garimpeiros ou madeireiros, o ecossistema mantém 
integralmente suas características originais. Dentro do parque existem 
cerca de 160 famílias de ribeirinhos, que vivem da pesca, das roças 
de mandioca e da coleta de frutas e cipó. Morando ali há muitas 
gerações, eles são profundos conhecedores da região. (IPHAN, 2016) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Jaú 

 

O Parque Nacional do Jaú, sítio do Patrimônio Natural Mundial da UNESCO, situa-se 

no Estado do Amazonas, a 220 km de Manaus. É o maior parque nacional do Brasil e 

o maior parque do mundo em floresta tropical úmida e intacta. O nome Jaú, oriundo 

                                                 
2 Textos produzidos, baseados nas informações disponibilizadas pelo IPHAN. 



67 

 

do Tupi (ya´ú), denomina um dos maiores peixes brasileiros e também o rio que banha 

o Parque. Segue-se abaixo a imagem de uma área inundável do local: 

Figura 03: Parque Nacional do Jaú 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

A reserva foi criada em 1996 pelo Governo do Amazonas, [...] “O nome Mamirauá 

vem do lago localizado no coração da reserva e o significado mais aceito é filhote de 

peixe-boi.” (IPHAN, 2016) 

Antes de ser uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá foi definida 

como uma Estação Ecológica, a partir de solicitação feita em 1985 pelo pesquisador 

José Márcio Ayres para a então Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da 

República. (IPHAN, 2016) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã 

A reserva foi instituída por decreto estadual em 4 de agosto de 1998. Administrada 

pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, a área é uma das maiores 

protegidas em floresta tropical na América do Sul.  (IPHAN, 2016). 

Parque Nacional Anavilhanas 
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O parque foi criado com o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhas e 

suas diversas formações florestais, além de estimular a produção de conhecimento 

por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com 

base em ações de educação ambiental e turismo sustentável (IPHAN, 2016). 

A área, administrada pelo Instituto Chico Mendes para Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), apresenta formações florestais diversas, como floresta 

ombrófila densa, igapó, campinarana, caatinga-gapó e chavascal, além de 

ecossistemas fluviais e lacustres (IPHAN, 2016). 

O Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM) completou sua entrada para 

a lista de Patrimônios da Humanidade em 2003. Inicialmente foi reconhecido o Parque 

Nacional do Jaú em 2000, seguido pela Reserva do Mamirauá, Amanã, Anavilhanas 

em 2003. 

 

Ouro Preto  

Ouro Preto, antiga capital das Minas Gerais, tem sua origem na descoberta e 

exploração do ouro. Fundada em 1698, a história da cidade está ligada à Inconfidência 

Mineira, movimento pró-Independência do Brasil. A localidade caracteriza-se dentre 

outras coisas, pelo traçado urbano que acompanha a topografia da região, como 

pode-se observar na imagem a seguir 
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Figura 04: Ouro Preto 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

Ouro Preto entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1980.  

 

Olinda  

O centro histórico de Olinda conserva o traçado urbano e a paisagem da vila fundada 

em 1535, por Duarte Coelho Pereira, quando os portugueses iniciaram a ocupação do 

Brasil. 

Além do aspecto arquitetônico conservado da região, a paisagem conta com um 

considerável volume de vegetação e a presença do mar, garantindo aspectos típicos 

do local. 
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Figura 05: Olinda 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

Olinda entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1982. 

 

São Miguel das Missões  

As Missões Jesuítas Guaranis consistem num sistema de bens culturais do Brasil e 

da Argentina, compõem-se de um conjunto de cinco remanescentes dos povoados 

implantados em território originalmente ocupado por indígenas, durante o processo de 

evangelização promovido pela Companhia de Jesus nas colônias da coroa espanhola 

na América, durante os séculos XVII e XVIII.  

Legado da presença dos jesuítas liderados por Ignácio de Loyola, interessados em 

catequizar os índios da América do Sul. Tais ruinas foram inscritas na Lista do 

Patrimônio Mundial em dezembro de 1983, fruto da ocupação sistematizada do 

território e das relações culturais que se estabeleceram entre os povos nativos, 

principalmente do grupo étnico guarani, e missionários jesuítas europeus. No Brasil 

estão localizadas as ruínas de São Miguel Arcanjo, mais conhecido como São Miguel 

das Missões. 
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Figura 06: São Miguel das Missões 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

Os remanescentes do antigo povo de São Miguel Arcanjo localizam-se no município 

de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, em antiga região espanhola, a 

Província Jesuítica do Paraguai. 

São Miguel das Missões entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1983. 

 

Centro Histórico de Salvador  

Fundada por Thomé de Souza em 1549, Salvador situa-se entre o mar e as colinas 

da Baía de Todos os Santos. Sua organização assemelha-se às cidades do Porto e 

Lisboa, com forte caráter defensivo, próprio ao século XVII. Ao nível do mar, a Cidade 

Baixa forma uma estreita faixa entre o litoral e uma escarpa, delimitando a Cidade 

Alta. 
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Figura 07: Centro Histórico de Salvador 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

De acordo com IPHAN (2017), a cidade que foi a primeira capital do Brasil dispõe de 

uma topografia singular na qual se destacam os conjuntos monumentais da 

arquitetura civil, religiosa e militar. 

Salvador entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1985. 

 

Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG) 

O Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, localiza-se em Congonhas (MG), ‘[...] foi 

construído na segunda metade do século XVIII e representa uma das obras-primas 

do barroco mundial. Inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes pelo Iphan, em 1939, 

o bem foi reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco em 6 de dezembro de 

1985” (IPHAN, 2016). 

 

 

 

 



73 

 

Figura 08: Santuário de Bom Jesus de Matosinhos 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

As 66 esculturas de madeira policromada em tamanho natural, abrigadas nas seis 

capelas que reúnem os sete grupos de Passos da Paixão de Cristo, compõem um dos 

mais completos grupos escultóricos de imagens sacras no mundo, sendo, sem dúvida, 

uma das obras-primas de Francisco Antônio Lisboa, o Aleijadinho, que deixou para a 

humanidade uma obra de grande expressão e originalidade (IPHAN, 2016). 

O Santuário entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1985. 

 

Parque Nacional do Iguaçu  

Local de paragens habitadas pelos povos Guarani, os primeiros homens brancos que 

contemplaram as Cataratas do Iguaçu - água grande, em Guarani, foram os 

expedicionários comandados por Cabeza de Vaca, conquistador espanhol e 

governador da Colônia do Prata, que as chamou de Saltos de Santa Maria. 

A área que é considerada a maior reserva de floresta pluvial subtropical do mundo, 

possui valor ambiental e beleza inigualáveis. Sua flora e fauna são bastante 

diversificadas, embora consideravelmente ameaçadas por práticas como a 

exploração do solo no entorno da área do Parque e a ação de caçadores. (IPHAN, 

2017.) 
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Figura 09: Parque Nacional do Iguaçu 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

O Parque Nacional do Iguaçu entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 

1986. 

 

Brasília  

Brasília concretizou o pensamento urbanístico internacional dos anos 50 e traduziu os 

princípios da Carta de Atenas de 1933, projetada por Lucio Costa e Oscar Niemeyer. 

Pensada anteriormente por muitos atores da história como José Bonifácio de Andrada 

e Silva, que propôs a criação de uma nova capital no interior do país, designando a 

Comissão Cruls para definir sua localização 
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Figura 10: Brasília 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

Brasília entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1987. 

 

Parque Nacional Serra da Capivara  

Expoente arqueológico o Parque Nacional Serra da Capivara, no Município de São 

Raimundo Nonato, sudeste do Piauí, foi criado em 1979. Seu objetivo é preservar 

vestígios arqueológicos do que seria a mais remota ocupação humana da América do 

Sul, há cerca de 60 mil anos.  

Um dos locais no qual foram encontrados tais vestígios foi no Sítio Arqueológico 

Boqueirão da Pedra Furada, como ilustra a imagem a seguir: 
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Figura 11: Pedra Furada 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

Parque Nacional da Serra da Capivara entrou para a lista de Patrimônios da 

Humanidade em 1991. 

 

Centro Histórico de São Luís  

São Luís, centro histórico inscrito na Lista do Patrimônio Mundial, tombado pelo 

governo federal em 1955, teve seu início como um pequeno povoado luso-espanhol, 

em 1531, passando para o domínio francês em 1612 e sendo retomados pelos 

colonizadores portugueses três anos depois.  
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Figura 12: Centro Histórico de São Luís 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

Permaneceu assim por volta de três décadas, quando, sob o comando de Maurício de 

Nassau, foi colonizada pelos holandeses de 1641 a 1644. 

São Luiz do Maranhão entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1997. 

 

Centro Histórico de Diamantina (MG) 

Em fins do século XVII, animados pela descoberta do ouro, bandeirantes e 

aventureiros embrenhavam-se cada vez mais pelo interior do Brasil. Nos primeiros 

anos do século XVIII, uma bandeira partiu da região de Serro Frio seguindo o curso 

do Rio Jequitinhonha. Ao encontrar grande quantidade do minério, estabeleceu-se 

às margens do córrego do Tijuco, fundando arraial do mesmo nome, mais tarde a 

cidade de Diamantina. 
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Figura 13: Centro Histórico de Diamantina 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

 

Porém, não foi a mineração de ouro e sim a descoberta de diamantes que marcou a 

história de Diamantina e fez com que esta se diferenciasse das outras cidades 

mineradoras. 

Diamantina entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 1999. 

 

Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS) 

O Pantanal é resultado da separação do oceano há milhões de anos, formando o que 

se pode chamar de mar interior. 

Inserido na Lista do Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera em 2000, o 

Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, que compreende o Parque Nacional do 

Pantanal e as Reservas Particulares de Proteção Natural de Acurizal, Penha e 

Dorochê, constitui o maior sistema inundado contínuo de água doce do mundo e um 

dos ecossistemas mais ricos em vida silvestre. O Pantanal foi reconhecido em virtude 

da paisagem que, formada por ecossistemas particulares e tipicamente regionais, 

constitui uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. 

(IPHAN, 2016). 
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Figura 14: Área protegida do Pantanal 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

Seu bioma se constitui de uma savana estépica de aproximadamente 200 mil 

quilômetros quadrados de extensão e alagada em sua maior parte.  O Pantanal 

abrange os estados do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, o norte do Paraguai e 

o leste da Bolívia. 

O complexo entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 2000. 

 

Costa do Descobrimento  

A área denominada Costa do Descobrimento - Reserva da Mata Atlântica foi 

declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO devido ao seu excepcional valor do 

ponto de vista da ciência e da preservação de ecossistema de interesse universal.  
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Figura 15: Costa do Descobrimento 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

A Costa do Descobrimento entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 

1999. 

 

Reservas da Mata Atlântica  

Depois de 500 anos de ocupação pelo colonizador, apenas uma área de 7% da Mata 

Atlântica ainda permanece de pé. A maioria desses remanescentes florestais ocorre 

de modo descontínuo, sendo que a grande exceção de mata continuada constitui as 

reservas que vão da Serra da Juréia, em São Paulo, até à Ilha do Mel, no Paraná. 

Em termos de biodiversidade a Mata Atlântica assemelha-se à Amazônia, conferindo 

às áreas cobertas por essa floresta imenso valor ambiental. 
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Figura 16: Mata Atlântica. 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

A reserva da Mata Atlântica entrou para a lista de reserva da biosfera em 1991, e foi 

declarada como patrimônio natural mundial em 1999. 

 

Reservas do Cerrado  

O Parque Nacional das Emas e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 

localizados no Estado de Goiás, abrigam fauna e flora típicas do Cerrado brasileiro. 
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Figura 17: Reservas do Cerrado 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

Os parques foram declarados patrimônio mundial natural pela UNESCO em 2000. 

 

Centro Histórico de Goiás  

A cidade de Goiás teve origem no Arraial de Santana, às margens do rio Vermelho, 

onde o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera, localizou grandes 

jazidas de ouro. 
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Figura 18: Centro Histórico de Goiás 

 
 Fonte: IPHAN, 2017. 

O Centro histórico de Goiás entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 

2001. 

 

Ilhas Atlânticas  

O arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é formado pelo topo das 

montanhas de uma cordilheira vulcânica e tem sua base a cerca de 4 mil metros de 

profundidade. Ocupa área de aproximadamente 26 quilômetros quadrados, com 21 

ilhas, rochedos e ilhotas. 
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Figura 19: Fernando de Noronha 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

Fernão de Noronha e Atol das Rocas foram declarados patrimônio natural mundial em 

2001. 

 

Praça de São Francisco em São Cristóvão  

Localizado no município de São Cristóvão (SE), o conjunto arquitetônico da Praça São 

Francisco é um dos mais expressivos remanescentes das edificações coloniais 

relacionadas à Ordem Franciscana da Igreja Católica. O sítio abrange um convento 

com uma composição dinâmica própria, em função da monumentalidade do adro e do 

cruzeiro e da ruptura com a ideia de equilíbrio e simetria comuns a outros conventos 

franciscanos, remetendo claramente às disposições da Lei IX das Ordenações 

Filipinas. Esse aspecto faz da Praça São Francisco um caso peculiar no processo de 

ocupação do território brasileiro. 

O monumento demonstra de forma singular a fusão das influências das legislações e 

práticas urbanísticas espanholas e portuguesas na formação de núcleos urbanos 

coloniais. Desta forma, a autenticidade da Praça São Francisco está explícita em seu 

desenho, entorno, técnicas, uso, função, contexto histórico e cultural. 
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Figura 20: Praça de São Francisco 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

A Praça São Francisco entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade em 2010. 

 

Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar 

A paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro é única no mundo, apresentando a 

harmonia entre a paisagem natural e a intervenção do homem, denotando o uso e as 

práticas em seu espaço e suas manifestações culturais, tornando a cidade 

internacionalmente conhecido. 
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Figura 21: Rio de Janeiro 

 
Fonte: IPHAN, 2017. 

A inscrição do Rio de Janeiro na categoria de paisagem cultural, por seu valor 

universal excepcional, foi uma etapa determinante para consolidar as ações de 

proteção e preservação de uma interação única entre a cultura e a natureza, em uma 

metrópole tão ocupada (IPHAN, 2017). 

 

Conjunto Moderno da Pampulha - Belo Horizonte (MG) 

O Conjunto Moderno da Pampulha, situado em uma das regiões mais tradicionais de 

Belo Horizonte (MG), recebeu o título de Patrimônio Mundial durante a 40ª Reunião 

do Comitê do Patrimônio Mundial, que aconteceu em Istambul (Turquia), no dia 16 de 

julho de 2016. A Pampulha é o primeiro bem cultural a receber o título de Paisagem 

Cultural do Patrimônio Moderno. O Iphan tombou todo o Conjunto, em 1997. Para a 

UNESCO, representa uma obra-prima do gênio criativo humano, e o próprio Oscar 

Niemeyer o considerou uma de suas obras mais importantes. (IPHAN, 2016). 

Fazem parte do complexo da Pampulha a Igreja São Francisco de Assis, o Cassino 

da Pampulha, a Casa do Baile e o Iate Golfe Clube. 
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Figura 22: Conjunto Moderno de Pampulha 

  
Fonte: IPHAN, 2017. 

A Pampulha é o último patrimônio brasileiro a entrar para a lista da UNESCO, como 

foi citado no início deste capítulo havia a intenção de inserir na referida lista o Porto 

do Valongo do Rio de Janeiro, todavia ainda não foi ratificado. 

 

1.3.2 Patrimônios brasileiros, intangíveis, inseridos na lista de patrimônios mundiais 

O Brasil possui um número pequeno de patrimônios culturais imateriais na lista da 

UNESCO, inseridos recentemente, são eles:  

- Samba de roda do Recôncavo Baiano 

É uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva das mais importantes e 

significativas da cultura brasileira. Exerceu influência no samba carioca e, até hoje, é 

uma das referências do samba nacional. O Samba de Roda no Recôncavo Baiano foi 

inscrito do Livro de Registro das Formas de Expressão, em 2004. [...] Em 2005, a 

Unesco reconheceu esse bem imaterial como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade, o que motivou o Centro Cultural Cartola a analisar os variados estilos 

de samba no Rio de Janeiro, originários das reuniões musicais em casa de Tia Ciata, 

no Estácio, nas escolas de samba, blocos, morros, ruas e quintais.  (IPHAN, 2016). 

- Arte Kusiwa 

A arte Kusiwa é um sistema de representação gráfico próprio dos povos indígenas 

Wajãpi, do Amapá, que sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir 
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sobre o universo. Como patrimônio imaterial, a Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte 

Gráfica Wajãpi foi inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 

2002. No ano seguinte, recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial 

da Humanidade (IPHAN, 2016). 

- Frevo 

O Frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética densamente 

enraizada em Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco. Surgiu no final do século 

19, em um momento de transição e efervescência social, como expressão das classes 

populares na configuração dos espaços públicos e das relações sociais nessas 

cidades. Inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 2007, este gênero 

musical urbano surgiu no final do século 19, no carnaval, em um momento de transição 

e efervescência social como uma forma de expressão das classes populares na 

configuração dos espaços públicos e das relações sociais nessas cidades. No ano de 

2012, o Frevo: expressão artística do Carnaval de Recife foi inscrito na Lista 

Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco (IPHAN, 

2016). 

- Círio de Nossa Senhora de Nazaré 

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é uma celebração religiosa [...] Instituída em 

1793, é uma celebração constituída por vários rituais de devoção religiosa e 

expressões culturais, cujo clímax ocorre na procissão do Círio, no segundo domingo 

de outubro. [...] Essa celebração foi inscrita na Lista Representativa do Patrimônio 

Cultural da Humanidade da Unesco, em dezembro de 2013, durante a 8a. seção do 

Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, realizada em 

Baku (capital do Azerbaijão) (IPHAN, 2016). 

- Roda de Capoeira 

A Roda de Capoeira - inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 

2008 - é um elemento estruturante de uma manifestação cultural, espaço e tempo, 

onde se expressam simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os 

golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana - notadamente 

banto - recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, a roda de capoeira congrega 

cantigas e movimentos que expressam uma visão de mundo, uma hierarquia e um 

código de ética que são compartilhados pelo grupo. Na roda de capoeira se batizam 
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os iniciantes, se formam e se consagram os grandes mestres, se transmitem e se 

reiteram práticas e valores afro-brasileiros. [...] A 9ª Sessão do Comitê 

Intergovernamental para a Salvaguarda aprovou, em novembro de 2014, em Paris, a 

Roda de Capoeira, um dos símbolos do Brasil mais reconhecidos internacionalmente, 

como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 

Dos vinte patrimônios materiais brasileiros inscritos na lista de Patrimônios da 

Humanidade, três localizam-se nas três capitais que o Brasil teve ao longo de sua 

história, a primeira Salvador na Bahia possuidora de um vasto legado do qual foi 

reconhecido como Patrimônio da Humanidade o seu centro histórico em 1985, a 

segunda foi o Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, teve seu patrimônio natural 

reconhecido bem recentemente considerando como relevante mundialmente as 

paisagens cariocas entre a montanha e o mar em 2012.  

Em 21 de setembro de 2015, no Seminário Cultura e Desenvolvimento, na cidade do 

Rio de Janeiro, foi entregue a Sra. Secretária Geral da Unesco Irena Bokova o dossiê 

da candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade (IPHAN, 2016).  Um 

antigo porto que recebeu cerca de um milhão de escravos como patrimônio da 

diáspora africana. Ratificada a inserção da terceira e atual capital brasileira como 

Patrimônio da Humanidade em 1987 enaltecendo o plano piloto de Brasília, obra de 

Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer.  

O tombamento em nível nacional do conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico 

do Centro Histórico de Salvador ocorreu em 1984 e em 5 de dezembro do ano 

seguinte ocorreu oficialmente sua inscrição na Lista do Patrimônio Mundial pela 

UNESCO. A inserção do Rio de Janeiro na lista de patrimônios mundiais ocorreu sob 

a categoria de paisagem cultural. A partir de 1992, o conceito de paisagem cultural foi 

adotado pela UNESCO e incorporado como uma nova tipologia de reconhecimento 

dos bens culturais. No entanto, antes da inserção do Rio de Janeiro, os sítios 

relacionados mundialmente na categoria de paisagens pertenciam as áreas rurais, 

sistemas agrícolas tradicionais, jardins históricos e outros locais reconhecidamente 

simbólicos. 

 Ratificou-se em 1º de julho de 2012 a cidade do Rio de Janeiro como a primeira área 

urbana no mundo a ter reconhecido o valor universal da sua paisagem urbana. 

Curiosamente o conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília, construído a partir do 
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Plano Piloto de Lucio Costa, foi inscrito no Livro de Tombo Histórico pelo IPHAN em 

14 de março de 1990, contudo, sua inclusão na Lista do Patrimônio Mundial já havia 

ocorrido em 11 de dezembro de 1987 (IPHAN, 2014). 

Observando as políticas de salvaguardas dos patrimônios, bem como as formas para 

promover a utilização dos referidos bens pela atividade turística brasileira percebe-se 

entraves e limitações em alguns lugares. Lembrando que as estratégias de 

valorização e consequente preservação se constituem numa marca, como disse Ryan, 

desejada por muitos para a promoção do turismo internacionalmente. 

Síntese do Capítulo 

Nesta primeira parte do trabalho conclui-se que há um panorama que aponta que a 

atividade turística, apesar das suas contradições, é um elemento atenuante dos 

problemas econômicos de muitos países. Todavia, embora existam países bem 

colocados no ranking do turismo internacional, outros ainda estão muito distantes de 

uma boa colocação. 

Nem todos os locais do planeta encontram-se na mesma fase de desenvolvimento do, 

face à realidade desigual entre os povos. Contudo o turismo vem se apresentando 

como marco importante da economia mundial, principalmente de países, ou 

destinações que mais recebem, suscitando ótimas perspectivas para os locais mais 

bem preparados para a visitação. A Europa continua consagrada como local de 

preferência dos turistas mundiais, notadamente tendo em seu patrimônio histórico e 

cultural o principal interesse das demandas turísticas que para lá se deslocam.  

Com relação aos números da economia do turismo brasileiro, nota-se ainda uma 

expressiva desvantagem no tocante às receitas, no comparativo com a atividade 

turística mundial, o que indica a necessidade de ajustes capazes de se traduzir em 

avanços para o setor. Alguns espaços são desconsiderados pelo turismo no Brasil, 

tratando-se muitas vezes curiosamente de locais possuidores de vastos legados como 

atrativos muito significativos chancelados por organismos internacionais como a 

UNESCO e negligenciados por atores relacionados à atividade turística. 

Muitos locais do Brasil existem legados culturais importantes para diferentes grupos 

e se constituem em patrimônios históricos e culturais, alguns deles já reconhecidos 

pela UNESCO como Patrimônios da Humanidade, podendo constituir-se em fortes 

atrativos para o turismo. Todavia muitos destes legados são desconhecidos pela 
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maioria dos brasileiros e menosprezados por muitos atores sociais do turismo.  O 

patrimônio histórico e cultural é fundamental para a atividade turística, mas é ainda 

mais importante para a comunidade que mantém relação de valor para com ele, pois, 

à medida que ela preserva e valoriza seu legado histórico, reconhece-se através de 

suas práticas e saberes, amplia a noção de autoestima e cidadania de seus 

participantes, e estimula a qualidade de vida nas destinações, garantido às futuras 

gerações o acesso aos bens desfrutados no presente pelos moradores e visitantes. 

Notadamente, a tese do turismo na relação aos patrimônios aponta que a valorização 

do legado histórico e cultural pode trazer ganhos significativos tanto para a atividade 

em questão, quanto para a economia dos países que assim se aperceberem desta 

questão, a exemplo de alguns países europeus onde ocorre um destaque do PIB do 

turístico, possibilitando destinar recursos para restauros e demais investimentos na 

infraestrutura.  

O desenvolvimento da atividade turística, da valorização de determinados legados 

culturais, bem como da vida em plenitude, será resultado de processos mediados por 

memórias individuais, mas principalmente coletivas. O reconhecimento e valorização 

dos patrimônios dependem muito da memória coletiva. Desconhecemos ou 

esquecemos alguns aspectos do passado, devido à supervalorização de uns em 

detrimento de outros, porque a história é feita por todos os homens, mas mediante 

condições contraditórias e desiguais. A memória coletiva é instrumento imprescindível 

para processos de preservação, porém ela é mediada por relações de poder existente 

nos grupos, que se processam sob diferentes aspectos.  

Certamente não é possível afirmar que somente a boa relação com o patrimônio 

histórico e cultural seja suficiente para desenvolver o turismo, até porque a realidade 

aponta a necessidade de outros fatores. Entretanto, práticas de turismo sensibilizadas 

para a valorização dos patrimônios podem contribuir com um desenvolvimento que 

concilie ganhos financeiros com a salvaguarda e proteção dos referidos bens das 

destinações turísticas. 

 As formas de utilização do patrimônio histórico e cultural correspondem a 

conhecimentos importantes que têm sido alvo de muitos estudos para os mais 

diferentes segmentos sociais e econômicos. Há possibilidade inclusive de coexistir 

ações do turismo e de salvaguarda dos patrimônios históricos e culturais. A atividade 

turística pode contribuir e muito com as políticas de salvaguardas dos legados 
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culturais, pois reiteradas vezes percebe-se o valor de alguns patrimônios em virtude 

da sua visitação, não sendo possível valorizar o que não se conhece. Alguns atores 

do turismo percebendo isto, bem como se colocando no mercado com uma postura 

política peculiar a aqueles que se preocupam com algumas questões bem pontuais 

trabalham em prol da sua valorização. Contudo esta valorização traz benefícios 

inclusive financeiros, notadamente quando os legados são valorizados em nível 

mundial, inseridos na lista de Patrimônios da Humanidade pela UNESCO e utilizados 

de forma ética pela atividade turística. 

Ao observar as práticas para promover a utilização dos referidos bens pela atividade 

turística brasileira percebe-se entraves e limitações, assim como nas formas de 

valorização e consequente preservação dos patrimônios que se constituem numa 

marca desejada por muitas destinações, para promover o turismo internacionalmente. 

Possivelmente, a valorização e o aproveitamento do patrimônio histórico e cultural 

pelo turismo no Brasil necessitam da sistematização, bem como de novos 

instrumentais teórico-metodológicos relacionados as pesquisas sobre a relação da 

atividade turística com o referido bem. Contudo são demandadas mais investigações 

a serem processadas em outros trabalhos, inclusive nos próximos capítulos deste 

trabalho pretende-se apresentar algumas delas. 
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CAPÍTULO 2 

Análise da utilização do patrimônio cultural reconhecido pela UNESCO em 

Brasília 

Brasília é a terceira capital política do Brasil, construída na década de 60 no governo 

de Juscelino Kubitschek de Oliveira, fruto de diferentes demandas geopolíticas, 

consolidou a interiorização do Brasil. O desejo de consolidação desta obra vem desde 

o Império, defendida por importantes atores da época como José Bonifácio. 

Na década de 80 a UNESCO reconheceu o plano piloto de Brasília como Patrimônio 

da Humanidade devido a sua excepcionalidade. O referido legado é obra dos 

arquitetos Lucio Costa, responsável pelo plano urbanístico e Oscar Niemeyer pelos 

edifícios. Ambos seguidores de Le Corbusier, esboçaram no projeto de Brasília a 

expressão modernista do século XX.  

Trata-se de um dos mais importantes legados urbanístico e arquitetônico brasileiro, 

repleto de críticas desde a sua implantação. Diferentes intelectuais dedicaram-se a 

tecer críticas à sua construção. Entretanto, o plano urbanístico se constitui num 

modelo que segue preceitos da Carta de Atenas, preconizando uma cidade com mais 

qualidade para seus moradores. 

Apesar da sua importância histórica e reconhecimento internacional por parte da 

UNESCO, Brasília não possui expressivo destaque no cenário turístico internacional, 

tampouco nacional. Seus índices de demanda turística são modestos, seu patrimônio 

histórico e cultural é muito pouco divulgado pelos atores sociais do setor do turismo. 

Nem mesmo internamente, é socializada eficazmente a relevância de Brasília como 

legado cultural de significado para as futuras gerações. 

A partir deste contexto, este capítulo tem por objetivo principal analisar as formas de 

utilização do patrimônio histórico e cultural de Brasília/BR reconhecido pela UNESCO, 

pela atividade turística. O desenvolvimento deste estudo se deu pautado em fontes 

secundárias provenientes das publicações sobre o patrimônio histórico e cultural de 

Brasília, bem como de seu turismo, complementadas pelas fontes primárias que 

resultam de diferentes visitações ao referido destino, bem como de entrevistas 

realizadas com alguns atores sociais, que propiciam a constatação acerca da forma 

como o referido patrimônio tem sido subutilizado pela atividade turística. 
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O capítulo segue estruturado apresentando na sequência, a contextualização de 

alguns aspectos da Geo-história de Brasília; descreve a Brasília de Niemeyer e de 

muitos outros trabalhadores; apresenta Brasília como Patrimônio da Humanidade; 

caracteriza os patrimônios tombados individualmente, inseridos no Plano Piloto; e as 

principais estratégias de turistificação, ou de utilização para fim turístico, do patrimônio 

reconhecido pela UNESCO em Brasília. 

 

2.1 Contextualização de alguns aspectos da Geo-história de Brasília 

Brasília está localizada no planalto central brasileiro, na região centro-oeste, cujo 

clima preponderante, corresponde ao semiárido, a vegetação característica refere-se 

ao cerrado importante ecossistema. A extensão territorial de Brasília segundo o IBGE 

(2015) é de 5.779,999 km² e sua população é de 2.570.160. 

Mapa 01: Localização de Brasília 

 
Fonte: Produzido pela autora com base no Google Maps e Turismo Brasil, 2017. 
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Figura 23: Mapa de Brasília 

 
Fonte: PINTEREST, 2017. 

 

A pré-história de Brasília enquanto local do planalto central, apontam para datações 

arqueológicas de objetos furadores e raspadores há aproximadamente onze mil anos, 

com a presença de um esqueleto humano com cerca de 8.500 anos.  

Brasília é fruto de um processo histórico que elencou diferentes lugares para ser a 

capital do Brasil em função de peculiares condições. Sinteticamente, o referido 

processo constituiu Salvador, na Bahia, como a primeira capital do Brasil, por 

determinação de Tomé de Sousa, primeiro governador geral do Brasil, em 1549 até 

1763. A escolha, bem como a substituição de Salvador na Bahia decorreu dos ciclos 

econômicos da época primeiramente o pau-Brasil, seguido da cana-de-açúcar que 
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tornava a referida capital um ponto estratégico para administras tais riquezas. 

Atualmente se reconhece a importância do legado de Salvador como destinação 

turística, em nível internacional é considerado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, um de seus patrimônios históricos e culturais denominado de Pelourinho.  

O nome Pelourinho expressa “o local público onde se cumpriam os atos aos quais 

devia ser dado público conhecimento; era uma espécie de “Diário Oficial” verbal 

decorrente do Direito Romano” e é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade, 

tombado pela Unesco, em 1985 (IPHAN, 2014). Como principal atração turística do 

Centro Histórico de Salvador, localizado na Cidade Alta, o Pelourinho reúne 

construções dos séculos XVII, XVIII e XIX e retrata a força da cultura africana no 

cotidiano. O local foi o palco de castigos de escravos no período colonial e já foi o 

principal bairro residencial da aristocracia baiana.  

Salvador foi a primeira capital da América Portuguesa, utilizou a mão de obra escrava 

e teve os seus pelourinhos edificados com várias colunas, fixadas em áreas públicas 

para expor os vitimados pelo sistema escravagista. Os referidos pelourinhos eram 

instalados nos chamados Terreiros de Jesus, que hoje se denominam de praças. 

Figuras 24 e 25: Pelourinho (Salvador – Bahia), meados dos anos 50. 

 

Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

 

De acordo com o IPHAN (2014) a construção de igrejas e solares no local intensificou-

se no século XVII, período em que os grandes proprietários rurais manifestavam sua 

autoridade aristocrática na arquitetura das residências. As edificações das ordens 
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religiosas e os sobrados luxuosos que passaram a envolver o Terreiro de Jesus, no 

século XVIII, refletiam a estratificação social da cidade. No século XIX, o comércio 

tomou gradativamente as antigas residências do Taboão e alastrou-se pelo Centro 

Histórico. Diversos profissionais liberais passaram a trabalhar e a residir na área, e os 

aristocratas deslocaram-se então para outros pontos da cidade. 

Hoje, o Pelourinho congrega diferentes atrativos turísticos como gastronomia baiana, 

religião, arquitetura barroca, artesanato e o batuque do Olodum. É considerado um 

grande shopping a céu aberto por oferecer um grande número de atrações e se 

dedicarem ao turismo, devido a expressividade econômica da atividade. 

Notadamente Salvador é uma das cidades mais visitadas do país, sobretudo pelo seu 

patrimônio cultural imaterial, preservado em muitos eventos dentre os quais o carnaval 

e os eventos religiosos como a lavagem das escadarias do Bom Fim, Festa de 

Iemanjá, dentre outros. 

A segunda capital do Brasil, que substitui Salvador foi o Rio de Janeiro a partir de 

1763, no estado do Rio de Janeiro. A mudança da capital para o Rio se deu em virtude 

do ciclo econômico que substitui os anteriores, ou seja, em função do ouro da região 

das “Minas dos Gerais”, denominação inicial da referida região. A mudança da capital 

produziu muitas melhorias para o Rio consagrando a cidade como uma das mais bem 

estruturadas do Brasil império, conservando muito deste legado até os dias atuais.  

Este período é iniciado como parte da gestão pombalina (1750-1777), 
tendo em vista a liderança do futuro Marques do Pombal, que entre 
outras medidas importantes tomadas anteriormente, já tinha ordenado 
a expulsão da ordem dos Jesuítas, em 1759. Ele foi o responsável pela 
mudança da capital para o Rio de Janeiro, levando em consideração 
questões de ordem estratégica, como as tensões e lutas com os 
espanhóis pelo domínio da região platina e pela consolidação da 
ocupação do sul da colônia, assim como pelo controle da exportação 
do ouro das minas com a tentativa de manter a exclusividade pelo 
porto do Rio de Janeiro. [...] os senhores de engenho eram, sobretudo 
brasileiros, descendentes de portugueses com diferente grau de 
mestiçagem com indígenas, especialmente no período inicial da 
colonização. Eram considerados como a “nobreza da terra”, e como 
“homens bons” dominavam a administração das câmaras municipais. 
Mas a produção agrícola, sobretudo a do açúcar para a exportação, 
sofria períodos de ascensão e de declínio, tanto diante da 
concorrência de outras regiões produtoras no Caribe, quanto da 
dependência do comércio monopolista colonial. Com a descoberta e a 
exploração das minas de ouro, e, posteriormente, de diamantes, a 
produção de açúcar sofreu com o êxodo de produtores que se 
deslocaram com seus escravos para a nova atividade extrativa, 
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notadamente com o elevado aumento do preço dos escravos 
(VASCONCELOS, 2011, p.177 - 178). 

