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(Re)significados do patrimônio 

As discussões sobre memória, patrimônio, ou seja, sobre a atual valorização do 

passado emerge em um período de mudanças cada vez mais aceleradas, onde “o mundo 

esta cada vez menor” devido ao processo de compressão espaço-tempo (Harvey, 1992). 

Rua (2004) comenta que essa expressão indica processos que revolucionam as qualidades 

objetivas do espaço e do tempo ao ponto de nos forçarem a alterar, às vezes, radicalmente, 

o modo como representamos o mundo para nós mesmos. 

Há fortes indícios de que a história do capitalismo tem-se caracterizado pela 

aceleração do ritmo de vida: ao mesmo tempo em que venceu as barreiras espaciais, o 

mundo parece encolher sobre nós (Rua, 2004). Ao mesmo tempo que Harvey (1992) propõe 

uma “compressão espaço-tempo”, onde o global se comprime para se realizar no local, 

Giddens (1991) propõe uma idéia que parece contrária, porém, a vemos como 

complementar. Este autor caracteriza as mudanças na relação espaço-tempo provenientes 

do processo de globalização como um “desencaixe” do lugar ou “alongamento” do local em 

direção ao global. As proposições de Santos (2002) parecem resolver esta questão ao 

buscar analisar de forma dialética as relações entre “mundo” e “lugar”, ou “ordem global” e 

“ordem local”. 

As relações espaço-tempo atualmente acabam por marcar as coisas como fugazes, 

efêmeras, havendo uma desconfiança no tocante ao que o futuro nos reserva. A crença no 

progresso e o foco no futuro dão lugar a uma revalorização do passado, dada a necessidade 

de se apegar a algo que não seja tão transitório, que nos traga a história de nosso país, que 

nos dê segurança, ou seja, há, ao mesmo tempo uma busca de identidade (Abreu, 1997). 

Hewison (apud Harvey, 1992) chama a atenção para o surgimento na década de 1970 o que 

foi denominado por ele como “indústria da herança”. Explica que 
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O impulso de preservar o passado é parte do impulso de preservar o eu. Sem 

saber onde estivemos, é difícil saber para onde estamos indo. O passado é o 

fundamento da identidade individual e coletiva; objetos do passado são a 

fonte da significação como símbolos culturais. A continuidade entre passado e 

presente cria um sentido de seqüência para o caos aleatório e, como a 

mudança é inevitável, um sistema estável de sentidos organizados nos 

permite lidar com a inovação e a decadência. O impulso nostálgico é um 

importante agente do ajuste à crise, é o seu emoliente social, reforçando 
a identidade nacional quando a confiança se enfraquece ou é ameaçada. 

(Hewison apud Harvey, p. 85, 1992, os grifos são do autor) 

Este mesmo autor observa certa relação entre a 

indústria da herança” e o pós-modernismo3. Segundo ele, “os dois conspiram 

para criar uma tela oca entre a nossa vida presente e a nossa história. Não 

temos uma compreensão profunda da história, recebendo em vez disso uma 

criação contemporânea, que é mais que um drama e uma re-representação 

de costumes do que discurso crítico. (Hewison apud Harvey, p. 86, 1992). 

As discussões sobre patrimônio histórico arquitetônico emergem neste contexto. 

Busquemos assim uma interpretação do que vem a ser este patrimônio. 

Patrimônio está entre as palavras que utilizamos com mais freqüência em nosso 

cotidiano. Referimo-nos ao patrimônio financeiro, imobiliário, econômico, de um país, família 

ou empresa. Usamos também a noção de patrimônios culturais, arquitetônicos, artísticos, 

históricos, etnográficos, ecológicos, genéticos, sem falar nos patrimônios intangíveis 

(Gonçalves, 2003). 

O significado etimológico da palavra patrimônio já nos traz alguns esclarecimentos. 

Ela deriva do latim, de pater, patris=pai, e desta derivação chega-se à palavra pátria, que 

significa herança, legado de pai para filho, o que deve servir a geração seguinte. 

Na paisagem, temos um passado materializado que ressalta a singularidade do 

lugar. O passado, nela, mantém-se vivo na cultura e no cotidiano dos lugares, contribuindo 

para a busca da diferença e da identidade dos lugares que vem sendo uma busca pelo 

passado (Yázigi, 2003; Abreu, 1997). 

Gonçalves ressalta que 

                                                           
3 Além da obra de Harvey (1992), podemos destacar, entre a infinidade de obras que debatem a pós-
modernidade, a contribuição de Kumar (1997). 
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Os modos como estão relacionados e valorizados o passado e o presente 

configuram um dos pontos fundamentais (...). No registro da 

monumentalidade, o passado será considerado hierarquicamente superior ao 

presente. Essa valorização é expressa pela idéia de “tradição”, que 

desempenha um papel crucial (...) a “tradição” é o que faz a mediação entre o 

passado e o presente da nação. O conjunto de bens que são classificados 

como patrimônio representa precisamente esta “tradição”, vinculando os 

brasileiros de ontem aos de hoje. (Gonçalves, 2002, p.117). 

