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RESUMO: Com o processo de globalização as mudanças ocorrem de forma intensa e dinâmica e 
as trocas culturais entre diferentes grupos são facilitadas. O receio em perder os vínculos com o 
passado e da desestruturação da identidade dos sujeitos criou uma ordem global  de preservação 
desses vínculos com o pretérito – uma das defesas do local diante à globalização. As novas 
configurações entre cidade e campo refletem mudanças na identidade do sujeito, mas muitos 
elementos culturais são preservados. Todavia, a escolha do que será preservado para a história 
de um grupo é feita num jogo de poderes conflitantes e nem sempre é consi derado o desejo da 
comunidade. A memória social das pessoas que vivem no campo é estruturada nas experiências 
e hábitos diários e, portanto é de fundamental importância reconhecer, com base nas vivências 
dos sujeitos, os patrimônios históricos e culturais rurais que estruturam a identidade dessa 
parcela da sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Com o olhar voltado para os traços culturais de um grupo, é possível perceber a relação do 

homem com o meio e as relações sociais que se estabelecem no espaço geográfico. A cultura pode ser 

compreendida a partir das relações econômicas, sociais e políticas que ocorrem nesse espaço e do 

local com o mundo. Essas relações mudam com a história (pela globalização e pelo próprio processo 

de aculturação do local), mas existem traços culturais que sem mantêm e que, em muitos casos são 

difíceis de serem identificados - porque estão parcialmente modificados, porque estão ocultos ou são 

mal interpretados.  

Num contexto de mudanças entre a relação da cidade e do campo, intensificado pelo 

processo de globalização, o sujeito que vive no campo recebe influência dessas novas configurações  

 

 

__________________ 
1 Geógrafa, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado em Gestão do Território - da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
 
2 Doutor em Geografia Humana pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 



 

 

 

que se estabelecem de forma intensa e dinâmica. Contudo, alguns traços culturais e elementos 

simbólicos são preservados o que remete a ponderar que sejam elementos da memória social desse 

grupo e que estruturam a identidade dos indivíduos do campo. O receio em perder os vínculos com o 

passado e a desestruturação da identidade dos sujeitos, criou uma ordem global de preservação 

desses vínculos pretéritos – uma das defesas do local diante à globalização – na forma dos patrimônios 

históricos e culturais. 

Todavia, a escolha do que será lembrado ou não, é feita num jogo de poderes conflitantes 

(disputa política, econômica, ideológica e cultural), e com frequência apenas parte da memória social é 

preservada, e por isso não representa de maneira integral e igualitária a história de um grupo e também 

nem sempre é considerado o desejo da comunidade. Há uma grande disparidade de estudos e ações 

das diversas escalas de poder em favor dos patrimônios urbanos edificados.  

Os patrimônios da cultura rural somente passaram a ser considerados com o início da 

modalidade de turismo rural e turismo cultural há poucos anos. A memória social das pessoas que 

vivem no campo é estruturada nas suas experiências e hábitos e sua identidade rural não está baseada 

apenas na relação de produção agropecuária, mas também na amalgama de traços culturais referentes 

ao vínculo dos habitantes com a paisagem rural, com a terra e relações de amizade e confiança com os 

demais membros da comunidade. 

Em estudo anterior realizado pelos autores no distrito de Guaragi, buscou-se compreender 

quais eram os laços identitários da população residente no local e como o contato com o urbano 

influenciava na identidade dos sujeitos. Com base nesse estudo, percebeu-se que alguns elementos – 

costumes, locais, paisagens, utensílios, comportamentos, etc. - eram apontados pelos moradores como 

tipicamente rurais e representavam para essas pessoas imagens felizes e por esse motivo a maioria 

dos entrevistados busca preservá-los e incentiva as futuras gerações e mantê-los. Esses elementos 

citados nas entrevistas ligam essas pessoas ao passado no campo, ao modo de vida rural, e se 

mantem vivos em suas memórias. Assim, surgiu a indagação de quais são esses símbolos mantidos 

tão presentes no cotidiano das pessoas. 

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões prévias sobre o patrimônio cultural rural 

do distrito de Guaragi, no município de Ponta Grossa, no Paraná, fazendo alguns apontamentos para a 

identificação de elementos simbólicos representativos - com base na experiência dos sujeitos - que 

valorizam as vidas e retratam a cultura desse grupo. Ainda busca apresentar a importância da 



 

 

identificação e do reconhecimento do patrimônio que estrutura a identidade e a cultura desse grupo, 

com base na vivência dos sujeitos, para que eles sintam-se valorizados e se identifiquem com o seu 

patrimônio cultural.  