Atualmente o Rio é conhecido como a Cidade Maravilhosa por sua beleza natural, 

praia e clima, motivando a valorização de um exemplo de harmonia entre a paisagem 

carioca, montanha e mar, aliado também a mais quatro séculos de história tornando 

a cidade internacionalmente conhecida. Tal valorização reconheceu a paisagem 

carioca um Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 2012. 

[...] a partir de 1992, o conceito de paisagem cultural foi incorporado 
pela UNESCO como uma nova tipologia de reconhecimento dos bens 
culturais. Porém, os sítios vinculados a esta categoria estavam 
relacionados a áreas rurais, sistemas agrícolas tradicionais, jardins 
históricos, entre outros. Foi inserida nesse contexto, que a Cidade do 
Rio de Janeiro passou a ser reconhecida pela UNESCO como 
Patrimônio Cultural da Humanidade por sua paisagem cultural. A 
excepcionalidade da Cidade Maravilhosa está no fato de ter sido a 
primeira área urbana do mundo a receber esse título (IPHAN, 2014). 

Fazem parte da paisagem considerada patrimônio mundial o Pão de Açúcar, o 

Corcovado, a Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o Jardim Botânico e o famoso 

calçadão de Copacabana, além da deslumbrante vista da Baía de Guanabara. Os 

bens cariocas incluem também o forte e o morro do Leme, o forte de Copacabana e o 

Arpoador, o Parque do Flamengo e a enseada de Botafogo. 

De acordo com o Iphan (2014),  

[...] em todos eles estão presentes a manutenção do uso 
público, social e de lazer estabelecido originalmente em 
cada uma, por serem áreas de propriedade do Governo 
Brasileiro transformadas em parques, como o Parque 
Nacional da Tijuca, o Parque do Flamengo e o Monumento 
Natural do Pão de Açúcar; ou áreas de domínio público 
tuteladas pelo IPHAN, como os fortes da entrada da Baía 
de Guanabara e o Jardim Botânico, ou pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural (Inepac), como 
o paisagismo com os mosaicos de pedra portuguesa de 
Burle Marx na Praia de Copacabana.  

Notadamente apesar do Rio de Janeiro possuir uma beleza peculiar, é muitas vezes 

mais conhecida pelo o samba, pela bossa nova, pelo futebol e pelo carnaval, ou seja, 

pelo seu patrimônio imaterial. Salienta-se que a inserção do Rio de Janeiro na 

categoria de Paisagem Cultural é um progresso importante para fortalecer as ações 

de proteção e preservação de uma relação entre a cultura e a natureza. 
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Mapa 02: Mapa político do Brasil destacando as capitais brasileiras 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

Após Salvador e Rio de Janeiro, Brasília foi escolhida para ser a capital nacional no 

governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira em 1960. Notadamente, as duas 

primeiras capitais foram escolhidas a partir das condições do processo da colonização 

que inicia pelo litoral, sendo a primeira a mais próxima do núcleo inicial de povoamento 

diretamente ligada ao sistema de capitanias hereditárias, enquanto a segunda serviu 

para abrigar a família real portuguesa, em virtude da fuga das tropas napoleônicas, 

que derivou a vinda para o Brasil, concomitantemente ao processo de busca e 

exploração do ouro, devido à proximidade do local com a região das minas.  

Brasília teve um diferencial por ter sido concebida para ser um capital num projeto de 

Lucio Costa e Oscar Niemayer, interiorizando o país. Sua história a traduz como uma 

cidade contemporânea, construída para ser a capital do Brasil na segunda metade do 

século XX, no Planalto Central brasileiro, no Distrito Federal edificada no governo de 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1960. Porém, muito antes mesmo de ser 

construída, Brasília já era cogitada de uma maneira ou de outra por atores históricos 

como Marquês de Pombal, que defendia uma capital no interior, José Bonifácio, o 

Patriarca da Independência, refere-se à futura cidade como Brasília, tal qual o 

historiador e diplomata Francisco Adolfo de Varnhagen, ainda no século XIX.  

O Planalto Central, onde atualmente se encontra o Distrito Federal, foi 
definido oficialmente como região para onde deveria ser levada a 
capital do país na Carta Constitucional de 1891. A localização precisa 
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da cidade, no entanto, só foi estabelecida mais de cinquenta anos 
depois, quando a Comissão de Localização da Nova Capital Federal, 
organiza da pelo governo federal em 1953, chegou a uma conclusão 
de finitiva a respeito do sítio mais adequado para este fim. O processo 
que se estende da definição da região até a escolha do sítio engloba 
muitos estudos, efetuados no interior de gabinetes e in loco, realizados 
por profissionais de diversas áreas do conhecimento e com diferentes 
pontos de vista sobre a melhor localização da futura sede 
administrativa do país (RANGEL; LIMA, 2011, p.30). 

Paradoxalmente, um fato muito curioso sobre a construção de Brasília decorre da 

profecia de Dom Bosco, fundador da Congregação dos Salesianos. Ela aparece no 

livro “Memórias Biográficas de São João Bosco”, escrito por seu assistente, padre 

Lemoyne, também no século XIX, que descrevia: 

Entre os graus 15 e 20 havia uma enseada bastante longa e bastante 
larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então 
uma voz repetidamente: -Quando se vierem a escavar as minas 
escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, 
de onde jorrará [...] em agosto de 1883, Dom Bosco, como é mais 
conhecido, sonhou que fazia uma viagem à América do Sul – 
continente que jamais visitou. No sonho, ele passou por várias terras 
entre a Colômbia e o sul da Argentina, vislumbrando povos e riquezas. 
Ao chegar à região entre os paralelos 15° e 20°, viu um local especial, 
onde, nas palavras de um anjo que o acompanhava em sua visão, 
apareceria “a terra prometida” e que seria “uma riqueza inconcebível” 
(NAZARIO, 2015). 

Contudo, os alicerces para a construção de Brasília iniciaram muito tempo antes de 

1960, pois para Vesentini (1986) a proposição da criação da nova capital brasileira 

havia sido colocada na Constituição de 1891 e difundida com o intuito de naturalizar 

a ideia. 

[...] constantemente difundida pelo pensamento geopolítico brasileiro 
desde a década de 1920, e de ser expressa pela inclusão do 
“Retângulo Cruls” na maioria dos mapas do Brasil que figuram nos 
atlas e livros didáticos de geografia desde o início do século (elemento 
esse fundamental para criar na “opinião pública” uma propensão a 
aceitar essa ideia como “natural”), até 1946 pouco se fez para 
operacionalizá-la: a “Comissão Cruls” de 1892, nomeada pelo 
presidente Floriano Peixoto, que demarcou a área; o lançamento da 
“primeira pedra” da nova Capital durante as comemorações de 1922 
por parte de alguns deputados, principalmente de Goiás; as duas 
mensagens nesse sentido, em 1925 e 26, do presidente Arthur 
Bernardes, que aspirava tirar a sede do Governo do Rio de Janeiro 
porque aí a “influência dos comerciantes” seria grande; e quase nada 
mais, a não ser alguns raros artigos na imprensa, algumas falas de 
políticos no Parlamento etc. (VESENTINI, 1986, p. 91-92 ). 
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De um sonho profético, ou não, setenta e sete anos depois, foi inaugurada no Planalto 

Central brasileiro a cidade de Brasília, exatamente dentro do intervalo de coordenadas 

geográficas mencionado na visão do referido Santo. Sobre esta coincidência, pode-

se recorrer a Victor Hugo (2003, p.188), para entender a importância das referências 

urbanísticas e arquitetônicas da história:  “E não somente a forma dos edifícios, mas 

também a localização que escolhiam, revelava o pensamento que representavam.” 

Construída sob a égide da necessidade da interiorização do Brasil e da segurança do 

governo federal, localizada numa configuração muito resistente a qualquer ação 

inimiga. 

Estado e setores privados uniram-se para o “ciclo desenvolvimentista” 
que, com o “Plano de Metas” de JK, incentivaram setores para o 
investimento na “indústria de base”,siderúrgica e metal-mecânica e 
naval, bem como a estruturação de malha rodoviária para as 
necessárias conexões entre as capitais estaduais e o interior e vice-
versa. Brasília, como “Meta-Síntese” foi um passo decisivo, mas 
controverso (PAVIANI, 2003, p. 66). 

A controversa criação de Brasília, bem como o governo de Juscelino apresentam 

diversas faces em relação à política e a economia da época, impulsionando a indústria 

siderúrgica, expandindo as rodovias, dentre tantos avanços, apesar do aumento 

expressivo da dívida pública, além da segurança da referida capital, que foi aos 

poucos sendo consolidada nos governos seguintes. 

Agregando-se as controvérsias sobre Brasília, Oscar Niemayer, apesar de ser ateu e 

comunista, em virtude do referido sonho de Dom Bosco, no início da construção da 

capital, estabeleceu como marco a primeira obra de alvenaria a Ermida Dom Bosco. 

Uma pequena capela em forma piramidal, projetada por ele e localizada às margens 

do Lago Paranoá. Foi construída em 1957, como uma homenagem ao Santo, que 

mais tarde foi eleito padroeiro de Brasília ao lado de Nossa Senhora Aparecida. 

Destaca-se também, a presença da congregação fundada por São João Bosco, a dos 

Salesianos, desde 1956 nos acampamentos dos trabalhadores, sendo a primeira 

ordem religiosa a chegar ao Distrito Federal.  
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Figura 26: Ermida Dom Bosco 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

Paralelamente ao caráter místico, Brasília foi construída sob preceitos socialistas. 

Entretanto tal condição não se configurou, ou pelo menos ainda não. Em relação a 

esta questão, mais enfaticamente, Eco tece incisiva crítica (1997, p. 246 - 247): 

[...] Brasília transformou-se, de cidade socialista que devia ser, na 
própria imagem da diferença social. [...] Ora, ao contrário do sociólogo 
e do político - que trabalham para modificar o mundo, mas no âmbito 
de uma curva do tempo controlável - não cabe necessariamente ao 
arquiteto modificar sozinho o mundo; cumpre-lhe, porém, poder 
prever, para uma curva de tempo não controlável, o variar dos eventos 
em torno de sua obra. [...] No momento mesmo em que busca, fora da 
Arquitetura, o código da Arquitetura, cumpre também ao arquiteto 
saber configurar suas formas significantes de modo que possam 
enfrentar outros códigos de leitura. Porque a situação histórica em que 
se apoia para individuar o código é mais passageira do que as formas 
significantes por ele introduzidas nesse código. O arquiteto deve, por 
conseguinte, receber orientações do sociólogo, do psicólogo, do 
político, do antropólogo, mas também deve saber prever, ao dispor 
formas que correspondam às exigências desses estudiosos, a falência 
das suas hipóteses e a cota de erro nas suas investigações. Cumpre-
lhe, em todo o caso, saber que sua tarefa é antecipar e acolher, não 
promover, os movimentos da história. O ato do comunicar através 
da Arquitetura concorre, certamente, para mudar as circunstâncias, 
mas não constitui a única forma de “práxis”.  
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Se o propósito da edificação de Brasília como capital socialista não se consolidou, 

obviamente não foi por culpa do arquiteto, tampouco a arquitetura pode se constituir 

numa única forma de práxis. Todavia, em Brasília ao menos foi possível aos atores 

sociais que a sonharam, a planejaram e a construíram, ousarem efetuar uma forma 

de práxis, que mesmo não consolidada, ao menos não ainda, foi possível registrar na 

pedra que é possível ousar. 

 

2.2 Brasília de Niemeyer e de tantos outros trabalhadores 

O arquiteto, o poeta, o mestre totalizavam em sua pessoa a escultura 
que lhe cinzelava as fachadas, a pintura que lhe iluminava os vitrais, 
a música [...] (VICTOR HUGO, 2003, p. 191). 

A construção de Brasília teve a participação de muitos atores, desde os que a 

idealizaram, projetaram e construíram. Uma construção que teve a participação de 

trabalhadores de diferentes locais do Brasil, mas principalmente provenientes da 

região nordeste, donde vieram a maioria dos chamados candangos. Os candangos, 

que segundo o próprio Niemeyer foram os reais construtores.  

 As esculturas “Os Guerreiros”, mais conhecida como “Os Candangos”, de Bruno 

Giorgi, foram erguidas na praça dos Três Poderes para homenagear os trabalhadores 

que realmente concretizaram o sonho de JK e de tantos outros de interiorizar o Brasil. 

Brasília se constitui num marco geopolítico, bem como numa oportunidade de trabalho 

para uma grande massa de trabalhadores que foram denominados de candangos. 

Os candangos provinham de diferentes locais do Brasil, mas principalmente da região 

Nordeste, para fugirem da seca. Tamanha foi a movimentação de mão-de obra para 

a edificação de Brasília, no auge da seca que estimulou a criação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A grande leva de trabalhadores para a 

construção de Brasília contribuiu para conclui-la em apenas três anos, inaugurando-a 

em 21 de abril de 1960. 

Alguns trabalhos suscitam péssimas condições de vida dos candangos, motivadas 

pela ânsia de findar rapidamente a obra. Para Luisa Videsott (2008, p. 37): 

A escultura de Bruno Giorgi, enquanto que representa, de maneira 
geral, a história da edificação da capital metáfora que aponta e oculta 
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as tensões e os ideais, os sonhos realizados e os fracassos, as 
verdades e as mentiras, as ideologias e as esperanças de uma época. 

Os candangos se constituíram nos construtores de Brasília, anônimos atores de uma 

história pródiga. Contudo como a história tem sido construída de maneira contraditória 

e desigual, os relatos mais proeminentes dos trabalhadores ficaram na biografia dos 

seus projetistas, o urbanista Lucio Costa, responsável pelo traçado urbano e Oscar 

Niemayer pelas edificações. 

Lúcio Costa nasceu em 1902 em Toulon na França e passou sua infância no Rio de 

Janeiro, Montreaux e Newcastle, enquanto seu pai foi estudar engenharia naval. Ele 

finalmente se estabeleceu no Brasil em 1916 e se formou em arquitetura em 1922 

pela Escola Nacional de Belas Artes (ARCHDAILY, 2017). 

A influência de Violet le Duc o fez um admirador da arquitetura colonial, segundo ele 

“A arquitetura colonial real " diz a verdade, não mente “. No início de 1920, Costa, 

participou ativamente na documentação da arquitectura tradicional, viajando pelas 

cidades históricas de Sudeste do Brasil. Seus primeiros projetos em meados de 1920 

, como as casas Raul Pedrosa e Modesto Guimarães (MOREIRA, 2006). 

Durante o período 1932-1936 Lucio estudou arquitetura moderna, especialmente a 

obra de Le Corbusier. No governo de Getúlio Vargas presidiu a Escola Nacional de 

Belas Artes, onde foi professor de Oscar Niemeyer. Costa participou da concepção 

dos dois marcos da arquitetura brasileira: o edifício do Ministério da Educação 

(1937_1943) e o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York (1939) (MOREIRA, 

2006). 

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, nasceu em dezembro de 1907, no 

Rio de Janeiro, e se constituiu no maior ícone brasileiro modernista da arquitetura, em 

1928 casou-se com Annita Baldo e logo em 1929 matriculou-se na Escola Nacional 

de Belas Artes do Rio de Janeiro, que foi dirigida, a partir de 1931, por Lucio Costa. 

Em 1934 se formou como engenheiro arquiteto, iniciando sua vida profissional em 

1935, no escritório de Lucio Costa, participou da equipe que desenvolveu o projeto do 

Ministério da Educação e Saúde (FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER, 2017) 

Oscar conheceu o arquiteto Le Corbusier, que chegou ao Rio de Janeiro a convite de 

Lucio Costa e Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde do governo Getúlio 

Vargas, para atuar como consultor nos projetos do MES e da Cidade Universitária 

(NIEMEYER, 2016). 
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Em 1937 produziu seu primeiro projeto individual, a Obra do berço, no bairro da Lagoa. 

Nesse edifício se fez notar a presença dele elementos do modernismo e também a 

influência do arquiteto Francês Le Corbusier (o pilotis, a planta livre, a fachada livre, 

etc.) 

No seu primeiro trabalho no exterior, Niemeyer foi convidado por Lucio Costa para 

atuar como membro da equipe que projeta o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de 

Nova York. Dando início a sua trajetória profissional no Brasil, em 1940 Niemeyer 

conheceu o prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que o convidou a fazer 

o projeto do Conjunto da Pampulha. 

Em 1945 Oscar ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB.) Foi amigo íntimo de 

Luiz Carlos Prestes. Bem relacionado, na maioria das vezes sua posição político-

ideológica não trazia constrangimento, pois assim dizia: 

Nunca me calei. Nunca escondi minha posição de comunista. Os mais 
compreensíveis que me convocam como arquiteto sabem da minha 
posição ideológica. Pensam que sou um equivocado e eu penso a 
mesma coisa deles. Não permito que ideologia nenhuma interfira em 
minhas amizades. A humanidade precisa de sonhos para suportar a 
miséria; nem que seja por um instante (NIEMEYER, 2012). 

 Entretanto em 1946, seu nome já era conhecido internacionalmente, sendo convidado 

a lecionar na Universidade de Yale, foi impedido de atender ao convite por ter o visto 

negado devido à sua posição política. Em 1947, participou em Nova York como 

membro do Comitê Internacional de Arquitetos encarregado do desenvolvimento do 

projeto da sede da ONU, sendo convidado a fazer parte da equipe dos arquitetos 

mundiais que faria parte da equipe que desenvolvera Sede das Nações Unidas, 

ressaltando que tal projeto foi elaborado conjuntamente com Le Corbusier.  

Após a construção de Brasília, passou a trabalhar na Universidade de Brasília. Em 

1963 recebeu o Prêmio Lênin da Paz, na URSS. Em decorrência do golpe militar de 

1964, em 1965 Niemeyer pediu demissão da UnB e foi para Paris, visitar a exposição 

Oscar Niemeyer, l’architecte de Brasília, no Museu de Artes Decorativas do Palácio 

do Louvre. Recebeu a medalha Juliot-Curie e o Grande Prêmio Internacional da 

Arquitetura e de Arte, da revista L’Architecture d’Aujourd’hui, ambos em Paris (UNB, 

2017). 

Em 1967, Niemeyer se exilou na França. Como a ditadura militar dura até 1985. 

Durante o exílio trabalhou em diferentes projetos para vários países. Ganhou do então 
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presidente francês, Charles de Gaulle, uma licença especial para poder trabalhar no 

país com todos os direitos de um profissional francês. 

Em 1971 projetou a Sede do Partido Comunista Francês e deu os primeiros passos 

no desenho de mobiliário. Em 1972, abriu seu escritório nos Champs Elysées, em 

Paris e projetou a Bolsa do Trabalho de Bobigny e o Centro Cultural de Le Havre em 

França. Retornou ao Brasil em 1979, projetou monumentos importantes, como os 

prédios dos Centro Integrado de Educação Pública (CIEPs) e o Sambódromo. Seu 

envolvimento nos projetos dos CIEPs traduzia as convicções que tinha e as parcerias 

que estabelecia. 

Enfim, pude conviver com verdadeiros patriotas. Brizola, preocupado 
com a formação das crianças, levou adiante o projeto de Darcy de 
construir os CIEPs. Do ponto de vista da arquitetura, os CIEPs não 
tinham importância. Do ponto de vista social, tinham. Hoje estão por 
aí, abandonados. Estamos otimistas, o mundo está mudando, o 
império velho de Bush está desmoralizado. Acho que o mundo está 
melhorando. O capitalismo está desmoralizado (NIEMEYER, 2012). 

Niemeyer foi um protagonista da arquitetura brasileira, que influenciou toda uma 

geração desde a década de 30 até os dias atuais, projetor de obras de importância 

como o Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, Conjunto da Pampulha, 

Belo Horizonte, último patrimônio brasileiro inserido na lista da UNESCO.  Ibirapuera, 

1951, São Paulo, Edifício Copan, 1951, São Paulo, e também a Sede do Partido 

Comunista Francês, 1965, em Paris, Museu de Arte Contemporânea, 1991, Niterói, 

entre tantos outros. 

Niemeyer teve uma vida longa e repleta de realizações, mas no ano em que faleceu 

sua filha, com 82 anos, Anna Maria Niemeyer, ele também faleceu, no Rio de Janeiro 

aos 104 anos, em 05 de dezembro de 2012. Um homem que em sua trajetória teve 

ações interessantes devido a postura exercida, na carreira superou seu mestre, Lucio 

Costa para quem trabalhou inicialmente como estagiário. 

De acordo com Globo (2012), aos 100 anos, numa entrevista a Geneton Moraes Neto na 

TV Globo, Niemeyer disse como escreveria sobre si mesmo em uma enciclopédia. 

Diria que é um ser humano como outro qualquer – que nasceu, viveu e 
morreu. Sou um homem comum – que trabalhou como todos os outros. 
Passou a vida debruçado sobre uma  prancheta. Interessou-se pelos mais 
pobres. Amou os amigos e a família. Nada de especial. Não tenho nada 
de extraordinário. É ridículo esse negócio de se dar importância (GLOBO, 
2012). 
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Tanto a intelectualidade de Niemeyer, bem como sua maneira simples de se portar e 

de se reportar frente ao seu legado, o credibilizaram publicamente como um homem 

bom. Segundo Niemeyer (2012) “A vida é importante; a arquitetura não é. Até é bom 

saber das coisas da cultura, da pintura, da arte. Mas não é essencial. Essencial é o 

bom comportamento do homem diante da vida”. 

Tanto Lucio Costa quanto Oscar Niemeyer foram influenciados direta ou indiretamente 

por Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc e por Charles-Edouard Jeanneret, conhecido 

pelo pseudônimo de Le Corbusier. Viollet-le-Duc foi um grande restaurador, que 

recomendava manutenções periódicas nos edifícios. Le Corbusier teve bastante 

influência da dialética, sua obra foi inspirada na razão áurea e seus projetos tinham 

que ser úteis e funcionais. 

Foram muitos trabalhadores envolvidos na construção de Brasília, anônimos e outros 

renomados engenheiros, artistas plásticos, escultores, vitrinistas, além de Lucio e 

Oscar, como Roberto Burle Marx, Athos Bulcão , Alfredo Ceschiatti, Bruno Giorgi, 

Sérgio Bernardes e Marianne Peretti, única mulher a fazer parte da equipe de 

Niemeyer na construção de Brasília. 

 

2.3 Brasília Patrimônio da Humanidade 

Indiscutivelmente, Brasília é repleta de contradições, alvo de discursos nacionalistas 

e enfadonhos. Se para alguns se constitui no traçado planejado e concebido de forma 

a homogeneizar diferentes demandas, para outros é o apogeu de controvérsias que 

sustentam de certa forma a unificação do país, apesar dos pesares. 

Para Santos/Iphan (2014 

Brasília é a materialização de uma aspiração histórica da nação 
brasileira. Logo após eleito presidente, Juscelino Kubitschek realiza, 
em 1957, o concurso nacional para o Plano Piloto de Brasília. O 
vencedor foi o arquiteto e urbanista Lucio Costa, que em conjunto com 
o também arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer, conceberam uma das 
maiores realizações culturais do século XX.  Inaugurada em 21 de abril 
de 1960, Brasília cumpriu sua missão histórica de promover a 

integração do território brasileiro e de interiorizar o desenvolvimento. 

Este estudo não tem a pretensão de se debruçar sobre todas as discussões políticas 

sobre sua construção, mas sim apontar alguns aspectos da concepção urbanística 

que tornou Brasília reconhecida como Patrimônio da Humanidade.  
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O conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília, construído a partir do 
Plano Piloto de Lucio Costa, foi inscrito no Livro de Tombo Histórico 
pelo Iphan em 14 de março de 1990. Sua inclusão na Lista do 
Patrimônio Mundial ocorreu em 11 de dezembro de 1987. As ideias de 
transferência da capital do Brasil remontam ao período colonial. Em 
1761, o Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal, 
propunha mudar a capital do império português para o interior do Brasil 
Colônia. Mais tarde, a centralização da capital foi defendida pelos 
Inconfidentes. Em 1813, o jornalista Hipólito José da Costa, fundador 
do Correio Braziliense, redigiu artigos em defesa da interiorização e, 
em 1823, José Bonifácio, o Patriarca da Independência, refere-se à 
futura cidade como Brasília. Igualmente, o historiador e diplomata 
Francisco Adolfo de Varnhagen, fez proposta análoga na segunda 
metade do século XIX (IPHAN, 2014). 

Segundo Lucio Costa, no documento intitulado “Brasília Revisitada”, a concepção 

urbana de Brasília conjuga quatro escalas urbanas: a monumental, a residencial, a 

gregária e a bucólica, que são estruturadas pelos dois eixos longitudinais que se 

cruzam – o monumental e o rodoviário. Essas escalas são definidas por meio de 

gabaritos e critérios de uso e ocupação e estão integradas pelo paisagismo, que é 

instrumento principal do projeto concebido. Elas são os pilares fundamentais do plano 

urbanístico, juntamente com os demais princípios já consagrados no projeto urbano 

de Brasília, constituem sua singularidade e excepcionalidade. (BOTELHO, 2009).  
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Figura 27: Patrimônios de Brasília 

  
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

 

O plano piloto de Brasília entrou para a lista de Patrimônios da Humanidade a partir 

de 1987. Segundo a UNESCO (2015), Brasília foi um marco do urbanismo, criado por 

Lucio Costa e Oscar Niemeyer ressaltando a característica do layout dos bairros 

residenciais e administrativos, em harmonia como a simetria dos edifícios, destacando 

que o design se compara com um “pássaro em voo”.  

Brasília foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial, com base em dois dos critérios 

definidos pela Convenção do Patrimônio Mundial: (i) obra prima do gênio criativo 

humano e (iv) conjunto arquitetural que ilustra período significativo da história humana. 

A cidade destaca-se, em todo o mundo, pela aplicação dos princípios da Carta de 

Atenas (1933), integrada a uma estratégia de desenvolvimento e autoafirmação 

nacional. A cidade foi a primeira representação do Movimento Moderno no urbanismo 

e na arquitetura a ser inscrita na Lista da UNESCO. 

Brasília consiste numa capital criada pelo urbanismo moderno em meio ao apelo ao 

patrimônio histórico e cultural e a memória, contemplando em sua concepção original, 
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todas as contradições inerentes aos diversos interesses no entorno de sua 

construção. Interesses estes, que corroboram para justificar muitas mazelas atuais 

enfrentadas pela população da cidade. 

No Brasil, o primeiro projeto sistemático de ''estudo e proposição de 
medidas de preservação de Brasília'' surgiu [...] com o Grupo de 
Trabalho para a Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Brasília (GT-Brasília). [...] Uma das intenções do GT-Brasília era evitar 
a descaracterização do Plano Piloto pela construção civil desenfreada, 
além da promoção da memória dos acampamentos pioneiros e da 
arquitetura regional. O governador nomeado do Distrito Federal, à 
época, aproveitara, inicialmente, o trabalho do GT para sustentar a 
candidatura da cidade a patrimônio mundial, junto a Unesco. Porém, 
associa-se a gestores de administração local, responsáveis pelo uso 
e alienação da terra pública, nomeadamente a Companhia Imobiliária 
de Brasília (Terracap) e a Secretaria de Viação e Obras, com a 
finalidade de impor outro projeto, de ''Brasília Revisitada''. A mudança 
de ênfase era total, embora a conservação patrimonial apareça como 
objeto da legislação distrital de 1987, que demarca a área e os bens a 
serem protegidos, conforme exigira o Comitê do Patrimônio Mundial. 
O patrimônio é usado para mascarar a futura intervenção no Plano 
Piloto, garantida pela reserva de futuros setores residenciais para o 
capital imobiliário, sob o controle da Terracap, que detém o monopólio 
distrital sobre a terra urbana. A ironia disso está em que o 
adensamento vinha como apêndice da lei distrital, no documento 
Brasília Revisitada assinado por Lúcio Costa, o autor do projeto 
urbanístico original. A competência profissional e a criatividade do 
''inventor'' fora colocada a serviço de interesses econômicos, tivesse 
Lúcio Costa clareza disso ou não (SILVEIRA 2010. p.224-225). 

Há diversos exemplos na história, onde atores políticos sorrateiramente ludibriam em 

prol de interesses econômicos. Em diversos locais as áreas de preservação são 

sumariamente ignoradas pelo avanço da exploração imobiliária. Salientemente se 

percebe, que desde o início do processo de construção de Brasília a profecia que 

preconizava uma “terra donde jorraria leite mel” não se consolidou para todos os 

atores que para lá se deslocaram, ou posteriormente, naquele solo nasceram. Os 

jornais dão conta de reiteradas vezes, salientar quão longe disto o local se encontra e 

que há muito para ser mudado, para que o espaço seja pelo menos, compartilhado de 

forma mais democrática. 

A singularidade histórica de Brasília está em ter nascido como 
atividade narrativa que, produzindo justificativas geopolíticas e 
econômicas, implicava o estabelecimento do melhor sítio geográfico 
para a futura capital. Os relatos responsáveis por representar o espaço 
natural adequado acabaram demarcando a região do Planalto Central. 
Esta região teve seu apelo de centralidade, baseado na condição de 
divisor de águas de importantes bacias hidrográficas, enredado aos 
discursos pela mudança da capital, portanto, muito antes da efetiva 
transferência. Atualmente, entretanto, a realidade urbana, cada vez 
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mais regionalizada, cobra a dívida gerada pela indiferença com que 
sucessivos governos trataram o entorno do Distrito Federal, sem visão 
da região enquanto totalidade. As demandas do ''entorno'' contradizem 
a representação, até há pouco tempo hegemônica, da cidade 
inventada ''no meio do nada''(SILVEIRA, 2010, p. 222). 

Apesar dos pesares os espaços de Brasília são singulares, parte desta singularidade 

está expressa nos diversos legados referentes a sua arquitetura e traçado urbanístico 

reconhecido como patrimônio histórico e cultural. Tal legado, constituiu-se num 

Patrimônio da Humanidade, antes mesmo de ter sido inscrita no livro do tombo no 

Brasil. O conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília, construído a partir do Plano 

Piloto de Lucio Costa, foi inscrito no Livro de Tombo Histórico pelo Iphan em 14 de 

março de 1990. Sua inclusão na Lista do Patrimônio Mundial, pela a UNESCO ocorreu 

antes, em 11 de dezembro de 1987. 

Plano piloto se constitui em qualquer ideia preliminar de empreendimento, porém está 

ligada ao urbanismo moderno funcionalista do século XX, que preconiza dentre outras 

coisas a organização racional da cidade. Le Corbusier, um dos expoentes que tanto 

influenciaram Lucio Costa e Oscar Niemeyer, foi um dos arquitetos imbuído em 

difundir os princípios da cidade funcionalista.  

O documento fundamental que exprime os princípios da cidade funcionalista é a Carta 

de Atenas, de 1933. Nela se defende que “o urbanismo tem quatro funções”: 

assegurar “moradias saudáveis”; “organizar os locais de trabalho”; criar condições 

para a “boa utilização das horas livres”; criar uma “rede circulatória”. 

Brasília consagra em seu plano piloto os princípios da referida Carta, projetado por 

Lucio Costa preconizava estar em funcionamento em três anos, considerado tudo o 

que determinava o edital do concurso por ele vencido. O projeto se constituiu numa 

ideia revolucionária, um marco na história do urbanismo contemporâneo. Porém ao 

mesmo tempo de uma simplicidade surpreendente, apresentada na forma de um 

memorial descritivo e de singelos esboços em lápis. 
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Figuras 28 e 29: Esboços de Brasília 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

A concepção do Plano Piloto parece constituir um gesto de quem assinala uma cruz. 

Adaptado à topografia local e ao escoamento das águas, um dos eixos dessa cruz, o 

Norte-Sul, seria arqueado e daria ao desenho final a noção de um pássaro – ou, como 

diria mais tarde Lucio Costa, a sugestão de uma libélula, uma borboleta, um arco e 

flecha (MUSEUVIRTUALBRASILIA, 2016). 

Figura 30: Imagem Panorâmica do Plano Piloto 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

Entre os pressupostos básicos do projeto estão a setorização urbana por atividades 

determinadas e uma técnica rodoviária que elimina cruzamentos. A cidade gira em 
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torno de dois grandes troncos de circulação, o Eixo Monumental, que vai de Leste a 

Oeste, e o Eixo Rodoviário-Residencial, que vai de Norte a Sul e é cortado 

transversalmente pelas vias locais. 

Excetuando a área central, onde preponderam edifícios mais altos e mais 

aglomerados, o Plano Piloto se caracteriza pela paisagem horizontalizada, 

preconizada pelos espaços livres e pela grande amplitude visual. São quatro escalas: 

a residencial, a monumental, a gregária e a bucólica. 

Figuras 31, 32, 33 e 34: As quatro escalas 

 
Fonte: MUSEU VIRTUAL BRASÍLIA, 2016. 

 

A escala residencial 

Edificada ao longo do Eixo Rodoviário, constitui um conceito completamente inovador 

de moradia, com superquadras de apartamentos cercadas de verde, edifícios de 

gabarito baixo suspensos sobre pilares de concreto e unidades de vizinhança que 

estimulam a convivência, com seus comércios locais, praças, escolas e outros 

equipamentos comunitários. O espaço para casas geminadas ficou mais afastado do 

eixo central, na parte Oeste.  

A escala monumental 
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Localizada no eixo do mesmo nome, a escala monumental congrega os centros de 

decisões políticas e administrativas do país e do Distrito Federal. Abriga também a 

arquitetura genial de Oscar Niemeyer, com suas curvas femininas e vãos audaciosos, 

além do paisagismo de Burle Marx.  

Deixar vazio o espaço destinado ao setor cultural do Eixo Monumental 
seria pouco responsável. O que aconteceria se nesse setor fossem 
construídos prédios que comprometessem sua arquitetura? José 
Aparecido soube compreender o problema e aí está o conjunto 
desejável com biblioteca, museu, arquivo e bloco administrativo 
(NIEMEYER apud KATINSKY, 1991, p.74). 

A escala gregária 

A escala gregária foi construída em torno da Plataforma Rodoviária, no coração da 

cidade, congrega comércio, agências bancárias, consultórios, escritórios, hotéis e 

centros de diversões. 

A escala bucólica 

A escala bucólica transpassa e integra as outras três escalas, com extensas faixas 

gramadas, canteiros ornamentais, parques, áreas arborizadas e de lazer. Brasília é 

conhecida no mundo como uma cidade-parque, onde o verde e os amplos espaços 

livres estão integrados de forma harmoniosa ao cotidiano urbano, perpassando todas 

as áreas do Plano Piloto. 