A escolha destes bens, ou seja, do que deve ser valorizado como patrimônio, 

vincula-se a uma história oficial, uma História com H maiúsculo, na qual pretende-se 

(re)afirmar um sentimento identitário de nação. Assim, podemos utilizar aqui a expressão de 

Hobsbawm (1984), a de “invenção das tradições”. Alguns bens são selecionados e estes 

passam a ser mais importantes, tradicionais, porque há uma história neles embutida, uma 

história que se quer referendar, sob a qual obviamente estão incutidas relações de poder. 

Canclini nos lembra que preservar um lugar histórico, guardando seu modelo estético 

e simbólico, testemunharia que a “essência deste passado glorioso sobrevive às mudanças” 

(1997, p. 161). Canclini, baseando-se em posições P. Bourdie, propõe uma reformulação do 

patrimônio em termos de capital cultural que teria a vantagem 

(...) de não representá-lo como um conjunto de bens estáveis e neutros, com 

valores e sentidos fixados de uma vez pra sempre, mas como processo social 

que, como outro capital, acumula-se, reestrutura, produz rendimentos e é 

apropriado de maneira desigual por diversos setores. Ainda que o patrimônio 

sirva para unificar cada nação, as desigualdades em sua formação e 

apropriação exigem estudá-lo como espaço de luta material e simbólica entre 

as classes, as etnias e os grupos. (Canclini, 1997, p. 195). 

Muitas vezes confundimos os significado de palavras como patrimônio histórico, 

monumento histórico e monumento e é ao significado destas expressões que vamos ater-

nos adiante. 

Monumento, monumento histórico e patrimônio histórico 

Uma distinção e maior acuidade no uso destas palavras se fazem necessárias, antes 

de avançarmos neste trabalho. Focalizaremos aqui principalmente as concepções 

empregadas por Choay (2001). 

A palavra monumento quer dizer, advertir, lembrar, aquilo que traz alguma coisa à 

lembrança. Monumento é o que for edificado com o objetivo de rememorar ou fazer com que 

outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos, ou crenças. Atua 
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desta forma pela memória mediado pela afetividade. Seleciona-se um passado para manter 

e preservar a identidade de uma comunidade, constituindo-se como uma garantia de suas 

origens. Há, porém, uma mudança no seu conteúdo. Um edifício construído, pode se tornar 

um monumento, o que está mais ligado ao efeito produzido pelo edifício do que à sua 

destinação. Hoje o sentido evoluiu um pouco mais, há uma substituição progressiva do ideal 

de memória pelo ideal de beleza. 

Enquanto o monumento apresenta uma universalidade no tempo e no espaço, 

monumento histórico é uma invenção datada do ocidente, como observa Choay: 

O monumento é uma criação deliberada cujo princípio foi pensado a priori, 

enquanto o monumento histórico não é desde o princípio desejado e criado 

como tal, ele é constituído a posteriori, pelos olhares convergentes do 

historiador e do amante da arte que o selecionam. (Choay, 2001, p. 25) 

Enquanto os monumentos estão expostos às afrontas do tempo vivido, sujeitos ao 

esquecimento, a falta de uso, que faz com que eles sejam abandonados ou mesmo 

destruídos, o monumento histórico insere-se em um conjunto objetivado e fixado pelo saber, 

bem como exige, ao menos teoricamente, uma conservação incondicional. 

Os monumentos históricos, os saberes e as práticas que os rodeiam, 

institucionalizaram-se e, com a criação dos primeiros instrumentos de preservação – 

museus e inventários –, surgiu e consolidou-se a idéia de patrimônio nacional (Sant’Anna, 

2003, p.47). 

A Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, adotada 

em 1972 pela Assembléia Geral da UNESCO, baseava o conceito de patrimônio cultural e 

universal no conceito de monumento histórico – aqueles que apresentassem um valor 

excepcional do ponto de vista da história da arte ou da ciência. (Choay, 2001) 

Diversos autores concordam que é, a partir, sobretudo, da década de 1970, que vai 

ocorrer maior valorização do patrimônio histórico. Abreu & Chagas (2003) ressaltam que 

Nunca se colecionou tanto, nunca se arquivou tanto, nunca tantos grupos se 

inquietaram tanto com os temas referentes a memória, patrimônio e museus. 

