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RESUMO 

 

O presente trabalho, intitulado “Espaço Público e Patrimônio Histórico em Paraty: a 

produção de duas cidades em uma”, trataremos da problemática que envolve o 

patrimônio histórico e suas implicações no uso do espaço público, especificamente na 

cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Este estudo, portanto, pretende chamar a 

atenção para a importância de uma revisão do conceito de espaço público no contexto 

das cidades contemporâneas, mais precisamente, das cidades que possuem parcelas do 

seu território tombadas pelo Patrimônio Histórico. O exemplo de Paraty mostra-se 

bastante oportuno, visto que apresenta configurações espaciais, com limites bem 

definidos, que suscitam comportamentos sociais e atribuição de significados 

particulares. Em outras palavras, evidenciamos a produção em Paraty de “duas cidades” 

dentro da mesma cidade, separadas pela sua condição de Patrimônio Histórico, o que 

lhe confere, assim, duas realidades socioespaciais diversas, porém complementares na 

medida em que uma está condicionada à dinâmica da outra e, assim, se auto-sustentam. 

Desse modo, o Patrimônio Histórico e sua forma de uso e apropriação pela prática do 

turismo, e tudo mais a ela associado, modela o espaço urbano da cidade fragmentando o 

seu “tecido sóciopolítico-espacial”, estabelecendo formas distintas de uso e relação com 

o espaço público da cidade em cada uma de suas partes. O espaço público da 

contemplação das formas e do consumo daqueles que vêm de fora de Paraty e a visitam 

e o espaço público daqueles que vivem na cidade e se utilizam dele cotidianamente para 

a reprodução da vida social e suas práticas culturais. 

 

Palavras-chave: Espaço Público, Patrimônio Histórico, Paraty. 
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INTRODUÇÃO E PROBLEMÁTICA 

Diversos autores das ciências sociais têm, nos últimos anos, chamado a atenção 

para a fragmentação do tecido das cidades, fenômeno este que foi denominado por 

SOUZA (2000:179) como “fragmentação do tecido sóciopolítico-espacial”. Este autor 

explica que esta fragmentação é territorial – no sentido mesmo do conceito geográfico 

de território –, pois possui uma clara dimensão política, tendo em vista que o território, 

seja ele estatal ou da sociedade civil, seria um espaço que estaria relacionado às relações 

de poder. O autor parte desta expressão para analisar os problemas da 

“ingovernabilidade urbana” das grandes metrópoles brasileiras, que, segundo ele, 

possuem “(...) um espaço local cada vez mais fraturado sociopoliticamente e menos 

vivenciado como um ambiente comum de socialização (...)” SOUZA (2000:217). 

Esta fragmentação estaria relacionada, segundo outros pesquisadores, a uma 

transformação da esfera pública que resultaria em um certo “recuo da cidadania” 

(GOMES, 2002) ou ainda ao “declínio da condição pública” (SENNETT, 1988). 

Independente dos termos empregados, onde cada um valoriza determinados elementos, 

o que destacamos neste trabalho é o fato de que hoje as cidades apresentam um terreno 

dividido em diversas partes, em certos casos, muito bem delimitadas, que expressam 

uma grande pluralidade social e cultural. Neste sentido, ao falarmos em fragmentação 

devemos analisar a maneira como a cidadania é afetada por este processo. 

Entendemos que a cidadania, sob a ótica do espaço, é aquela que deve ser vista 

na sua realização stricto sensu por meio de suas formas, processos e conteúdos sociais. 

Por conseguinte, as transformações ocorridas no espaço urbano, tanto na sua morfologia 

quanto nas suas dinâmicas sociais, podem interferir na realização da cidadania. Assim, 

ao analisarmos o desenvolvimento da urbanização de uma cidade, podemos verificar se 

a acessibilidade, o ir e vir, o sentimento de pertencimento ao espaço, as formas de uso e 

apropriações, entre outros, foram afetados, e em que grau isso ocorreu. 