O projeto de Lucio Costa, também previu, entre outras áreas, os Setores Culturais, o 

Centro Esportivo, a Cidade Universitária, o Jardim Botânico, o Setor Militar e os 

quartéis, as zonas destinadas à armazenagem e abastecimento, às garagens de 

viação urbana e às pequenas indústrias locais. 

O plano piloto de Brasília se consagrou pelos méritos urbanísticos de autoria de Lucio 

Costa, em consonância com a expressiva projeção dos edifícios de Oscar Niemeyer, 

sob a chancela da UNESCO, que classificou a capital brasileira como um dos 

Patrimônios da Humanidade. Nos palácios e monumentos, Niemeyer explorou ao 

máximo as possibilidades construtivas do concreto armado. 

“Vocês vão ver os palácios de Brasília, deles podem gostar ou não, mas nunca dizer 

terem visto antes coisa parecida ” (NIEMEYER, 2012). 

Sua concepção de obra não é compreendida por todos, contava ele que sua 

inspiração estava nas curvas femininas. Sua alma obviamente era de artista e de 
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homem sensível ao que realmente importa na vida. Contudo sempre há os que lhe 

admiravam, assemelhando-se a ele no tocante a sensibilidade. Nas palavras de Melo 

Neto, (1966, p. 36-7) é possível perceber um pouco do que é possível interpretar de 

sua obra.  

No cimento de Brasília se resguarda 

maneiras de casa antiga de fazenda, 

de copiar, de casa-grande de engenho, 

enfim, das casaronas de alma fêmea. 

Com os palácios daqui (casas-grandes) 

por isso a presença dela assim combina: 

dela, que guarda no jeito o feminino 

e o envolvimento de alpendre de Minas. 

 

Os referidos palácios e demais monumentos inseridos dentro e no entorno do plano 

piloto tornaram-se bens tombados individualmente em nível nacional, até porque há 

diferentes instâncias de reconhecimento do patrimônio histórico e cultural no Brasil, 

nos níveis municipal, estadual e federal. Abaixo alguns dos referidos bens. 

 

2.4 Patrimônios históricos e culturais de Brasília tombados individualmente 

A área de Brasília reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, é 

delimitada, a leste pela orla do lago Paranoá, a oeste pela Estrada Parque Indústria e 

Abastecimento – EPIA, ao sul pelo córrego Vicente Pires e ao norte pelo córrego 

Bananal. Algumas das edificações, possuem uma arquitetura tão complexa que 

demoraram mais de dez anos para serem finalizadas. Individualmente foram 

tombados 25 patrimônios, descritos a seguir. 

 

Palácio da Alvorada 

O Palácio da Alvorada é uma das obras de Oscar Niemeyer, que compõem o conjunto 

arquitetônico de Brasília. Construída para servir de residência oficial do (a) Presidente 

da República, projetado entre 1956 e 1957, antes mesmo da escolha do plano 

urbanístico para a cidade, foi a primeira edificação definitiva a ser construída na nova 

capital.  
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É um edifício simples, retangular com dois pavimentos (um para os salões estimados 

a cerimônias oficiais e outro para vida familiar do presidente) e subsolo (auditório, sala 

de jogos e apoio), circundado por uma galeria coberta que se apoia em uma arcada. 

Há uma pequena capela lateral completa que, para alguns, lembra as fazendas do 

período colonial. 

Figura 35: Palácio do Alvorada 

Fonte: PLANATO, 2017. 

Segundo Ficher e Schlee, (2010, p. 143): 

Seu elemento distintivo está nas famosas colunas externas de 
mármore branco que emolduram as fachadas longitudinais. Colunas 
que se tornaram o símbolo da cidade e são conhecidas em todo o 
mundo. Muito já se falou sobre a elegância e a leveza do Alvorada e 
muitas foram as interpretações dadas a essas colunas, comparadas 
inclusive às cariátides dos templos da Grécia antiga. De proporções 
impecáveis, o Palácio se destaca também pelo cuidado presente em 
todo o detalhamento do projeto e na escolha dos materiais de 
acabamento e mobiliário, bem como pela delicadeza.  

 

Palácio Jaburu 

O Palácio Jaburu é a residência do vice-presidente do Brasil, foi projetado por Oscar 

Niemeyer as margens do lago Paranoá, seus jardins foram obra de Burle Marx. O 
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palácio serviu de moradia inicialmente para Adalberto Pereira dos Santo, vice do 

presidente Ernesto Geisel. 

 

Espaço Oscar Niemeyer 

Em 1988 foi criada a Fundação Oscar Niemeyer com o objetivo de preservar a 

memória e o patrimônio arquitetônico moderno do país. Sediada no Rio de Janeiro, 

no antigo sobrado da rua Conde Lages (Glória), além de conservar a Casa das 

Canoas (São Conrado), é responsável pelo grande acervo documental do arquiteto e 

pela manutenção do Espaço Niemeyer de Brasília.  

O Espaço integra o complexo arquitetônico e cultural da Praça dos Três Poderes e foi 

projetado em 1988. Trata-se de uma composição de dois volumes baixos brancos 

interligados. 

Figura 36: Espaço Oscar Niemeyer 

Fonte: CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER, 2017. 

Um prédio de planta circular em parte abraçado por uma barra curva. Enquanto o 

primeiro é utilizado para a mostra permanente da obra do arquiteto, o segundo 

destina-se ao setor administrativo (Niemeyer chegou a projetar uma ampliação do 

conjunto, que incluía um auditório). O Espaço foi – como o Mastro da Bandeira, o 

Panteão e o Anexo II do Supremo – igualmente implantado na área verde, na campina 
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circunvizinha, que Lucio Costa imaginava preservar para garantir o contraste desejado 

com a Praça dos Três Poderes. (BRASILIA PATRIMONIO DA HUMANIDADE, 2015). 

 

Palácio do Planalto 

A obra projetada por Oscar Niemeyer, ficou sob a responsabilidade do engenheiro 

Pacheco Fernandes Dantas, funcionário da Novacap. Notadamente a escolha 

correspondeu a uma articulação política do governo de Juscelino. 

A escolha da Pacheco Fernandes Dantas para tocar a obra do mais 
importante prédio da estrutura administrativa do país foi resultado da 
engenharia política montada por Juscelino para conseguir construir 
Brasília. Ele determinou que um dos diretores da Novacap deveria ser 
indicado pela oposição ao governo, composto pelo PSD e aliados. [...] 
(RAMOS, 2012, apud PATRIMONIO DA HUMANIDADE, 2015). 

Figura 37: Palácio do Planalto 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

Segundo o calculista Augusto Carlos de Vasconcelos, no caso da base 
das colunas do Palácio do Planalto “a armadura  chegava a atingir 
quase 20% da secção – mais do que o triplo admitido nos dias de 
hoje”. E, mais de meio século depois de concluído o prédio, os cálculos 
do poeta mantiveram a capacidade de surpreender profissionais como 
Eduardo Pierrotti Rossetti, doutor em arquitetura e urbanismo, 
que, na qualidade de assessor técnico do Iphan, acompanhou parte 
da reforma de 2010. [...] A armação das ferragens é tão potente quanto 
à coluna que ela estrutura e isso é consequência do apuro, de um 
domínio sensível da razão, da técnica e do cálculo” (RAMOS, 2012, 
apud PATRIMONIO DA HUMANIDADE, 2015). 
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Apesar das controvérsias políticas trata-se de uma obra valorizada por diferentes 

mentes, independentemente da formação acadêmica. Em viagem ao Brasil, em 1960, 

Jean Paul Sartre (apud KATINSKY, 1991, p.25) disse:  “[...] são belas as colunas do 

Palácio do Planalto! Parecem nos abraçar em leque. ”     

     

Supremo Tribunal Federal  

Componente da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal integra a 

primeira geração de monumentos projetados por Oscar Niemeyer para Brasília. 

Distingue-se pelo desenho das colunas externas, que, assim como no Palácio do 

Planalto, foi gerado a partir do conceito criado para o Palácio da Alvorada. 

Figura 38: Supremo Tribunal Federal 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

 

Esse edifício também obedece ao mesmo partido, tendo um corpo 
principal com vedações em vidro e galeria externa. Implantado sobre 
uma plataforma em nível um pouco elevado em relação ao piso da 
Praça, o Supremo apresenta grande leveza. Característica reforçada 
pelo desenho e disposição lateral dos pilares e pela rampa frontal. 
Trabalhando com poucos elementos expressivos, Niemeyer criou uma 
bela imagem para simbolizar a mais importante corte de justiça do 
país: leve e transparente [...] (SCHLEE; FICHER, 2010, p.74). 

Em frente encontra-se uma estátua de Alfredo Ceschiatti, representando a justiça. 

Feita em granito e com mais de 3 metros de altura, a obra data de 1961.  

A representação da Justiça como figura feminina remonta a 
retratações de Themis e Iustitia na mitologia antiga. Themis, 
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conhecida por sua percepção aguçada e julgamento perspicaz, foi a 
deusa grega da Justiça e das Leis. Na mitologia romana, Iustitia foi 
uma das quatro virtudes, juntamente com Prudência, Fortitude e 
Temperança (FEDERAL, 2015). 

Para Katinsky (1991), as colunas desses Palácios, se correspondem plasticamente, 

demonstrando a preocupação da unidade arquitetural tantas vezes esquecida. 

 

Congresso Nacional 

O Congresso Nacional foi projetado em 1958, constituindo-se na principal edificação, 

que compõem o Eixo Monumental de Brasília, consequentemente uma das mais 

importantes obras de Oscar Niemeyer. Para Le Corbusier (apud KATINSKY, 1991, 

p.28): “Aqui há invenção”.       

Simultaneamente simples e revolucionária, a concepção plástica do 
Congresso Nacional é um exercício na busca de equilíbrio, tanto entre 
a plataforma horizontal e os dois volumes que afloram sobre ela como 
entre esse corpo relativamente baixo e as duas lâminas verticais com 
vinte e sete pavimentos que abrigam sua administração, como que 
simbolizando a tensão entre as duas casas que lá estão instaladas 
compartilhando seu território. O resultado é uma composição 
assimétrica de grande audácia, em que sobressaem a cúpula invertida 
da cobertura do plenário da Câmara dos Deputados e a cúpula sobre 
o Senado Federal. Além dos dois plenários, o edifício apresenta um 
conjunto de salões (o Verde, o Branco e o Negro) onde predomina o 
gosto e o mobiliário desenhado por Niemeyer. De sua inauguração aos 
dias de hoje, o Congresso Nacional recebeu inúmeras reformas e 
ampliações (FICHER; SCHLEE, 2010, p. 57). 

Figura 39 e 40: Congresso Nacional 

   
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

Niemeyer (2012) dizia que se alguém fosse à Brasília e visse o Congresso Nacional 

ele perguntaria se havia gostado, se considerava o que o projeto era bom. Porém para 

ele qualquer um  poderia ter gostado ou não, “mas que nunca poderia dizer que tinha 

visto antes coisa parecida”. 
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Praça dos Três Poderes 

A praça dos três poderes se caracteriza por sintetizar o trabalho de Oscar Niemeyer 

e Lucio Costa, apontando a integração entre os dois arquitetos. 

Figura 41: Praça dos Três Poderes 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

Lucio Costa (apud FICHER; SCHLEE, 2010, p. 64) explicou sua concepção do projeto 

da praça.  

Destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes 
fundamentais que, sendo em número de três e autônomos, 
encontraram no triângulo equilátero, vinculado à arquitetura da mais 
remota antiguidade, a forma elementar apropriada para contê-los. 
Criou-se então um terrapleno triangular (...) sobrelevado na campina 
circunvizinha....  

Mais tarde, foi necessário introduzir algumas alterações no projeto original, resultando 

na perda da apreensão de sua planta triangular. Atualmente a praça é uma vasta 

esplanada plana, que abriga as sedes dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. 

[...] contém também o Museu da Cidade (1959); uma pequena 
edificação parcialmente enterrada, conhecida como Casa de Chá 
(1960); o Pombal (1961); o “Panteão da Liberdade e Democracia 
Tancredo Neves” (1985); o Espaço Lucio Costa (1988/89); o marco 
Brasília Patrimônio da Humanidade (1987); e o Monumento a Israel 
Pinheiro (1991); todos projetados por Oscar Niemeyer. 
Complementam a Praça as esculturas Guerreiros, de Bruno Giorgi; e 
Justiça, de Alfredo Ceschiatti; além do Mastro da Bandeira Nacional, 
projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes (1969). Embora 
descaracterizada, a Praça segue sendo um dos melhores exemplos 
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da integração existente entre Oscar Niemeyer e Lucio Costa (FICHER; 
SCHLEE, 2010, p. 64). 

“Minha ideia era que os palácios da Praça dos Três Poderes fossem tão leves como 

penas pousando no chão” . [...]  “As colunas da Praça dos Três Poderes se 

correspondem. É a imposição – tão esquecida – da unidade arquitetural.” (NIEMEYER 

apud KATINSKY, 1991, p. 20 - 22). 

 

Museu da Cidade 

Mais uma das obras a demonstrar a maestria do arquiteto Niemeyer em relação ao 

concreto armado.  

[...] um museu-viga de 35 x 5m, apenas apoiado em uma base-
paralelepípedo de 6 x 6.6m. A edificação foi revestida de mármore e o 
partido limpo em “T” gerou dois balanços expressivos, com 11 e 18m 
de extensão. As aberturas da parte superior sugerem tratar-se de duas 
grandes e espessas vigas paralelas, simplesmente engastadas em 
volume maciço. No entanto, a base permite acesso e uma estreita 
escada leva ao salão do segundo pavimento. Espaço de exposição 
permanente, o salão mede 30 x 4m e apresenta dezesseis painéis 
gravados com citações sobre a transferência e a construção da nova 
Capital (FICHER; SCHLEE, 2010, p. 71). 

Figura 42: Museu da Cidade 

 
Fonte: CIDADE BRASÍLIA, 2017. 
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Espaço Lúcio Costa 

Durante boa parte do governo José Sarney (1985-1990), José Aparecido de Oliveira 

administrou o Distrito Federal (1985 e 1988), garantindo a Oscar Niemeyer uma 

intensa, variada e ilimitada atuação, para restaurar a cidade. Foram também 

convocados Lucio Costa e Roberto Burle Marx.  Dentre as intervenções foi 

implementado do espaço Lucio Costa. 

Figura 43: Espaço Lucio Costa 

 
Fonte: VEJA BRASÍLIA, 2017. 

 

Especialmente para a Praça dos Três Poderes, desenhou o Panteão 
da Pátria e criou o Espaço Lucio Costa. Projetado no final da década 
de 80 e inaugurado em 1992, o chamado Espaço Lucio Costa foi 
imaginado por Niemeyer com o intuito de homenagear o homem que 
inventou Brasília. Trata-se de um grande salão subterrâneo que abriga 
uma exposição permanente da maquete da capital planejada e a 
reprodução dos documentos do Relatório do Plano Piloto de Brasília. 
Espaço de visita obrigatória para quem deseja compreender Brasília 
(FICHER; SCHLEE, 2010, p. 67). 

 

Casa de Chá 

A Casa de Chá foi projetada atrás do Panteão da Pátria, obra de Niemeyer para ser 

um local de encontros, que por muito tempo teve um bom uso. Contudo a ineficácia 

administrativa deixou o local em mau estado. 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=14
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Nas décadas de 1970 e 1980, a Casa de Chá ficou sem administração 
por falta de arrendatário. Em setembro de 1994, o espaço virou um 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que ficou aberto por seis 
anos, mas acabou fechado por risco de o teto desabar. Um convênio 
entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Fundação Israel 
Pinheiro, em setembro de 2003, aumentou as esperanças de 
reabertura da casa. O prazo estabelecido para a entrega da reforma 
era 30 de abril de 2004, mas o investimento de R$ 150 mil do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) não foi suficiente. 
Os problemas estruturais demandaram mais verba e então o GDF 
resolveu assumir a obra. Desde dezembro de 2005, a Casa de Chá 
está sob responsabilidade da Secretaria de Obras. Na época, o 
presidente Lula pediu à então governadora Maria de Lourdes Abadia 
que resolvesse o problema o mais rápido possível. No dia seguinte, 
Maria Abadia ordenou que a licitação fosse realizada na semana 
posterior e garantiu à população que a reforma ficaria pronta em quatro 
meses (BRAZILIENSE, 2010). 

 

Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves 

O conjunto do Panteão da Liberdade e da Democracia foi criado para comemorar a 

redemocratização do país, registrar a morte de Tancredo Neves e homenagear os 

heróis nacionais, especialmente Tiradentes. Inaugurado em 7 de setembro de 1986, 

o monumento tem forma única.  

Figura 44: Panteão de Pátria e da Liberdade Tancredo Neves 
 

 
Fonte: VEJA BRASÍLIA, 2017. 

 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=14
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Para alguns, quando visto de frente, lembra uma pomba (ou duas); para outros, sugere 

dois troncos de pirâmides, invertidos e engastados. O volume é opaco, todo revestido 

de placas de mármore, apenas rasgado em uma de suas faces pelo vitral de Marianne 

Peretti (FICHER; SCHLEE, 2010). 

 

Pombal 

Projetado por Oscar Niemeyer, atendendo a uma solicitação de D. Eloá Quadros, 

esposa do Presidente Jânio Quadros, tem a forma de uma torre em concreto aparente 

e é formado por uma série de poleiros que se sobrepõem. Tem 20 m de altura e foi 

instalado na Praça, em junho de 1961. 

 

Esplanada dos Ministérios - Blocos Ministeriais e Anexos 

Projetada por Niemeyer a Esplanada dos Ministérios apresenta um conjunto de 

estratégias que caracterizam a projeção monumental. 

Figura 45: Esplanada dos Ministérios 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

 

Palácio da Justiça 

No projeto do Palácio da Justiça Oscar Niemeyer teve a ideia de repetir similitudes de 

planta quadrada e mesma altura, que repousam sobre plataformas líquidas. Espelhos 

d’água que refletem suas belas estruturas externas. A sede do Ministério da Justiça 

tem volumetria e solução estrutural semelhante ao das Relações Exteriores e também 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=14
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recorreu aos arcos. Embora no Itamaraty todas as fachadas são caracterizadas pela 

repetição de arcos plenos, na Justiça há quatro soluções distintas. Para a fachada 

principal Niemeyer desenhou uma sequência de nove arcos plenos (transformados 

em semiarcos em 1987), cujas colunas são interceptadas por lajes e calhas de 

concreto que permitem o escoamento em cascata da água. Na fachada posterior 

existe uma solução original, com arcos plenos, mas sem as quedas d’água. A face 

leste caracteriza-se apenas pela presença de sete pilares esbeltos de seção 

retangular que sustentam parte da laje de cobertura. A face oeste recebeu uma 

sequência diversa de lâminas de concreto configurando uma espécie de brise-soleil 

fixo que mergulha no espelho d´água ou jardim aquático (FICHER; SCHLEE, 2010). 

Figura 46: Palácio da Justiça 

 
Fonte: BRASÍLIA FÁCIL, 2017. 

 

Palácio do Itamaraty e Anexos 

O Palácio do Itamaraty constitui-se no salão de festas oficiais. Local onde o chefe de 

Estado recepciona seus pares e demais autoridades estrangeiras. Espaço cerimonial 

por excelência. Além de salões, o local demanda espaços burocráticos, motivando 

Niemeyer a projetar uma edificação mais baixa e de planta quadrada para as funções 

protocolares (o Palácio), contraposto a um prédio mais elevado e delgado para as 

atividades corriqueiras (o Anexo I).  

O palácio do Itamaraty também é considerado a “caixa de joias”.  

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=14
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Niemeyer retoma o tema dos palácios de Brasília: a caixa de vidro 
contida entre duas lajes de concreto com colunata. No entanto, o 
caráter do edifício era distinto, e, para reforçá-lo, subverteu seus 
esquemas. O templo “díptero” (com colunatas em dois lados) cedeu 
lugar para o “períptero” (com colunas em toda a volta). A laje superior 
foi sobre-elevada e a inferior tocou no espelho d’água. As colunas 
emblemáticas ficaram reservadas para o Executivo e Judiciário. A 
marca do Itamaraty passaria a ser o clássico e nobre arco pleno. 
Estava criado o Palácio dos Arcos, numa bela referência à antiga sede 
da diplomacia nacional, no Rio de Janeiro. [...] Do ponto de vista 
técnico, são duas estruturas independentes, uma para a caixa de vidro 
e outra para as arcadas. Do ponto de vista estético, são incontáveis 
os recursos adotados – da correção óptica das arcadas ao desenho 
do piso (FICHER; SCHLEE, 2010, p. 55). 

Figura 47: Palácio do Itamaraty e Anexos 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

O interior do Palácio do Itamaraty é espetacular: no térreo há um imenso hall sem 

colunas, com 2.800m2 de área; nos demais pavimentos há uma sucessão de salas 

suntuosas, esplendidamente decoradas, além de magníficos jardins de Burle Marx. 

Entre 1974 e 75, Oscar Niemeyer projetou também o “Anexo II” do Ministério das 

Relações Exteriores (FICHER; SCHLEE, 2010, p. 55). 

No Palácio do Itamaraty limitei-me a uma arquitetura mais racionalista, 
talvez para mostrar como é simples e fácil elaborar esse tipo de 
arquitetura. Era o caminho para a arquitetura mais criativa da Praça 
dos Três Poderes com a qual deveria contrastar (NIEMEYER apud 
KATINSKY, 1991, p.26). 
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Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida  

A Catedral de Brasília é uma edificação de planta circular de setenta metros de 

diâmetro, implantada três metros abaixo do nível da Esplanada e cuja cobertura é um 

hiperboloide de revolução gerado pela repetição de 16 montantes curvos de seção 

triangular, unidos entre si por meio de um anel de compressão.  

Contudo a dissimulada simplicidade está repleta de referências simbólicas e 

arquitetônicas em uma quantidade poucas vezes encontrada. Niemeyer, apesar de 

ateu, tinha plena consciência da importância da obra e soube enaltecê-la, como única. 

Figura 48: Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

 

[...] Lucio Costa já havia escrito sobre os problemas de natureza 
orgânica e funcional (“arquitetura gótica”) e problemas de natureza 
plástica e ideal (“arquitetura clássica”) presentes ao longo da história 
da arquitetura. Já havia sentenciado que as técnicas construtivas 
contemporâneas, baseadas no uso do concreto armado, iriam permitir 
a fusão dos dois conceitos, para ele fundamentais. Assim, 
simultaneamente, a beleza desabrocharia como uma flor e seria 
contida como num cristal. Respondendo ao desafio, Niemeyer lança 
mão de tradições passadas atualizadas, recupera elementos da 
concepção espacial gótica e renascentista, fundindo-os na sua obra, 
criando uma nova concepção, que é ao mesmo tempo “tradicional” e 
“revolucionária”. De maneira surpreendente, trabalha com os 
contrastes e efeitos de luz, explora a verticalidade e a plasticidade dos 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=14
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elementos estruturais, estabelece uma cumplicidade com os 
elementos escultóricos de Alfredo Ceschiatti e recupera a planta 
centrada. E faz uma igreja única (FICHER; SCHLEE, 2010, p. 43). 

Figura 49: Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida 

Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

Arrojada, tem sua estrutura pré-fabricada. Diferente de todas até hoje 
construídas. As fotos mostram a extrema leveza da estrutura, depois 
protegida pelo grande vitral que, já na gestão de José Aparecido de 
Oliveira, foi desenhado e executado por Marianne Peretti. [...] Os 
magníficos anjos e profetas da Catedral foram obra do escultor Alfredo 
Ceschiatti, responsável também pela escultura do Palácio da 
Alvorada. [...] Os vitrais da Catedral são tão grandes que lembram 
coisas da Renascença. Sobre os seus 2.220m² Marianne Peretti se 
debruçou durante meses. É sem dúvida o maior vital já executado até 
hoje. Belíssimo (KATINSKY, 1991, p. 38 – 39 - 67). 

Niemeyer (2012) sintetizava as diferenças das catedrais austeras dizendo que nela 

evitou o que lembrava “[...] pecado. E, ao contrário, fiz escura a galeria de acesso à 

nave, e esta, toda iluminada, colorida, voltada com seus belos vitrais transparentes 

para os espaços infinitos.” 

 

Teatro Nacional Cláudio Santoro 

O único elemento do setor cultural cuja localização foi definida por Lucio Costa (1957), 

o Teatro Nacional foi implantado em posição privilegiada no Eixo Monumental, 

diretamente conectado ao Setor de Diversões Norte e próximo da Rodoviária. É uma 

edificação em forma de tronco de pirâmide com dois de seus lados (os paralelos ao 

Eixo) totalmente cegos e cobertos por baixos relevos feitos por Athos Bulcão; e os 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=14
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outros dois, marcados pela sequência de grandes vigas aparentes que se elevam do 

solo até o cume da edificação (FICHER; SCHLEE, 2010). 

 
 

Figura 50: Teatro Nacional Cláudio Santoro 

 
Fonte: BRASÍLIA PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE, 2017. 

 

Niemeyer com simplicidade declarou, que o projetou em três dias durante um carnaval 

e dá créditos a Athos Bulcão, dizendo que ele é que foi o artista responsável pela 

belíssima decoração da fachada principal” (NIEMEYER apud KATINSKY, 1991). 

 

Conjunto Cultural Sul 

Lucio Costa idealizou o Setor Cultural de Brasília, que consiste num conjunto de 

prédios isolados dialogando entre si. Niemeyer esmerou-se em compor os elementos, 

como o Teatro Nacional; o Museu da Terra, do Mar e do Cosmo; o Museu de Brasília 

e a sede do Ministério da Cultura; Arquivo Nacional; restaurantes, etc. 

 

 

 

 
 
 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=14
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Figura 51: Conjunto Cultural Sul 

 
Fonte: BRASÍLIA PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE, 2017. 

 

Touring Club do Brasil 

Edifício do antigo Touring Club do Brasil e passagem de servidão subterrânea que dá 

acesso à praça entre o prédio e o Setor de Diversão Sul/CONIC. Atualmente é sede 

do Núcleo de Ação Integrada – GDF. 

 

Memorial JK 

Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina em 1902. Foi político ímpar na história 

brasileira, constituiu-se num estadista, bastante visionário, tomou para si a 

responsabilidade política, das duas construções importantes que atualmente são 

Patrimônios da Humanidade, a Pampulha e Brasília. Em 22 de agosto de 1976, 

faleceu tragicamente em um acidente automobilístico. Seus restos mortais foram 

sepultados no Campo da Esperança ao lado de outros pioneiros e candangos, 

depositados em um túmulo desenhado pelo amigo Oscar Niemeyer (1976). A pedido 

de dona Sara Kubitschek, em 1976, o arquiteto apresentou a primeira proposta para 

um Memorial a ser levantado no canteiro central do Eixo Monumental de Brasília. O 

projeto executado foi idealizado em 1980. O Memorial abriga também um museu, a 

biblioteca particular do ex-presidente e um auditório. É um dos monumentos mais 

visitados da Capital (FICHER; SCHLEE, 2010). 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=14
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Figura 52 e 53: Memorial JK 

  Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

 

Comunista convicto, neste memorial Niemeyer deixa marcas dos ideais que o 

sustentavam. 

Quando localizei a figura de Juscelino Kubitschek 30 metros acima do 
solo, previ à sua volta para realçá-la no imenso céu de Brasília uma 
forma curva de concreto. Imaginando que eu deliberadamente 
desenhara uma foice e que o braço de Juscelino Kubitschek seria o 
martelo do emblema comunista, os militares durante muitos dias não 
permitiram que a figura de JK fosse levada para o alto fuste 
desenhado. O que fazer diante de tanta fantasia? E ele ali ficou até 
que o presidente Figueiredo desfizesse o lamentável equívoco 
(NIEMEYER apud KATINSKY, 1991, p.54). 

 

Memorial dos Povos Indígenas 

O memorial compreende uma construção circular de 70m de diâmetro e dois 

pavimentos, com os espaços expositivos abrindo para um grande terreiro livre, como 

as praças das aldeias dos índios bororós. No centro do museu existe um pátio interno 

parcialmente coberto por uma casca de concreto em balanço. No térreo, há um 

auditório e uma biblioteca (FICHER; SCHLEE, 2010). 

O museu está localizado em frente ao memorial JK. 

 

Complexo Cultural Funarte 

A Coordenação de Difusão Cultural, em Brasília, tem como finalidade atuar nas 

diversas áreas artísticas da cidade e seus arredores. O Complexo Cultural Funarte 

compreende a Sala Funarte Cássia Eller acolhe espetáculos locais e nacionais de 

música popular brasileira. Já o Teatro Funarte Plínio Marcos, é ocupado por edital 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=14
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com espetáculos de artes cênicas e música, por artistas locais e grandes nomes 

nacionais. O Teatro Nacional Plínio Marcos, que está à disposição de grupos para 

ensaios de suas montagens, abriga também encontros, seminários, oficinas e cursos 

de interpretação para atores de teatro (BRASÍLIA, 2015). 

 

Quartel General do Exército 

De todas as obras de Niemeyer construídas durante o regime militar, o Quartel 

General do Exército (1967-72) é o mais ilustrativo. Conta-se que, em certo momento, 

o General Teixeira Lott teria perguntado a Niemeyer se os prédios do Exército seriam 

modernos ou clássicos, e que este, sorrindo, retrucara: “Numa guerra, o senhor 

prefere Armas modernas ou clássicas? ” (SCHLEE; FICHER, 2010, p. 207). 

Figura 54: Quartel General do Exército 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

O conjunto de dez edifícios é acompanhado por uma enorme estrutura em concreto: 

uma concha que simboliza o punho da espada de Duque de Caxias. 

 

Igrejinha (Capela Nossa Senhora de Fátima) 

Construída sob sugestão de Sarah Kubitschek, mulher de JK., uma devota da Santa. 

 

 
 
 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=14
http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=14
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Figura 55: Igrejinha (Capela Nossa Senhora de Fátima) 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2017. 

 

A Igrejinha foi o primeiro templo de alvenaria erigido no Plano Piloto, construído 

rapidamente para integrar a primeira unidade de vizinhança. Sua pedra fundamental 

foi lançada a 26 de outubro de 1957 pela primeira dama, Sarah Kubitschek. Os 

primeiros atos religiosos realizados foram o casamento da filha do presidente da 

Novacap, o engenheiro Israel Pinheiro; e o batizado do filho de um operário, que teve 

como padrinho o presidente Juscelino Kubitschek. O templo tem planta triangular e 

cobertura em laje inclinada levemente curva. O pequeno edifício se destaca pelo 

revestimento externo de azulejos, representando o Espírito Santo e a Estrela da 

Natividade, de autoria de Athos Bulcão (SCHLEE; FICHER, 2010). 

 

Catetinho 

O Catetinho foi a primeira residência oficial de Juscelino Kubitschek de Oliveira em 

Brasília. O nome fazia alusão a palácio do Catete, sede do poder Executivo do Rio de 

Janeiro. 

[...] em virtude de seu caráter eminentemente provisório e de sua 
rápida execução, foi projetado como uma edificação bastante simples, 
uma barra elevada, com dois pavimentos, pilotis ou loggia no térreo, 
escada externa e paralela à edificação e cobertura de uma água. 
Desta forma, reproduz – em madeira e em Brasília – os traços mais 
marcantes da arquitetura moderna carioca. Consta que, quando 
Juscelino Kubitschek visitou pela primeira vez o Catetinho, comentou 

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=14
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ser a obra o exemplo de seu estilo de governar, pois fora elaborada 
com o máximo de realização, no mínimo espaço de tempo. Em 1957, 
foi construído um segundo pavilhão de madeira, edifício logo 
denominado de “Catetão”, em virtude de suas grandes dimensões, 
mas que não foi preservado. Ainda antes da inauguração da Capital, 
o Catetinho foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SCHLEE; FICHER, p. 129, 2010). 

Em tese todos os referidos bens consistem em legados históricos e culturais 

pertencentes ao povo brasileiro. A obra reconhecida como Patrimônio da 

Humanidade, traduz o ideal político e ideológico de muitos atores sociais envolvidos 

com a implementação de Brasília no planalto central brasileiro. Contudo, infelizmente 

há uma limitada socialização de saberes acerca do real significado dos referidos bens, 

por parte da maioria da população brasileira, propiciando dizer que há uma ilegítima 

forma de expropriação. 

Nem tudo saiu como previsto pelo projeto inicial. A nova capital acabou construída 

mais perto do Lago Paranoá, para evitar a ocupação indevida entre a Praça dos Três 

Poderes, e a orla do lago e os Setores de Habitação Individual Sul e Norte (hoje 

transformadas em outras regiões administrativas) tiveram de ocupar a outra margem 

do lago. Para atender à demanda crescente por templos e colégios particulares, foram 

planejados os chamados Setores de Grandes Áreas, a Leste e a Oeste. Com isso, 

várias outras mudanças precisaram ser feitas. O Setor de Mansões surgiu a partir de 

iniciativa de Israel Pinheiro, presidente da Novacap. Os Ministérios precisaram ganhar 

prédios anexos e foram criadas novas áreas residenciais mais populares, como o 

Cruzeiro e a Octogonal. As casas isoladas, de maior padrão econômico, também 

proliferaram no Lago Norte e no Lago Sul, por iniciativa de interesses alheios ao 

processo de preservação do plano piloto. 

Tais mudanças impulsionaram um estudo de proposição de medidas de preservação 

de Brasília, sob a responsabilidade do Grupo de Trabalho para a preservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Brasília (GT- Brasília). O grupo foi articulado por 

especialistas, em sua maioria arquitetos, atuantes na extinta Fundação Pró-Memória, 

órgão operacional surgido com a reorientação da política do governo federal para 

cultura e o patrimônio, sob a liderança de Aloísio Magalhães. O GT intencionava evitar 

a descaracterização do Plano Piloto pela exploração imobiliária desenfreada, além da 

promoção da memória dos acampamentos pioneiros e da arquitetura regional.  

O governador nomeado do Distrito Federal, à época, aproveitara, 
inicialmente, o trabalho do GT para sustentar a candidatura da cidade 
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a patrimônio mundial, junto a Unesco. Porém, associa-se a gestores 
da administração local, responsáveis pelo uso e alienação da terra 
pública, nomeadamente a Companhia Imobiliária de Brasília 
(Terracap) e a Secretaria de Viação e Obras, com a finalidade de impor 
outro projeto, de “complementação, preservação, adensamento e 
expansão urbana” da cidade, chamado de “Brasília Revisitada”. A 
mudança de ênfase era total, embora a conservação patrimonial 
apareça como objeto da legislação distrital de 1987, que demarca a 
área e os bens a serem protegidos, conforme exigira o Comitê do 
Patrimônio Mundial. O patrimônio é usado para mascarar a futura 
intervenção no Plano Piloto, garantida pela reserva de futuros setores 
residenciais para o capital imobiliário, sob o controle da Terracap, que 
detém o monopólio distrital sobre a terra urbana. A ironia disso está 
em que o adensamento vinha como apêndice da lei distrital, no 
documento Brasília Revisitada assinado por Lúcio Costa, o autor do 
projeto urbanístico original. A competência profissional e a criatividade 
do “inventor” fora colocada a serviço de interesses econômicos, 
tivesse Lúcio Costa clareza disso ou não (SILVEIRA, 2010, p.224-
225). 