Paradoxalmente, os gestos de guardar, colecionar, organizar, lembrar ou 

invocar antigas tradições vêm convivendo com a era do descartável, da 

informação sempre nova , do culto ao ideal de juventude. (Abreu & Cagas, 

2003, p. 12-13) 

Estes autores também destacam que isto seria um sintoma de um 
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mundo sem memória, rompido com o passado, em que as fronteiras são cada 

vez mais voláteis e móveis. Os desmapeamentos do indivíduo, que se tornou 

valor e medida para todas as coisas, vêm impulsionando regressões e buscas 

por anterioridades. (Abreu & Chagas, 2003, p. 13) 

O desenvolvimento da inflação patrimonial, coincidiu, de acordo com Choay, com 

certa perturbação cultural sem precedentes no âmago das sociedades industriais avançadas 

e, conseqüentemente, no mundo inteiro. Com a revolução técnica do fim da década de 

1950, o advento da era eletrônica, há uma disseminação planetária que acaba por refletir-se 

em uma reação sobre comportamentos e mentalidades. Com essas observações o que se 

quer é sugerir a extensão, não assumida, de uma desestabilização da identidade. Choay 

(2001, p. 243), tratando deste assunto, observa que: 

Essa lógica de conexão distingue-se e opõe-se às lógicas tradicionais locais 

de articulação do espaço construído, que se baseiam na harmonização dos 

elementos construídos entre si e com seu contexto natural e cultural. 

Podemos analisar estas formas através da questão simbólica dos lugares. Um 

símbolo traz uma comunicação junto com ele, uma vez que a materialidade traz consigo 

algo imaterial. A realidade geográfica é um suporte privilegiado do processo de 

simbolização, de conversão em símbolos de elementos concretos da vida humana. Monnet 

(s/d) nos mostra que 

A simbolização pode também ser considerada um dos principais fatores de 

diferenciação do espaço em lugares, pois o processo atribui a partes do 

espaço, um nome, uma identidade, uma permanência, uma razão de ser, uma 

relação particular com determinados valores e significações, e tudo isso 

contribui para a ascensão existencial dos lugares aos olhos daqueles que os 

freqüentam e os imaginam. (Monnet, s/d, p. 2-3) 

A simbolização do espaço é um instrumento de poder: aquele que manipula os 

processos de identificação influi na constituição do grupo, o que legitima o exercício desse 

poder. As classes hegemônicas obtêm uma apropriação privilegiada do patrimônio, pois este 

é o lugar onde melhor sobrevive a ideologia dos setores da oligarquia. 

Como nosso objeto de estudo é o patrimônio histórico-arquitetônico como agente de 

qualificação da paisagem no interior fluminense, buscaremos, a seguir, apresentar algumas 

elucidações sobre o conceito de paisagem, tendo em vista a discussão sobre patrimônio 

histórico-arquitetônico. 
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Paisagem: um conceito-chave da Geografia 

Paisagem, palavra de uso quotidiano, que cada pessoa utiliza a seu modo; o 

que não impediu de se tornar um vocábulo à moda. Paisagem, uma destas 

noções utilizadas por um número sempre crescente de disciplinas, que muitas 

vezes ainda se ignoram. Paisagem, enfim, um dos temas clássicos da 

investigação geográfica. Conforme o interesse do que é objecto ou uma 

maneira como se encara a própria noção de paisagem difere. Se um 

geógrafo, um historiador, um arquitecto se debruçarem sobre a mesma 

paisagem, o resultado de seus trabalhos e a maneira de os conduzir serão 

diferentes, segundo o ângulo de visão de cada um dos que a examinam. 

(Chantal & Raison, 1986, p.138) 

O termo paisagem é extremamente polissêmico, e as acepções disciplinares a ele 

relacionadas são tão vagas quanto variadas. Para a geografia a paisagem é um conceito-

chave, ou seja, um conceito capaz de fornecer unidade e identidade à geografia num 

contexto de afirmação da disciplina. 

A importância deste conceito ao longo da história do pensamento geográfico tem 

sido variada, sendo tal conceito relegado a posição secundária, suplantada pela ênfase aos 

conceitos de região, espaço, território e lugar, considerados mais adequados às 

necessidades contemporâneas (Corrêa e Rosendahl, 1998, p.7). 

 Os geógrafos produziram uma reflexão conceitual própria, seguindo os passos de 

Humbolt e de naturalistas românticos. A geografia, tendo como objeto de estudo a 

paisagem, viabilizou-se como disciplina acadêmica. Estes geógrafos associaram “a 

paisagem à porções do espaço relativamente amplas que se destacavam visualmente por 

possuírem características físicas e culturais suficientemente homogêneas para assumirem 

uma individualidade” (Holzer, 1999, p.151). O conceito varia de sentidos de acordo com a 

escala de observação e os critérios de classificação, conforme a geografia for entendida 

prioritariamente como ciência natural ou como ciência humana (Chantal & Raison, 1986). 