É importante ressaltar que não vemos a fragmentação espacial como exclusiva 

das metrópoles. Cidades de menor porte também convivem com esse fenômeno urbano 

e com a multiplicidade sócio-cultural. E são exatamente estas cidades, particularmente 

Paraty/RJ, que servirão de “pano de fundo” para o desenvolvimento do nosso estudo. 

Neste trabalho, portanto, optamos pelo espaço público como objeto de 

investigação por acreditarmos na necessidade de sua atualização frente às novas 

dinâmicas produzidas nas cidades contemporâneas, caracterizadas pela fragmentação. 
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O contexto sobre o qual desenvolveremos a nossa análise acerca dos espaços 

públicos será aquele oferecido pela estrutura da cidade patrimonializada. As cidades que 

possuem parcelas significativas do seu território tombadas pelo Patrimônio Histórico 

convivem, também, com a fragmentação espacial, apresentando diferentes áreas que se 

constituem, sobretudo, por morfologias que remontam a tempos diferentes. Dessa 

forma, sua organização interna é configurada como “cidades” dentro da cidade, ou seja, 

a mesma cidade apresentando, em geral, parcelas compostas por formas espaciais e 

comportamentos distintos. Embora exista uma parte do espaço urbano com sua 

morfologia cristalizada, a mesma é influenciada pela vida contemporânea, presente não 

só no seu entorno, como nela mesma. Isto faz com que essa parcela, ao contrário do que 

poderia se supor, ganhe vida, movimentação, não sendo, portanto, um espaço 

“mumificado”. Acreditamos, assim, que o Patrimônio Histórico modela/condiciona as 

dinâmicas sociais dos espaços públicos, podendo, inclusive, alterar o seu sentido. 

A Geografia pode dar uma importante contribuição para a compreensão da 

problemática aqui apresentada, que envolve o espaço público das cidades que possuem 

uma parte significativa de seu espaço tombada pelo Patrimônio Histórico. Entretanto, 

para isso é imprescindível que nossa investigação esteja sustentada pelos pilares 

oferecidos por essa disciplina e que, além disso, não nos distanciemos do objetivo que 

nos diferencia das demais ciências. Neste sentido, acreditamos que o que deve estar no 

foco de nossas preocupações é a maneira como a disposição física das coisas, isto é, a 

base material do espaço e sua organização, qualifica as ações sociais que aí têm lugar e 

é esta relação indissociável que dará sentido ao conjunto composto pelos objetos e 

ações. 

Para apresentarmos nossa proposta de pesquisa é preciso, no entanto, 

estabelecermos uma breve discussão acerca do nosso objeto de estudo – o espaço 

público – e do contexto sobre o qual o analisaremos – a cidade patrimonializada –, 

apresentando, por fim, o nosso exemplo empírico – a cidade de Paraty, sede do 

município de Paraty, estado do Rio de Janeiro. 

 

DO ESPAÇO PÚBLICO 

Entendemos que o espaço público apresenta três dimensões: a material, a 

comportamental e a simbólica. A Ciência Política e a Filosofia, e até mesmo a 

Sociologia, embora não se debrucem sobre o espaço – ou, mais precisamente, sobre a 

materialidade do espaço – de maneira substancial, alguns de seus autores como 
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Hannah Arendt, Jüergen Habermas e Richard Sennett o destacam como um elemento 

importante da constituição da esfera pública, enfatizando sua característica de lugar da 

publicidade, da visibilidade e da convivência entre os cidadãos. 

A filósofa alemã, por exemplo, ao fazer uma leitura da vida política na Grécia 

Antiga, chama a atenção para a importância da materialidade do espaço para o exercício 

da vida política: 

(...) Esse espaço público só se torna político 

quando assegurado numa cidade, quer dizer, 

quando ligado a um lugar paupável que possa 

sobreviver tanto aos feitos memoráveis quanto 

aos nomes dos memoráveis autores, e possa ser 

transmitido à posteridade na seqüência das 

gerações. Essa cidade a oferecer aos homens 

mortais e a seus feitos e palavras passageiros um 

lugar duradouro constitui a polis – que é política 

e, desse modo, diferentes de outros povoamentos 

(para os quais os gregos tinham uma palavra 

específica), porque originalmente só foi 

construída em torno do espaço público, em torno 

da praça do mercado, na qual os livres e iguais 

podiam encontrar-se a qualquer hora. (ARENDT, 

2002 [1983], p.54) (grifo nosso). 