 

METODOLOGIA 

 

Para a elaboração desse trabalho utilizou-se a revisão bibliográfica sobre os conceitos 

referentes à pesquisa, sendo o tema “patrimônio cultural rural” ainda pouco abordado pelas diversas 

áreas de produção do conhecimento. Utilizaram-se também questionários de respostas abertas e 

fechadas, aplicados de forma aleatória à população residente no distrito de Guaragi.  

Essa pesquisa tenta reconhecer o patrimônio cultural rural com base na vivência dos sujeitos 

que vivem no campo. Na busca por dar valor as experiências e sentimentos das pessoas, se propõe a 

utilização da fenomenologia como forma de valorizar a subjetividade do indivíduo, para que através de 

suas memórias, da sua forma de interpretar o espaço e sua história, se possa propor a escolha e 

preservação de patrimônios de forma democrática e que retratem a vida dos sujeitos e a cultura desse 

grupo social. 

 

ALGUNS CONCEITOS, REFLEXÕES E APONTAMENTOS  

 

Com o olhar voltado para os traços culturais de um grupo, é possível perceber a relação do 

homem com o meio e as relações sociais que se estabelecem no espaço geográfico. Através do 

contexto histórico, político e econômico e das relações sociais entre os sujeitos, a cultura deve ser 

analisada como em constante transformação, moldando-se as necessidades atuais dos atores sociais, 

criando e recriando significados para as coisas e espaços. 

A cultura é uma das formas pela qual o sujeito apropria-se do espaço, estabelecendo sobre 

ele relações sentimentais e políticas. Nos seus hábitos o indivíduo expressa a forma como vive, pensa 

e interage com a sociedade, e é possível identificar a herança cultural que trás em si. Formam-se então 

as realidades e os signos criados para expressão dessa cultura: 

A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e 
dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma outra escala, pelo 
conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma geração a 
outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha no território onde seus 
mortos são enterrados e onde seus deuses se manifestaram. Não é portanto um conjunto 
fechado e imutável de técnicas e de comportamentos. Os contatos entre povos de diferentes 
culturas são algumas vezes conflitantes, mas constituem uma fonte de enriquecimento 



 

 

mútuo. A cultura transforma-se, também, sob o efeito as iniciativas ou das inovações que 
florescem no seu seio. (CLAVAL, 2007, p. 63). 

O patrimônio cultural engloba todos os produtos da sociedade que tenham intrínsecos uma 

carga simbólica e proporcionem ao indivíduo sentimento de pertencimento, portanto, não são apenas o 

patrimônio edificado, as obras de arte, os monumentos, mas também os hábitos, costumes, as 

manifestações artísticas, os usos, a forma de vida diária, e a memória da sociedade, englobando por 

isso a cultura erudita e popular, envolvendo a cultura desenvolvida ao longo da história de um grupo, 

com os reflexos nas manifestações da sociedade atual.  

Segundo Warnier (2000) cada cultura é única, socialmente ou geograficamente localizada e 

possui especificidades. O encontro entre grupos culturais diferentes pode ocasionar relações de 

assimilação, cruzamento, interpenetração das culturas, podendo coexistir mais de uma cultura no 

mesmo local, o que pode ser percebido nas relação entre cidade e campo, onde os moradores do 

campo assimilam parte da cultura urbana, mas mantem o seu modo de vida rural.   

O município de Ponta Grossa possui cinco distritos, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o distrito sede; Piriquitos, que está vinculado à malha urbana; Itaiacóca, 

Uvaia e Guaragi que estão afastadas do perímetro urbano. Guaragi (Figura 1) é localizado a 32 km da 

zona urbana de Ponta Grossa, com acesso pela PR 151 e 438. Conta com uma população de 

aproximadamente 2936 habitantes, sendo desses 1241 moradores da vila e 1695 moradores da área 

rural. (IBGE – Censo 2010). 

A vila do distrito conta com uma infraestrutura básica que atende a população da vila e do 

entorno; conta com uma unidade de saúde básica, duas escolas de ensino infantil, fundamental e 

médio –onde estudam os alunos da área rural do distrito-, pequenos comércios de alimentos, roupas e 

bares, posto de gasolina, unidade da Agência dos Correios, uma biblioteca, um cartório desativado, 

uma subprefeitura desativada, um posto policial também desativado, e aproximadamente nove templos 

religiosos. O deslocamento para os centros urbanos próximos pode ser feito com a utilização de 

transporte coletivo, já que o distrito é atendido por uma linha intraurbana que parte do sítio urbano de 

Ponta Grossa, e também por linhas de ônibus intermunicipais. 