O entendimento da paisagem geográfica conheceu duas fases: uma, no início do 

século XX, com a escola regionalista francesa - de acordo com esta, a paisagem era capaz 

de fornecer boa carga de informação sobre a organização social nela compreendida - e 

outra, em meados do século XX, com o desenvolvimento dos transportes e meios de 

comunicação, da circulação de mercadorias e capitais fez com que 

 “(...) a paisagem perdesse seus fundamentos locais para refletir as relações 

das redes de economia e sua simbologia universalizante. (...) Entenda-se que 
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uma medida econômica situada nos centros mundiais de decisão pode 

modificar a paisagem situada a milhares de quilômetros”. (Yázigi, 2002, p.19) 

Depois de ser um tema central da Geografia no início do século XX, o estudo do 

conceito de paisagem teve a sua importância reduzida no contexto do período de 

contestação pelo qual a geografia clássica passou, com a incorporação de outras bases 

epistemológicas ao pensamento desta ciência. Atualmente o conceito voltou a ficar em 

evidência, e o problema de seu significado continua em aberto. 

Retomada com a emergência de uma Nova Geografia Cultural, a discussão sobre 

paisagem passou a ser revestida de novos conteúdos, devido à ampliação dos horizontes 

explicativos da disciplina com a incorporação de noções como as de percepção, 

representação, imaginário e simbolismo(Castro, 2002). Esta retomada da dimensão cultural 

no pensamento geográfico pode ser ampliada para o contexto do debate científico como um 

todo, no âmbito de revisão das questões que fundamentaram a modernidade. 

O vocábulo alemão landschaft 

 Breve esclarecimento merece ainda as diferentes acepções que o vocábulo 

paisagem recebe de acordo com a língua em que é empregado. Assim, landschaft (alemão) 

e paysage (francês), certamente não significam a mesma coisa. A palavra alemã é mais 

antiga e possui um significado mais complexo que a de língua latina, associada ao 

renascimento e, em sua origem, às artes plásticas. Segundo Holzer, 

“Landschaft” se refere a uma associação entre sítio e os seus habitantes, ou 

se preferirmos, de uma associação morfológica e cultural. Talvez tenha 

surgido de “Land schaffen”, ou seja, criar a terra, produzir a terra. Esta 

palavra transmutada em “Landscape” chegou a geografia norte-americana 

pelas mãos de Sauer que, cuidadosamente, enfatizava que seu sentido 

continua sendo o mesmo: o de formatar (land shape) a terra, implicando 

numa associação das formas físicas e culturais. (1999, p.152) 

Freitas et. al. (1999) observam que landschaft não tem correspondente em outras 

línguas: comporta um conjunto de significados e visões de mundo que fornecem ao conceito 

uma gama de interpretações e utilizações muito mais amplas que das demais escolas de 

geografia. Segundo os autores, “a paisagem alemã compreende um complexo natural total, 

representado, de forma integrada, pela natureza e pela ação humana” (Freitas et. al., 1999, 

p. 31). 

Apesar de amplamente utilizado na linguagem comum de diversos paises de 

histórias políticas e culturais absolutamente distintas, a paisagem guarda consigo o sentido 

de estar associada ao olhar. 
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A paisagem entre visibilidade e visualidade 

Sendo a paisagem o que se vê, supõe-se necessariamente a dimensão real do 

concreto, o que se mostra, e a representação do sujeito, que codifica a observação. A 

paisagem resultado desta observação é fruto de um processo cognitivo, mediado pelas 

representações do imaginário social, pleno de valores simbólicos. A paisagem apresenta-se, 

assim, de maneira dual, sendo ao mesmo tempo real e representação (Castro, 2002). 

Menezes (2002) observa que devemos descartar os enfoques polares, realistas ou 

idealistas: enquanto os primeiros se pautam na materialidade e objetividade morfológica da 

paisagem em seu modo dado ou marcado pela ação humana, os segundos pensam a 

paisagem como uma projeção do observador. 

Segundo o autor, não devemos pensar em duas faces do mesmo fenômeno, uma 

material, inerte e outra mental, criadora, melhor é reconhecer que ela é, afirma o autor 

citando Lenclud, “um dado tal como percebido, um fragmento do mundo sensível tal qual 

esta dotado de personalidade por uma consciência” (Lenclud apud Menezes, 2002, p. 32). 

Lucrécia Ferrara (2002) acrescenta uma significativa contribuição ao discutir 

visualidade e visibilidade, categorias dos modos de ver, de natureza da imagem: segundo a 

autora, a visualidade corresponde a imagem do mundo físico e concreto, já a visibilidade, à 

elaboração reflexiva do que é fornecido visualmente transformado em fluxo cognitivo. Nas 

palavras da autora, baseando-se em Jameson, 

A visualidade corresponde ao registro de um dado físico e referencial; a 

visibilidade, ao contrário, é propriamente, semiótica, partindo de uma 

representação visual para gerar um processo perceptivo complexo 

claramente marcado como experiência geradora de um conhecimento 

contínuo, individual e social (Jameson, 1994). Na visibilidade o olhar e o 

visual não se subordinam ou conectam-se um ao outro, como ocorre com a 

visualidade, ao contrário, ambos se distanciam um do outro para poder ver 

mais. Estratégico e indagativo o olhar da visibilidade esquadrinha o visual 

para inseri-lo, comparativamente, na pluralidade da experiência de outros 

olhares individuais e coletivos, subjetivos e sociais, situados no tempo e no 

espaço. (Ferrara, 2002, p. 74) 