 

Assim, Hannah Arendt, ainda que claramente enfocando a dimensão política da 

Antigüidade grega e, mais adiante, a sua importância para a constituição da vida pública 

na Modernidade, vê a presença do espaço, enquanto materialidade, como fundamental 

para a existência da esfera pública. 

Sobre a característica comportamental do espaço público, os três autores 

considerados aqui destacam, a sua maneira, a publicidade – definida por HABERMAS 

(1984) como “tornar público” ou “mostrar-se ao público” – e a sociabilidade como 

características essenciais da esfera pública. Com efeito, podemos afirmar, com base na 

leitura desses autores, que o espaço público moderno, herdeiro da polis, é o lugar do 

encontro das pessoas, onde a vida urbana se expressa e onde todos alcançam, de certa 

forma, a sua visibilidade. Neste sentido, podemos dizer que o espaço público é o lugar 

da representatividade, onde pessoas diferentes têm a possibilidade do encontro e da 

convivência, sem que isto seja mediado pela intimidade, mas sim pela civilidade1. 

Cada um dos três autores que destacamos neste estudo faz uma leitura própria da 

constituição da esfera pública na Modernidade. No entanto, os três apontam para uma 

                                                 
1
 Para SENNETT (1988, pp. 323-324), civilidade é “a atividade que protege as pessoas umas das outras e 

ainda assim permite que elas tirem proveito da companhia umas das outras. (...) A civilidade tem como 

objetivo a proteção dos outros contra serem sobrecarregados por alguém”. Por conseguinte, incivilidade 

seria: “sobrecarregar os outros com o eu de alguém. É um descenso de sociabilidade para com os outros 

criado por essa sobrecarga de sociabilidade”. 
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deterioração das características que deram origem à vida pública, provocada, sobretudo, 

pelo enfraquecimento do seu conteúdo político. HABERMAS, por exemplo, afirma que 

(...) Inicialmente, ao longo de toda a Idade 

Média, foram transmitidas as categorias de 

público e de privado nas definições do Direito 

Romano: a esfera pública como res publica (...). 

Entrementes, seus fundamentos sociais estão, no 

entanto, há cerca de um século novamente se 

diluindo; tendências à decadência da esfera 

pública não se deixam mais desconhecer: 

enquanto a sua esfera se amplia cada vez mais 

grandiosamente, a sua função passa a ter cada 

vez menos força. Mesmo assim, a esfera pública 

continua sendo, sempre ainda, um princípio 

organizacional de nosso ordenamento político. 

Ela é, evidentemente, algo mais e outra coisa do 

que um fragmento de ideologia liberal de que a 

social-democracia pudesse desfazer-se sem 

prejuízos (...). (HABERMAS, 1984, p.16-17) 

 

O autor, que considera como sujeito da esfera pública o público enquanto 

portador de opinião pública que exerce uma função crítica, ressalta a retração dessa 

esfera ao se referir às cidades contemporâneas, vistas como universos cada vez mais 

complexos: 

(...) Quanto mais a cidade como um todo se 

transforma numa selva dificilmente penetrável, 

tanto mais ela se recolhe à sua esfera privada, 

que passa a ser levada cada vez mais avante, mas 

que finalmente vem a sentir que a esfera pública 

urbana se decompõe, não por último porque o 

espaço público se perverteu no sentido de uma 

sociedade mal-ordenada de um trânsito tirânico; 

(...) no lugar da esfera pública literária 

[constituída pelo público crítico e informado] 

surge o setor pseudo-público ou aparentemente 

privado do consumismo cultural. (HABERMAS, 

1984, pp.188-9) 

 

Assim, podemos notar que Habermas denuncia a deterioração da esfera pública 

não no sentido de perda quantitativa de espaço público, mas sim devido a uma perda 

qualitativa, oriunda da transformação do público enquanto portador de opinião pública – 

portanto, informado e crítico – para um público consumidor influenciado pela 

publicidade – enquanto propaganda – comercial. 