Figura 56: Catetinho 

 
Fonte: BRASÍLIA PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE, 2017. 

 

Apesar dos percalços, passados mais de meio século da criação do Plano Piloto, 

ainda continua considerado, desde 1987, como Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Contudo, além de serem desconhecidos, ignorados, ou mal interpretados pela maioria 

da nação brasileira, em decorrência de diversos fatores, também são subutilizados 

pela atividade turística, até porque não é possível atrair demandas de turistas para 

destinações, cujos próprios atores do turismo as ignoram. Pelo menos parece ser mais 

difícil, pois é mais fácil convidar para oferecer algo, para o qual se credita expressivo 

valor. 
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2.5. Principais estratégias de utilização do patrimônio reconhecido pela 

UNESCO em Brasília 

O Brasil possui 20 patrimônios históricos e culturais, tangíveis, inscritos na lista da 

UNESCO, Brasília é um deles. Se as duas primeiras capitais do Brasil, Salvador e Rio 

de Janeiro, dotadas também de patrimônios chancelados pela a UNESCO, possuem 

significado expressivo no cenário turístico, apontando grandes demandas de turistas, 

tanto nacionais, como estrangeiros, Brasília por sua vez apresenta-se de forma 

bastante diferenciada. De acordo com Lúcio Costa, Brasília deveria ser “capaz de 

preencher as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer”, mas também 

cívicas, ou seja, “possuidora dos atributos inerentes a uma Capital”. Contudo, para 

Paviani (2003, p. 66) “Foi Milton Santos quem melhor captou o trinômio que envolvia 

Brasília: sua construção, por “vontade criadora”; a “dualidade” sócio-espacial e o 

“subdesenvolvimento” que envolviam (e envolvem) a Capital.” 

 Provavelmente a maioria dos atributos vislumbrados por seus criadores concederam 

a Brasília o reconhecimento de Patrimônio da Humanidade. Apesar disto com poucos 

referenciais de demandas turísticas, excetuando-se nos grandes eventos, a exemplo 

do que aconteceu em 2013 onde a referida capital se consagrou como uma das mais 

visitadas, todavia sem implicações relacionadas ao seu patrimônio histórico e cultural. 

[...] segundo dados do Ministério do Turismo, durante a Copa das 
Confederações, no ano passado, Brasília foi a cidade com maior gasto 
per capita diário de turistas: R$ 846,22. Entram nessa conta despesas 
com hospedagem, alimentação, transporte, consumo, entre outros. A 
média de permanência dos visitantes foi de 4,3 noites, e os hotéis 
registraram taxa de ocupação de 95%(NOTICIAS.R7, 2014). 

O menosprezo dado ao patrimônio pelo turismo, ratifica a fala de Milton Santos citada 

por Paviani, ressaltando o caráter subdesenvolvimentista, mesmo que na atualidade 

esteja sendo denominado de “em vias de desenvolvimento”, sustentando um papel 

menos meritório da capital, perante capitais de outras nações do mundo, apesar do 

caráter excepcionalmente criador da cidade. 

O Observatório do Turismo de Brasília (2015) defende a vocação da cidade para 

eventos, apontando-a como sendo a terceira cidade no País que mais recebe eventos 

de grande porte. Pesquisas apontam que o Turismo Cultural e de Lazer também 

engloba parcela significativa no índice de visitação da Capital Federal. Afirma também 

que as atividades relacionadas ao turismo no DF contribuem com 2,5% do PIB. 
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No entanto segundo o anuário estatístico do Ministério do Turismo Brasília esteve em 

quarto Ministério do Turismo lugar em eventos internacionais, desde 2004 a 2015, 

conforme quadro abaixo: 

Quadro 01: Eventos Internacionais 

Fonte: MINISTÉRIO DO TURISMO, 2017. 

Notadamente, em geral Brasília está muitíssimo aquém dos números de demanda 

turística tanto nacional, quanto internacional, apesar de ter um patrimônio inserido 

numa paisagem edificada. “[...] as paisagens edificadas, [...] são carregadas de 

informações e de significados, [...] que atrai a motivação turística (OLIVEIRA, J. P. ; 

ANJOS, F. A. ; LEITE, F. C. L., 2008, p. 169). 

Segundo o Ministério do Turismo (2016) as cidades mais visitadas pelo turismo 

nacional, que receberam recurso em 2016, para infraestrutura, são: Rio de Janeiro 

(RJ); Gramado (RS); Jijoca de Jericoacoara (CE); Ipojuca (PE); São Paulo (SP); Foz 

do Iguaçu (PR); Florianópolis (SC); Armação dos Búzios (RJ); Natal (RN) e Salvador 

(BA).  

Sobre o turismo internacional, fazendo uma rápida comparação com a capital 

brasileira que antecedeu a atual, em 2014 e 2015 o Rio de Janeiro recebeu 24,5 e 

27,5%, respectivamente, da demanda de estrangeiros, enquanto que Brasília recebeu 

3,1 em 2014 e 2,7 em 2015 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016). 

Os números apontam que Brasília não transita no cenário turístico brasileiro como 

importante destino, exceto no que se refere ao turismo de eventos. Há fortes 

indicativos que um dos motivos de tamanha ineficiência para atrair turistas, deve-se a 

existência de problemas referentes as formas de divulgação acerca dos principais 

atributos de Brasília, bem como uma certa dissonância entre os atores sociais do 

turismo, e do patrimônio. Nas palavras do diretor de gestão estratégica do Ministério 

do Turismo Jun Alex Yamamoto (2017), Brasília ainda não está sendo ofertada como 

produto turístico. 

 
Cidades 

Eventos internacionais 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

São Paulo – SP 21 29 54 61 75 79 75 60 76 70 66 78 

Rio de Janeiro – RJ 36 39 48 37 41 62 62 69 83 79 64 65 

Porto Alegre – RS 7 4 4 10 13 5 11 12 12 14 9 14 

Brasília – DF 4 6 11 1 11 8 12 13 22 9 16 11 

Florianópolis - SC 6 3 8 9 7 13 12 13 12 14 9 10 

Belo Horizonte - MG 2 2 2 2 10 6 9 6 13 11 3 10 
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Observa-se discrepâncias nas informações do turismo de Brasília. Porém, quando 

busca-se analisar a relação do turismo da cidade com o patrimônio, isto fica mais 

evidente, logo encontra- se os principais atrativos citados na mídia especializada do 

setor, descrevendo a Torre de TV de Brasília como sendo um dos monumentos mais 

procurados na Capital Federal. 

[...] com média de mil visitantes por dia. Com 230 metros de altura, o 
atrativo está estrategicamente localizado no centro da cidade. Uma 
das maiores diversões dos turistas de Brasília é subir até o mirante do 
local, a 75 metros do solo, de onde se tem uma visão privilegiada da 
Esplanada dos Ministérios, Setores Hoteleiros Norte e Sul, Estádio 
nacional de Brasília, Autódromo Nelson Piquet, Lago Paranoá, da 
cidade de Brasília e outras Regiões Administrativas (BRASÍLIA, 2015). 

Figura 57: Site oficial da Secretaria de Turismo de Brasília 

 

Fonte: SECRETARIA DE TURISMO DE BRASÍLIA, 2015. 

A referida mídia apresenta com ênfase a Torre de TV Digital, inaugurada no dia 21 de 

abril de 2012, quando a cidade comemorou 52 anos de existência. O projeto, que 

lembra uma "flor do cerrado", como foi apelidada, é o último trabalho de Oscar 

Niemeyer antes de falecer. 

Consagrada internacionalmente como uma obra de referência para arquitetura, 

chancelada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, Brasília tem em na 

maioria dos seus legados arquitetônicos pouca procura, conforme pode ser visto na 

tabela de visitação abaixo. 
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Tabela 04: Visitação aos atrativos turísticos de Brasília  

 2014 2015 

Congresso Nacional 150.373 133.735 

Espaço Lúcio Costa 51.577 83.280 

Memorial dos Povos Indígenas 

  

20.586 38.032 

Museu da Cidade 11.198 10.358 

Museu Nacional 364.018 293.801 

Museu da Memória Candanga 10.971 8.569 

Museu dos Correios 19.156 43.873 

Palácio da Alvorada 13.867 14.272 

Palácio do Catetinho 

  

31.343 34.831 

Palácio do Itamaraty 

  

28.566 33.348 

Palácio do Planalto 33.223 33.622 

Panteão da Pátria 57.187 35.654 

Planetário 

  

89.188 93.462 

Templo da Boa Vontade 1.251.334 1.051.623 

Torre de TV* - 448.277 
   

Fonte: OBSERVATÓRIO DO TURISMO, 2015. 
 

* A visitação da Torre de TV começou a ser medida em 
Maio/2015. 
 

Os locais de visitação mensurados são bem reduzidos a contar pela quantidade de 

bens de valor histórico e cultural como pode ser visto no mapa abaixo. 

Mapa 03: Mapa de pontos turísticos de Brasília 

 
Fonte: BRASÍLIA FÁCIL, 2017. 
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Há poucos resultados de pesquisas de demandas voltadas para compreender a 

relação do turismo com o patrimônio histórico em cultural, em diferentes destinações 

brasileiras, em Brasília também. Existem discrepâncias acerca dos poucos resultados, 

provavelmente devido a metodologia utilizada, em cada um. Os números do 

Observatório de Turismo de Brasília em 2017, apontam que o atrativo mais visitado é 

o Templo da Boa Vontade. Um templo ecumênico, para o qual o Tripadvisor atribuiu 

2582 visualizações, e apenas 1478,visitantes o consideraram excelente. 

Enquanto o Tripadvisor (2017) aponta como sendo os três melhores atrativos de 

Brasília:  A Catedral Metropolitana, O Pontão do Lago e o Santuário Dom Bosco. 

Figura 58: Site Tripadvisor 

 
Fonte: TRIPADVISOR, 2017. 

Obviamente existem muitas explicações para a pouca atratividade da capital como um 

todo, devido aos problemas políticos, sua condição de sede dos poderes Executivos 

e Legislativos federais.  

[...] ela tem uma baixa atratividade acho que pela imagem que ela 
acabou criando[...] que a marca da cidade, o brand da cidade, ela tá 
bastante consolidada em relação a primeiro sobretudo a política, o 
segundo que só tem um lugar que tem muito político, então tem muito 
ladrão. Hoje que as pessoas falam inclusive as que moram em Brasília 
falam assim  "olha, nós temos sete deputados federais aqui, os outros 
quinhentos e tanto, quem manda são vocês, então a gente não tem 
culpa disso". [...] mas essa imagem [...] você só vê pessoas de terno, 
[...] concentração de poder, poder político ( YAMAMOTO, 2017). 

 

Porém, seus atributos, independem dos problemas políticos e econômicos brasileiros. 

O simples fato de atrair demandas significativas para eventos de grande porte, já seria 
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motivo para conseguir alavancar maiores investimentos no processo de valorização 

do patrimônio. 

Percebe-se problemas na relação entre os atores do turismo e do patrimônio, 

aparentemente não há diálogo. Para Jun Yamamoto o diálogo existe “mas ele é muito 

ruim.”  Na opinião dele  é um esforço que deve ser feito, sobretudo, pelo governo 

federal, conciliando o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura que trabalha com 

o IPHAN para ampliar os entendimentos por todo o Brasil, inclusive sobre Brasília. 

[...] de fato a Cultura, Meio Ambiente e Turismo eles deveriam andar 
todos coladinhos, grudadinhos como se fossem trigêmeos e cada um 
com a sua personalidade, claro, não precisa a gente estar sobre o 
mesmo guarda-chuva, mas as ações sim deveriam ser feitas de uma 
forma mais inteligente. O que aconteceu é que como sempre foi 
trabalhada de uma forma muito separada e é uma atividade 
relativamente nova, a gente tem uma resistência muito grande da 
parte da Cultura com o Turismo e a gente tem ainda mais resistência 
da parte do meio ambiente que dentro da administração do meio 
ambiente [...] (YAMAMOTO, 2017). 

 

Para exemplificar, a referida dissonância entre os atores do turismo e do patrimônio 

histórico e cultural de Brasília, basta observar alguns eventos relacionados ao legado 

da construção de Brasília divulgados pelo site do IPHAN e ignorados nas páginas do 

Turismo. No dia 12 de janeiro de 2017 o IPHAN lançou o Roteiro dos Acampamentos 

Pioneiros no Distrito Federal, com palestra e apresentação de um curta-metragem 

sobre a Vila Planalto, devido a cidade ter sido o primeiro conjunto urbano do século 

XX a ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1987. O evento 

ocorreu na sede da UNESCO em Brasília. 

Figura 59: Site IPHAN 
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Fonte: IPHAN, 2017. 

O referido trabalho poderá contribuir com o turismo, traduzindo os locais em que os 

primeiros moradores de Brasília se hospedaram, os locais onde edificaram seu 

cotidiano, reproduzindo as memórias dos atores anônimos que tanto fizeram pela 

destinação. 

Roteiro dos acampamentos pioneiros do Distrito Federal é um texto 
que trata da memória de construções provisórias, feitas para serem 
desativadas e desmontadas com a conclusão das obras da cidade, 
como a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e a 
Fazendinha, na Vila Planalto, a Igreja São José Operário, na 
Candangolândia, e o antigo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
hoje Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante.  

Originalmente, os acampamentos foram organizados de maneira 
semelhante a pequenas cidades, com o objetivo de recriar para os 
moradores um ambiente familiar. De fato, com a inauguração de 
Brasília, a maior parte desses espaços foi desconstituída e as 
populações transferidas para a periferia. Porém, alguns dos 
agrupamentos urbanos originais resistiram ao desmonte, dando 
origem a locais como Núcleo Bandeirante, Vila Planalto e Vila 
Metropolitana. Como o estudo destaca, a permanência de muitos 
remanescentes é resultado da resistência organizada das populações 
em torno do direito à moradia, o que mostra que a história do Distrito 
Federal também foi feita a partir da ação dos movimentos populares 
(IPHAN, 2017). 

 

O IPHAN (2017) divulgou que fizeram parte do evento alguns atores relacionados a 

política como o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, do Ministro da 

Cultura, Roberto Freire, da presidente do IPHAN, Kátia Bogéa, e do Superintendente 

do Iphan no Distrito Federal, Carlos Madson, entretanto não há menção a nenhum 

representante do Turismo.  

Há diversos atores sociais envolvidos com o turismo em Brasília, dentre os quais seus 

representantes que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do 

Distrito Federal – Condetur/DF, um colegiado de caráter consultivo e propositivo, um 

órgão superior de assessoramento da Secretaria de Turismo – (SETUR) para 

assuntos diretamente relacionados à atividade turística no Distrito Federal. De acordo 

com a SETUR (2017) o Condetur é composto por 35% de entidades do Governo do 

Distrito Federal e 65% de entidades do setor turístico e representantes da sociedade 

civil. 
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O limitado diálogo, entre representantes do Turismo e do Patrimônio, compromete a 

melhor utilização do legado histórico e cultural da cidade. Reverter tal condição, 

poderia contribuir para o desenvolvimento do turismo. Entretanto, caberia estreitar os 

saberes daqueles que compreendem melhor o significado do patrimônio de Brasília, 

com os trabalhadores do setor de turismo, o que poderia favorecer uma melhor 

divulgação do referido bem, assim como utilizá-lo de forma mais eficaz pela atividade 

turística. 

Os maiores potenciais para gerar produção e emprego a partir do turismo no DF estão 

respectivamente com os setores de alimentação e alojamento. Para cada unidade de 

recursos gastos com produção de alojamentos, a produção total do DF aumenta em 

1,54, movimentando muito a economia da região, segundo o mais recente relatório de 

estudos econômicos do turismo. (OBSERVATÓRIO DO TURISMO, 2015) 

Brasília tem muito mais potencial turístico, devido a importância do seu patrimônio 

histórico e cultural, no entanto de acordo com Jun Alex Yamamoto diretor de Gestão 

Estratégica do Ministério do Turismo (2017) ela “[...] não está “na prateleira” ainda 

como produto a ser consumido como turismo de lazer”. Tal depoimento leva a 

conjecturar que o Brasil precisa melhorar seus aspectos econômicos, ignorar a 

importância de um turismo com grande potencial, é no mínimo uma atitude negligente. 

A negligência apresenta-se nas formas de divulgação ineficientes, nas poucas 

pesquisas, ou na metodologia utilizada para mensurar quão significativo é o atrativo 

cultural de Brasília. 

Cabe ressaltar, a ineficiência em preservar um legado para as futuras gerações, 

permitindo que estas conheçam o significado de Brasília, como local que foi pensado 

por diferentes atores, criticado por tantos outros, mas que carrega a marca de sonhos 

diversos, que estes sim, alicerçam possibilidades de novas alternativas históricas. 

Alternativas principalmente de convívios diferenciados, assegurando maior igualdade 

social. Embora as práxis preconizadas em seu projeto não tenham sido efetivadas, 

ainda é possível vislumbrar um por vir, para tanto, inicialmente, há que conhecê-la.  

Para atender as alternativas de convívio mais democrático capaz de assegurar maior 

igualdade, bem como adequado à preservação dos patrimônios, seria pertinente levar 

em consideração a Revisão Técnica da Ordem do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios, organização não governamental global associada à UNESCO 
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– (ICOMOS) de 2016,  a qual apresenta dentre outras questões, preocupações 

relativas às: 

[...] mudanças em Uso e alturas, o uso e funções das áreas 

residenciais e entrequadras , o conceito original para o uso e funções 

da fronteira do lago Paranoá, entre outros assuntos. Por conseguinte, 

sugeriu um debate público sobre a Portaria 166/2016,l com a 

participação da população e das organizações civis, o que 

eventualmente levaria a uma revisão da Portaria, a fim de esclarecer 

qualquer imprecisão e contradição com ordenanças anteriores e 

fortalecer a Integridade e preservação da propriedade. 

A mesma revisão aponta que a Portaria 184 deve ser mais restritiva e 

só deve permitir os usos temporários da Esplanada associados aos 

seus valores simbólicos e deve minimizar ainda mais o tempo e as 

dimensões das instalações e estruturas temporárias (UNESCO, 2017). 

Salienta-se, que este estudo sob hipótese alguma defende a exploração massificada 

do patrimônio chancelado pela UNESCO, pelo turismo, em Brasília, ou em qualquer 

outra destinação. Patrimônio histórico e cultural não deveria ser pensado como uma 

mercadoria qualquer, mas sim como um instrumento de acesso a diferentes saberes. 

Para tanto, haveria necessidade de socializar tais saberes, assim como os diferentes 

sonhos sonhados na história dos homens. Contudo dentro do modo de produção em 

que o turismo está inserido patrimônio é sim uma mercadoria de uso que nem sempre 

oportuniza a socialização de saberes de forma democrática. 

Porém, na maioria das vezes Brasília se apresenta como um produto exclusivo para 

eventos, ou seja, fazendo-se de mercadoria de uso, somente para tais fins. Se o 

esboçado no capítulo anterior aponta o patrimônio histórico e cultural como 

mercadoria valorizada pelo uso em algumas destinações, em Brasília evidencia-se o 

valor do referido bem, é pouco reconhecido, à medida que se constitui em outra forma 

de mercadoria, bem como de uso.  

Tal evidência remete a teoria de Marx acerca da antítese que apregoa que: 

[...] valor de uso e valor, oculto na mercadoria, é, portanto, 
representado por meio de uma antítese externa, isto é, por meio da 
relação de duas mercadorias, na qual uma delas, cujo valor deve ser 
expresso, funciona diretamente apenas como valor de uso; a outra, ao 
contrário, na qual o valor é expresso vale diretamente apenas como 
valor de troca. A forma simples de valor de uma mercadoria é, por 



146 

 

conseguinte, a forma simples de manifestação da antítese entre valor 
de uso e valor, nela contida (MARX, 1996, p.188 – 189). 

Pensar que Brasília é preconizada pelo turismo como captadora de eventos, ou 

prospectá-la somente como lazer é ignorar o significado maior do livro de pedra que 

ela configura. É negar o que defendia Victor Hugo, no século XIX, a respeito do direito 

de todos conhecerem o patrimônio. Tal negativa é agravada pelo fato que o referido 

patrimônio é absolutamente público, edificado para compor o cenário da capital 

política do Brasil, projetada com singeleza e genialidade, passível de inspirar a muitos, 

pois como dizia Niemeyer (2012) “ a gente tem que sonhar”. 

Brasília pode até contribuir para grandes eventos internacionais, mas a sua principal 

atratividade turística é a sua história, o seu significado enquanto legado para a 

humanidade. Niemeyer (2012) esperava que ela fosse: “[...]  uma cidade de homens 

felizes: homens que sintam a vida em toda sua plenitude, em toda sua fragilidade; 

homens que compreendam o valor das coisas simples e puras um gesto, uma palavra 

de afeto e solidariedade.” 

Contudo ela possui o estigma de ser a capital de um país, que na atualidade, em 2017, 

apresenta-se com muitos problemas políticos e que é justamente nela, que transitam 

muitos dos atores presentes nas páginas de jornais por escândalos de corrupção e 

mau uso do dinheiro público. A realidade de Brasília, cobra a dívida gerada pela 

indiferença com que sucessivos governos que trataram o entorno do Distrito Federal, 

sem uma visão de totalidade. As demandas sociais contradizem a representação da 

cidade inventada ''no meio do nada''. Problematicamente as referidas contradições 

contribuem para alicerçar a ineficácia atual da gestão turística da destinação, porque 

independentemente dos atrativos, que são pouco utilizados, as mazelas sociais 

também se constituem em empecilho para o desenvolvimento do turismo de Brasília, 

como em qualquer lugar do mundo. 

Contudo a história de Brasília, enquanto primeiro conjunto urbano do século XX 

reconhecido pela UNESCO é rica, capaz de sensibilizar diferentes gerações que a 

conhecerem, possibilitando despertar outros sonhos, e novas práxis. O turismo poderá 

contribuir neste processo, viabilizando mais visitações, contribuindo para a 

socialização dos diversos significados do seu patrimônio.  

Para que isto ocorra há que atrair a demanda turística para o local e disponibilizar o 

maior número de informações possíveis para os visitantes, como forma socializar toda 
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a produção necessária a dar significado ao patrimônio, aliando a visita a uma 

aquisição maior. Tal compreensão deveria ser expandida para diferentes destinações 

como Brasília, que possuem potencial, disponibilizando materiais de boa qualidade 

acerca dos atrativos de valor histórico e cultural, acessíveis aos visitantes. 

[...] o turista não vai comprar apenas a visita. Ele agrega valor ao lugar 
levando livros com informações e fotografias de qualidade sobre o 
bem visitado. Isso não ocorre na mesma proporção no Brasil, porque 
não temos uma produção literária sobre bens tombados disponíveis 
para compra. Com isso se perdem recursos que poderiam ser gastos 
na visitação, gerando renda para novos investimentos e/ou 
manutenção dos bens tombados. (COSTA, 2005, p.120). 

Os investimentos em materiais gráficos sobre Brasília são limitados, há produções 

impressas sobre os referidos patrimônios, bem como sobre Niemeyer, contudo, 

custam caro, pois livro não é barato no Brasil. Tal constatação restringe saberes. 

Democratizar o acesso a informação, no primeiro momento pode parecer oneroso, 

mas depois reverteria em receitas diversas, inclusive, advindas do turismo. Há 

necessidade de produzir mais materiais para ser distribuído gratuitamente, no 

aeroporto e demais equipamentos relacionados ao turismo, assim como outros 

materiais cobrados a custos acessíveis. Tanto os materiais cobrados, quanto aqueles 

destinados a serem distribuído gratuitamente, demandaria uma estratégia eficiente, 

visando mercados capazes de captar maior demanda voltada ao patrimônio. 

Síntese  do capítulo 

A construção de Brasília possui muitas faces, historicamente pensada desde o 

período colonial, defendida por expoentes como Marques de Pombal e José Bonifácio, 

premonizada por Dom Bosco, edificada no governo de Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, constituiu-se numa cidade contemporânea, construída para ser a capital do 

Brasil na segunda metade do século XX, no planalto central brasileiro, no Distrito 

Federal. 

Brasília foi edificada em três anos por muitos atores, a maioria anônimo, denominados 

genericamente de Candangos, seu projeto foi de autoria de Lucio Costa, em 

consonância com a expressiva projeção dos edifícios de Oscar Niemeyer. Destacam-

se outros projetistas, engenheiros, especialistas em vitrais, designers, paisagistas, 

dentre eles Burle Marx. Inaugurada em 21 de abril de 1960. Sua inclusão na Lista do 

Patrimônio Mundial ocorreu em 11 de dezembro de 1987. Entretanto, foi inscrita no 

Livro de Tombo Histórico pelo Iphan, somente em 14 de março de 1990. 



148 

 

Sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial foi baseada em dois dos critérios 

definidos pela Convenção do Patrimônio Mundial: (i) obra prima do gênio criativo 

humano e (iv) conjunto arquitetural que ilustra período significativo da história humana. 

Brasília destaca-se, mundialmente, pela aplicação dos princípios da Carta de Atenas 

(1933), integrada a uma estratégia de desenvolvimento e autoafirmação nacional. Foi 

a primeira representação do Movimento Moderno no urbanismo e na arquitetura a ser 

inscrita na Lista da UNESCO. 

Apesar da sua importância histórica e reconhecimento internacional por parte da 

UNESCO, turisticamente Brasília não possui expressividade no cenário turístico 

internacional, tampouco nacional. Seus índices de demanda turística são bem 

modestos, seu patrimônio histórico e cultural é muito pouco divulgado, tampouco 

utilizada de forma eficaz pelos atores sociais do setor do turismo.  

Há pouco diálogo entre os atores do turismo e do patrimônio histórico e cultural, 

consequentemente não se consagra o real fim da salvaguarda de forma democrática, 

permitindo um maior conhecimento sobre o significado e relevância do legado, nem 

mesmo impedindo o desenvolvimento turístico. Dentre as formas de democratizar o 

conhecimento, correspondem a ampliar os investimentos em publicações acerca do 

patrimônio de Brasília. 

Embora a evolução urbana de Brasília tenha seguido caminho bem diverso daquele 

idealizado pelos seus fundadores. Brasília foi pensada para ser diferente das demais 

cidades brasileiras. Entre a utopia que norteou a sua construção e os dias de hoje, em 

que Brasília já mostra sinais evidentes dos muitos problemas urbanos. Hoje, Brasília 

possui problemas de toda a ordem, mazelas sociais e políticas, a especulação 

imobiliária, as invasões e os loteamentos clandestinos, percalços de toda ordem, o 

que justifica dizer que há muito o que fazer para efetivar o sonho. 

Apesar de Brasília ter o reconhecimento da UNESCO como obra de excepcional valor, 

para muitos, na atualidade de 2017 é estigmatizada pelos desmandos da política e 

tantas frustrações do povo brasileiro, como dizia Renato Russo (1979) na letra de 

Faroeste Caboclo “João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília, [...]”.  

Se a utopia de Brasília não se consolidou, obviamente não foi por culpa do arquiteto, 

tampouco a arquitetura pode se constituir numa única forma de práxis. Todavia em 

Brasília ao menos foi possível aos atores sociais que a sonharam, planejaram e 
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construíram ousarem vislumbrar uma forma de práxis, que mesmo não consolidada 

em plenitude, ao menos não ainda, foi possível registrar na pedra que é possível 

ousar. Logo, é possível estimular a visitação turística, socializando-a com muitos 

outros, fomentando novas práxis. 

Dos atores envolvidos com a construção de Brasília destaca-se a figura de Niemeyer, 

arquiteto brasileiro renomado, que tendo iniciado a carreira como estagiário de Lucio 

Costa, um francês que veio cedo para o Brasil. Indiscutivelmente Oscar Niemeyer é o 

arquiteto brasileiro mais aclamado tanto no Brasil como no exterior, contudo, sua obra, 

pode ser mais conhecida por diferentes gerações e utilizada pela atividade turística, 

utilizando-se de algumas estratégias de divulgação. 

A utopia em torno de Brasília, bem como suas diversas contradições não a tornam 

menos interessante, pelo contrário, se compreendida em seus significados, ela ainda 

se constitui ainda mais num local potencialmente atraente à visitação. Notoriamente 

os saberes e técnicas preconizadas na arquitetura e urbanismo de Brasília demandam 

serem socializados com mais pessoas, estimulando novos sonhos. 

Embora Brasília não tenha alcançado os anseios de quem a planejou, tampouco 

parece assemelhar-se ao local onde fosse possível transitar com mais igualdade, isto 

se deve sim ao fato de que a proposta arquitetônica não deva ser a única concepção 

de práxis, capaz de promover mudanças. Tal constatação aponta que há outros 

caminhos, nos quais o turismo pode se inserir, contribuindo para mostrar o valor de 

um projeto sonhado e arquitetado com esmero, consolidando as ideias que 

possivelmente poderão vir a se concretizar. 
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CAPÍTULO 3  

Análise da utilização do patrimônio cultural reconhecido pela UNESCO em 

Barcelona 

Como já foi tratado no primeiro capítulo, a Europa tem um papel importante no que 

tange ao turismo cultural. Por diferentes motivos o Velho Mundo tem atraído 

demandas de turistas até os dias atuais. Seus países contemplam números 

expressivos de patrimônios históricos e culturais chancelados pela UNESCO, usados 

como atrativos turísticos. Para Richards (2001, p. 3): “ O motivo pelo qual o Conselho 

da Europa promove o turismo cultural é assegurar o espaço da cultura europeia e 

proporcionar recursos para a preservação e conservação dos artefatos culturais 

visitados pelos turistas”. 

Dentre os países possuidores de Patrimônios da Humanidade, receptor de demandas 

turísticas expressivas destaca-se a Espanha, principalmente a região da Catalunha. 

De acordo com Richards (2007), a imagem da Catalunha está associada fortemente 

a cidade de Barcelona. Alguns de seus patrimônios são alvo de políticas de 

salvaguarda devido aos riscos, bem como por sua importância e significado. Em nível 

mundial, os processos de salvaguarda são chancelados pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO.  Para a UNESCO 

(2016), “o patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a 

identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas”. 

As destinações possuidoras de legados históricos e culturais apresentam formas de 

uso do patrimônio, traduzindo suas mentalidades acerca do seu significado, bem 

como das estratégias de valorização. Sendo o turismo uma atividade econômica do 

sistema capitalista, que estabelece uma relação de uso, ou de exploração de 

diferentes produtos e serviços, também explora o patrimônio histórico e cultural como 

uma mercadoria. É possível perceber que há uma correlação entre o desenvolvimento 

do turismo de alguns dos países que mais recebem turistas e os seus respectivos 

patrimônios históricos e culturais. 

No caso de Barcelona, semelhante o que foi esboçado no capítulo anterior o 

patrimônio histórico e cultural é uma mercadoria, porém nem sempre valorizada  e 

preservada. Denotando um outro valor de uso da referida mercadoria. 



151 

 

Barcelona é uma cidade com uma história milenar, possuidora de patrimônios que 

correspondem a diferentes períodos e povos, que faz uso dos referidos bens pelo 

setor turístico. Dentre os locais mais visitados pelos turistas destacam-se exatamente 

aqueles relacionados ao patrimônio histórico e cultural, reconhecidos como 

Patrimônios da Humanidade, ou considerados patrimônios mundiais, dentre os quais 

a igreja da Sagrada Família se converte em um símbolo espanhol, tal qual a Torre 

Eiffel é para a França. Segundo a UNESCO (2016), “Patrimônio Cultural Mundial: é 

composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional 

e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou 

antropológico”. 

Barcelona é uma das mais faladas histórias de sucesso do turismo na 
Europa nos últimos anos. O número de turistas que visitam a cidade 
mais do que duplicou na última década, e Barcelona tem sucesso re-
posicionado como um destino cultural e uma atraente cidade do 
Mediterrâneo. Pode-se argumentar que grande parte desse sucesso 
foi devido à cultura - ou a "alta" cultura de Gaudí e arquitetura 
modernista, ou a cultura popular de Barca e as Ramblas. Mas a re-
descoberta de Barcelona como capital cultural da moda faz parte de 
um processo muito mais longo e complexo, que remonta ao século 
XIX, envolvendo o desenvolvimento físico da cidade e sua história 
política, econômica e social (RICHARDS, 2017, p. 04). 

Este capítulo segue organizado apresentando na primeira parte a contextualização de 

alguns aspectos da história e da geografia de Barcelona e de seus patrimônios mais 

significativos. Na segunda parte, descreve-se as principais estratégias de utilização 

do patrimônio reconhecido pela UNESCO em Barcelona, ou de turistificação dos 

referidos bens. 

 

3.1 Contextualização de alguns aspectos geo-históricos de Barcelona e de seus 

patrimônios  

Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha, com uma população de 1.614.600. 

Localizada na costa nordeste da Península Ibérica, de frente para o Mar Mediterrâneo, 

em uma planície de aproximadamente 5 km . Em seu topo, está localizado o Tibidabo, 

a planície e os deltas dos rios Besòs e Lobregat, que, juntamente com o litoral, 

delimitam seu território. Localiza-se cerca de 160 quilômetros ao sul das montanhas 

dos Pirenéus. (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2017). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A2neo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%ADcie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tibidabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piren%C3%A9us
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Mapa 04: Localização Geográfica de Barcelona 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 

 

Barcelona é a capital da comunidade autônoma da Catalunha, tem um clima 

mediterrânico, com invernos suaves e úmidos e verões quentes e secos. A 

temperatura média anual é de 21ºC de dia e 14ºC à noite. A umidade relativa média 

anual é de 72%, variando de 69% em julho para 75% em outubro.  

Segundo o Barcelona Turisme (2015), o PIB de Barcelona em 2010 foi de 61.915 

(milhões de euros), sendo que no referido ano atingiu a cifra de 38,5 mil euros por 

habitante. A mesma fonte situa Barcelona como uma das cidades mais bem colocada 

em atratividade de investidores, privilegiada no ranking de oportunidade de negócios 

e competitividade. 

A cidade de Barcelona e os seus arredores possuem uma longa história, cujo início é 

datado do Neolítico, período em que se apresentaram os primeiros indícios de vida 

humana nos arredores. Devido a longevidade da região, foi ocupada por diferentes 

povos como iberos, cartagineses, muçulmanos e visigodos. Foi fundada pelos 

romanos e sua fundação remonta ao final do século I, no Império Romano, para o qual 

serviu de entreposto.  O primeiro núcleo urbano, foi fundado por Barcino que levantou 

a primeira fortaleza em Montjuïc. O fundador de Barcelona foi o imperador romano 

Augusto, que a criou como Colônia de Direito Romano, com o nome de Colônia Iulia 



153 

 

Augusta Paterna Faventia Barcino, por volta do ano 10 a.C. (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, 2017). 