Talvez como síntese destas questões podemos apresentar a visão de Berque, 

segundo a qual a paisagem é simultaneamente uma marca, uma geo-grafia, que é impressa 

pela sociedade na superfície terrestre, e ao mesmo tempo estas marcas são matrizes, ou 

seja, constituem a condição para a existência e para a ação humana. Se, por um lado, ela é 

vista por um olhar, por outro, ela determina este olhar. Nas palavras do Berque, 
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“(...) a paisagem é plurimodal (passiva-ativa-potencial.) como é plurimodal o 

sujeito para o qual a paisagem existe; (...) a paisagem e o sujeito são co-

integrados em um conjunto unitário que se autoproduz e se auto-reproduz”. 

(1998, p.86). 

 De importância basilar para esta pesquisa são as idéias de Cosgrove sobre o 

simbolismo da paisagem. Seu estudo destaca questões que de forma alguma fariam parte 

de uma geografia pautada no positivismo clássico ou no positivismo lógico. Em destaque no 

título de seu texto, o autor observa que “a geografia está em toda parte”, para destacar a 

cultura e o simbolismo nas paisagens humanas. Temos aqui temas e abordagens próprias 

de uma renovação das ciências que ganha força na década de 1970, substituindo os ideais 

positivistas anteriores. 

Cosgrove destaca que o geógrafo deveria se esforçar para mostrar que a geografia 

existe para ser apreciada, e que muitas vezes temos agido no sentido de “obscurecer em 

vez de aumentar esse prazer”. No meio de um funcionalismo utilitário, a explicação 

geográfica é estritamente prática, sendo banidas da Geografia 

(...) as paixões inconvenientemente, às vezes assustadoramente poderosas, 

motivadoras da ação humana, entre elas as morais, patrióticas, religiosas, 

sexuais e políticas. Todos sabemos quão fundamentalmente estas 

motivações influenciam nosso comportamento diário. (...) Contudo na 

geografia humana parecemos intencionalmente ignorá-las ou negá-las. (...) 

Conseqüentemente, nossa geografia deixa escapar muito do significado 

contido na paisagem humana tendendo a reduzi-la a uma impressão 

impessoal de forças demográficas e econômicas. (Cosgrove, 1998, p.97) 

Cosgrove propõe-se aplicar a interpretação das paisagens humanas às habilidades 

que empregamos ao analisar um romance, um poema, um filme ou um quadro. Assim, 

poderíamos tratá-la como expressão humana composta de muitas camadas de significados, 

o que seria e é bastante incomum. Desta forma focaliza a Geografia como uma humanidade 

e como uma ciência social. 

Uma característica importante de ser ressaltada: ao mesmo tempo que este autor 

aborda estas questões relacionadas ao simbolismo e à cultura, apresenta um forte conteúdo 

crítico, observando como o estudo da cultura está intimamente ligado ao estudo do poder, 

revelando as relações de dominação e opressão. Cosgrove expõe: 

Um grupo dominante procurará impor sua própria experiência de mundo, suas 

próprias suposições tomadas como verdadeiras, como a objetiva e válida 

cultura para todas as pessoas. O poder é expresso e mantido na reprodução 
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da cultura. Isto é melhor concretizado quando menos visível, quando as 

suposições culturais do grupo dominante aparecem simplesmente como 

senso comum. Isto é as vezes chamado de hegemonia cultural. Há, portanto, 

culturas dominantes e subdominantes ou alternativas, não apenas no sentido 

político, mas também em termos de sexo, idade e etnicidade. (Cosgrove, 

1999, p.104-105) 

Em síntese, muito do simbolismo da paisagem reproduz as normas culturais estabelecendo 

os valores de grupos dominantes por toda uma sociedade. 

 Cosgrove apresenta a proposta de abordar as paisagens ao mesmo tempo de forma 

crítica e original, incorporando a dimensão simbólica, contribuindo sobremaneira ao 

pensamento geográfico: 

As paisagens tomadas como verdadeiras de nossas vidas cotidianas estão 

cheias de significado. Grande parte da Geografia mais interessante esta em 

decodifica-las. (...) Porque a geografia esta em toda parte, reproduzida 

diariamente por cada um de nós. A recuperação do significado em nossas 

paisagens comuns nos diz muito sobre nós mesmos. Uma geografia 

efetivamente humana crítica e relevante, que pode contribuir para o próprio 

núcleo de uma educação humanista: melhor conhecimento e compreensão de 

nós mesmos, dos outros e do mundo que compartilhamos. (Cosgrove, 1999, 

p. 121) 

 Para encerramos esta parte podemos afirmar que a definição mais simples de 

paisagem, como um espaço abarcado por um “golpe de vista”, bastante usual no senso 

comum, não dá conta da complexidade que o termo abrange. 