Além disso, os espaços públicos, por comportarem a vida pública, são repletos 

de significados, sendo esta dimensão simbólica um outro elemento fundamental na 

composição dos mesmos. As cidades possuem determinados espaços públicos que são 

mais valorizados e, por isso, atraem mais pessoas e são responsáveis por grande parte da 

produção de seus significados. Com efeito, estes espaços participam da criação e 
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expressão de identidades que, muitas vezes, ocorrem através de imagens, que passam, 

então, a simbolizar a cidade. 

Consideramos, portanto, que a vida pública necessita de uma base material 

animada pelo encontro entre pessoas diferentes e pela publicidade, esta sendo aqui 

entendida como aquilo que se mostra aos outros, ao público. Além disso, esses espaços, 

por comportarem a vida pública, são repletos de significados, sendo esta dimensão 

simbólica um elemento fundamental na composição dos espaços públicos.  

As cidades contemporâneas têm nos mostrado, portanto, a necessidade de uma 

revisão e atualização da noção de espaço público, tendo em vista a importância 

significativa de novos elementos e atores na reprodução desses espaços. 

 

DO PATRIMÔNIO 

Antes de nos posicionarmos a respeito da definição de patrimônio, deve-se 

ressaltar que ao utilizarmos tal conceito estamos nos referindo a construções ideológicas 

que não podem ser desvinculadas do momento histórico em que foram, ou são, 

construídas, assim como dos seus diversos significados. O patrimônio é, assim, uma 

construção social, historicamente determinada e em permanente reconfiguração. 

Patrimônio é uma palavra antiga, cuja origem remete-se às estruturas familiares, 

econômicas e jurídicas de uma sociedade estável. No entanto, ela sofreu modificações 

ao longo do tempo, sendo então requalificada. Já o patrimônio histórico é uma 

expressão que 

(...) 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 aplicadas, 

trabalhos e produtos e 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 da tribo mediática. Ela 

remete a uma instituição e a uma mentalidade. 

(CHOAY, 2001[1992], p.11) 

Até 1960 o termo utilizado mais usualmente era o de monumento histórico, mas 

a partir dessa data não seria mais sinônimo de patrimônio histórico, pois este termo 

ganharia um significado maior do que simplesmente aquele vinculado às edificações 

individuais, sendo agora referente a aglomerados de edifícios e à malha urbana. O 
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patrimônio histórico compreende, portanto, conjuntos de casas e bairros, aldeias, 

cidades e conjuntos de cidades, de acordo com a UNESCO. 

As mudanças nas considerações a respeito do patrimônio, ou seja, os tipos de 

bens e o período de tempo ao qual estão ligados, e, sobretudo, a extensão a todo o 

planeta dos valores e das referências ocidentais fizeram com que ocorresse uma enorme 

expansão das práticas patrimoniais. Este último fato pode ser creditado à Convenção 

relativa à proteção do patrimônio mundial cultural e natural, adotada em 1972 pela 

Assembléia Geral da UNESCO. Esta Convenção, em 1991, já contava com 112 países 

signatários. 

O grande número de países signatários revela uma busca por um certo prestígio 

internacional e, conseqüentemente, uma disputa para obtê-lo, já que o patrimônio 

histórico é considerado um empreendimento bastante rentável por levantar importantes 

recursos para as cidades tombadas. O processo de patrimonialização de um sítio 

histórico no Brasil, por exemplo, cria uma movimentação que na maioria dos casos 

envolve a comunidade local e gera compromissos por parte da União, do estado e dos 

municípios que visam à melhoria da qualidade de vida da população, das condições 

locais, da infra-estrutura, enfim, garantir o desenvolvimento econômico e social local e 

atrair um significativo número de visitantes. 