Barcelona foi planejada, e seu destino, determinado pelo fato de ter começado como 

um porto, e é o que tem sido desde então. A língua falada é o espanhol e o catalão. 

Para Hughes (1995, p.40), “[...] o espanhol e o catalão se desenvolvem em linhas 

independentes, a partir de uma raiz latina comum. Isso se deu por causa do tipo de 

colonização romana. ” 

A Espanha dos séculos XV e XVI foi uma potência ultramarina, e Barcelona naquela 

época era uma das principais destinações portuárias do Mediterrâneo, junto com 

Gênova e Veneza. Isabel de Castela e Fernando de Aragão, monarcas do reino 

Espanhol, tiveram um reinado próspero, angariando os frutos das investiduras de 

Cristóvão Colombo, que expandiu seu território colonial. Inclusive foi exatamente em 

Barcelona, que Colombo foi recebido pelos referidos monarcas no retorno da grande 

empreitada ultramarina de descoberta da América, em 1493. 

Séculos mais tarde, foi construída uma torre-mirante. O monumento foi projetado por 

Gaietà Buïgas em 1886 e incluído no projeto de modernização da orla marítima 

de Barcelona, para à Exposição Universal de 1888. Constitui-se de uma coluna de 

ferro (dotada de um elevador em seu interior) que possibilita ao visitante subir até a 

base da estátua de Cristóvão Colombo. Dessa posição privilegiada pode-se 

contemplar uma vista panorâmica do centro da cidade e da região do Porto de 

Barcelona (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2017). 

Entretanto, a história registra que a primazia econômica espanhola, derivada dos 

avanços ultramarinos foi suplantada pelo Império Britânico que se fortaleceu com o 

processo de industrialização, alicerçado nas contradições capitalistas da época, 

enquanto países como a Espanha não tiveram o mesmo ímpeto, ou seja, ficaram 

atrasados frente aos países em que as relações capitalistas de produção suplantaram 

o feudalismo. Tal decadência e ascensão, remete aos ciclos econômicos de 

Kondratieff, preconizando que a economia do sistema capitalista é flutuante, formada 

por ciclos, ou períodos, que se caracterizam por fases ascendentes e descendentes.  

Ao longo da História, a evolução do capitalismo demonstrou que esses períodos de 

expansão e retração econômica afetam não apenas os países de centro do sistema, 

mas também aqueles situados na periferia. A economia de Barcelona, historicamente 
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é muito ligada à indústria, desde o século XIX. Foi a primeira cidade em Espanha a 

participar da Revolução Industrial e hoje é o maior centro industrial do país. O porto 

de Barcelona converteu-se, nos últimos anos, no mais importante do Mediterrâneo em 

tonelagem de mercadorias e contentores. E também o primeiro porto mediterrânico 

em número de cruzeiros que fazem escala na cidade.  

Contudo, a Espanha passou por diversos períodos críticos de sua história econômica 

e política, bem como revezes de toda ordem a exemplo da peste negra que assolou a 

sua população nos séculos XIV, XV e XVI. Acrescenta-se ainda no século XX a Guerra 

Civil terminada em 26 de janeiro de 1939, em meio ao início da Segunda Guerra 

Mundial, quando se instaurou a ditadura franquista, findada com a morte de seu líder 

Francisco Franco em 1975. Ainda durante o governo do ditador Franco, o país recebeu 

ajuda norte-americana durante a chamada Guerra Fria, maquiando um pouco a 

realidade, oferecendo melhor qualidade de vida à população (AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, 2017). 

No final dos anos cinquenta registrou-se uma recuperação, inclusive econômica, fruto 

de grande acréscimo demográfico provocado pela chegada de imigrantes do Sul da 

Península. No início dos anos sessenta, a cidade renasceu à vida política com a 

recuperação do movimento operário e catalanista.  A transição para a democracia 

consolidou-se com a aprovação do estatuto de autonomia, que deu a Barcelona a 

capitalidade, convertendo-a em sede do governo da Generalitat. A Generalitat da 

Canatunya é o sistema institucional em que se organiza politicamente o autogoverno 

da Comunidade Autônoma da Catalunha. (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2017). 

Todavia nas últimas décadas do século XX, a Espanha teve uma nova fase decorrente 

das melhorias econômicas, superando a alienação frente aos preceitos de 

desenvolvimento, advindas de alguns acertos, como por exemplo, o investimento em 

turismo.  

Contextualizar Barcelona é lembrar de que se trata de uma cidade que concilia 

historicamente diferentes produções arquitetônicas de diferentes épocas de forma 

equilibrada. Cabe aqui destacar a figura de Ildefons Cerdà i Sunyer, comunista utópico 

responsável pela expansão da malha urbana que soube romper com a muralha 

medieval no século XIX de forma harmônica, primando por valores igualitários e 

homogeneizadores. 
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Em 1859 foi autorizada a demolição das muralhas, pela Coroa Espanhola. O novo 

projeto de ensanche de Barcelona foi colocado em prática sob a responsabilidade do 

engenheiro responsável Ildefons Cerdà i Sunyer. Cerdà, antes de tragar o seu projeto, 

havia estudado a situação das condições de vida, principalmente das questões 

sanitárias dos habitantes da cidade, em especial das classes trabalhadoras. O projeto 

visava, dentre outras coisas, melhorias referentes a salubridade. 

Quando a industrialização começa, quando nasce o capitalismo 
concorrencial com a burguesia especificamente industrial, a cidade já 
tem uma poderosa realidade. Após o quase desaparecimento das 
cidades arcaicas, na Europa ocidental no decorrer da decomposição 
da romanidade, a Cidade remontou seu desenvolvimento 
(LEFEVBRE, 1991, p. 4). 

A poderosa realidade da burguesia impõe as mazelas à classe trabalhadora, também 

em Barcelona. Os problemas ligados à salubridade estavam diretamente ligados às 

necessidades que os trabalhadores tinham em relação a outras questões que não 

apenas o repouso para se recuperar e reiniciar a jornada de trabalho pois como dizia 

Marx, ao criticar os primórdios do capitalismo: 

Uma pessoa pode, durante o dia natural de 24 horas, dispender 
apenas determinado quantum de força vital. [...] Durante parte do dia, 
a força precisa repousar, dormir, durante outra parte a pessoa tem 
outras necessidades físicas a satisfazer, alimentar-se, limpar-se, 
vestir-se etc. Além desse limite puramente físico, o prolongamento da 
jornada de trabalho esbarra em limites morais. O trabalhador precisa 
de tempo para satisfazer a necessidades espirituais e sociais, cuja 
extensão e número são determinados pelo nível geral de cultura. A 
variação da jornada de trabalho se move, portanto, dentro de barreiras 
físicas e sociais. Ambas as barreiras são de natureza muito elástica e 
permitem as maiores variações. (MARX, 1996, p. 346) 

Por ser a primeira cidade espanhola a se industrializar, Barcelona conheceu no 

princípio o crescimento econômico, em detrimento das condições de vida dos 

trabalhadores do setor. O Ensanche, ou Eixample propunha-se a minimizar as 

mazelas do referido processo, constitui-se num tratado de urbanismo moderno. 

O Eixample, ou Cidade Nova, seria a apoteose da razão, o triunfo da 
malha ortogonal, um tecido perfeito e diferenciado. Cerdà dificilmente 
teria pensado em planejar algo como a Cidade Nova sem que tivesse 
diante dos olhos o protótipo da reestruturação de Paris feito pelo barão 
Haussmann. Havia, porém, uma enorme diferença. Haussmann teve 
que destruir a velha Paris, enquanto Cerdà não teve que destruir coisa 
alguma. Ia ampliar Barcelona colocando uma malha uniforme sobre o 
que era, com exceção de algumas aldeias (Sarrià, Gràcia e outras), 
um quadro em branco. Nada havia que impedisse essa malha. 
Portanto, o sonho de um projetista utópico (HUGHES, 2008, p. 120)  



156 

 

 

O Eixample, não foi o primeiro marco, numa cidade onde brotaram muitos gênios da 

arquitetura, mas, denotou o segundo grande impulso da construção do local. 

O segundo ocorreu no último quarto do século XIX, e deu-nos aquele 
estupendo e visionário projeto urbanístico, a primeira das cidades 
reticuladas, ancestral de Nova York; o Eixample, o concebido por 
Ildefons Cerdà, a Nova Barcelona que rompeu as restritivas muralles 
e permitiu que a cidade crescesse além dos limites medivais impostos 
(HUGHES, 2008, p. 54). 

O primeiro “boom” construtivo de Barcelona ocorreu no século XIV. 

[...] O primeiro boom da construção em Barcelona produziu bem mais 
do que sua bolsa de valores e o Saló de Cent. Em termos de 
arquitetura industrial do século XIV, o maior exemplo sobrevivente no 
mundo fica pouco atrás do cais em Barcelona: os Drassane, ou 
estaleiros, uma obra prima da engenharia civil construída pelo 
arquiteto Arnau Ferre e terminada em 1378, durante o reinado de 
Pedro, o Cerimonioso - um conjunto de longas baias paralelas feitas 
em tijolos, sua cobertura de telhas sustentada por grandes arcos 
diafragma. Em seus espaços despojados e imponentes foram 
construídos os maiores navios do Mediterrâneo até o final do século 
XVII. Um fac-símile de um deles, o Capitana, ou nau-capitânia, no qual 
Don Juan da Áustria conduziu os cristãos à vitória sobre os turcos em 
Lepanto, em 1571, ocupa totalmente uma das baias: um navio de 
guerra barroco polido, incrustado de laca dourada e vermelhada, de 
59,5 metros de comprimento, movido por 58 remos da grossura de um 
poste telegráfico e operados por quase seiscentos escravos 
acorrentados. Um quilômetro e meio adiante, em uma das capelas da 
catedral, está o merecidamente celebrado “Cristo de Lepanto”, uma 
escultura em madeira feita a partir de um tronco de olmeiro, contorcida 
em contraposto na forma de um s: um milagre, segundo contam, 
porque o Redentor viu uma bala de canhão voando exatamente em 
sua direção vinda da proa de um navio turco e, num reflexo 
divinamente rápido, dela se esquivou. (HUGHES, 2008, p. 72-74) 

O terceiro “boom” construtivo de Barcelona tem muita ligação com o turismo, será 

descrito com mais detalhes posteriormente, trata-se da  “[...] restauração e a 

remodelação de Barcelona nos anos que antecederam e sucederam a Olimpíada de 

1992, deslanchado pelo prefeito Pasqual Maragall ” (HUGHES, 2008, p. 54). 

Atualmente o Ensanche, ou Eixample ocupa a parte central de Barcelona onde se 

localizam muitos atrativos turísticos. Sua notoriedade se dá, além das questões 

arquitetônicas, aos ideais políticos de seu construtor, à derrubada de símbolos que 

agrediam a população local, pois de acordo com Hughes (2008, p.118) “[...] depois que a 

Cidade Velha ficou cheia demais foi o Eixample, que em catalão significa ”ampliação” – 
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[...]. Uma coisa foi demolir as muralhas, aqueles tão odiados emblemas do poder Bourbon 

sobre Barcelona. ” 

Figura 60: “O Eixample” 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 
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Figura 61: Cidade de Barcelona 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 

Na cidade há uma convivência de estilos urbanísticos e arquitetônicos de diferentes 

épocas. São vários “livros de pedra” que contam sua história, constituindo-a numa 

cidade cosmopolita com muitos pontos turísticos, e atrações para diferentes públicos, 

possuidora de 50 obras modernistas de expressividade, configurando grandes 

possibilidades de variadas atrações turísticas. 

O modernismo foi um movimento artístico e cultural produzido no início do século XX 

e teve como objetivos romper com o “Tradicionalismo”, experimentando novas 

técnicas e criações artísticas. Em Barcelona, na arquitetura surgiram muitas figuras 

de destaque, dentre as quais Antoni Gaudí, além de Lluís Domènech i Montaner, 

Josep Puig Cadafalch, Josep Vilaseca i Casanovas, por exemplo.  

As cinquenta obras do modernismo catalão são possíveis de serem visualizadas na 

capital da Catalunha exibindo suas formas peculiares, são elas: 

O Arco do Triunfo, construção de 1888, obra do arquiteto Josep Vilaseca i Casanovas 

(1848 – 1910);  

Os Castelos dos Três Dragões, construção de 1888, obra do arquiteto Lluís 

Domènech i Montaner (1984 – 1923);  
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A casa-museu do Parque Güell, construção de 1906, obra do arquiteto Francesc 

Banguer i Mestres (1866 – 1900) 

Figura 62: A casa-museu do Parque Güell 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016.  

 

- As luzes da Praça Real, construção de1878, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet 

(1852 – 1926);  

- O Parque Güell, construção de 1888, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet (1852 

- 1926);  

- O antigo Fonda Espanha, construção de 1903, obra do arquiteto Lluís Domènech i 

Montaner (1850 – 1910); 

- A casa das Figueiras, construção de 1902, obra do arquiteto Antoni Ros i Güell (1873 

– 1954); 

- A Academia Real das Ciências e Artes de Barcelona, construção de 1894, obra do 

arquiteto Jose´Domènech i Estapà; 

- A Empresa Catalana de gás, construção de 1888, obra do arquiteto Josep Domènech 

i Estapà (1858 – 1917);  

- A Casa Martin, construção de 1895-1896, obra do arquiteto Josep Puig i Cadafalch 

(1867 – 1956);  

- O Palácio da Música Catalana, construção de 1923, obra do arquiteto Lluís 

Domènech i Muntaner (1850 – 1923); 

- A Casa Calvet, construção de 1900, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 

1926); 
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- As Casas Rocamora, construção de 1914, obra dos arquitetos Joaquim (1854 – 

1938) i Bonaventura (1862 – 1940) Bassegoda i Amigó;  

- A Torre Bellesguard, construção de 1908, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet 

(1852 – 1926); 

- A Casa Lleó Morera, construção de 1905, obra do arquiteto Lluís Domènech i 

Montaner (1850 – 1923); 

- A Casa Amatler, construção de 1900, obra do arquiteto Josep Puig i Cadafalch (1867 

– 1956); 

- A Casa Batlló, construção de 1906, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 

1926);  

- O Observatório Fabra, construção de 1904, obra do arquiteto Josep Domènech i 

Estapà (1858 – 1917);  

- Os Cancos-farolas pelo passeio dos Jardins Grácia, construção de 1906, obra do 

arquiteto Pere Falqués i Urpí (1850 – 1916); 

 - O Conservatório Municipal da Música, 1929, obra do arquiteto Antoni de Falguera i 

Sivilla (1876 – 1947);  

- A Casa Lamadrid, construção de 1902, construção do arquiteto Lluís Domènech i 

Montane (1850 – 1923); 

- A Casa Thomas, construção de 1895, obra do arquiteto Lluís Domènech i Montane 

(1850 – 1923) 

- O Palácio Montaner, construção de 1891, obra do arquiteto Lluís Domènech i 

Montane (1850 – 1923);  

- A pedreira, construção de 1906, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 

1926); 

- As Casas-Carbó, construção de 1894, obra do arquiteto Antoni Rovira i Rabassa 

(1845 – 1919);  

- A Casa Serra, construção de 1903, obra do arquiteto Josep Puig i Cadafalch (1867 

– 1956); 

- A Casa Sayrach, construção de 1917, obra do arquiteto de Manuel Sayrach i Carreras 

(1886 – 1937); 
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- A Casa Peter, construção de 1911, obra do arquiteto Josep Puig i Cadafalch (1867 

– 1956) 

- A Casa Samanillo: Círculo Ecuestre, construção de 1910, obra do arquiteto Joan 

Josep Hervàs i Arizmendi (1851 – 1912); 

- O Colégio das Teresianas, 1888, obra do arquiteto 35 ° O Colégio das Teresianas 

Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 1926);  

-  Casa Fruster, construção de 1908, obra do arquiteto Lluís Domènech i Montaner 

(1850 – 1923); 

- O palácio do Barão de Quadras, construção de 1904, obra do arquiteto Josep Puig 

Cadafalch (1867 – 1956); 

- A Casa Comalat, construção de 1909, obra do arquiteto Salvador Valeri i Puourull 

(1873 – 1954); 

- A Casa Terrades ou De Les Punxes, construção de 1903, obra do arquiteto Josep 

Puig i Cadafalch (1967 – 1956); 

- O Palácio Macaya, construção de 1899/ 1901, obra do arquiteto Josep Puig i 

Cadafalch (1967 – 1956); 

- A Casa Planells, construção de 1923, obra do arquiteto Josep Maria Jujol i Gilber 

(1879 – 1949); 

- A Sagrada Família, iniciada a construção de 1883, obra do arquiteto Antoni Gaudí i 

Cornet (1852 – 1926);  

- O Hospital de Sant Pau, construção de 1902, obra do arquiteto Lluís Domènech i 

Montaner (1850 – 1923); 

- O Parque Güell, construção de 1900, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet (1852 

– 1926); 

- A Casa Vicens, construção de 1883, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet (1852 

– 1926); 

- Os Pavilhões Güell, construção de 1884, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet 

(1852 – 1926); 

- A Porta Miralles, construção de 1902, obra do arquiteto Antoni Gaudí i Cornet (1852 

– 1926); 
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- Luminárias do Passeig de Lluís Companys, construção de 1888, obra do arquiteto 

Pere Falqués i Urpí (1850 – 1916); 

- A Fábrica de Casaramona, construção de 1912, obra do arquiteto Josep Puig i 

Cadafalch (1867 – 1956); 

- A Casa Golferichs, construção de 1900, obra do arquiteto Joan Rubió i Bellver (1870 

– 1952); 

Não se menospreza os muitos outros atores ligados às artes e à arquitetura, dentre os 

quais, Cerdà, Josep Puig Cadafalch, Miró, Picasso, que deixaram obras marcantes na 

capital da Catalunha, todavia o arquiteto mais famoso de Barcelona, presente atualmente, 

na memória de turistas, é Antoni Gaudí, o arquiteto do templo inacabado da Sagrada 

Família e de uma dezena de outras edificações na cidade e nos seus arredores. Além do 

reconhecimento popular, parte da obra de Gaudí foi reconhecida como Patrimônios da 

Humanidade pela UNESCO. 

 

3.1.1 Barcelona de Gaudí 

O arquiteto mais famoso de Barcelona, teve uma trajetória um tanto taciturna, 

a começar pelo seu derradeiro fim, ocorrido em 7 de junho de 1926, quando 

atravessou a esquina da Gran Via com a Carrer Bailen, no Eixample e foi atropelado 

por um bonde. Fora levado para o hospital por uma ambulância como indigente. 

Quando seus amigos souberam do ocorrido tentaram transferi-lo para um hospital 

particular, mas ele não aceitou e morreu em 10 de junho, aos 74 anos (HUGHES, 

1995). 

Antoni Gaudí nasceu em junho de 1852, em Reus. Exímio no trato de alguns materiais, 

como o cobre, em função de sua origem familiar, de artesãos especializados em 

trabalhos com cobre laminado (HUGHES, 1995). 

[...] Quando Gaudí era menino, [...] desenvolveu uma curiosidade 
apaixonada pelas plantas, animais, aves, insetos, geologia e clima da 
região. Diria mais tarde que a natureza era “o Grande Livro, sempre 
aberto, que devíamos nos obrigar a ler”. Todos os aspectos estruturais 
ou ornamentais que um arquiteto pudesse imaginar já existiam em 
forma natural, em grutas de calcário ou ossadas secas, no capim 
brotando ou nos élitros iridescentes de um besouro, no empuxe de 
uma antiga oliveira ou nos galhos saindo do tronco de um carvalho 
(HUGHES, 1995, p. 502). 
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A qualidade de sua arquitetura é inquestionável, contudo há discrepâncias quanto à 

classificação dela, pois se os catálogos do turismo, ou de publicações diversas 

divulgam-na como moderna, mas, para Hughes (1995) ela é barroca. Obviamente a 

arquitetura de Gaudí não segue o funcionalismo de um dos expoentes do moderno, 

Le Corbusier. 

A arquitetura de Gaudí é o barroco que Barcelona nunca teve vindo 
com atraso. Nela se alternam o místico, o penitente, o loucamente 
jubiloso, com arrojo estrutural e abundância de metáforas, obcecada 
com seu papel de speculm mundi, “espelho do mundo”. Gaudí foi o 
maior arquiteto e (muitos diriam) a maior figura cultural em qualquer 
sentido que a Catalunha gerou desde a Idade Média. Sua obra domina 
Barcelona como a de Bernini em Roma, estabelecendo uma escala de 
criatividade que permite medir todas as outras coisas. E a maioria de 
suas melhores construções estão em Barcelona ou nas proximidades 
(HUGHES, 1995, p. 499). 

 

A consagração de Gaudí se concretiza com as obras imponentes, de casas de 

pessoas endinheiradas e indiscutivelmente pela inacabada igreja da Sagrada Família. 

Contudo, ele teve também relação com as classes operárias, e como muitos, 

obviamente teve algumas dúvidas frente às questões religiosas, algo comum a todos 

em alguma fase da vida. 

[...] Sem dúvida Gaudí foi menos religioso na juventude do que na 
velhice – mesmo que isso não queira dizer muita coisa, visto que o 
próprio papa dificilmente conseguiria ser mais piedoso do que o velho 
Gaudí. Naturalmente, seus defensores ultracatólicos sempre tentaram 
atenuar qualquer sentimento socialista que ele pudesse ter nutrido, [...] 
jornalistas barceloneses registraram, que o jovem Gaudí pertencia a 
uma tertúlia ferozmente anticlerical que costumava se reunir no Café 
Pelayo, nas ramblas; pior ainda, diziam que ele ficava provocando as 
procissões religiosas enquanto passavam: “Llanuts! [Carneiros! ], 
Deus vai castigá-los! ”. Como tal conduta não caía bem ao futuro 
arquiteto da Sagrada Família, os Gaudínianos ferrenhos a tomam 
como difamação mesquinha do santo deles, mas mesmo assim parece 
plausível num rapaz de temperamento profundo e genioso. Mas 
também pode ser apenas fofoca de arquiteto. (HUGHES, 1995, p. 511) 

 

Porém o que mais chama a atenção na figura de Gaudí, frente aos seus pressupostos 

políticos e ideológicos, consiste em definir numa fase de sua vida, segundo Hugues 

(1995), seu foco nos interesses financeiros. 

Uma coisa era certa: depois da cooperativa de Mataró, Gaudí não quis 
mais construir fábricas nem alojamentos operários – não dava 
dinheiro. “Como você sabe muito bem, escreveu ele a um amigo em 
Madri, um fabricante têxtil que lhe solicitou um projeto desses, vivo do 
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meu trabalho e não posso me comprometer com projetos vagos ou 
experimentais – você mesmo nunca trocaria o certo pelo incerto” A 
partir daí sua política foi guiando para direita, e seus projetos para os 
ricos. Quando estava concluindo o trabalho de Mataró, Gaudí foi 
arrebanhado pelo homem a que seu nome veio a se associar para 
sempre: Eusebi Güell i Bacigalupi, industrial, político em ascensão e 
essência do figurão do establishment catalão (HUGHES, 1995, p. 
511). 

 

Todavia como tudo é construído de forma contraditória na história, houve da parte de 

Gaudí uma abnegação à vida mundana, pois se dedicava muitíssimo ao trabalho. Na 

fase final da vida a construção do templo da Sagrada Família lhe consumia, motivando 

alguns, a considerá-lo “santo”. Atualmente há uma campanha em tramitação para 

canonizar Gaudí. Em publicação no Jornal da BBC (2015), Jo Fidgen e William 

Kremerdo, defendendo enfaticamente a santidade de Gaudí afirmam: 

Por toda sua vida, Gaudí se preocupou com o bem estar dos 
trabalhadores. Ele ajudou a criar a progressiva Colônia Güell, uma 
comunidade de trabalhadores que ficava em torno de um moinho, com 
escolas e um hospital, assim como o primeiro estádio de futebol da 
Espanha. 
Depois de começar a trabalhar na Sagrada Família, em 1883, ele 
construiu escolas para os filhos dos trabalhadores e paroquianos. 
Na época, Gaudí foi uma escolha controversa para o projeto, porque 
não era um católico praticante. Mas isso começou a mudar conforme 
a enorme basílica foi saíndo do papel.  
Tarragona acredita que, enquanto Gaudí trabalhava na fachada da 
igreja, ele "viu Jesus Cristo em pessoa".  
[...] Gaudí foi nomeado oficialmente um "servo de Deus", a primeira 
etapa de uma beatificação.  
Em 2010, veio mais um desdobramento positivo para os devotos do 
arquiteto. O papa Bento 16 consagrou a Sagrada Família.  
Ele estava visivelmente emocionado pela construção e, em 
entrevistas, elogiou a coragem e a criatividade de Gaudí.  
O próximo passo será uma votação em que cardeais e teólogos 
avaliarão a trajetória de Gaudí e, em seguida, apresentarão seu 
resultado ao papa.  
Se o papa Francisco der um veredito positivo, Gaudí será considerado 
"venerável". 
Isso pode ocorrer daqui a alguns anos, diz Tarragona. 
Segundo rumores, o anúncio pode coincidir com a próxima visita do 
papa a Barcelona, ainda sem data prevista. 

 

Que Gaudí na velhice era muito católico não se discute, o próprio Hughes aponta isto 

dizendo: 

Pois foi Gaudí que ajudou a fundar uma influentíssima sociedade de 
artistas chamada de Círculo Artístico de São Lucas. Era 
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ultraconservadora, ultranacionalista e ultra, ultracatólica, fazendo uma 
enorme oposição ao tipo de modernismo livre e irônico praticado por 
Ramón Casas e Santiago Rusinyol no café Els Quatre Gats” 
(HUGHES, 2008, p. 72). 

 

Sua religiosidade está explícita numa de suas obras reconhecida pela UNESCO, 

inserida na lista de Patrimônios da Humanidade: a Fachada da Natividade e a Cripta 

da Sagrada Família. 

Barcelona é repleta de patrimônios urbanísticos e arquitetônicos reconhecidos pela 

UNESCO utilizados pela atividade turística, além da autoestima de parte da 

comunidade local, ciente de seus bens na atualidade. Contudo nem sempre foi assim, 

segundo Hugues (1995), Gaudí não era reconhecido pelos barceloneses, até os 

japoneses se interessarem de forma muito intensa registrando com suas máquinas 

fotográficas, ângulos de suas obras que o popularizaram.  

Além da importância histórica habitual de cidades do velho continente, Barcelona 

diferencia-se, por possuir nove patrimônios reconhecidos pela UNESCO como 

Patrimônios da Humanidade, dentre eles sete trabalhos de Antoni Gaudí, edificados 

no local e arredores, desde 1984. Além dos trabalhos de Gaudí, há dois trabalhos do 

arquiteto Lluís Domènech i Montaner, o Palácio da Música Catalana, e o Hospital de 

Sant Pau, inseridos na lista de patrimônios mundiais, em 1997. 

Dos cinquenta patrimônios modernistas em Barcelona, nove são assinados por Gaudí 

e deles, sete são reconhecidas pela UNESCO, como Patrimônios da Humanidade. 

 

Sete propriedades construídas pelo arquiteto Antoni Gaudí (1852-
1926) em Barcelona ou nas proximidades testemunham a contribuição 
criativa excepcional de Gaudí para o desenvolvimento da arquitetura 
e tecnologia de construção no final do século 19 e início do século 20. 
Estes monumentos representam um estilo pessoal e muito eclético, 
[...] na concepção de jardins, esculturas e todas as artes decorativas, 
bem como arquitetura. Os sete edifícios são: Parque Güell; Palacio 
Güell; Casa Mila; Casa Vicens; A obra de Gaudí na fachada da 
Natividade e Cripta de La Sagrada Família; Casa Batlló; Cripta em 
Colonia Güell (UNESCO, 2015). 

 

Gaudí é divulgado como um ícone do modernismo, porém, é considerado por alguns 

como sendo surrealista. Suas obras traduzem aspectos da natureza, apresentam o 
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místico do oriente, em elementos decorativos e estruturais peculiares, inclusive 

exóticos, contudo para Hughes ele era barroco. 

Indiscutivelmente Gaudí foi um arquiteto fenomenal, suas obras dão conta de uma 

técnica e domínio de materiais diversos que consagram edificações graciosas. 

Absolutamente dedicado aos seus trabalhos, sabe-se pouco de sua vida privada que 

apresenta uma tênue manifestação política na juventude, em relação às questões dos 

trabalhadores, contrastando com um conservadorismo religioso exacerbado na 

velhice. 

Gaudí se tornou mais autoritário com a maturidade, lamentando a 
revolução de 1868 e a expulsão de Isabel II, e considerando espúrias 
todas as ideias federalistas e democráticas: “A democracia é o 
governo da ignorância e da estupidez”. Ele tolerava discípulos (quanto 
mais submissos, melhor), mas não discussões sobre suas obras, o 
que explicava sua eterna aversão pela teoria e pela publicidade. 
Flaubert dizia que o artista devia ser como Deus em sua obra, 
onipresente, mas invisível; Gaudí acrescentaria: e, como a Divindade, 
igualmente indiscutível. “O homem com responsabilidades”, disse ele 
a propósito dos arquitetos - mas podemos suspeitar que não somente 
deles - “nunca deve entrar em discussões, pois ele perde autoridade 
com o debate. A argumentação não lança nenhuma luz. [...] O 
arquiteto é um governante no sentido mais elevado do termo, a saber, 
ele não encontra a constituição pronta, mas ele próprio a faz. É por 
isso que as pessoas qualificam os governantes de constructores de 
pueblos. ” Gaudí queria apresentar sua obra como fruto não da 
fantasia, mas da lei natural (HUGHES, 1995, p. 534 - 535). 

 

A obra de Gaudí se baseava em leis estruturais, tradições artesanais, experiência da 

natureza, religiosidade. Sua conduta expressava um caráter resoluto, convicto de seu 

catalanismo. Foi, sem sombra de dúvida, um homem controverso, cuja obra 

transcende e muito a sua postura antidemocrática. Devido a tantas peculiaridades é 

que algumas das obras de Gaudí, e duas de Montaner, foram reconhecidas pela a 

UNESCO como Patrimônios da Humanidade.  

Tanto Gaudí quanto Montaner se protagonizaram a si, bem como à sua arte, devido 

ao patrocínio da burguesia Catalã. No caso de Gaudí, há a notória presença do 

mecenas e amigo Güell.  
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3.1.1.1 Os trabalhos de Gaudí inseridos na lista de Patrimônios da Humanidade 

Cripta Güell 

Uma das obras de Gaudí reconhecida pela a UNESCO, a Cripta Güell que se localiza 

na Colônia Güell, onde é possível perceber quão visionário foi o empresário que 

patrocinou muitas de suas obras. 

A Colônia Güell iniciou em 1.890, por iniciativa do empresário Eusebi Güell em sua 

propriedade Can Soler de la Torre, localizada no município de Santa Coloma de 

Cervelló, distrito atual de Baix Llobregat (BARCELONA TURISME, 2017). O 

empresário propiciou melhorias sociais para os trabalhadores. A colônia, além de 

abrigar uma fábrica, foi dotada de instalações culturais e religiosas, obras de vários 

arquitetos e principalmente de Antoni Gaudí responsável pela construção da igreja. O 

local foi construído com muito esmero. 

Foto 01: A casa do médico 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 
 
 
 
 



168 

 

 
 

Foto 02: A casa do professor de música 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

O empresário Eusebi Güell foi, sem sombra de dúvidas, um homem que valorizava o 

belo, constituindo-se num importante mecenas da Catalunha. 

Mas Güell levava suas obrigações cívicas muito a sério, e acreditava 
na imagem do capitalista mediciano: o patrono esclarecido pródigo 
com o trabalhador e o artista, para a alegria e glória da sua cidade. 
Nas maneiras, um lorde inglês; no gosto, um príncipe de Renascença. 
Tal era o ideal, e Eusebi Güell julgou – corretamente, como se verias 
– encontrar seu Michelozzo em Gaudí, o homem capaz de transformar 
sua amada cidade não com novos planejamentos grandiosos ao estilo 
de Cerdà, mas acrescentando edifícios exemplares ao novo traçado 
urbano. É uma construção que alimenta o desejo da outra (HUGHES, 
1995, p. 512 - 513). 

Apesar do esmero de diversas edificações do local o reconhecimento da UNESCO 

deu-se especificamente em relação a Cripta Güell, local em que Gaudí fez ensaios 

arquitetônicos para a construção da Basílica da Sagrada Família. Há detalhes muito 
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semelhantes entre as duas, respeitando-se as proporções de ambas, como é possível 

ver nas imagens abaixo. 

Foto 03: Igreja de Santa Coloma de Cervelló, local da Cripta Güell. 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Foto 04: Pia da Igreja de Santa Coloma de Cervelló, local da Cripta Güell. 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Foto 05: Pia da Basílica da Sagrada Família 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

A cripta não foi concluída por Gaudí, provavelmente alguns detalhes escaparam aos 

seus planos. 

 

A Casa Batlló3 

Entre 1904 e 1907, Gaudí reformou para Josep Batlló uma casa de 1877.  A decoração 

da casa contou com a ajuda de Josep Maria Jujol, e expressa uma linguagem viva 

totalmente modernista.  

                                                 
3 Baseado no site oficial: https://www.casabatllo.es/en/ 
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No entanto, os barcelonenses da época não gostaram muito da obra final, apelidando-

a com nomes curiosos como “casa dos ossos” ou “casa dos bocejos”. 

Figura 63: Casa Batlló 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 

 

A Casa Vicens4 

Considerada a primeira obra importante de Gaudí, a Casa Vicens foi encomendada 

por Manuel Vicens Montaner para ser usada como residência de veraneio. Foi 

edificada entre 1883 e 1888. 

Tem uma estrutura com quatro andares e foi feita para o conforto de verão. O estilo 

que Gaudí utilizou na construção da obra foi o Mudéjar, que corresponde a arte que 

se desenvolveu na Espanha cristã, do séc. XII ao XVI, caracterizada pela influência 

muçulmana. Gaudí recriou e superou o estilo Mudéjar utilizando azulejo e tijolo 

expressando-se com uma força incrível. A construção apresenta traços árabes 

acentuados. 

 
 

                                                 
4 Baseado no site oficial https://casavicens.org/ 
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Figura 64: Casa Vicens 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 

 

A casa Milà5 

Roser Segimon, herdeira de fortuna, se casou com Pere Milà. Este casal rico resolveu 

construir um edifício em Barcelona, para tanto contratou o arquiteto mais caro e 

famoso da época: Antoni Gaudí. 