O conceito de paisagem e seus significados objetivos e subjetivos, marca e matriz, 

real e representação, material e mental, tempo e cultura, formatando o espaço, impregnado 

de diversos símbolos, revelador de relações de poder, etc., nos confirma a polissemia e 

amplitude do conceito, que é revelada de acordo com a matriz epistemológica segundo a 

qual se está embasado. 

Voltemos agora nosso olhar às fazendas do interior fluminense, fator de qualificação 

da paisagem de alguns municípios, pensando em que medida são efetuadas as políticas 

relacionadas a este patrimônio histórico-arquitetônico. 

As fazendas tradicionais do interior fluminense 
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No estado do Rio de Janeiro, passaram-se importantes momentos da história do 

nosso país. Além da importância da cidade do Rio de Janeiro, capital do país durante mais 

de três séculos, podemos e devemos olhar também para o interior deste estado. 

O interior fluminense guarda, marcada em sua paisagem, a herança de períodos 

áureos da economia agro-exportadora brasileira. Grandes ciclos da economia nacional, 

como o ciclo do café e da cana-de-açúcar, estiveram presentes no interior do estado, 

respectivamente na Região do Médio Vale do Paraíba e na Região Norte Fluminense. 

O desenvolvimento destas economias forneceu a estes lugares uma organização 

espacial própria vinculada às atividades cafeeiras e canavieiras. Ocorrendo, assim, a 

formação de complexos rurais (Kageyama & Graziano da Silva, 1988). 

Entendemos que deve ser realizado estudo mais detalhado deste processo na 

perspectiva da discussão sobre patrimônio histórico e arquitetônico. É o que nos propomos 

no desenvolvimento deste trabalho, a fim de desdobrá-lo na consolidação de nossa 

dissertação de mestrado. Por ora, destacamos que estas marcas impressas na paisagem 

são, ao mesmo tempo, matrizes para a ação da sociedade, prendendo-nos aos estudos de 

Berque(1998). 

As relações estabelecidas, hoje em dia, são de valorização do passado. Busca-se o 

típico, o singular, o tradicional, o que fornece identidade própria ao lugar neste período de 

globalização, onde a reafirmação de determinadas localidades dentro da “guerra dos 

lugares” dá-se pelo seu caráter individual. No interior do estado do Rio de Janeiro, a carga 

de história que certos lugares recebem fornecem-lhes identidades que são ressaltadas na 

medida em que fazem parte da história da nação, vinculada a grandes períodos de 

desenvolvimento de nosso país. 

Transformam-se estes lugares em espaços de preservação da história/ memória 

nacional. Ao mesmo tempo que temos uma visualidade desta história na paisagem, 

observamos também uma tentativa de resgate de hábitos e costumes, relacionados, por 

exemplo, à culinária de época, como a portuguesa no município de Quissamã, que depois 

de perdida vem hoje sendo resgatada, ou mesmo, à vestimenta das pessoas. 

Essa tentativa de resgate, podemos entender, se torna um simulacro cujo propósito é 

atrair cada vez mais turistas que tenham interesse por coisas típicas do passado. Em uma 

visão crítica, mais correto seria falar de uma recriação, pois não há resgate. Não vamos 

buscar as coisas na história para tê-las no presente tal como eram, mas para recriá-las a 

partir de um olhar atual. 

No bojo deste processo de (re)criação do passado, no qual estamos tratando do 

patrimônio construído, há certa valorização do patrimônio imaterial, que também valoriza o 
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local de forma diferenciada no jogo da disputa pela atração de fluxos de capitais e de 

visitantes. 

No mapa que se segue, podemos observar os bens materiais tombados pela União e 

pelo Estado, presentes no Rio de Janeiro. Em destaque está a área de estudo, 

compreendida pelos municípios do denominado Vale do Café (Vassouras, Rio das Flores, 

Valença, Barra do Piraí, Mendes, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral, Paracambí, 

Miguel Pereira e Paty do Alferes) e por municípios do Norte Fluminense (Campos dos 

Goytacazes e Quissamã).4

 

Analisaremos mais adiante dois projetos relacionados a esse patrimônio acima 

identificado. Antes, porém, remeter-nos-emos à discussão a respeito do patrimônio histórico-

arquitetônico relacionada à processos em escala mais ampla. 