 

A ATUAL CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DE PARATY 

 
L’espace plastique em soi est um mirage. 

ce sont les hommes qui créent l’espace où ils se meuvent 

et où ils s’expriment. Les espaces naissent et 

meurent comme les societés ; ils vivent, ils ont une histoire. 

FRANCASTEL, Pierre,  

“Naissence d’un espace: mythes et 

géometrie au Quattrocento”. 

 

Embora permeadas por certo grau de organicismo, as palavras de 

FRANCASTEL (1970) são bastante ilustrativas do fenômeno urbano que queremos 

apresentar aqui. Paraty é uma cidade que, como outras fundadas no período colonial, foi 

tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por apresentar um 

significativo conjunto arquitetônico preservado. Esta condição foi alcançada graças a 

um longo período de isolamento da cidade. O município foi convertido em Monumento 

Nacional, através do Decreto n.º 58.077 de 24 de março de 1966, devido ao “(...) valor 

excepcional de seu conjunto arquitetônico, [e à sua] extraordinária beleza natural (...), 
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além da importância do papel histórico que ele representou como elemento de ligação 

entre as Capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (...)” 

(http://www.iphan.gov.br/ans.net, disponível em www.iphan.gov.br, acessado em 

24/09/2006). 

O município de Paraty, cuja área totaliza 928,467 Km
2
 (Fonte: IBGE), localiza-

se no litoral sul fluminense, junto à divisa com o Estado de São Paulo, é composto por 

três distritos: 1º – Parati, 2º– Parati-Mirim e 3º– Tarituba. Sua configuração 

geomorfológica compreende as encostas íngremes da Serra da Bocaina (trecho da Serra 

do Mar), os vales de diversos rios que dela descem e uma estreita planície litorânea (ver 

Figura 1). 

Em 1958, o município de Paraty é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e convertido em Monumento Nacional em 1966. Este título lhe conferiu um 

prestígio estratégico e o município passou a utilizá-lo para atrair investimentos. Todavia 

os esforços de alguns paulistas e o título de Monumento Nacional não explicam, 

sozinhos, o grande número de pessoas atraídas para a cidade, seja para morar ou apenas 

visitar. Foi a partir da abertura do trecho Rio-Santos da BR-101, com etapas entregues 

em 1973, 1974 e 1975, que Paraty entrou novamente na rota econômica do país, desta 

vez através da atividade turística. Esta rodovia fez com que a posição geográfica de 

Paraty (mais uma vez) lhe conferisse vantagens significativas, tendo em vista que o 

município foi ligado, pela rodovia, às duas maiores metrópoles do país: São Paulo e Rio 

de Janeiro. 

Com efeito, o município vive um novo período de crescimento urbano e 

demográfico e entre 1970 e 2000 sua população residente quase duplicou, passando de 

15.934 habitantes em 1970 para 29.544 em 2000, segundo os dados censitários do 

IBGE, para 33.062 habitantes em 2005 (Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat, 

acessado em 25/09/2006). 

A área urbana do distrito de Parati dividiu-se, assim, em “cidade antiga” e 

“cidade nova”, que hoje comportam, juntas, cerca de 13.786 habitantes. Dessa forma, 

sua população passou a conviver com duas realidades espaciais distintas, cada uma com 

suas normas próprias. Embora todo o município esteja inserido no perímetro tombado, o 

centro antigo é regulado por normas bem mais rigorosas. 

O chamado Centro Histórico é composto por doze ruas, três praças e dois largos. 

Sua principal característica é o casario, que remonta, sobretudo ao século XIX, 
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Figura 1 – Divisão municipal do estado do Rio de Janeiro. Fonte: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro – 2001 / Fundação CIDE. 

Paraty 
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época em que a cidade conheceu o seu momento de maior ascensão. As casas, que antes 

eram na maioria térreas, foram derrubadas para a construção de imponentes sobrados ou 

receberam um segundo pavimento, ficando todos muito bem alinhados. 