A construção se estendeu de 1906 até 1912. No final, constitui-se num edifício 

monumental, que também não chegou a ser finalizado por Gaudí devido a 

divergências com os proprietários. 

Diferentemente da casa Batlló, a casa Milà possui uma composição de pilares de 

pedra, tijolo maciço e vigas metálicas que desprende a fachada do desempenho de 

parede mestra permitindo ainda amplas aberturas para a entrada de ar e luz 

 

                                                 
5 Baseado no site oficial: http://www.passaportebcn.com/la-pedrera-casa-mila/ 
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Figura 65: Casa Milà 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 

 

O Palácio Güell6 

Localizado na rua Nou de la Rambla, em Barcelona, foi construído entre1886 e 1888 

para Eusebi Güell.  O edifício tem seis pavimentos, cada andar com sua finalidade. 

Cabe ressaltar a concepção arquitetônica do edifício. 

Os andares superiores foram construídos, a partir de uma sala central, com 80m² e 

17m de altura. O espaço é fechado por uma cúpula, Gaudí também utilizou muito do 

arco parabólico, uma forma que aparece com frequência em toda sua obra posterior.  

 

                                                 
6 Baseado no site oficial: http://palauguell.cat/espais 
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Figura 66: Interior do Palácio Güell  

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 

 

O Parque Güell7 

Localizado na Muntanya Pelada, no bairro de La Salut, Eusebi Güell teve a ideia de 

construir um condomínio inspirado no conceito de cidade-jardim. 

O parque busca o retorno ao natural, ao saudável e a fuga da cidade industrial. 

Gaudí contou com a ajuda principalmente de Rubió, Berenguer e Jujol, trabalhando 

na construção do parque entre 1900 e 1914. Teve que se mudar para lá em 1906, 

quando Gaudí elaborou todos os serviços necessários para a coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Baseado no site oficial: http:// https://www.parkguell.cat/ 
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Figura 67: Parque Güell 

 
Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2016. 

 

Igreja da Sagrada Família8 

A construção do templo expiatório da Sagrada Família teve início no dia 19 de março 

de 1882, um projeto diocesano, do arquiteto Francisco de Paul del Villar (1828-1901). 

No final de 1883, o projeto foi entregue a Gaudí, que o levou até à sua morte, em 

1926. Posteriormente, vários arquitetos têm continuado o trabalho.  

O Templo foi sempre expiatório, ligado a sacrifício, ou seja, desde os seus primórdios, 

foi construído contando com as doações dos católicos. Atualmente as divisas do 

turismo tem contribuído com o referido processo. A construção continua e pode 

terminar no primeiro terço do século XXI, provavelmente em 2026, segundo as atuais 

previsões. 

  

 

 

 

                                                 
8 Texto baseado nas informações do site http://www.antonigaudi.org/la-beatificacion-de-
antoni-gaudi-799.html 
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Foto 6: Templo Expiatório da Sagrada Família 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

Presente no imaginário de muitos dos turistas, a Igreja da Sagrada Família, é 

considerada a maior obra de Gaudí, pois se trata do legado mais conhecido e 

divulgado, consagrado como imagem símbolo de Barcelona. Embora os catalães 

pretendam torná-la a mais alta igreja do mundo, o reconhecimento da UNESCO em 

2005, inserindo na lista dos Patrimônios da Humanidade, somente da Fachada da 

Natividade e Cripta da Sagrada Família, foi muito importante para destacá-la. 

Apesar do projeto da Igreja da Sagrada Família ter se iniciado em 1882, foi assumido 

por Gaudí apenas em 1883, quando ele tinha 31 anos de idade. O Templo possui três 

grandes fachadas: a Fachada da Natividade, quase terminada por Gaudí ainda em 

vida, e apenas esta foi reconhecida pela UNESCO, junto com a cripta; a Fachada da 

Paixão, iniciada em 1952, e a Fachada da Glória. A decoração inspira-se em 

elementos neogóticos (agulhas das torres em forma de espigas de milho, rendilhado 

nas bandeiras dos vãos), elementos barrocos (as estruturas funcionais passam a ser 

meramente decorativas) e elementos mouriscos (utilização de cor e do tijolo vidrado).  
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O templo foi construído ao longo dos anos como ideia original de Gaudí, descrevendo 

na arquitetura da igreja, a vida de Jesus, de Maria, os Apóstolos e os Santos. Isto é 

visível nos dezoito sinos, que simbolizam, Jesus, a Virgem Maria, os quatro 

Evangelistas e os doze Apóstolos. 

Mas, a importância deste edifício inacabado não é apenas religiosa, pode ser 

considerado o "livro de Gaudí", porque é a explicação mais clara de como construir. 

Nele, Gaudí aplica todas as soluções estruturais que foram estudadas e testadas mais 

de uma vez nas obras que construiu durante a vida. A estrutura do templo é formada 

à base de colunas inclinadas, com abundantes ramificações na parte superior, cujos 

ramos seguram pequenos pedaços da abóbada hipérbole, produzindo o efeito de uma 

floresta.  

Os patrimônios de Barcelona mais reconhecidos mundialmente são obras de Gaudí. 

O reconhecimento da UNESCO possivelmente ampliou o apelo à visitação de 

Barcelona, em decorrência de diversas estratégias de captação de diferentes 

demandas de turistas. 

3.2 Estratégias de utilização do patrimônio reconhecido pela UNESCO em 

Barcelona pela atividade turística 

Mapa 05: Mapa turístico de Barcelona 

 
Fonte: BARCELONA MAP360, 2017. 
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Há trabalhos que contemplam as formas como Barcelona conseguiu consolidar-se 

turisticamente com base em seu patrimônio urbano, constituído de uma imagem 

previamente arquitetada, a exemplo de Ferrer (2014) o qual descreve que a análise 

cartográfica de Barcelona no final do século XIX e início do XX denota como as elites 

culturais da cidade construíram uma imagem representando um desejo de ordem e 

monumentalidade que não só triunfou entre as classes dominantes, mas ainda 

avançou na representação cultural e turística, principalmente em relação ao 

tratamento do centro histórico, o patrimônio urbano como fonte de identidade. 

Dentre as muitas estratégias de consolidação de Barcelona como cidade turística cita-

se: 

A publicação, produzida como uma brochura de grande circulação em uma versão em 

papel para os profissionais, tem se destacado em centros de informação turística, 

onde a demanda pelos usuários tem sido alta; todo ano, tem sido aguardada pelos 

gestores institucionais, acadêmicos de turismo, a mídia, empresários no setor e, não 

menos importante, por pessoas do mundo da economia em geral. A referida 

publicação ao longo dos anos introduziu, 

[...] novas variações e indicadores, bem como análises de dados em 
blocos temáticos principais, de acordo com as orientações e critérios 
de instituições internacionais.  

E em relação à forma como a informação é apresentada, para além 
das tabelas estatísticas, nos últimos anos, as imagens foram 
adicionadas como uma ferramenta de comunicação: todos os tipos de 
gráficos que facilitaram a leitura de conjuntos de dados complexos, 
bem como a inclusão de o mapa de Barcelona, mostrando a 
localização do fornecimento; ao identificar componentes de turismo 
em um mapa, uma compreensão mais precisa do turismo na cidade é 
adquirida. Também digno de menção é a incorporação de dados 
específicos relativos à demanda, posicionamento internacional e da 
área em torno de Barcelona, bem como os dados da pesquisa de 
opinião dos cidadãos de Barcelona (BARCELONA TURISME, 2013). 

 

Tais iniciativas deram resultados positivos, visto que, segundo a Barcelona Turisme 

(2014) “em 2013, Barcelona atingiu a marca de 7,5 milhões de turistas em estadia em 

hotéis pela primeira vez. E esse não foi o único aumento de nota recordada pela 

capital de turismo catalão no setor em 2013.”  

 [...] Apesar da crise econômica que vem acometendo muitos países 
da Europa, inclusive a Espanha, Barcelona conseguiu duplicar o seu 
número de turistas em apenas uma década. [...] mostrando que essa 
atividade vem sendo uma alternativa poderosa em meio à crise 
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econômica, o que motiva os gestores públicos e privados a 
incentivarem a atividade, mesmo que de forma massificada, como vem 
acontecendo (FERNANDES, 2016, p. 02). 

A consolidação turística de Barcelona ocorreu após os Jogos Olímpicos de 1992. Em 

17 de outubro de 1986, Barcelona foi designada sede dos XXII Jogos Olímpicos. De 

25 de julho a 9 de agosto de 1992, a cidade recebeu uma grande força para seu 

desenvolvimento. Para o evento ocorreram grandes investimentos em infraestrutura, 

no anel olímpico, na vila olímpica e no porto esportivo, dentre outros espaços públicos. 

Tais investimentos promoveram o já mencionado nesse capítulo, o “terceiro boom 

construtivo de Barcelona”. Oriol Bohigas foi o responsável pelo projeto urbanístico do 

evento e desenvolveu uma estratégia de planejamento cujo objetivo era 

monumentalizar a periferia e regenerar o centro da cidade. 

A partir do referido evento, os números da demanda turística estrangeira de Barcelona 

só cresceram. Atualmente ela é visitada por turistas de diferentes nacionalidades, 

como pode ser visto na tabela a seguir: 

Tabela 05: Turistas em hotéis de Barcelona, segundo a nacionalidade 

  2012 2013 2014 

 

2015 2015% 

% Var. 

15/14 

1. Espanha 1.621.661 1.517.378 1.618.007 1.686.333 20,3 4,2 

2. França 572.259 636.903 680.415 725.755 8,7 10,9 

 3. Reino Unido 592.713 629.969 676.867 719.396 8,7 6,3 

4. Estados Unidos 635.386 627.412 654.131 677.943 8,2 -0,4 

5.  Alemanha 414.539 453.102 486.416 541.110 6,5 11,6 

6. Itália 491.103 447.721 485.076 498.746 6,0 2,5 

7. Países Baixos 224.295 208.900 222.110 234.295 2,8 5,5 

8. Rússia  191.528 233.823 199.080 169.176 2,0 -1,3 

9. Japão 162.887 170.092 171.478 167.701 2,0 10,1 

10. Suíça 142.989 150.861 152.355 145.817 1,8 -2,8 

11. Bélgica  144.354 147.091 150.081 141.121 1,7 -29,1 

12. Suécia  137.364 152.622 141.778 139.427 1,7 -1,7 

13. Noruega  92.142 113.409 111.469 101.221 1,2 -9,2 

14. Portugal  102.257 93.364 98.958 95.192 1,1 -3,8 

15. Áustria  91.087 78.373 84.392 92.239 1,1 9,3 

16. Finlândia 55.327 66.798 75.923 86.005 1,0 17,0 

17. Dinamarca 74.284 73.871 73.493 74.267 0,9 7,3 
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Fonte: BARCELONA TURISME, 2015. 

 

Incontestavelmente os números apontam que Barcelona é um destino preferencial de 

turistas, na Espanha. Para Richards (2010), “[...] Barcelona superou Madrid como 

"capital cultural" da Espanha [...]” 

 

3.2.1 Principais contradições no uso dos patrimônios inseridos na lista da UNESCO 

como atrativos turísticos 

Barcelona tem uma divulgação em muitas páginas, contudo sob uma perspectiva 

empírica é possível verificar que os números expressivos de demanda implicam em 

apontar que há alguns percalços a serem superados nas estratégias de atração de 

expressivas demandas de turistas, pois a relação do turismo com o patrimônio 

histórico e cultural nem sempre tem levado em conta a fragilidade do referido atrativo. 

Notadamente, tem se consolidado um turismo massificado incapaz de valorizar o 

referido patrimônio a longo prazo, o que possibilita refletir sobre as considerações de 

Boyer (2003 p. 19) acerca do turismo de massa, em tempos anteriores, relacionando 

com a atualidade aponta: 

O passado elitista nos dá frequentemente o cenário do turismo de 
massa. A hierarquia das reputações, ao menos na Europa, 
estabeleceu-se, essencialmente, na época romântica, quando 
nasceram as grandes coleções de Guias de Viagem: O Murray inglês, 
o Baedeker alemão e o Joanne francês. Os lugares mais prestigiosos 

18. Irlanda  68.992 66.722 69.234 72.942 0,9 -3,9 

19. Polônia  51.393 58.863 59.385 62.482 0,8 5,2 

20. Grécia 34.001 32.681 31.396 32.521 0,4 3,6 

21. República Tcheca 20.703 19.131 19.088 22.672 0,3 18,8 

22. Luxemburgo 7.485 8.413 7.901 7.787 0,1 -1,4 

23. Resto d’América  544.887 501.721 485.360 506.897 6,1 4,4 

24. Resto d’Europa  204.965 211.172 176.416 178.038 2,1 0,9 

25. Resto da UE  121.386 130.409 140.085 139.642 1,7 -0,3 

26. Países africanos 77.798 92.512 103.264 127.756 1,5 22,7 

27. Resto do mundo 562.328 648.453 700.783 857.167 10,3 22,3 

 

Total 

internacional 5.818.452 6.054.388 6.256.934 

 

6.617.316 79,7 5,8 

 Total 7.440.113 7.571.766 7.874.941 8.303,649 100,0 5,4 
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de hoje foram inventados, em uma época em que somente as pessoas 
de alta renda – ou quase – eram turistas. 

Os atrativos ligados a Gaudí chamam a atenção pelos aspectos arquitetônicos, bem 

como pelo excelente trabalho de marketing. Tal constatação é visível nos altos 

números da demanda turística, ressaltando-se que são apenas os patrimônios 

mundiais de autoria de Gaudí, que sofrem excedentes de visitação. 

É comum o acesso em grande quantidade de turistas nos atrativos, 
principalmente nas casas Milá, Batló, Basílica da Sagrada Família, no 
Parque Güell e no Palácio Güell. “Sua principal crítica é que a difusão 
do turismo de massa não produz uma democratização das viagens. 
Trata-se de uma ilusão que destrói os próprios lugares que são 
visitados. Isso acontece porque o espaço geográfico é uma fonte 
estritamente limitada” (URRY, 2001, p.66). 

Tamanha demanda tem corroborado para o aumento de problemas em relação à 

preservação dos referidos patrimônios, não obstante a isto, tem contribuído para 

ampliar as discussões acerca das soluções. A depredação dos patrimônios de Gaudí 

tem história, a exemplo dos desfalques do Palácio Güell, que mesmo na atualidade 

recebe expressivas demandas de turistas, bem como pouco acompanhamento dos 

referidos visitantes. Observa-se, inclusive, um certo descaso por parte dos 

trabalhadores do local com o referido atrativo. 
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Foto 07: Uma das salas do Palácio Güell (na qual havia atendente por ocasião de 
visita realizada em julho de 2016). 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

Durante visita ao palácio foi possível perceber que há pouco contato dos atendentes 

com os visitantes, fato que ocorre na cobrança de ingressos, na distribuição e 

recolhimento dos fones de ouvido. Todavia, na maioria das vezes os trabalhadores do 

local parecem pouco conscientes da necessidade de valorizá-lo. Para que o 

patrimônio seja valorizado há que preservá-lo, levando em conta o seu significado. 

Porque em muitos locais o turista fica livre para fazer o que quiser, porque não há 

ninguém para censurá-lo, e mesmo onde existem funcionários no local, nem sempre 

os mesmos estão cientes do significado e necessidade da proteção do atrativo. 

Antoni Gonzalez, o arquiteto encarregado da bela e fiel restauração do 
Palau Güell, por iniciativa do Ajuntament, acha que metade dos trincos 
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e maçanetas originais das janelas tem sumido para dentro das 
volumosas maletas  Vuitton dos turistas [...]    Os pedestais dos postes 
de ferro de Gaudí no passeio de Gràcia, revestidos em trencadis 
brancos,  continuam perdendo a superfície ladrilhada porque [...] 
roubam os pedacinhos para levá-los para casa como relíquias – sem 
saber que esses pedestais não são de Gaudí, e apenas imitam seu 
estilo (HUGHES, 1995, p. 563).     

O parque Güell, por exemplo, atualmente é visitado por muitos turistas, contudo a 

preocupação da população local em relação ao referido legado é alvo de diversas 

discussões, dentre elas a segurança, bem como o excesso de demandas de 

visitantes. 

Para comemorar o 150º aniversário de Antoni Gaudí, em 2002, o "Ano 
de Gaudí" abriu uma campanha de promoção internacional do trabalho 
do artista que desencadeou o efeito chamado Gaudí. Com a 
salamandra alquímica se transformou em ícone global, o parque, 
totalmente reabilitado nos anos anteriores, consolidou a sua posição 
como uma das principais atrações turísticas da cidade, com o 
consequente aumento de visitantes em poucos anos. Enquanto a 
massificação progressiva se tornou perceptível timidamente entre os 
meios de comunicação, o ataque ao Salamandra Alquímica com uma 
barra de ferro início em 6 de Fevereiro de 2007 (EFE, 2007) estavam 
determinados a abrir o debate sobre a regulação (SANS, 2016, p. 631). 

Tal ato de depredação, corroborou para a mobilização da comunidade em prol da 

limitação do acesso de turistas. O referido contexto remete a Boyer (2003, p.99), que 

tece considerações importantes acerca do turismo referentes ao século XX, que ainda 

são válidas em meio aos problemas enfrentados no século atual, dizendo que:  

O estudo do turismo requer um encaminhamento específico. Duas 
partes configuram o turismo de massa contemporânea: a junção da 
prática e da invenção elitista, com o tempo livre, a partir do tempo 
social. Resultando na indignação da população diante da 
monopolização das elites geralmente ociosas, frente “aos valores da 
Cultura e da Arte, dos locais de turismo e das práticas de distração e 
de desenvolvimento como o Esporte”. 

Sobre o Parque Güell, a Gestora Cultural entrevistada, Sra Josefa Moreno Hernandez 

(2016), salienta que não há venda de ingresso pela internet, porém quanto às 

mudanças na gestão é recente devido aos problemas, dentre os quais, de segurança 

das calçadas muito estreitas, que foram alargadas para atender à numerosa da 

demanda.  
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Foto 08: Rua de acesso ao Parque Güell 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016.  

A limitação da demanda, se consolidou com a cobrança de ingressos para adentrar 

ao parque, todavia há locais do referido atrativo que não são cobrados e que a 

população local, bem como visitantes podem transitar sem custos. Dentre eles, as 

fotos destacam alguns: 
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Foto 09: Parte de acesso livre de pagamento no Parque Güell 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Foto 10: Parque Güell 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Foto 11: Parte de acesso livre de pagamento no Parque Güell 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

Há outras questões envolvendo a excessiva demanda, bem como a desatenção em 

relação às ações dos visitantes nos locais, ligados inclusive à segurança. Pois, em 

relação ao Parque após as discussões com a comunidade ficaram definidas as áreas 

em que são cobrados os ingressos para a visitação e as que são isentas de 

pagamento. Tal medida tem contribuído para que a demanda se concentre, às vezes, 

em locais inseguros, correndo riscos de acidentes, como pode ser visto na foto nº12. 

Nem todos os turistas são capazes de discernir em momento de euforia os riscos que 

estão correndo. Como se vê na foto, o lugar é bem alto sem proteção lateral e no 

entorno há “artistas” se apresentando de forma a distraí-los ainda mais, com som 

muito estimulante à falta de cuidado. 
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Foto 12: Parte de acesso livre de pagamentos no Parque Güell 

 

Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

O Templo da Sagrada Família é outro lugar visivelmente com problemas referentes 

ao excesso de demanda, dentre os quais a depredação do patrimônio em si. Apesar 

dos esforços para controlar a demanda turística, sendo o grande símbolo de 

Barcelona, ela é sem dúvida muito procurada pelos turistas. Dentre os quais, alguns 

pouco preocupados com o seu significado. Há detalhes no controle do fluxo que 

precisam serem revistos. É possível, por exemplo, comprar o ingresso pela internet 

ou no próprio local. O ingresso define o horário de entrada, porém ao adentrar no 

templo, o visitante pode permanecer o tempo que quiser. Além disso, existem muitos 

objetos que são danificados pelos visitantes, porque não há trabalhadores suficientes, 

ou qualificados para coibir maus comportamentos. 
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Foto 13: Demanda turística massificada na Sagrada Família 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Foto 14: Castiçais do interior da igreja 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016.  

 

A indústria turística sofreu um “boom”. [...] Simultaneamente, começou 
a aparecer e aumentar a turismofobia. [...] O jornal britânico “The 
Independent”, colocou Barcelona como um dos oito destinos que mais 
odeiam a maioria dos turistas. O ministro, Álvaro Nadal, disse que “não 
é tanto um fenômeno social como político”. Mas para os especialistas, 
incluindo alguns empresários, concordam que o surgimento do turismo 
de massa causa problemas na vida cotidiana dos cidadãos 
(ECONOMIA EL PAIS, 2017). 

A massificação turística para a visitação dos patrimônios de Gaudí, numa cidade como 

Barcelona remete a Lefevbre (1991, p. 4): 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a 
orientação irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, 
na direção das trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é 
valor de uso e o produto é valor de troca. O uso principal da cidade, 
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isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos monumentos, é a 
Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 
vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos 
e em dinheiro).  

A massificação da demanda, bem como os demais problemas poderiam ser 

minimizados caso fossem seguidas as recomendações da UNESCO, pois segundo a 

entrevistada Hernandés (2016)  

A UNESCO alertava e começou a recomendar a todos os edifícios 
protegidos pela mesma que se juntem e tenham algum tipo de controle 
interno do local que tem esse patrimônio, para que se assegure que 
nada ataque a sua conservação, mas só recomenda, não o obriga. 
Não há uma obrigação, então até agora essa gestão não está unida e 
o primeiro problema tristemente não é esse, e sim como levar a todos 
os turistas de uma maneira mais controlada menos massificada, 
porque há problemas com a população residente na cidade.   

Há muita divulgação de Barcelona como grande destino turístico. Uma coisa 

realmente é visível; o investimento em marketing realizado pelos atores do turismo, 

tais como a produção de encadernações de qualificado design, principalmente acerca 

dos legados de Gaudí. Periodicamente são realizadas exposições itinerantes sobre a 

obra de Gaudí na Europa e até em outros continentes, o que tem contribuído e muito 

para atrair turistas europeus e outros. 

Pepe Serra Villalba (Barcelona, 1969) é diretor do Museu Nacional da 
Catalunha, desde 2012, depois de ter dirigido o Museu Picasso de 
Barcelona (2006 a 2012). Focado em patrimônio e gerenciamento de 
museus de arte, tanto em instituições públicas quanto privadas, Serra 
ocupou ainda a direção de Museus e Patrimônio Cultural no 
Departamento de Cultura do Governo da Catalunha (2005 a 2006); 

Entre as exposições com sua curadoria, destacam-se Posters in 
Catalonia (Tinell Hall, Barcelona, 1995), Eudald Serra Signs of Life (La 
Virreina, Barcelona, 1999), The Body and the Cosmos (La Pedrera 
Casa Milà, Barcelona, 2004) e Kees Van Dongen (Museu Picasso, 
Barcelona, 2009). Na academia, atua como co-diretor e professor na 
Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, e professor na 
Universidade de Barcelona, entre outras atividades (ECONOMIASC, 
2016) 

Notadamente a estratégia de marketing de Barcelona e principalmente de Gaudí é 

bem expressiva, o que leva a pensar nas contradições entre o processo de 

salvaguarda inerente ao reconhecimento da UNESCO como Patrimônios da 

Humanidade e as formas de utilização pela atividade turística, em que os diferentes 

interesses se defrontam.  

A promoção do patrimônio cultural como recurso turístico é 
intensificada a partir do reconhecimento e da consequente 
patrimonialização de edificações ou até mesmo de sítios inteiros por 
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parte de instrumentos de proteção de instituições conceituadas, como 
é o caso da UNESCO.[...]Para concorrer e receber tal título da 
UNESCO é necessário que os gestores dos bens ou dos sítios 
interessados se candidatem para tal por meio da apresentação de um 
dossiê completo sobre o mesmo, dentro da categoria desejada. Após 
análises dos técnicos da instituição, caso o bem inscrito atenda aos 
critérios estabelecidos pelo órgão em questão, o título de Patrimônios 
da Humanidade é concedido ao mesmo. Nesta perspectiva, a 
inscrição de bens na Lista tem sido alvo de diversos interesses 
políticos e econômicos, sobretudo no setor turístico, pois uma vez que 
um bem possui o título de Patrimônio Mundial da UNESCO, tende a 
ficar sob os holofotes podendo atrair visitantes do mundo todo. [...]  
Essa lógica se dá em Barcelona a partir do momento em que os seus 
principais guias turísticos divulgam de forma intensa [...] patrimônios 
reconhecidos mundialmente pela  UNESCO na cidade, destacando, 
principalmente, as obras do arquiteto catalão modernista Antoní Gaudí 
com a ênfase de que os mesmos são reconhecidos por essa 
instituição. O material de divulgação da cidade é repleto de imagens 
que divulgam essas obras como ícones de Barcelona, deixando a 
sensação de que não se visita a cidade verdadeiramente se esses 
locais não forem visitados, o que motiva o turista a querer entrar em 
contato com essas obras patrimonializadas. Na acirrada disputa pela 
competitividade no mercado mundial[...] (FERNANDES, 2016, p. 5 e 
6) 

A referida estratégia tem tido êxito, pois atualmente, dos dez locais mais visitados em 

Barcelona quatro são Patrimônios da Humanidade e representados por obras de 

Gaudí, como pode ser observado na tabela a seguir: 

Tabela 06: Top dez locais de maior visitação 
  2014 2015 

1 Basílica de la Sagrada Família 

  
3.260.880 3.722.540 

2 Park Güell 2.598.732 2.761.436 
3 Museu FC Barcelona 1.530.484 1.785.903 
4 L'Aquàrium de Barcelona 1.590.420 1.549.480 
5 El Born Centre Cultural 1.894.400 1.486.228 
6 Poble Espanyol de Barcelona 1.236.664 1.221.647 
7 Museu Picasso 919.814 1.008.125 

8 Parc Zoològic de Barcelona 1.057.188 1.004.069 
9 Casa Batlló 930.000 992.126 
10 La Pedrera 932.356 990.112 

 Total Top 10 15.950.938 16.521.666 
                                      Fonte: BARCELONA TURISME, 2016. 

A tabela apresenta números expressivos de demanda, contudo em visita a esses 

locais, foi possível perceber que os números de visitantes, não são precisos em 

relação a duração da visita. Tal constatação deve-se ao fato que se um turista adentra 

o recinto de um patrimônio de Gaudí, pode permanecer menos ou mais tempo, pois 

não há controle de finalização da visita, somente de início dela, exceto obviamente 

nos finais de expedientes, que em alguns pode ser tarde da noite. Portanto há 
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momentos em que a demanda é muito elevada, apontado excedente de capacidade 

de carga. 

Ao exceder o limite de demanda, muitas coisas podem acontecer, como por exemplo, 

depredações ou mau uso dos patrimônios como atrativos tratados sem significância 

alguma, até porque a maioria das visitas não são guiadas, tampouco o total de 

trabalhadores está imbuído da responsabilidade de apontar o significado dos bens, ou 

mesmo cuidar para que não sejam agredidos. 

Recentemente a estratégia de marketing divulgando os legados de Gaudí   expandiu-

se mais, chegando ao Brasil. Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a receber 

a exposição, que depois seguiu para São Paulo. Segundo o jornal Economia SC 

(2016) a exposição em Florianópolis foi patrocinada pela Arteris (companhia 

espanhola do setor de concessões de rodovias do Brasil). A obra do arquiteto catalão 

Antoni Gaudí, foi exposta no MASC (Museu de Arte de Santa Catarina), em 

Florianópolis.  

Coordenada por Fen-Ian Hsu, da CHI-ZHI, a mostra 
apresenta trabalhos do Museu Nacional de Arte da Catalunha, Museu 
do Templo Expiatório da Sagrada Família e da Fundação Catalunya-
La Pedrera. Completam a mostra cerca de 40 trabalhos de outros 
artistas e artesãos que compunham a avançada cena de Barcelona 
nos anos 1900.Os curadores da exposição, Raimon Ramis e Pepe 
Serra Villalba, destacam os processos construtivos dos projetos de 
Gaudí por meio de modelos tridimensionais que ressaltam detalhes de 
sua arquitetura. No design, móveis e objetos, que vão de maçanetas 
de metal a peças em cerâmica e madeira, dão conta de como a criação 
artesanal conseguiu fundamentar a indústria. [...] Os curadores 
selecionaram 26 trabalhos entre objetos e elementos decorativos 
concebidos pelos chamados ensembliers (artesãos de alto nível), 
além de 16 pinturas. São artistas contemporâneos a Gaudí, que 
desenvolveram suas obras conforme os preceitos do modernismo 
catalão. Entre eles destacam-se os pintores Ramón Casas e Santiago 
Rusiñol, e ensembliers como Gaspar Homar ou Joan Busquets, que 
decoraram e mobiliaram as casas da burguesia catalã do período. 
(ECONOMIASC, 2016) 

Em evento ocorrido no parque Beto Carrero, denominado 2º Seminário MICE, 

promovido pela Secretaria de Estado de Turismo Cultura e Esporte (Santur), foi 

apresentado o “case de Barcelona” para empresários e estudiosos do setor turístico 

de Santa Catarina. Na ocasião foram descritas algumas das principais estratégias de 

promoção de Barcelona. 
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Foto 15: Apresentação do case de Barcelona no parque Beto Carrero 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

Contudo, concentrar demanda expressiva de turistas em torno de atrativos, sem diluí-

la é muito preocupante, pois pode causar diversos problemas desde a antipatia da 

população local, além de esgotamento do interesse, devido ao despreparo de quem 

atende nos locais, a visível desorganização ou descuido com o atrativo ou, no caso 

em questão, com o patrimônio histórico e cultural. Principalmente em se tratando de 

Barcelona que possui muitos atrativos. 

No caso de Barcelona, há uma clara tendência de redução narrativa 
uma vez que os seus gestores reduzem o território catalão às obras 
de Gaudí, reconhecidas pela UNESCO. Tal patrimônio, apropriado na 
maioria das vezes por meio de uma fruição vazia de significados, é 
transformado em marcas de consumo cultural, como veremos na 
discussão a seguir sobre a apropriação turística do Park Güell e da 
Sagrada Família, duas das principais obras do arquiteto que são 
reconhecidas como Patrimônios Mundial da Humanidade pela 
UNESCO e, não por acaso, são dois dos principais pontos turísticos 
da cidade (FERNANDES, 2016, p. 5 e 6). 

Sobre a avaliação da população local, sobre o turismo, a gestora de Patrimônio 

Cultural da Universidade de Barcelona Josefa Moreno Hernándes, em entrevista 

afirma que: 
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[...] há problemas com a população residente na cidade. A nível de 
mobilidade sobretudo, porque a mobilidade em muitos bairros é 
insustentável. Os cidadãos não podem fazer os seus trabalhos, não 
podem ir as compras de maneira normal, devido que em muitos bairros 
não se pode andar pelas ruas, literalmente, por causa dos grupos de 
turistas que são atraídos por esses tipos de patrimônios, 
especialmente os de Gaudí, [...] 

Dentre os bairros mais afetados pela massificação do turismo de Barcelona a 

entrevistada relata: 

[...] compreende o Gótico, sendo o bairro em que está La Rambla de 
Barcelona e a área da Câmara Municipal de Barcelona, a Catedral 
Barcelona, toda la Rambla, que é o local mais visitado de Barcelona. 
O outro bairro é Barceloneta, que é perto de onde está o porto, que 
também é muito controverso. Isso porque, luxuosos iates ocupam todo 
o porto e há 5 anos era um porto para se socializar, passear[…] E 
agora é privatizado, mas vem de outro governo, diferente do que é 
agora. Mas esses bairros de Barceloneta tem a frente para a praia, que 
tem problemas de apartamentos turísticos ilegais, sem licença, são 
edifícios muito antigos, alguns até sem elevador. Mas existem grandes 
corporações, comprando todos ou edifícios soltos e trazendo turismo 
de baixo custo,  turismo de borrachera, como eles dizem aqui.[...] E 
como já se está começando a notar nas primeiras localidades de Poble 
Sec, por exemplo, há mais bares, muito mais hotelaria para atender 
aos turistas, há um monte de comércio, supermercados abertos 24 
horas para os turistas, fazendo com que a economia local, das lojas 
de bairro, desapareça. A vizinhança local está se mudando, para dar 
lugar a hotéis, apartamentos turísticos. E isso causa poluição sonora, 
falta de segurança, afetando sobretudo os pequenos comerciantes. 
Não existe lugar para se concertar um sapato sequer. Eles estão 
desintegrando os serviços de bairros para atender os turistas, que 
pode encontrar serviços 24.  

Ainda há o problema da segurança nos locais de atrativos e nas proximidades. A 

entrevistada destaca que o cidadão comum da cidade, não vai mais aos locais onde 

vão os turistas porque: “O cidadão está tão desaminado que não vai mais [...], porque 

todos os ladrões vão e o ladrão se aproveita da escuridão, do volume de turistas para 

roubar carteiras” (HERNÁNDES, 2016). 

É possível sempre constatar que a história não se repete, contudo há exemplos de 

problemas não solucionados na história do turismo que ainda se mantém em 

diferentes lugares. Apesar de muitos avanços, o turismo chegou ao final do século XX 

e início do século XXI com diversas contradições frente às escolhas produzidas, 

decorrentes de seus discursos e concepções ideológicas. 

A superexploração de atrativos de valor histórico e cultural pela atividade é um 

expressivo exemplo de contradição, pois, pode gerar o declínio da atratividade do 
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referido bem, na medida em que não seja utilizado de forma adequada, sustentado 

por uma ética, com base na preservação. Salienta-se que não haverá lucro, objetivo 

maior do sistema capitalista, caso o atrativo seja depredado, ou apenas desvalorizado. 

A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso [...] Os valores de uso das 

mercadorias fornecem o material de uma disciplina própria [...] O valor de uso realiza-

se somente no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material 

da riqueza, qualquer que seja a forma social desta (Marx, 1996 p. 165 - 166). 

Correlacionando o discurso de Marx com a exploração dos legados de Gaudí, é 

possível contextualizar que inicialmente as casas por ele projetadas, tinham como 

uso, servirem principalmente, como moradias para a burguesia emergente de 

Barcelona, enquanto a Basílica da Sagrada família destinava-se à utilização pela 

igreja católica, a qual ele tinha imenso apreço. Atualmente os sete legados 

chancelados pela UNESCO, constituem-se sobremaneira, em mercadorias utilizadas 

pela atividade turística, nem sempre pautadas pela preservação, dos referidos bens, 

superestimando outros valores.  