 



 

 

 

FIGURA 1: Localização do Distrito de Guaragi, Ponta Grossa – PR 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2006); Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 
(2011). 
Org.: ROZA, Willian Samuel Santana da (2011) 

 

A proximidade com a cidade, a facilidade de acesso e a falta de serviços diversos para 

atender a população, faz com que o contato entre os moradores do distrito e o centro urbano seja 

intensificado. Essa aproximação intensa entre o campo e a cidade pode ser observada em diversos 

locais o que tem refletido na cultura do morador do espaço rural, que passa por significativas alterações 

nas últimas décadas devido às mudanças na configuração da relação entre campo e cidade, entre o 

modo de vida rural e o urbano, o que se reflete diretamente nos traços culturais das pessoas. 



 

 

Nas diversas ciências, o debate entre o que é cidade e campo, e urbano ou rural sempre 

esteve presente e está sendo retomado nos últimos anos com mais intensidade, devido às 

modificações que advêm das novas formas de contato entre esses espaços. Para Rocha (2009) a 

maior integração entre cidade e campo se deve ao acesso as redes imateriais, como a rede de 

informação (internet, telefone) e a melhoria nas redes materiais de acesso (qualidade e quantidade das 

vias de transporte). Segundo esse autor, o fluxo de imagens e símbolos é global e chega a quase todos 

os lugares e pessoas, quando há possibilidade econômica de acesso a essas redes. 

No caso de Guaragi, os moradores apresentam muitos bens e equipamentos que eles 

próprios consideram como urbanos e símbolos de modernidade como computadores e aparelhos 

celulares com acesso a internet. Entretanto, as pessoas utilizam no dia-a-dia, objetos que consideram 

tipicamente ligados ao modo de vida rural e remetem ao campo, como a carroça e os maquinários 

agrícolas movidos a tração animal, os móveis antigos herdados dos pais e avós preservando a 

lembrança da família, os enfeites como imagens de santos em pequenos altares, flores, quadros de 

família e fotos antigas, e a panela de ferro – que possibilita o cozimento lento dos alimentos. Também 

são preservados alguns equipamentos que carregam consigo a sabedoria, transmitida pelas gerações, 

de saber trabalhar com esse equipamento como as máquinas de costura movidas a manivela e com o 

movimento dos pés e o fogão-a-lenha, que necessita da habilidade de cortar a madeira que servirá de 

combustível para o fogo.  

Dentro desse debate, a cidade pode ser compreendida como centro urbano, como uma 

materialização arquitetônica, ou ainda, como local que concentra a sede do poder econômico, religioso 

e político. Dessa forma, a cidade deve ser abordada: 

[...] como meio, condição e produto da sociedade, tendo em suas formas a manifestação 
concreta das contradições sociais presentes e sendo seu conteúdo a expressão dessas 
contradições. A concepção do urbano extrapola a própria cidade, consubstanciando-se na 
relação cidade-campo, tendo na divisão técnica, social e territorial do trabalho a sua base. 
(BERNARDELLI, 2010, p. 33). 

Segundo Santos (2006), cada lugar pode ser distinguido pela sua diferença de 

temporalidades, cada tempo ganha sua concretude com a interpretação na vida ativa dos agentes 

sociais, e as temporalidades caracterizam a forma de ocupação e vivência do espaço de um 

determinado lugar. Na cidade o tempo é mais rápido, e as pessoas têm suas vidas cronometradas, já o 

tempo do campo é mais lento, e os sujeitos tem seu cotidiano baseado no horário de suas atividades e 

na relação com o ambiente natural.  



 

 

O campo foi por muito tempo considerado espaço de atraso, onde as condições mínimas de 

vida são conseguidas através de grande esforço. Também considerado espaço de tranquilidade, de 

contato com a terra, de paisagens naturais. Era local de isolamento e a comunicação com outros 

espaços ocorria com muita dificuldade. As características econômicas e culturais do campo refletiam 

um espaço de pouca tecnologia, com compasso diferenciado e mais lento no processo de evolução.  

No entanto, o campo passou a desenvolver atividades que anteriormente eram típicas das 

cidades – por intermédio do maior contato com informações, da proximidade geográfica desses 

espaços e da facilidade de acesso através do desenvolvimento do sistema de transportes –, bens de 

consumo e símbolos urbanos foram integrados ao cotidiano dos moradores do campo, principalmente 

quanto às atividades de lazer, e prestação de serviços mais especializados, dando ao campo 

características urbanas e de modernização. Aqui, todavia, não se designam bens urbanos e bens rurais 

pelo espaço em que se encontram, mas sim, pelo significado simbólico que eles apresentam em cada 

um desses espaços.  