Parte desses sobrados foi construída por representantes da Ordem Maçônica, que 

se instalou na cidade no século XVIII e deixou suas marcas, também, no traçado e no 

calçamento das ruas, feito em forma de calhas centrais destinadas a receber e a escoar as 

águas do mar e das chuvas (GURGEL & AMARAL, 1973: 176-177). As fachadas de 

algumas edificações também mostram a influência maçônica, onde os cunhais de pedra 

lavrada no ângulo das casas no cruzamento das ruas, e os símbolos geométricos 

inscritos nas colunas são as mais expressivas (MELLO, 2006). Tais colunas formam um 

pórtico, ficando uma à direita e outra à esquerda da porta de entrada das casas. Tudo 

isso servia para informar que aquela casa era de um maçom que poderia, assim, dar o 

apoio necessário ao visitante que também fosse maçom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Sobrado com símbolos da Maçonaria, localizado na Rua da Praia esquina com a Rua Com. José 

Luís, no Centro Histórico. Destaque para os cunhais de pedra lavrada e os símbolos inscritos nas colunas. 

Fonte: Trabalho de campo realizado entre os dias 19 e 21 de setembro de 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Calha da Rua Dr. Samuel Costa, com a igreja de Nossa Senhora do Rosário ao fundo.. Fonte: 

Trabalho de campo realizado entre os dias 19 e 21 de setembro de 2006. 

 

A chamada “cidade nova” compreende a área contemporânea de Paraty, e 

formou-se para além das correntes da “cidade antiga”, em grande parte a partir década 
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de 1980, quando o trecho Rio-Santos da BR-101 já havia sido aberto. Esta parcela da 

área urbana do 1º distrito do município – Paraty – é composta por diversos bairros 

residenciais – que contam com um pequeno comércio – e um centro, localizado no eixo 

da Av. Roberto Silveira que liga a Rio-Santos à “cidade antiga”. Neste eixo, encontram-

se os principais serviços da cidade, como bancos, clínicas, supermercados, rodoviária, 

agências de turismo, escolas etc. Parte da Av. Roberto Silveira e seu entorno imediato 

formam, assim, o que os moradores chamam de “Centro fora do Centro histórico” ou, 

simplesmente, Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto 3 – Loja, consultório veterinário e caixa eletrônico da rede de bancos 24 horas na Av. Roberto 

Silveira / “Centro fora do Centro Histórico” de Paraty. 

Fonte: Trabalho de campo realizado entre os dias 19 e 21 de setembro de 2006. 

 

É neste centro, também, que foram construídos novos hotéis e pousadas para 

atender ao crescente número de visitantes da cidade. Grande parte deles tenta 

reproduzir, em suas fachadas, a forma das casas do Centro Histórico. Tal atitude advém 

do objetivo de atrair clientes a partir da imagem mais veiculada da cidade, qual seja 

aquela que representa a sua morfologia pretérita que se deseja preservar. Esta imagem é 

um exemplo claro da criação ou “reinvenção” da história da cidade, uma vez que ela 

tem como objetivo representar a “cidade do ouro”, com o seu casario “colonial”. No 

entanto, do século XVIII – período aurífero – restauram pouquíssimas edificações. A 

maior parte do casario e o calçamento das ruas data do século XIX, período em que 

Paraty viveu seu momento de maior riqueza e, por isso, diversas intervenções foram 

feitas no seu espaço urbano (NASCIMENTO, 2005). Por conseguinte, a cidade, sob este 

ponto de vista, deveria ser chamada de “cidade do café” e não do ouro, como é mais 

conhecida. 
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No entanto, devemos considerar que a imagem é uma representação e, como tal, 

é uma maneira de ver e interpretar as coisas, sendo, assim, sempre uma escolha. Dessa 

forma, o nosso objetivo não deve ser o de buscar uma realidade última e absoluta da 

cidade, mas sim interpretar as diversas representações que são feitas dela. Os 

significados da cidade podem ser criados a partir dessas imagens e estas, por sua vez, 

são responsáveis por exprimir identidades. E, portanto, será interessante saber se os 

moradores de Paraty se sentem, de fato, representados pelas imagens que são veiculadas 

da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Pousada localizada na Rua Marechal Deodoro, paralela à Av. Roberto Silveira 

e próxima ao Centro Histórico, que tenta retratar, na sua fachada, o estilo arquitetônico do casario do 

centro antigo. Fonte: www.pousadadoscontos.com.br, acessado em 12/10/2006. 