As formas de gestão do turismo e do patrimônio reconhecido pela UNESCO em 

Barcelona apresentam também contradições inerentes ao limitado diálogo entre os 

atores envolvidos no processo, pois como diz a entrevistada Josefa Moreno 

Hernández (2016): 

Os turistas são atraídos pela imagem, porque é algo belo, belíssimo. 
Vem ver como atrativo turístico, mas depois disso o problema está nos 
diversos edifícios. Eles têm diferentes sistemas econômicos na hora 
de gerenciá-los. Existem edifícios que são gerenciados de modo 
privado como a casa Batló e outros tem gestão pública como, por 
exemplo, o Parque Güell, que quem faz a gestão é o governo de 
Barcelona. [...] A meu ver, tem de haver um consenso, uma reunião 
entre todas as autoridades e pessoas que administram, que gerem 
diferentes edifícios de Gaudí. Não há um órgão que reúna e fale. Uma 
vez que as formas de gerenciar são diferentes, posto que a gestão 
pública tem uma maneira diferente de reverter o dinheiro, conseguido 
das entradas da gestão privada. 

Em meio aos problemas relacionados às formas de utilização do patrimônio 

reconhecido pela UNESCO em Barcelona, é possível perceber as mazelas 

relacionadas ao setor empregatício, pois muitos que estão trabalhando no turismo não 

são qualificados para as funções que exercem. Normalmente isto é feito em prol do 

lucro ou da diminuição dos custos dos trabalhadores para as empresas. Ao tentar 

entrevistar qualquer trabalhador dos patrimônios visitados, havia sempre a recusa ou 
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a displicência ao dizer que não eram formados em turismo, tampouco em história. Tal 

percepção foi confirmada pela entrevistada Josefa Moreno Hernández, que diz: “[...] 

agora há tanta crise que os espanhóis decidem trabalhar em outros ramos. [...] A crise 

tem afetado muito, muitos se mudaram, [...] estão trabalhando fora. Porque se querem 

receber de acordo com seu conhecimento têm que sair do país. ” 

É imperioso dizer que não é fácil valorizar o patrimônio histórico e cultural, atrair 

demanda turística, que produza receitas inclusive para restaurá-lo e protegê-lo. 

Entretanto, se constitui num desafio para os agentes ou atores sociais do turismo. 

Barcelona tem dado notoriedade aos patrimônios reconhecidos pela UNESCO, 

ressaltando o legado de Gaudí, contudo há que se estabelecer um meio termo, para 

que o processo de utilização, nitidamente efetivado tenha limites, sob pena do turismo 

nos referidos bens, tornar-se autofágico. 

Dentre as proposições que este estudo apontou, destaca-se a diluição da demanda, 

principalmente em Barcelona é fácil de colocar em prática, distribuindo os turistas 

pelos diversos atrativos existentes. É igualmente necessário investir em profissionais, 

priorizando aqueles ligados ao turismo ou a história, para atuarem nos locais de 

visitação de valor histórico e cultural, bem como evitar a massificação da demanda 

turística e a consequente desvalorização do patrimônio, reconhecendo seu 

significado, além do seu valor de uso, ou de mercadoria. Para tanto cabe colocar em 

prática ações de turismo, sensibilizadas para a valorização dos patrimônios, 

conciliando ganhos financeiros com preservação.  

Síntese do capítulo 

Com uma história bastante extensa, palco de ação de diferentes povos como 

romanos, muçulmanos, dentre outros, Barcelona é uma das maiores cidades da 

Espanha, uma das mais industrializadas, caracterizando-se na atualidade como uma 

cidade cosmopolita, atraente por sua condição turística, bem como bem qualificada 

pelos seus aspectos econômicos, apesar da crise que também afeta o continente 

europeu. 

Barcelona foi o palco também de expoentes significativos da história da arquitetura 

catalã, com destaque inicial para Ildefons Cerdà i Sunyer, marco no urbanismo, bem 

como Lluís Domènech i Montaner e de Antoni Gaudí i Cornet, ambos importantes 
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arquitetos que tiveram parte de suas obras reconhecidas pela UNESCO como 

Patrimônios da Humanidade.  

A análise da utilização do patrimônio cultural reconhecido pela UNESCO em 

Barcelona, apresenta significativas formas de divulgação e de atratividade demandas 

turísticas de diferentes lugares do planeta, bastante eficientes, principalmente em 

relação ao legado de Gaudí. Contudo destaca alguns percalços bastante visíveis 

acerca da demanda excessiva em alguns dos referidos legados, apontando uma 

contradição explícita em Barcelona entre atribuir significado aos patrimônios 

reconhecidos como Patrimônios da Humanidade e explorá-los turisticamente, em 

detrimento de sua preservação. 

Tal contradição que apesar do valor do patrimônio histórico e Cultural de Barcelona, 

a sua superexploração denota que ele é utilizado como outra forma de mercadoria 

pela atividade turística, em detrimento do seu significado. Apesar de muitos avanços 

o turismo chegou ao final do século XX e início do século XXI, com diversas 

contradições frente as escolhas produzidas, decorrentes de seus discursos e 

concepções ideológicas. No caso de Barcelona, tais escolhas tendem a exploração 

indiscriminada de patrimônios históricos e culturais produzidos por Gaudí, sem a 

devida atenção ao seu significado, superestimando a utilização do atrativo, em prol 

dos lucros da atividade turística em detrimento da preservação do referido legado. 

Tais escolhas podem ser revistas, se desejadas forem, pelos atores sociais do 

turismo, bem como da sociedade barcelonesa, motivadas pelas muitas possibilidades 

de utilização de atrativos variados da capital da Catalunha, devido a existência de 

bens modernistas em grande escala, somando cinquenta importantes edificações, 

além de muitos outros legados históricos, bem como variados locais de lazer e 

entretenimento. 

A importância de Barcelona sob diferentes aspectos é sabida, frente as questões 

econômicas, as oportunidades de negócios, a sua expressividade cultural e artística. 

Fazem parte desta expressividade, seus patrimônios históricos e culturais 

reconhecidos pela UNESCO, que necessitam ser preservados e usufruídos, mediante 

o entendimento de seus significados, evitando a massificação da demanda turística, 

salvaguardando os referidos legados. 
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CAPÍTULO 4 

PROMOÇÃO TURÍSTICA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

CULTURAL DE BRASÍLIA/DF – BR E DE BARCELONA/CAT – ES 

O turismo é uma atividade econômica que possui uma posição diferenciada nos 

diferentes países do globo. A Espanha se constitui num dos mais visitados no ranking 

mundial, enquanto o Brasil tem uma posição bem mais modesta. Nos capítulos 

anteriores onde foi contextualizada a trajetória política e econômica da Espanha, ficou 

explicitado que o país se encontra numa condição mais forte frente a crise econômica 

mundial, pois, a economia espanhola cresceu 3,2% em 2015, segundo o Instituto 

Nacional de Estatísticas (INE) (apud G1, 2015), tendo no turismo apesar de alguns 

percalços um suporte significativo, principalmente alguns municípios alvo da 

preferência da demanda turística internacional, dentre os quais Barcelona. 

O turismo, historicamente, tem se utilizado dos patrimônios históricos e culturais como 

atrativos para cooptar diferentes demandas de visitantes. Tanto Barcelona como 

Brasília são possuidoras de atrativos relacionados aos legados históricos e culturais, 

não obstante as suas diferenças relacionadas aos aspectos temporais, pois a primeira 

possui uma história milenar enquanto a segunda se caracteriza por uma cidade criada 

na segunda metade do século XX. 

Contudo, mesmo sendo possuidoras de patrimônios históricos e culturais 

reconhecidos pela UNESCO, ambas apresentam problemas nas formas de utilização 

dos referidos bens, como atrativos turísticos, o que leva a conjecturar nesta parte do 

trabalho quais seriam as melhores estratégias e possíveis perspectivas para promover 

e preservar o patrimônio cultural de Brasília/DF – BR e de Barcelona/CAT – ES, 

concomitantemente com o desenvolvimento turístico. 

Para tanto, este  capítulo segue organizado apresentando  uma síntese das 

contradições do turismo de Brasília e Barcelona possuidoras de Patrimônios da 

Humanidade; apontando sugestões de estudo de capacidade de Carga para atrativos 

relacionados ao patrimônio cultural; de qualificação dos trabalhadores para atuar em 

atrativos turísticos de valor histórico e cultural; de estratégias educativas da relação 

do turismo com o patrimônio da UNESCO e enaltece a importância da divulgação para 

a salvaguarda do patrimônio e desenvolvimento turístico. 
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4.1 Brasília e Barcelona possuidoras de Patrimônios da Humanidade 

Quando se analisa as formas de utilização do turismo de duas destinações, 

estabelece-se querendo ou não um processo comparativo. Passando a refletir sobre 

as de semelhanças e as diferenças. Neste estudo as destinações são: Barcelona, 

cidade portuária, capital da Catalunha, e Brasília a capital do interior, porque suas 

geografias atenderam às demandas e aos interesses prevalecentes em seus 

contextos históricos de fundação.  

Mapa 06: Localização das duas destinações no mapa mundi 

 
Fonte: Produzido por esta pesquisa com base no Google Maps, 2017. 

 

O exercício da comparação, enquanto ilumina os contextos específicos, aponta 

também algumas generalizações. Numa dialética entre espaço geográfico e 

representações é possível sintetizar Brasília, como cidade produzida pelo urbanismo 

moderno, fruto de diversas contradições em prol da interiorização do Brasil, em meio 

aos embates pelo patrimônio e pela memória tornou-se Patrimônio da Humanidade 
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na década de 80. Enquanto Barcelona, antigo entreposto romano, ascende à condição 

de importante cidade espanhola, repleta de histórias e legados dela resultantes, 

passou a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade na mesma década. 

A primeira foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial, devido a dois dos 

critérios definidos pela Convenção do Patrimônio Mundial: (i) obra prima do gênio 

criativo humano e (iv) conjunto arquitetural que ilustra período significativo da história 

humana. Destaca-se a cidade em todo o mundo, pela aplicação dos princípios da 

Carta de Atenas (1933), integrada a uma estratégia de desenvolvimento e 

autoafirmação nacional. Brasília constituiu-se na primeira representação do 

Movimento Moderno no urbanismo e na arquitetura a ser chancelada pela UNESCO 

como Patrimônio da Humanidade. Cidade contemporânea, fundada na década de 60, 

fruto do movimento modernista. 

Brasília, terceira capital política do Brasil também possui um rico legado arquitetônico 

e urbanístico produzidos pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, trabalhos 

foram reconhecidos pela UNESCO, a partir de 1987. A excepcionalidade de Brasília 

encontra-se no Plano Piloto, constituído pelo cruzamento dos dois eixos, a hierarquia 

do sistema viário, a setorização da cidade com seus respectivos gabaritos e usos, o 

sistema de espaços livres e verdes, a Esplanada dos Ministérios e edifícios 

representativos que compõem o Eixo Monumental, além das superquadras 

organizadas nas unidades de vizinhança. Soma-se a isso a arquitetura de Oscar 

Niemeyer para os edifícios mais representativos. 

Barcelona é possuidora de um rico legado arquitetônico produzido pelo arquiteto 

Antoni Gaudí, do qual sete trabalhos foram reconhecidos pela UNESCO, a partir de 

1984, como Patrimônios da Humanidade, são eles: Parque Güell; Palácio Güell; Casa 

Milà; Casa Vicens; A obra de Gaudí na fachada da Natividade e Cripta da Sagrada 

Família; Casa Batlló; Cripta da Colonia Güell. Também foram inseridos na lista da 

UNESCO em 1997, outros patrimônios de autoria do arquiteto Lluís Domènech i 

Montaner: o Palácio da Música Catalana e o Hospital de Sant Pau. 

Contextualizando algumas diferenças explícitas das duas cidades, Barcelona, cidade 

espanhola, localizada no continente europeu e Brasília capital de um país em via de 

desenvolvimento localizado na América Latina.  Ambas as cidades são possuidoras 

de peculiaridades, diferenciadas principalmente por questões econômicas, como as 

relacionadas ao desenvolvimento turístico, pois a primeira encontra-se em condição 
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privilegiada com altos índices de demanda, enquanto Brasília trata-se de uma 

destinação com grande potencial para o turismo cultural, mas que passa ao largo das 

estatísticas de visitação, por este motivo. As condições das duas, se assemelham e 

se distinguem, devido à complexidade social e econômica em que se inserem.  

Tanto Brasília, de Niemeyer e de muitos outros atores envolvidos na sua criação e 

construção, quanto Barcelona, de Cerdà, de Gaudí e Montaner, assemelham-se na 

escolha do legado caracterizado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 

ambos, correspondentes a arquitetura. Contudo, as duas cidades possuem 

expressividade no que se refere ao traçado urbano, assim concebido tanto no plano 

piloto de Lucio Costa, que revolucionou o urbanismo contemporâneo, como no 

Ensanche, ou Eixample, de Cerdà, considerado o triunfo da malha ortogonal, que 

primava por valores igualitários e homogeneizadores. 

Todavia, as duas cidades desassemelham-se no que diz respeito aos índices de 

demanda turística, Barcelona é uma expressiva cidade turística, no cenário mundial e 

Brasília é um inexpressivo destino turístico mundial e nacional, além de ser pouco 

referenciada no que tange ao turismo cultural. A Espanha se configura como o terceiro 

destino turístico mais visitado do mundo, sendo Barcelona a cidade mais visitada do 

país, enquanto o Brasil está muito aquém no cenário de visitação turística e Brasília 

por sua vez não tem consolidado o significado de seus atrativos, consagrados como 

Patrimônios da Humanidade.  

Para exemplificar tal cenário turístico, apresenta-se a demanda de turistas que 

chegaram a Brasília em 2014: 100,63 turistas estrangeiros, segundo o Ministério do 

Turismo (2015). Todavia, visitaram somente a Basílica da Sagrada Família, em 

Barcelona, no mesmo ano 3.260.880 turistas, segundo a Barcelona Turismo (2016). 

Quando se trata exclusivamente da visitação aos patrimônios da UNESCO, nas duas 

cidades, os números apresentam maiores discrepâncias ainda, pois, em 2015 a 

Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, recebeu 3.722.540 turistas, e o Parque 

Güell 2.761.436. Os dois Patrimônios da Humanidade, foram os que mais receberam 

turistas em 2015 em Barcelona, o primeiro corresponde a um bem arquitetônico e 

religioso, enquanto o segundo está ligado a arquitetura e ao lazer. 

No mesmo ano em Brasília, os dois atrativos inseridos no plano piloto, que 

corresponde ao patrimônio reconhecido pela UNESCO, mais visitados, segundo o 
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Observatório de Turismo (2016) foram o Museu Nacional, com 293.801 visitantes e o 

Congresso Nacional com 133.735, ambos, fortemente relacionados a arquitetura 

inventiva de Niemeyer. Entretanto, os patrimônios da UNESCO, não são os preferidos 

dos turistas que visitam Brasília, pois, ainda segundo o Observatório de Turismo 

(2016) o local que mais teve visitação em 2015, na cidade, foi o Templo da Boa 

Vontade, com 1.051.623 visitantes. 

O referido templo, corresponde exatamente a um dos traços característicos da cultura 

brasileira, que é o sincretismo religioso, pois trata-se de um local ecumênico, que 

mistura diferentes crenças. O templo destina-se principalmente a meditações e 

orações. Possui ambientes denominados de:  Nave e Sala egípcia, dentre outros. 

Todavia, o atrativo não está incluído na UNESCO.  

Sob hipótese alguma, esta tese pretende enaltecer elevados índices de visitação 

turística em detrimento da valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural 

reconhecido pela UNESCO. Quando um atrativo turístico é superexplorado configura 

uma proposta de turismo autofágico. Superexplorar o patrimônio histórico e cultural, 

corresponde a massificar a visitação do local, sem respeitar a preservação do referido 

bem.  

Se Brasília não tem um bom desempenho turístico, deve-se ao fato que há uma certa 

negligência em relação ao trato do seu patrimônio, enquanto atrativo turístico, uma 

certa condição de vassalagem a qual não se autovaloriza, apesar de possuidora de 

um Patrimônio da Humanidade de referência, cuja a cidade é a própria arte. Tal 

negligência corrobora com o processo de subdesenvolvimento turístico do Brasil.  

O referido trato do patrimônio de Brasília denota a falta de compreensão do seu 

significado deste, o que caracteriza a falta de identidade dos atores a ele ligados. A 

compreensão e valorização dos significados preconizam a constituição da identidade 

dos atores envolvidos na relação com o patrimônio, pois segundo Castells (2003), as 

identidades organizam os significados e as funções. O ator social se constitui na 

medida que assimila a identificação simbólica.  

A análise inicial do turismo de Barcelona aponta que ela contribui com o crescimento 

da economia espanhola. Porém, os números expressivos do turismo de Barcelona 

não podem consagrá-la como exemplo exímio de críticas e questionamentos. 

Primeiramente, é necessário deixar claro que nem tudo em Barcelona é perfeito em 
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se tratando de turismo, tampouco da utilização dos patrimônios reconhecidos pela 

UNESCO. Tal análise se pauta nos problemas referenciados em relação a 

infraestrutura, já apresentadas no capítulo 3, aliados ao fenômeno da turismofobia 

evidenciados no local. 

A autofagia do turismo pode ser acelerada pela aversão da população local frente a 

tantas demandas turísticas, apresentando o fenômeno denominado turismofobia, 

noticiado recentemente no El País (2017): 

Barcelona é uma das cidades onde mais moldou o turismofobia. 
Segundo a enquete da cidade, embora a maioria da população 
acredita que o turismo seja benéfico (86,7%), acredita que ele está 
atingindo um limite. O turismo se tornou a segunda maior preocupação 
dos vizinhos. Isto é o que, Claudio Milano, professor e membro do 
grupo, Turismografia, chama de “índice de irritabilidade”. “As cidades 
que estão vivendo esses fenômenos passam de uma euforia inicial a 
uma situação de conflito, não com os turistas, mas sim com as políticas 
de turismo”, diz ele. O turismofobia, não é exclusivo da Espanha: 
“Acontece em Veneza, Berlim, Toronto, Nova Orleans ou sudeste da 
Ásia”. 

Um dos problemas a ser resolvido em Barcelona, relaciona-se a segurança em alguns 

lugares, pois, é insuficiente, tanto em relação aos turistas, quanto para os patrimônios, 

os quais, na maioria das vezes demandam cuidado, devido aos materiais utilizados, 

ou mesmo os locais onde estão dispostos. Nem todos os turistas são capazes de 

discernir em momento e euforia os riscos que estão correndo, tampouco que o lugar 

demanda um comportamento mais respeitoso, para muitos, falta bom senso.  

Na tessitura das semelhanças e dessemelhanças de Brasília e Barcelona é possível 

desvelar que para ambas, há necessidade do estabelecimento de estratégias mais 

eficazes e duradouras para o desenvolvimento do turismo, em consonância com os 

processos de salvaguardas dos Patrimônios da Humanidade, a serem descritas a 

seguir.  

 

 

4.2 Promoção do turismo e preservação do Patrimônio da Humanidade em 

Brasília e em Barcelona  

Este estudo apresenta o que se observa de práticas diferenciadas nas duas 

destinações, e também aponta algumas reflexões, acerca do significado do patrimônio 

histórico cultural, para a humanidade, bem como para a atividade turística. Contudo, 
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cabe ressaltar que é possível estabelecer que tais práticas são pertinentes de serem 

pensadas, por qualquer destinação que possua semelhantes problemas, frente a 

relação do turismo, com o patrimônio histórico e cultural. 

O desenvolvimento do turismo não pode menosprezar as formas adequadas no trato 

dos atrativos turísticos. Primeiramente cabe ressaltar que há uma diferença entre 

utilizar os patrimônios históricos e culturais, como atrativos turísticos de forma ética, é 

bem diferente de explorá-los em detrimento de quaisquer processos de salvaguarda. 

Logo, por consequência não é possível prescindir da ética para atrair demandas de 

turistas para apreciarem os patrimônios da UNESCO, em qualquer destinação. 

Não pode existir associação permanente, com capacidade de 
desenvolvimento, que não seja sustentada por determinados 
princípios éticos, que a própria associação determina para seus 
componentes singulares, a fim de obter a compacticidade interna e a 
homogeneidade necessárias para alcançar o objetivo. Nem por isso 
deixam estes princípios de possuir caráter universal (GRAMSCI, 1985, 
p.167). 

Para que tais princípios sejam presentes na atividade turística, em relação ao 

patrimônio, há que se refletir sobre sua atuação cotidianamente, para que o processo 

de preservação não sucumba, em prol dos lucros. No caso de Barcelona, atualmente 

se observa ainda, que apesar de apresentar uma massificação da atividade turística, 

em alguns atrativos culturais, há relativa preservação dos legados reconhecidos como 

Patrimônios da Humanidade e exemplos de desrespeito e destruição, já serem 

evidenciados, como alguns descritos no capítulo 3. Daí porque, a necessidade de 

pensar estratégias para evitar a depredação dos referidos bens. Também se percebe 

que dos nove patrimônios listados na cidade, não ocorre excedente de demanda nos 

dois de Gaudí citados anteriormente, tampouco nos de Montaner, que não configuram 

alvo de tanta divulgação. 

 

4.2.1 Estudo de capacidade de Carga para atrativos relacionados ao patrimônio 

cultural 

Dos sete patrimônios de Gaudí em Barcelona, reconhecidos pela UNESCO, não estão 

sendo explorados a casa Vicens, porque está em restauro, e a Cripta Güell na qual se 

faz uma utilização mais respeitosa, provavelmente por estar localizada na colónia 

Güell, distante do centro urbano. A igreja da Sagrada Família é disparado o atrativo 
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mais visitado, concorrendo em visitação com as casas Batlló e Milà, além do Palácio 

Güell, bem como do parque Güell. Notadamente, há dois outros patrimônios 

reconhecidos pela UNESCO em Barcelona, que também não têm sido explorados 

massivamente pela atividade turística, que são o Palácio da Música Catalana e o 

Hospital de San Pau, obras arquitetônicas de Montaner. 

Há necessidade de realizar um estudo de capacidade de carga para cada um dos 

atrativos, principalmente naqueles que apresentam uma massificação explícita como, 

a casa Milá, a casa Batló e a Igreja da Sagrada Família. Segundo a gestora de 

patrimônio cultural, da Universidade de Barcelona, Sra. Hernándes, quando se 

observou o problema da massificação da demanda na Sagrada Família, optou-se pela 

cobrança de ingressos pela internet. 

 

A Sagrada Família, devido ao problema de massificação de pessoas 
que queiram visitá-la, teve que se atualizar e vender as entradas pela 
internet para controlar o fluxo. E isso é algo que é bastante recente, a 
gente pensa que é algo desde sempre, mas não. No máximo 10 anos 
que é feito desse jeito para controlar o fluxo por causa do perigo nas 
calçadas, que passavam os carros e impediam que os passantes 
circulassem pelas calçadas (HERNÁNDES, 2016). 

 

Para realizar os estudos de capacidade de carga para cada um dos atrativos, há que 

se levar em consideração quais são os mais expressivos, como é possível verificar no 

gráfico 02 produzido por este estudo apontando os quatro trabalhos de Gaudí mais 

visitados. 
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Gráfico 02: Quantidade de Turistas por ano nas principais atrações de Gaudí 

 

Fonte: Produzido por esta pesquisa com base na Barcelona Turisme, 2016. 

O gráfico aponta picos de visitação do parque Güell, entre os anos de 2013 a 2014. 

Permite também perceber quanto é expressiva e ascendente a visitação da Sagrada 

Família, local que demanda cuidados especiais, pois nela podem até caber muitas 

pessoas, contudo não haverá como cuidar de tantas nas atuais condições. Sem 

sombra de dúvida a igreja da Sagrada Família é o monumento mais visitado de 

Barcelona, tendo recebido em 2015 3.722,540 visitantes, cerca de um milhão a mais 

que o segundo colocado que é o parque Güell. 

Salienta-se a necessidade levar em consideração que os locais mais visitados que 

são a Sagrada Família e o parque Güell tenham um tratamento diferenciado, com um 

controle maior da capacidade de carga, sem descuidar das casas Milà e Batlló. 

Embora a questão da massificação não tenha sido superada, ao menos em se 

tratando de formas de comercialização dos ingressos, como é o caso da 

disponibilização da compra pela internet, percebe-se a preocupação em minimizar os 

problemas causados pelo turismo à cidade de Barcelona. 

Além das estratégias já utilizadas em Barcelona, aponta-se que a capacidade de 

carga necessita ser mensurada, com vistas à preservação dos patrimônios históricos 

e culturais, em favor tanto do processo de salvaguarda, quanto do desenvolvimento 

da atividade turística. Para calcular a capacidade de carga, Granemann (1999) afirma 

que: 
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Capacidade de Carga Real (CCR) é obtida através da correção do 
resultado do cálculo da CCF. Os fatores de correção serão definidos 
depois de consideradas as variáveis ambientais, físicas, ecológicas e 
de manejo. Os fatores de correção estão diretamente relacionados às 
condições específicas de cada sítio turístico.  

Partindo da necessidade de verificação da capacidade de carga de cada sítio, esta 

tese defende que um atrativo relacionado à história e a cultura denota uma maior 

subjetividade em relação ao número de visitantes que o local pode suportar, devendo 

ser levado em consideração, inclusive algumas principais características dos turistas, 

como por exemplo: idade e grau de instrução, pois, estas variáveis podem interferir 

na capacidade de carga do local. 

Embora seja provável que um fluxo de visitação que esteja dentro dos 
limites da capacidade de carga vá afetar menos [...], isto não pode ser 
assumido como um fato. Garantias dessa natureza não são possíveis 
porque nem sempre os impactos estão associados à quantidade de 
visitantes, mas ao comportamento destes (CORDEIRO; KÖRÖSSY; 
SELVA, 2013, p.69) 

Para exemplificar, pessoas em grupo, bem como indivíduos sozinhos podem se 

comportar diferentemente ao visitarem um atrativo de valor histórico e cultural. 

Tornando-se muito difícil para alguns grupos e indivíduos se portarem de forma 

respeitosa frente ao bem de valor histórico e cultural, por diversos fatores, 

principalmente culturais, demandando atenção as visitas em geral. Percebe-se que é 

necessário expandir para as formas de cuidar do referido bem, em face da presença 

de demandas de pessoas de diferentes culturas. 

Corroboram frente a esta justificativa Ruschmann; Paolucci e Maciel (2008, p. 

49) dizendo que: 

[...] por mais abrangente e minucioso que seja um estudo de 
determinação de capacidade de carga ou de suporte, a determinação 
precisa do número de visitantes ou usuários que um determinado local 
comporta a priori é sempre discutível, seja em função da diversidade 
das variáveis envolvidas, seja em função da complexidade da 
dinâmica dos processos sociais e naturais, ou ainda em função do 
grau de subjetividade da percepção do usuário em relação à qualidade 
da sua experiência.  

Justifica-se minimizar os problemas a respeito do excedente de demanda nos 

trabalhos de Gaudí, reconhecidos como Patrimônios da Humanidade, para que os 

livros de pedras não sejam destruídos, ou ignorados pela atividade turística, em 

Barcelona, tonando-se necessário refletir mais sobre as formas de uso dos 

patrimônios históricos e culturais nela existentes. Victor Hugo (1825 apud CHOAY, 
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2001, p.149), bradou: “: “É preciso deter o martelo que mutila a face do país. [...]” O 

referido desabafo, contra a destruição dos patrimônios, foi feito num tempo em que 

não era o turismo que deixava tantas marcas de destruição, mediante a 

desvalorização dos patrimônios históricos e culturais, o que leva a conjecturar que 

hoje a frase bem poderia ser dita assim: “Temos que parar o martelo, bem como a 

turistificação, ou utilização de legados históricos que mutila a face de muitos locais”. 

 

4.2.2 Qualificação dos trabalhadores para atuar em atrativos turísticos de valor 

histórico e cultural 

Na presença de um número maior de pessoas, há que aumentar o número de 

trabalhadores nos locais visitados, bem como diversificar o atendimento a diferentes 

faixas etárias. Não é possível dispender o mesmo atendimento, para adolescentes, 

adultos e idosos. Tanto para atender diferentes faixas etárias, como para atuar no 

turismo estabelecendo uma relação com o patrimônio histórico e cultural, há 

necessidade de qualificar melhor os trabalhadores do setor. Tanto para evitar os 

problemas inerentes ao processo de depredação dos bens de valor histórico e cultural, 

assim como um atendimento que propicie a socialização do significado do patrimônio, 

a qualificação dos trabalhadores é essencial. 

A necessidade de melhorar a qualificação dos trabalhadores que atuam nos locais de 

valor histórico e cultural, vale tanto para Barcelona, como Brasília, pois em ambas 

existe tal carência. Em muitos atrativos há atendimento de pessoal sem formação 

específica, nem na área do turismo, tampouco de história. Uma das principais formas 

de exploração do sistema capitalista, corresponde ao subemprego, análogo a uma 

das formas de exploração da mais-valia relativa. 

Há muitas formas de ampliar a qualificação, dentre as quais, a efetivação de parcerias 

entre setor do turismo com instituições de ensino ligadas tanto ao turismo, quanto ao 

patrimônio histórico e cultural. Rearticular os processos de atendimento contando com 

saberes e know how acadêmico para melhor utilizar os patrimônios históricos e 

culturais como atrativos turísticos. Tal utilização tem que ser mediada pela ética, ao 

invés de explorá-los, junto com os trabalhadores que neles trabalham. 

Além dos problemas relacionados qualificação dos profissionais que atuam no 

turismo, é preciso ter atenção a carga horária dos atendimentos, o que também 
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influencia na qualidade do setor. Aos trabalhadores do turismo não cabe excedê-la, 

pois isto implica em impor-se uma insatisfação que gera baixa qualidade no 

atendimento ao turista. Em muitos locais, o aumento da carga horária de atendimento 

aos turistas corresponde ao prolongamento da jornada de trabalho. 

[...] prolongamento da jornada de trabalho além do ponto em que o 
trabalhador teria produzido apenas um equivalente pelo valor de sua 
força de trabalho, e a apropriação desse mais-trabalho pelo capital — 
isso é a produção da mais-valia absoluta. Ela constitui a base geral do 
sistema capitalista e o ponto de partida para a produção da mais valia 
relativa. Com esta, a jornada de trabalho está desde o princípio 
dividida em duas partes: trabalho necessário e mais-trabalho. Para 
prolongar o mais-trabalho reduz-se o trabalho necessário por meio de 
métodos pelos quais o equivalente do salário é produzido em menos 
tempo. A produção da mais-valia absoluta gira apenas em torno da 
duração da jornada de trabalho; a produção da mais-valia relativa 
revoluciona de alto a baixo os processos técnicos do trabalho e os 
agrupamentos sociais (MARX, 1996 p. 134). 

 

Pode ser estabelecido o atendimento ampliado, desde que se amplie também o 

quadro de trabalhadores. Todavia, o controle da demanda se fará viável se for mais 

diluída, constituindo-se assim uma das formas de promover a preservação dos bens 

de valor histórico e cultural, isto normalmente se faz quando o acesso não é tão 

facilitado. Por exemplo, em Barcelona, apesar de haver excedente de demanda em 

alguns patrimônios da UNESCO, não há na Cripta Güell, localizada na Colônia Güell, 

provavelmente devido a distância do centro urbano de Barcelona.  
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Foto 16: Cripta Güell 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

A Cripta Güell é uma pequena parte da Colônia Güell, marco do pensamento do 

mecenas que patrocinou muitas obras de Antoni Gaudí. Trata-se de um atrativo que 

deve ser estimulado à preservação, pois há inclusive, uma comunidade pequena 

convivendo no referido local. Neste ínterim, cabe destacar que Brasília, apesar de não 

apresentar demandas significativas de turistas em muitos patrimônios, há locais que 

demandam continuarem assim, para serem melhor preservados. Dentre as 

estratégias utilizadas em Brasília para este fim, correspondem a delimitação de dias 

e horários, o que propicia tanto a preservação do bem cultural, quanto ao respeito aos 

trabalhadores do setor. 

O trato do patrimônio histórico e cultural como uma mercadoria qualquer, deve ser 

evitado, sob pena de não o preservar.  
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A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção 
capitalista aparece como uma “imensa coleção de mercadorias” [...] 
Cada coisa [...] deve ser encarada sob duplo ponto de vista, segundo 
qualidade e quantidade. [...] os múltiplos modos de usar as coisas é 
um ato histórico (MARX, 1996, p. 165). 

Ao não preservar o patrimônio o turismo corre riscos, de perdas, enquanto atividade 

do sistema capitalista, que tem no referido bem um atrativo de demanda de visitantes, 

bem como de receitas, provenientes da negociação. Não obstante a condição de 

mercadoria que necessita de um tratamento diferenciado, o patrimônio demanda 

processos educativos a ele relacionado. 

 

4.2.3 Estratégias educativas para melhorar a relação do turismo com o patrimônio da 

UNESCO 

A educação patrimonial é uma das mais importantes estratégias para a preservação 

dos legados históricos e culturais. Existem diferentes formas de educar tanto 

sistemáticas, quanto assistemáticas. O turismo pode se constituir numa educação 

assistemática para promover a preservação dos patrimônios em geral. A mesma 

informação que massifica, também educa, quando se utiliza de alguma alternativa de 

socialização acerca do significado do bem de valor histórico e cultural. 

Dentre os aspectos positivos da utilização do patrimônio Gaudí reconhecido pela 

UNESCO, pela atividade turística de Barcelona, citam-se as estratégias educativas 

informais que explicam detalhes de suas obras, em visitas guiadas ou pelas narrativas 

em áudio. Nos seis patrimônios atualmente abertos para a visitação que são as Casas 

Milá, Batló, Cripta Güell, Parque Güell, Basílica da Sagrada Família e Palácio Güell, 

existem variadas formas de apresentação detalhando as obras por meio de áudios 

(fones de ouvidos), acrescidos de espaços especificando com exposições acerca da 

temática da obra. 

La Pedrera, como grande parte dos atrativos turísticos europeus, 
cobra entrada para visitação, sempre acompanhada por guias em 
grupos bilíngues. Ali foi instalado o “Espaço Gaudí” com a função de 
um centro cultural, onde é possível conhecer a vida e a arquitetura do 
arquiteto catalão através de uma exposição de desenhos, maquetes e 
fotografias das obras de Gaudí e de recursos de áudio e equipamentos 
multimídia, que tornam as informações mais atraentes para os turistas, 
além de servirem como incentivo para a visitação das demais obras 
do arquiteto pela Espanha. Nos folhetos distribuídos no local, percebe-
se a relação proposta pelo centro para com seu visitante. [...] A 
proposta, como se lê, vai além do ver, pretende-se que o visitante 
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possa viver a obra e compreender a arte do arquiteto catalão, 
interpretando-a por si mesmo.  
As atividades a que o turista tem acesso na Casa Milà contribuem para 
aumentar sua consciência quanto à importância da obra e, 
consequentemente, a apreciação dos aspectos históricos e artísticos. 
Saber quem foi Gaudí, como ele viveu, sua importância para a 
Espanha, bem como a dimensão de suas obras, certamente causa aos 
turistas um impacto diferenciado. Todas essas informações podem ser 
compreendidas como elementos para a interpretação dos atrativos 
turísticos (PIRES; ALVARES, 2010, p. 18-19). 