Políticas para o patrimônio histórico-arquitetônico 

Em 1972, a Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, 

adotada pela UNESCO, baseava o conceito de patrimônio cultural e universal no de 
                                                           
4 Nota-se que estamos trabalhando aqui com duas regionalizações: uma oficial, do Cide, que destaca 
as áreas como Médio Vale do Paraíba e Norte Fluminense, e outra para fins turísticos, utilizada pela 
TurisRio. A denominação Vale do Café é proveniente de uma articulação regional, tanto do setor 
público como do setor privado, que visa explorar nos municípios que tiveram sua história relacionada 
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monumento histórico. A convenção criava um conjunto de obrigações relativas à 

identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão do patrimônio cultural às 

futuras gerações. 

Adotada em 1972, três anos depois, já contava com 21 países, distribuídos pelos 

cinco continentes, e, em 1991, chegou-se a número de 112 signatários (Choay, 2001). Estes 

dados nos dão uma espécie de periodização do que foi denominado de “indústria da 

herança” (Hewison apud Harvey, 1992). Tal expressão refere-se à eclosão da valorização 

do passado e com isso o surgimento de políticas relacionadas a esta valorização, a partir da 

década de 1970. 

Podemos relacionar esse fato, ainda, ao crescimento expressivo do turismo cultural, 

no seio da sociedade do lazer, no qual ocorre uma expressiva expansão de público aos 

monumentos históricos. Assim, com as palavras de Choay, “os monumentos e patrimônio 

históricos adquirem dupla função – obras que propiciam saber e prazer, postas a disposição 

de todos; mas também produtos culturais, fabricados, empacotados e distribuídos para 

serem consumidos” (2001, p. 211). Além de atingir uma demanda da sociedade do lazer, o 

consumo de bens patrimoniais confere distinção e status social àqueles que o consomem. 

 Desta forma multiplicaram-se os empreendimentos tanto do setor público quanto do 

setor privado, cujo objetivo foi multiplicar o número de visitantes aos monumentos históricos. 

O patrimônio passou a ser vendido tal como um produto no mercado. O valor social do 

patrimônio foi avaliado à luz dos interesses imobiliários e turísticos. A cidade histórica é 

transformada em produto de consumo cultural, o que para muitos municípios significa a 

sobrevivência e o futuro de sua economia. 

 Podemos dizer que ocorre então uma revitalização deste patrimônio com a 

articulação de outras funções. Para sua incrementarão ocorrem festivais, festas, bens 

patrimoniais são transformados em museus, em casas de cultura, enfim, diversas são as 

atividades que passam a ser instaladas nestes espaços. 

 Observaremos a seguir algumas iniciativas que vêm ocorrendo no interior do estado 

fluminense, mais especificamente, os projetos relacionados ao Vale do Café e o projeto de 

restauração da Fazenda Machadinha, em Quissamã.5

Restauração e adaptação da Fazenda Machadinha 

                                                                                                                                                                                     
à economia cafeeira, um potencial turístico. Uma discussão sobre regionalização do Estado do Rio de 
Janeiro é encontrada em Castro (2003). 
5 Com o caminhar desta pesquisa serão aprofundados os estudos a respeito de outros projetos tanto 
correspondentes as fazendas do açúcar quanto as fazendas do café. 
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O projeto de restauração do conjunto arquitetônico da Fazenda Machadinha prevê a 

intervenção nos seus aspectos históricos e culturais, e, também, nos aspectos relacionados 

à população que lá vive. O objetivo da restauração das edificações é o saneamento e a 

readaptação das construções históricas para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade, valorizando aspectos singulares da arquitetura vernacular e prolongando sua 

existência. 

A Fazenda Machadinha constitui-se em conjunto arquitetônico atualmente composto 

por: senzalas, utilizadas como habitações, capelas, e ruínas da casa grande. Os registros 

históricos das construções datam de 1833 e 1868. 

O projeto envolve ainda bens imateriais, como o fado (dança típica), e aspectos de 

religiosidade que se somam a outras tradições locais. Procura-se, nesse sentido, recuperar 

aspectos do século XIX, possibilitando uma reordenação do espaço que protegerá sua 

identidade (Prefeitura de Quissamã, s/d). 

 É importante ressaltar como o projeto valoriza a população excluída, que, como nos 

é lembrado no Box I, a própria história acabou por ressaltar em manter as senzalas de pé, 

enquanto a casa grande entrou em ruínas. 
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BOX I 
Já faz algum tempo que acredito na alma das coisas, e

especialmente na alma dos lugares. A casa nunca é somente um invólucro

de vida. Ela percebe esta vida, recebe dela seu sentido e lhe dá, também

um novo sentido. E sabendo disso, visitei Machadinha. Sabendo disso me

embebi de sua história. 