 

A organização espacial da cidade, que descrevemos rapidamente, condiciona os 

comportamentos dos moradores, que passam, então, a atribuir significados aos espaços 

públicos da cidade que são condizentes com a maneira como os mesmos são 

vivenciados. O “centro” da cidade, não é, assim, um espaço facilmente detectado. 

Existem, portanto, dois núcleos na cidade, sendo um deles o centro histórico, voltado 

para a visitação externa e para as festas da cidade, e o centro propriamente dito, onde 

são encontrados os serviços típicos de um centro de cidade. 

O chamado Centro Histórico foi, aos poucos, perdendo alguns dos serviços da 

cidade – como farmácias, bancos e até mesmo a sede da Prefeitura Municipal –, que se 

transferiram para a “cidade nova”. Embora alguns moradores estejam de acordo com o 

tombamento do município, considerando esta condição como extremamente necessária 

e vantajosa, muitos estão deixando de residir no centro antigo. Ainda é possível 

encontrar aí algumas residências, porém são cada vez mais raras. Seus moradores têm 
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buscado outras áreas menos custosas e mais tranqüilas. Dessa forma, o que se percebe é 

que o objetivo requerido com a atribuição do título de patrimônio histórico e cultural 

vem se perdendo e talvez precise ser revisto. 

A agitação do Centro Histórico resultante de um calendário cultural repleto de 

eventos que atraem uma grande quantidade de visitantes de várias partes do país e do 

mundo, além das festas voltadas para os jovens da cidade, têm alterado, nos últimos 

anos, as relações entre os moradores e seus espaços públicos, sobretudo aqueles que 

compõem o centro antigo da cidade. O que se observa é que os paratienses, em geral, 

estão de acordo com a condição de Monumento Nacional alcançada pela cidade, que 

põe em relevo, sobretudo, o centro antigo, alegando ser este título o responsável pela 

visibilidade da cidade, que por muitos anos manteve-se esquecida. No entanto, o Centro 

Histórico apresenta-se, a cada dia, como um lugar mais voltado para a visitação e menos 

para o cotidiano dos habitantes da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O texto que acabamos de apresentar não pretende responder questões que 

possam surgir acerca do tema em destaque. Seu objetivo é chamar a atenção para a 

importância de uma revisão do conceito de espaço público no contexto das cidades 

contemporâneas, mais precisamente, das cidades que possuem parcelas do seu território 

tombadas pelo Patrimônio Histórico. O exemplo de Paraty mostra-se bastante oportuno, 

visto que apresenta configurações espaciais, com limites bem definidos
2
, que suscitam 

comportamentos sociais e atribuição de significados particulares, a partir da 

fragmentação de seu território. Em outras palavras, evidenciamos a produção em Paraty  

de “duas cidades” dentro da mesma cidade, separadas pela sua condição de Patrimônio 

Histórico, o que lhe confere, assim, duas realidades socioespaciais diversas, porém 

complementares na medida em que uma está condicionada à dinâmica da outra e se 

auto-sustentam. Desse modo, o Patrimônio Histórico e sua forma de uso e apropriação 

pela prática do turismo, e tudo mais a ela associado, modela o espaço urbano da cidade 

fragmentando o seu “tecido sóciopolítico-espacial”, interferindo na maneira como a 

cidadania se realiza, e estabelecendo formas distintas de uso e relação com os espaços 

públicos da cidade em cada uma de suas partes: o espaço público da contemplação das 

                                                 
2
 Limites como as correntes do centro antigo, os rios Perequê-Açu e Patitiba, e a Rodovia Rio-Santos. 
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formas e do consumo daqueles que vêem Paraty de fora e a visitam e o espaço público 

daqueles que vivem na cidade e se utilizam dele cotidianamente para a reprodução da 

vida social e suas práticas culturais.  
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