 
Foto 17: Interior da Casa Batló

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Foto 18: Espaço Gaudí na Casa Milà 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

A clara orientação na direção da atribuição de valor financeiro torna-se bastante visível 

no trato do turismo em frente ao patrimônio histórico e cultural, removendo o uso 

excessivo (ou predatório) dos patrimônios em razão de uma demanda aumentada. 

Contudo, não há excesso de demanda na casa Vicens atualmente, pois está sendo 

restaurada. A conclusão da obra e reabertura está prevista para o outono de 2017. O 

restauro por si só se constitui num aspecto positivo em relação ao patrimônio, pois, se 

respeitado os preceitos deste, que defende a preservação de suas características 

originais, com a intenção de valorizá-lo. Para qualquer destinação o restauro de bens 

históricos deve ser incentivado, sempre que se fizer necessário. 
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Foto 19: Casa Vicens em Restauro 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

A restauração é muito importante para a preservação dos patrimônios históricos e 

culturais. Em Barcelona há uma diferença bem significativa, em relação aos trâmites 

no processo de restauro, porque a maioria dos edifícios reconhecidos como 

patrimônios históricos e culturais, estão nas mãos da iniciativa privada, possibilitando 

processos mais céleres. Segundo Richards (2001), a União Europeia investe em 

restauros nos locais considerados Patrimônios Mundiais, por entender dentre outras 

coisas, que eles desempenham um papel importante para o turismo. Entretanto, no 

caso brasileiro, haveria necessidade de rever alguns aspectos que dificultam os 

processos de restauro.  

O órgão Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA9), 

apregoava que a restauração deve seguir as premissas da Carta de Veneza que 

compreende além da obra arquitetônica em si, os aspectos significativos da história e 

da cultura, para tanto, a operação deve: 

                                                 
9 A partir de 2011 os arquitetos deixaram de fazer parte do sistema CONFEA/CREA. CREA  passou a 

se designar somente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 
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[...] manter caráter excepcional, tem por finalidade conservar e revelar 
os valores estéticos e históricos do monumento, fundamentando-se no 
respeito à substância antiga e na autenticidade dos documentos. Deve 
deter-se onde começa a hipótese, e no plano das reconstituições 
conjunturais, o trabalho complementar, considerado indispensável por 
razões estéticas ou técnicas, deverá se destacar da composição 
arquitetônica, levando consigo a marca de nosso tempo” (CREA, 
2006). 

Muitos patrimônios no Brasil demandam restauro, contudo há poucos profissionais e 

poucos cursos destinados especificamente à área. A profissão de restaurador foi 

regulamentada recentemente em 2013 pelo Senado Nacional. Podem exercer a 

profissão de conservador-restaurador de bens culturais os diplomados em curso 

superior, em graduação ou pós-graduação, naquela especialidade, além dos 

diplomados em qualquer curso de nível superior que tenham comprovado exercício 

profissional na atividade, por pelo menos três anos e aos diplomados em curso técnico 

reconhecido na forma da lei. 

Constituem-se órgãos de registro profissional e de fiscalização do exercício da 

profissão, o Conselho Federal de Conservação-Restauração de Bens Móveis e 

Integrados (Confecor) e os Conselhos Regionais de Conservação-Restauração de 

Bens Móveis e Integrados (Concor) (SENADO, 2013). 

Como sugestão, seria possível estabelecer convênios com instituições de ensino 

voltadas para esta demanda, podendo aliar interesses de aprendizagem, bem como 

de eficiência nos processos de restauro de tantos patrimônios de Brasília, como de 

outras destinações. Todavia, cabe ressaltar que, no caso brasileiro há um déficit de 

profissionais, em virtude do qual, a academia precisa rever seus currículos para dar 

conta da referida demanda. 

A necessidade da ampliação do número de restaurados é uma realidade brasileira, 

concorrendo com a necessidade da educação patrimonial com o intuído de extinguir 

ou diminuir as pichações, depredações de toda ordem.  Há necessidade de efetivar 

uma educação patrimonial, bem como ampliar os cursos destinados a qualificar 

restauradores, como formas mais eficientes de salvaguardar os bens culturais para as 

futuras gerações. 
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4.2.4 Importância da divulgação para a salvaguarda do patrimônio e desenvolvimento 

turístico  

Os processos de salvaguardas dos bens de valor histórico e cultural, apregoam que é 

necessário preservá-los, para que futuras gerações possam vir a conhecê-los. Como 

tudo é contextualizado mediante a existência de duas faces, cabe destacar, o papel 

da divulgação absolutamente eficiente acerca do legado de Gaudí, que é muito 

eficiente, pois reportando a Victor Hugo (1825) sobre patrimônio “É direito de todos o 

conhecer”. Ao divulgar o referido legado, torna-o público, de fácil conhecer. 

Barcelona foi realmente exímia em investimentos sutis no processo de construção da 

memória de turistas, relacionada a obra de Gaudí, a exemplo das imagens projetadas 

nas piscinas e demais espaços de competições importantes durante os Jogos 

Olímpicos de 1992. Projetava-se a imagem de atletas fazendo saltos ornamentais e 

caindo em cima da Igreja da Sagrada família. Os jogos Olímpicos foram um grande 

divisor de águas para o turismo de Barcelona, por meio do qual foi possível capitalizar 

demandas diversas, para visitar o Patrimônio da Humanidade, lá existente. 

Divulgar primeiramente o trabalho de Gaudí por toda a Europa, e após expandir para 

outros continentes, é sem sombra de dúvida uma forma de socializar um saber 

relacionado a arte e a arquitetura, com as atuais e futuras gerações. O gênio Gaudí 

demonstrou em seu trabalho minucias criativas, que poderão inspirar novas formas 

construtivas, bem como a forma melhorada de utilizar seu legado poderá servir de 

exemplo para processos conservacionistas em outros lugares, minimizando tanta 

depredação de patrimônios históricos e culturais em diversas partes do Planeta. 

A divulgação é feita de diferentes formas, pois em vários locais de Barcelona, como 

aeroportos hotéis, bem como nos atrativos referentes as obras de Gaudí, há 

exposições, folders e produções literárias a preços acessíveis, dentre outras, que 

pode ser adquirida pelos turistas.  Há também um grande investimento em outros 

países, contendo também exposições, relato de caso, distribuição de folders e até em 

passeios virtuais como ocorreram em Florianópolis e em Penha, como podem ser 

vistas a seguir: 
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Foto 20: Exposição de Gaudí em Florianópolis 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Figura 68: Folder de divulgação da 

Sagrada Família 

 

Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

Figura 69: Folder de divulgação da 

Cripta Güell 

 

Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

Figura 70: Folder de divulgação do 

Palácio Güell 

 

Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

 

Figura 71: Folder de divulgação da 

Casa Milà 

 

Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Figura 72: Livro sobre a obra de Gaudí 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 
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Figura 73: Livro sobre a obra de Gaudí 

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

Investir em materiais de qualidade como folders, panfletos, livros em encadernações 

diversas, com preços acessíveis, além dos souvenires, descrevendo os sete 

trabalhos reconhecidos pela UNESCO em Barcelona, correspondentes a obra de 

Gaudí, contribuem muito para o aprendizado das pessoas sobre a importância do 

referido patrimônio. Paradoxalmente a mesma informação que estimula a 

massificação, também contribui para o esclarecimento acerca da importância da 

sua preservação. 

Barcelona é visitada por diferentes segmentos de turistas, provavelmente em 

função do marketing e as variadas formas de captação de visitantes. Contudo cabe 

destacar a reflexão de Richards (2001) sobre os turistas que se importam com 

lugares culturais possuírem maior escolaridade, bem como posição profissional 

mais qualificada. Na opinião dele, Barcelona percebeu isto e investiu no referido 

público. Há uma promoção do patrimônio de Gaudí muito eficiente de Barcelona, 

divulgando-o para várias partes do mundo. Inicialmente a divulgação destinou-se 
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ao mercado europeu, atualmente tem se estendido por outras regiões como a 

América Latina, exemplificado pelos trabalhos nesse sentido realizados em 2016. 

No referido ano foi realizada num evento no Beto Carreiro em Penha -SC a 

apresentação da infraestrutura turística de Barcelona, apontando os motivos 

pontuais para atores relacionados ao trade turístico visitá-la. Além do evento 

ocorrido no Beto Carreiro, cabe destacar as exposições realizadas por algumas 

outras cidades brasileiras para divulgar o legado de Antoni Gaudí, como exemplos 

bem-sucedidos, para estimular a visitação e consequentemente o conhecimento a 

respeito do patrimônio da UNESCO em Barcelona, principal atrativo turístico.  

 

Foto 21: Banner de exposição do case de Barcelona no evento do Beto Carrero  

 
Fonte: ARQUIVO DA AUTORA, 2016. 

 

Na contramão da divulgação do Patrimônio Histórico, Brasília, dispensa parcos 

recursos destinados a este fim e denota aparente indiferença em relação a seu 

legado inserindo na lista da UNESCO. Alicerçando a ineficácia atual da gestão 
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turística da destinação, em relação ao patrimônio da UNESCO, pouco utilizado, 

pouco divulgado. O processo negligente de subutilização do patrimônio, 

constituindo-se em empecilho para o desenvolvimento do turismo de Brasília, como 

em qualquer lugar do mundo, o qual ignore o que tem realmente a oferecer. 

De acordo com o Diretor do Ministério Jun Alex Yamamoto (2017) as expectativas 

de quem vai a Brasília é muito baixa, contudo se surpreendem ao chegar lá devido 

a diferentes fatores: 

[...] as pessoas que vão à Brasília a trabalho ou muitas vezes 
pessoas vão a Brasília até por lazer, elas acabam se surpreendendo 
bastante porque elas vão com a expectativa muito baixa [...] E ao 
chegar lá acaba se surpreendendo com a qualidade de vida que a 
cidade oferece enfim, toda a parte de lazer que hoje é bastante 
intensa e entretenimento. A partir da estrutura da cidade, é uma 
estrutura muito bacana e quando a pessoa começa a entender um 
pouco dessa história [...]. 

Turistas que visitam Brasília têm opiniões semelhantes sobre a divulgação da 

cidade. Em entrevista com a estudante de Turismo e Hotelaria Anna Marques (2017) 

disse: “[...] eu achei que deveria ser mais divulgado por que é muito mais bonito do 

que aparece na tv”. O estudante de Arquitetura, Murilo Rossele (2017) falou de 

forma similar: “[...] eu acho que necessita mais uma divulgação para atrair mais 

turistas, né? Ter um outro olhar da cidade [...]”. No Tripadvisor (2017), opiniões 

semelhantes se repetem. 

Portanto é preciso investir em divulgação dos atrativos turísticos de Brasília, como 

das demais destinações possuidoras de legados ligados a história e a cultura, 

apesar dos tempos difíceis, pois de acordo com Jun Alex Yamamoto (2017) ressalta 

que:   

[...] sobra muito pouco para investimento, enfim, enfrentamos 
desafios políticos econômicos pelos últimos dois anos muito 
severos e vai ficar mais dois anos enfrentando isso [...] com o 
contingenciamento de quase 68% agora a última semana é bem 
provável que a gente tenha o menor orçamento da história [...].  

O denotado processo de subutilização do patrimônio de Brasília, aliada a pouca 

produção de material turístico, livros divulgando a obra de Luci Costa e Niemeyer, 

permite recorrer a reflexão de Gastal, acerca da percepção e necessidade do turista: 
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Se aproximarmos as questões envolvendo a dificuldade de 
organizar o espaço, com a precarização da percepção do presente 
– o presente seria um instante fugidio, entre o passado e o futuro – 
entende-se melhor a necessidade que o turista tem em se cercar de 
suportes artificiais de memória, os mais corriqueiros sendo a 
fotografia e o souvenir, pois, caso contrário, ao regressar da viagem, 
todo o vivido se restringiria às hoje precárias, memórias 
internalizada (GASTAL, 2010, p. 101). 

Brasília possui diversas instituições gabaritadas para divulgar o trabalho de 

Niemeyer relacionado ao legado reconhecido pela UNESCO na referida cidade, que 

poderia ser melhor utilizado como forma de contribuição para os processos de 

salvaguardas e de socialização de saberes acerca dos sonhos e controvérsias 

sobre a sua construção, alicerçando a memória de visitantes. Cabe contudo, ampliar 

o diálogo dos atores do turismo e do patrimônio em prol do desenvolvimento da 

atividade turistica, em consonância com a salvaguada e compreensão do 

significado da primeira representação do Movimento Moderno no urbanismo e na 

arquitetura a ser inscrita na Lista da UNESCO. 

O depoimento do diretor de gestão estratégica do Ministério do Turismo brasileiro 

Jun Alex Yamamoto (2017) sobre futuro plano nacional do turismo aponta que: “ [...] 

vai ter um parágrafo que diz que os patrimônios são importantes [...], mas assim, a 

questão da usabilidade, de você ter algo na prática ele ainda está um pouco distante 

porque envolve recurso e envolve muita negociação ainda.” Tal depoimento reflete 

as observações feitas ao longo deste trabalho sobre a necessidade de discutir 

melhor com todos os atores o significado do uso deste patrimônio, que se no 

primeiro momento terá um gasto, ou melhor, um investimento, os benefícios futuros 

poderão superá-los em muitos sentidos, inclusive economicamente.  

Para que isto ocorra, há que divulgar mais o legado que consolidou os preceitos da 

Carta de Atenas, para atrair a demanda turística para o local. Também é preciso 

disponibilizar o maior número de informações possíveis para os visitantes, investir 

em materiais de qualidade sobre os atrativos, como forma socializar toda a 

produção necessária a dar significado ao patrimônio, aliando a visita a uma 

aquisição maior. “É preciso admirar e folhear novamente sem cessar o livro escrito 

pela arquitetura; mas não é preciso negar a grandeza de edifício que erige por sua 
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vez a imprensa (HUGO, 2003, p.198) ”. É necessário investir em materiais que 

divulguem tangibilizem a memória do local e esclareçam o turista da forma mais 

completa possível sobre o significado de atrativos como Brasília. 

Síntese do capítulo 

Tanto Brasília, de Niemeyer e de muitos outros atores envolvidos na sua criação e 

construção, quanto Barcelona, de Cerdà, de Gaudí e Montaner, assemelham-se na 

escolha da UNESCO elegendo como Patrimônio da Humanidade. As duas cidades 

possuem expressividade no que se refere ao traçado urbano tanto no plano piloto 

de Lucio Costa, que revolucionou o urbanismo contemporâneo, como no Ensanche, 

ou Eixample de Cerdà, considerado o triunfo da malha ortogonal, que primava por 

valores igualitários e homogeneizadores. 

Os problemas das duas cidades, no que se refere a relação que o turismo 

estabelece como os patrimônios históricos e culturais, reconhecidos pela UNESCO, 

podem ser resumidos da seguinte maneira, Barcelona explora de forma massificada 

alguns dos legados de Gaudí. Enquanto Brasília, subutiliza turisticamente os 

patrimônios reconhecidos pela UNESCO, numa forma sutil de exclusão e de falta 

de autoestima. 

Entretanto, tanto Barcelona como Brasília podem reverter o processo, porque a 

dialética permite pensar que tanto a superexploração, quanto a subutilização do 

patrimônio histórico e cultural ensejam contradições, e que não durarão para 

sempre, pois ambas são passíveis de mudanças, mediante as condições materiais 

que lhe são impostas. 

Sinteticamente é possível afirmar que nem excedente do uso do patrimônio histórico 

cultural de Barcelona é benéfico, tampouco a subutilização deste, em Brasília é 

interessante para o desenvolvimento do turismo, tampouco para os processos de 

salvaguarda. O primeiro exemplo, se configura na máxima exploração do sistema 

capitalista, em detrimento do valor dos legados e seus respectivos significados, 

enquanto o segundo assemelha-se a vassalagem, na qual não se reconhece as 

possibilidades que os referidos bens possuem enquanto atrativos turísticos. 
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A práxis não concretizada de Brasília, pelo menos não por ora, não impede de 

pensar que, de seu projeto se socializado, poderá contribuir com a sensibilização 

de diferentes gerações, para alguns preceitos de igualdade, pois como bem disse 

Victor Hugo (2003, p.188) “A ideia mãe, o verbo, não estava somente no fundo 

desses edifícios, mas também na forma [...] E não somente a forma dos edifícios 

mas ainda as localizações que escolhiam revelavam o pensamento que eles 

representavam [...]”. 

Ora, se a ideia está na forma, não é possível olvidar da importância das formas de 

Brasília, que induziram a representá-la como uma cidade socialista, correlacionada 

a sua localização, tampouco esquecer que muito antes da construção, ela foi 

preconizada para se tornar o local donde jorraria leite e mel. Mesmo que todo este 

discurso não passe de um projeto absolutamente utópico, e até ultrapassado pelas 

novas diretrizes conjecturais, não precisa ser sumariamente ignorado, pelo menos 

não por todos, mas sim conhecido e compartilhado, por todos aqueles que se 

permitam serem tocados pelo sonho de uma sociedade menos dispare, mais 

igualitária e mais humanizada.  

Contudo, cabe revitalizar as formas de divulgação sobre o patrimônio de Brasília, 

cuja a cidade se constitui na própria obra de arte, chancelada pela UNESCO pelo 

grande diferencial urbanístico, complementado pela exuberância das edificações 

projetadas por Niemeyer. Ampliar os investimentos em divulgação de Brasília como 

Patrimônio da Humanidade, poderá contribuir tanto para a salvaguarda do referido 

bem, quanto para o desenvolvimento do turismo. 

Já em relação a exploração turística massificada de Barcelona, percebe-se 

veementemente a necessidade de estudos de capacidade de carga para cada um 

dos patrimônios da UNESCO, evitando assim que o turismo deponha contra 

qualquer perspectiva de salvaguarda. Reitera-se a necessidade de utilizar as obras 

de Gaudí turisticamente, sem massificar, socializando conhecimentos pertinentes a 

arquitetura e design, bem como as referências históricas e culturais do período de 

sua construção. Além de se ampliar a segurança tanto dos atrativos, quanto dos 

visitantes. 
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Tanto Brasília quanto Barcelona, necessitam ampliar o diálogo entre os atores 

ligados ao turismo e ao patrimônio histórico e cultural, em prol da socialização dos 

significados dos bens chancelados pela UNESCO. Traduzir o livro de pedra, com 

práticas educativas assistemáticas, nas quais o turismo, pode exercer um papel 

muito importante, ampliando de forma mais prazerosa o conhecimento sobre o 

significado do patrimônio histórico e cultural, quando visitado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a atividade turística, como partícipe do sistema capitalista apesar 

das suas contradições, é um setor da economia que pode contribuir diretamente 

para atenuar os problemas econômicos de muitos países. Embora existam países 

bem colocados no ranking do turismo internacional, outros ainda estão muito 

aquém. Dentre os países melhor classificados em visitação turística, excetuando os 

Estados Unidos, os demais têm no patrimônio histórico cultural sua principal 

atratividade. 

A Espanha destaca-se entre os países mais visitados, com cifras bastante 

expressivas tanto de recebimento de turistas quanto de receitas provenientes da 

atividade. Tal desempenho exemplifica a superação da alienação da Espanha frente 

aos preceitos de desenvolvimento, advindas de algumas estratégias bem-

sucedidas, como o investimento em turismo, alguns dos quais estão relacionados à 

eficiente divulgação de Barcelona como uma importante destinação possuidora de 

patrimônios representados, pelas obras de Montaner e de Gaudí, inseridos na lista 

da UNESCO. Contudo observam-se alguns percalços na relação que o turismo 

estabelece com o referido patrimônio, dentre os quais a superexploração de alguns 

dos referidos bens, menosprezando as políticas de salvaguardas. Essa realidade 

pode ser notada particularmente em algumas das obras de Gaudí nas quais o 

significado parece ser pouco respeitado, em razão da utilização do atrativo, 

explorado em prol dos lucros da atividade turística em detrimento da preservação 

do referido legado. 

Entretanto, no caso do turismo brasileiro, percebe-se uma expressiva desvantagem 

no tocante tanto à visitação quanto às receitas, no comparativo com a atividade 

turística mundial, indicando a necessidade de ajustes necessários para estimular 

avanços para o setor. Cabe salientar que alguns espaços são menosprezados pelo 

turismo no Brasil, tratando-se muitas vezes de locais possuidores de vastos legados 

como atrativos significativos, chancelados por organismos internacionais, como a 

UNESCO, por exemplo, e negligenciados por atores relacionados à atividade 

turística, dentre os quais cabe citar Brasília, que apesar da sua importância histórica 



230 

 

e reconhecimento internacional, turisticamente não possui expressividade. Seus 

índices de demanda turística são bem modestos, seu Patrimônio Histórico e Cultural 

é muito pouco divulgado, tampouco utilizado de forma eficaz pelo turismo.  

Se Barcelona superexplora alguns patrimônios reconhecidos pela UNESCO, 

Brasília subutiliza-os. A primeira destinação trata alguns dos patrimônios como 

mercadorias de uso quantitativo, em detrimento dos seus significados, enquanto a 

segunda menospreza a qualidade do patrimônio, considerando-o apenas como um 

subproduto, que concorre em desvantagem com eventos esporádicos realizados na 

cidade. 

Observa-se que nas duas destinações há um limitado diálogo entre os atores do 

turismo e do Patrimônio Histórico e Cultural. Consequentemente, não se consagra 

o real fim da salvaguarda de forma democrática, de modo a permitir um maior 

conhecimento sobre o significado e relevância do legado e nem sequer favorecer 

êxito no desenvolvimento turístico a longo prazo. Dentre as formas de democratizar 

o conhecimento, cabe lembrar a necessidade da ampliação dos investimentos em 

publicações acerca do patrimônio de Brasília e, no caso de Barcelona, limitar a 

exploração de alguns bens históricos usados como atrativos. 

Tanto Brasília, de Lucio Costa, de Niemeyer e de muitos outros atores envolvidos 

na sua criação e construção, quanto Barcelona, de Cerdà, de Montaner e Gaudí, 

assemelham-se na escolha da UNESCO. As duas cidades possuem peculiaridades 

no que se refere ao traçado urbano. Isso vale, tanto para o plano piloto de Lucio 

Costa, que revolucionou o urbanismo contemporâneo, como para o Ensanche, ou 

Eixample de Cerdà, considerado a vitória da malha ortogonal, que preconizava 

valores igualitários e homogeneizadores. 

A análise da relação que o turismo estabelece com os Patrimônios Históricos e 

Culturais, reconhecidos pela UNESCO, nas duas cidades aponta para a 

necessidade de ampliação do quadro de trabalhadores qualificados nos referidos 

atrativos, para melhor atender aos turistas, bem como para salvaguardá-los. 

Sugerem-se com isso alianças com instituições de ensino de turismo e de história, 

como medida capaz de melhorar a qualificação dos trabalhadores, bem como, no 
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caso brasileiro, da inserção também dos cursos de restauros, tão necessários para 

contemplar a eficiência da salvaguarda. 

Entretanto, tanto Barcelona como Brasília podem reverter o processo, porque a 

dialética possibilita conjecturar que tanto a superexploração, quanto a subutilização 

do Patrimônio Histórico e Cultural ensejam contradições, que não durarão para 

sempre, pois ambas são passíveis de mudanças, mediante as condições que lhe 

são dadas. Para reverter o processo em curso, no caso de Brasília, cabe revitalizar 

as formas de divulgação sobre o seu patrimônio, visto que a cidade se constitui na 

própria obra de arte, chancelada pela UNESCO pelo grande diferencial urbanístico, 

complementado pela exuberância das edificações projetadas por Niemeyer. Ampliar 

os investimentos em divulgação de Brasília como Patrimônios Humanidade, poderá 

contribuir tanto para a salvaguarda do referido bem, quanto para o desenvolvimento 

do turismo, além de estimular a sensibilização de diferentes gerações, para outras 

alternativas sociais ou novas práxis. Quanto à exploração turística massificada de 

Barcelona, sugere-se que se façam estudos sobre a capacidade de carga para cada 

um dos patrimônios, analisando-os frente à singularidade de cada um, além de se 

ampliar a segurança tanto dos atrativos quanto dos visitantes. 

Brasília, assim como Barcelona, demanda a ampliação do diálogo entre os atores 

ligados ao turismo e ao Patrimônio Histórico e Cultural, em prol da socialização dos 

significados dos bens chancelados pela UNESCO. Notadamente hoje, nem todos 

os atores conseguem ler o “livro de pedra” que representa o traçado urbanístico e a 

arquitetura de Brasília. O referido diálogo entre quem entende de patrimônio e de 

turismo possibilitará alcançar conclusões comuns em prol da preservação como 

forma de salvaguardar ganhos para ambos. A partir de então, será possível efetivar 

práticas educativas assistemáticas, nas quais o turismo, poderá exercer um papel 

importante, ampliando de forma mais prazerosa o conhecimento referente ao 

significado do Patrimônio Histórico e Cultural, quando visitado. 

Em suma, a análise apontou como tese que alguns dos países melhor colocados 

no ranking do turismo mundial destacam-se como possuidores de Patrimônios 

Históricos e Culturais inseridos na lista da UNESCO, postulando a priori a 
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valorização dos referidos bens, como mercadorias, na medida que os apresentam 

como principais atrativos turísticos. Contudo, contextualizou que contraditoriamente 

destinações possuidoras de Patrimônios Históricos e Culturais chancelados pela 

UNESCO como Brasília, não estão bem colocadas turisticamente, subutilizando-os 

como valor de mercado, denotando um desprestígio ao referido legado, enquanto 

Barcelona, também detentora do reconhecimento de patrimônios da humanidade, 

atribui aos referidos bens à condição de mercadoria de uso, sem os cuidados 

suficientes, ignorando o valor contido em alguns desses bens. Portanto, destaca 

que para ambas as destinações há que se atribuir maior significado aos patrimônios 

da humanidade, principalmente evitando a massificação de alguns atrativos em 

Barcelona, bem como ampliando a divulgação das edificações de valor histórico e 

cultural de Brasília, consolidando práxis que levariam a ampliar processos de 

salvaguardas dos respectivos legados, concomitantemente com o desenvolvimento 

do setor turístico. 

Ao concluir a pesquisa é importante salientar que os objetivos traçados foram 

atingidos. O pressuposto de que o Patrimônio Histórico e Cultural tangível existente 

no Brasil, fruto do seu processo de colonização, da escravidão e de processos 

migratórios, é expressivo, apesar de pouco aproveitado pela atividade turística, foi 

confirmado como um fator limitante no processo de desenvolvimento do turismo, 

assim como a importância da preservação desses vários legados. Os atores do 

turismo são negligentes diante do significado do legado histórico, por não o 

compreenderem, logo não o valorizam e, tampouco utilizam. Os índices de receita 

e de demanda do turismo comprovam isto. Mais patente fica esta questão, quando 

uma destinação como Brasília tem sido usada pela atividade turística para eventos, 

sem captar muitos visitantes devido o seu patrimônio. Diferente sim de Barcelona, 

que apesar do sucesso dos eventos, principalmente dos jogos Olímpicos de 1992, 

capitalizou demandas significativas para a visitação de seus patrimônios, investindo 

maciçamente na divulgação dos referidos legados. 

A investigação permitiu também discutir e confirmar o pressuposto referente às 

políticas de salvaguardas do Patrimônio Histórico e Cultural tangível e às ações do 

turismo em relação ao patrimônio tangível do Brasil, não são eficientes para torná-
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los conhecidos e valorizados internamente, contribuindo, assim, para o desinteresse 

dos visitantes estrangeiros. A ineficiente divulgação de Brasília, incapaz de ressaltar 

seu caráter utópico, importância histórica e excepcionalidade que a consagrou 

como um Patrimônios Humanidade, comprova isto. Cabe também destacar quão 

distanciadas as pastas da cultura e do turismo atuam nacionalmente. 

Quanto aos questionamentos-chave desta tese, é possível responder que a relação 

que o turismo estabelece como os Patrimônios Históricos e Culturais, reconhecidos 

pela UNESCO, nas duas cidades, podem ser resumidos da seguinte maneira: 

Barcelona explora de forma massificada alguns dos legados de Gaudí, enquanto 

Brasília, subutiliza turisticamente os patrimônios reconhecidos pela UNESCO, numa 

forma sutil de exclusão e de falta de autoestima. A principal contradição dentre 

outras, repousa no fato da atividade turística necessitar valorizar o patrimônio, 

inclusive para fazer valer o pressuposto sine qua non do capitalismo, que é o lucro, 

pois sem o legado histórico e cultural, o turismo de Barcelona corre o risco de tornar-

se autofágico e o de Brasília nunca se desenvolver. As contradições em ambas não 

durarão para sempre, pois, ensejam mudanças passíveis de serem realizadas. A 

conciliação entre a promoção do patrimônio como atrativo turístico, 

concomitantemente com a salvaguarda constituir-se-á em novas práxis. 

Finalmente é preciso salientar a dificuldade de produzir uma tese sem afastamento 

das funções docentes. Além disso, a expectativa de uma bolsa sanduíche sinalizada 

logo após a qualificação, em 2015, que se apresentava como uma oportunidade de 

elaborar o trabalho com um maior nível de aprofundamento, visto que o pretendido 

era realizar um estágio junto à Universidade de Girona, foi suspensa em virtude da 

crise política e econômica do Brasil. A frustração foi parcialmente superada com a 

viagem e permanência em Barcelona, mesmo sem financiamento da Capes, por um 

período mais curto para conhecer o patrimônio inserido na lista da UNESCO 

naquela cidade. 

Contudo, uma investigação acerca da relação que o turismo estabelece com a 

atividade turística, possibilitará sempre outros enfoques e análises, a serem 

realizadas por outros pesquisadores sobre diversas destinações, inclusive sobre 
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Barcelona e Brasília. Este trabalho não esgota as possibilidades de investigação a 

respeito do tema, considerando que podem suscitar outras interpretações e 

análises. Assim sendo, a partir da análise esboçada outros trabalhos de pesquisa 

poderão ser produzidos, com um novo processo de análise ou de abordagem.  

O maior aprendizado obtido com este trabalho diz respeito ao fato de que só é 

possível estabelecer uma boa relação entre o turismo e o Patrimônio Histórico e 

Cultural socializando o significado do referido legado com todos os atores 

envolvidos no processo. Apesar de parecer utópica, essa deve ser uma meta a ser 

perseguida diante do fato de que, a exemplo do que ocorre em Barcelona, o sistema 

capitalista dominante no mundo atual superestima o lucro em detrimento de políticas 

de salvaguardas. Já em países como o Brasil, como é o exemplo de Brasília, onde 

o patrimônio é subutilizado, a situação é mais difícil ainda porque, apesar das 

condições atuais, se preconiza limitar ainda mais os conhecimentos relativos à 

história, com a retirada dessa disciplina dos currículos obrigatórios do ensino médio. 

A utopia repousa em entender que a História possui uma relação indelével com 

todas as áreas do conhecimento e que socializar alguns dos seus saberes, como a 

da importância do Patrimônio Histórico e Cultural, serve tanto para salvaguardar os 

legados, bem como para o desenvolvimento do turismo, além de ampliar os 

conhecimentos acerca do país, consolidando identidades, desvelando significados 

e constituindo novas práxis. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestruturada com Josefa Moreno Hernández (Fina) 

Esta entrevista será usada num trabalho que poderá ser publicado, você concorda 

com a publicação?  

Gestora de Patrimônio Cultural a Universidade de Barcelona 

Esta entrevista será usada num trabalho que poderá ser publicado, você concorda 

com a publicação?  

Qual o significado econômico do turismo para a economia de Barcelona? 

As pesquisas apontam que algumas obras de Gaudi, dentre elas, a igreja da 

Sagrada Família corresponde a imagem mais presente na memória dos turistas que 

visitam Barcelona. Pautado neste pressuposto você considera que o legado de 

Gaudi é bem valorizado e utilizado adequadamente, pela atividade turística? 

Há um bom diálogo entre os atores sociais do turismo e do patrimônio histórico? 

Dentre eles a UNESCO? Como fazem para que as divisas do turismo revertam em 

preservação do patrimônio cultural visitado? 

Me informaram que até pouco tempo o parque Güell não era cobrado, em 

contrapartida havia artesãos comercializando seus produtos no local? A mudança 

trouxe mais lucro, os artesãos foram excluídos do processo do efeito multiplicador 

do turismo? Quem ganhou com a mudança?  

Sobre a visitação aos locais dos patrimônios há segurança? Não observei nenhum 

agente de segurança. 

Na sua opinião os Patrimônios Culturais de Gaudí são bem utilizados pela atividade 

turística? 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA 

 
Entrevista semiestruturada com o Diretor de Gestão Estratégica do Ministério do 
Turismo Jun Alex Yamamoto 
 
Esta entrevista será usada num trabalho que poderá ser publicado, você concorda 
com a publicação?  
 
Por que Brasília é tão fraca no cenário do turismo? Na sua opinião o que poderia 
fomentar o turismo de lá? 
 
Na sua opinião há um bom diálogo entre os responsáveis pelo patrimônio e pelo 
turismo? Como poderia ser revertido? 
 
Na sua opinião o patrimônio histórico e cultural de Brasília é bem divulgado pelo 
turismo? 
 
Como são os recursos para a divulgação? 
 
Quais suas sugestões? 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA 

 
Entrevista semiestruturada  com Anna Carolina Marques de Moura 

Acadêmica de Turismo e Hotelaria 

Esta entrevista será usada num trabalho que poderá ser publicado, você concorda 

com a publicação?  

Quando é que foi a sua viajem pra Brasília? 

Quais eram as tuas expectativas antes de ir para lá? 

Você já sabia de antemão o que tinha lá quanto aos atrativos para visitação? 

O que você achou do lugar? 

Foi fácil se localizar? 

Você considera suficiente a forma como os atrativos são divulgados? 

Na sua opinião o que que falta para que as pessoas tenham noção do que é 

Brasília? 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA 

 
Entrevista semiestruturada com Murilo Rossele 

Acadêmico de Arquitetura 

Esta entrevista será usada num trabalho que poderá ser publicado, você concorda 

com a publicação?  

Quando é que foi a sua viajem pra Brasília? 

Quais eram as tuas expectativas antes de ir para lá? 

Houve alguma superação de expectativa? 

Você considera suficiente a forma como os atrativos são divulgados? 

Na sua opinião o que que falta para que as pessoas tenham noção do que é 

Brasília?  
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APÊDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE  E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 