 O que diriam suas paredes, Machadinha, sobre as tantas gerações

que ali viveram? E as janelas, sobre as vistas, a perder de vista, a Lagoa

Feia, o canavial? As varandas, o pomar, o jardim, o engenho, sobre todas

as vidas que ali trabalharam, viveram, nasceram e morreram? O que diria

esta capelinha sobre as missas, as festas para a padroeira e os santos? E o

que diriam as senzalas, que até hoje guardam em seu seio os

descendentes dos antigos escravos? E onde foi parar a história, que nos

livros só existem em fatos secos? Por que tamanha ironia, onde a casa

grande se desvanece e a senzala continua de pé? Talvez não seja ironia,

mas sabedoria. Talvez seja a volta da história, onde as ruínas tornarão a

viver para dar lugar ao fado , à manifestação local, às festas e carnavais do

povo. Quem sabe? 

Vá, bem de mansinho, e pergunte ao Solar da Machadinha. Só ele

tem a resposta. 

Christiane Fontenele

O Festival do Vale do Café 

O município de Vassouras e fazendas históricas da região receberam músicos 

renomados nacionalmente no mês de julho de 2004, na segunda edição do Festival do Vale 

do Café. Por dez dias, foram realizados concertos nas fazendas históricas, que, como foi 

explicitado em reportagem no Jornal do Brasil, tinha o objetivo de transportar o público para 

meados do século XIX, quando a aristocracia rural ditava a toda sociedade brasileira os 

trâmites políticos e o principal produto de nossa economia da época (Calmon, 2004). 

O festival apresentou alguns dos mais importantes nomes da música brasileira: 

Wagner Tiso, o violonista Turíbio Santos, a dupla Zé da Velha e Silvério Pontes, o guitarrista 

Victor Biglione e o multi-instrumentista Hermeto Pascoal.6 Ocorreram apresentações 

                                                           
6 O Festival do Café não se restringe ao município de Vassouras, dele participam ainda os municípios 
de Paulo de Frontin e Mendes. Ressalta-se aqui que depois da primeira edição do Festival foi ativado o 
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durante o dia inteiro, variando entre o clássico e o popular. Somaram-se a estas, 

manifestações culturais locais, como a folia de reis o jongo, e o maculelê. A praça e as ruas 

de Vassouras transformaram-se em uma passarela cultural (Calmon, 2004). 

Observa-se, no fato descrito acima, aqui um exemplo de ação da indústria cultural: 

os empreendedores do setor, ligados ao setores público e privado, atuaram promovendo 

atividades que buscavam, valorizando a história de nosso país, expressa em um lugar, 

promover atividades que estivessem diretamente relacionadas, ou não, a esta história. O 

patrimônio histórico-arquitetônico, em suma, transformou-se em palco para espetáculos de 

ordem diversa, envolvendo a música e a manifestação artístico-cultural local. 

Um outro atrativo do Festival foram as coleções particulares guardadas em espécies 

de museus: a Fazenda Cachoeira Grande, antiga residência do Barão de Vassouras, 

restaurada nos anos 80, que reúne, além de coleção de móveis e objetos de época e artes, 

uma coleção de carros antigos; a Fazenda São Fernando em que estão reunidas pinturas de 

artistas como Di Cavalcanti. Assim, um festival como este possibilita a certo público 

específico ter contato com uma variedade de informações históricas, artísticas e culturais. 

Considerações Finais 

Neste artigo procuramos destacar alguns pontos chaves que estão sendo 

desenvolvidos em nossa dissertação de mestrado. Logicamente diversas questões ainda 

estão sem resposta. Mesmo assim, destacamos que a iniciativa de estudar o patrimônio 

histórico-arquitetônico é bastante nova na geografia, havendo ainda poucos estudos, o que 

nos coloca em um campo no qual as bases ainda não estão solidificadas. Este, vale 

ressaltar, é um dos motivos que nos estimulam a desenvolver tal pesquisa. 

A investigação deste assunto exige o estabelecimento de diálogo com outras 

ciências que já possuem trabalhos mais sistematizados acerca do patrimônio. Nosso 

propósito é demonstrar que o olhar geográfico pode acrescentar novos elementos e 

redimensionar a discussão sobre o assunto. 

A escolha do interior do estado do Rio de Janeiro como recorte espacial deve-se ao 

fato de acreditarmos estar em um excelente laboratório de pesquisa, onde diversas 

questões nos chamam a atenção, entre elas, a riqueza de uma história que compõe a 

história de nosso país. Ela vendo sendo revalorizada com a transformação destas fazendas 

em patrimônio, em objetos de tradição. Neste processo, por um lado, há singularização de 

espaços, o que incentiva o turismo em tempos de reafirmação das localidades enquanto 

                                                                                                                                                                                     
roteiro de visitação as fazendas históricas articulando diversos municípios. Maiores informações sobre 
o Festival do Café podem ser encontradas no site: www.festivalvaledocafe.com. Disponível na Internet 
em julho de 2004. 
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diferentes, e permite a exploração pelo capital, e, por outro, pode abrir-se a perspectiva da 

construção de identidades locais. 
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