Para os moradores do campo o consumo do modo de vida urbano representa além da 

melhoria da condição econômica – com a possibilidade de maior consumo de bens e serviços -, as 

facilidades e conforto que muitos dos bens materiais trazem ao dia-a-dia. Contudo, mesmo com a 

inserção de novos elementos vindos da cidade, os moradores do campo preservam as características 

do modo de vida rural. Os moradores de Guaragi absorvem parte das tecnologias do modo de vida 

urbano, mas preservam no cotidiano utensílios, hábitos, comportamentos, o tempo mais lento e as 

paisagens ligados a vida no campo. 

O rural e o urbano podem ser considerados como modos de vida. Porém, o rural extrapola o 

campo, e o urbano extrapola a cidade. Para Endlich (2010, p. 19) “O rural e o urbano [...] são 

dimensões sociais produzidas no decorrer da história”, e são incorporados ao sistema de vida do 

sujeito; urbano e rural são além de modos de produzir modos de consumir, de sentir e viver no campo e 

fora dele.   

Segundo Endlich (2010, p. 19) o modo de vida urbano se concretiza além da cidade e por 

meio “do encantamento em relação às influências que estas exercem por meio do poder de suas 

instituições e personalidades, através de instrumentos de comunicação e transportes”. O modo de vida 

urbano invade o campo e pode o despojar de determinados elementos que eram característicos a 

esses espaços ou lhes atribuir novos valores e funções, sendo que o modo de vida rural se adapta a 

essas novidades ou as adapta a seu modo.   

Segundo Wanderley (2000) o rural é um território físico, local de vida social, onde o sujeito 

desenvolve sua identidade ligada ao modo de vida e tem a possibilidade de inserção na sociedade.  A 



 

 

ruralidade seria a forma de expressão da identidade rural, representando quais hábitos, costumes, 

sistemas de valores e formas de vivência cotidiana estariam atrelados à formação da identidade do 

sujeito rural.  

Apesar da redução na disparidade tecnológica e de consumo entre a cidade e o campo, 

muitas diferenças são mantidas e é possível reconhecer que há um reforço nas identidades 

diferenciadas para esses dois espaços e que há um sentimento de pertencimento ao local, para o 

morador rural, o que é percebido entre a população de Guaragi, pois buscam preservar o modo de 

viver com tranquilidade – o que consideram típico do campo-, o comportamento mais recatado e 

respeitoso na educação transmitida aos jovens, às habilidades e conhecimentos sobre as plantações e 

o clima, entre outros.   

Sobre a base cultural, é possível afirmar a existência de uma identidade rural baseada no 

sentimento de pertença a um lugar e que apesar de existir uma possível homogeneização cultural, 

também há o reforço das identidades locais. Os moradores de Guaragi apresentam no seu cotidiano 

hábitos e costumes que, segundo eles são característicos de quem vive no campo.  Para Carneiro 

(1998) as transformações ocorridas na comunidade rural não resultam na descaracterização do 

sistema sociocultural, já que as mudanças nos hábitos e costumes não ocorrem de maneira regular, 

mas sim, podem ocorrer segundo o interesse dos sujeitos.  

Uma característica da globalização do consumo, também pode ser vinculada a identidade 

partilhada no consumo dos mesmos bens e espaços. O campo está sendo transformado em espaço de 

consumo, e para tanto deveria ser preservado com todas as suas características e peculiaridades, de 

maneira que se preserve sua típica tranquilidade e o sentimento bucólico que causa.  

Isso mostra o caráter da globalização de criação de nichos de mercado e da especialização 

de espaços que valorizam características locais, na forma como um lugar se diferencia dos demais, 

seja pelo sentimento que é capaz de causar, ou pelo consumo da cultura que pode ser feito nele. 

Guaragi, tem se tornado espaço de consumo para os visitantes, pois muitos citadinos que mantem 

casas de veraneio no local. Para alguns moradores, isso se caracteriza de maneira positiva, pois os 

moradores locais são empregados nessas casas; contudo, os moradores reclamam da agitação e 

poluição sonora causada pela vinda dos citadinos.  

A valorização do consumo do espaço rural, sobretudo por meio do turismo rural, tem dado 

visibilidade à existência de elementos simbólicos relacionados à vida diária dos moradores rurais, 

corroborando para a existência do patrimônio cultural rural. 

Mesmo com a integração cada vez mais dinâmica e intensa entre cidade e campo, os 

moradores do campo mantêm muitas características culturais e uma identificação muito forte ligada ao 



 

 

espaço que habitam, fortalecida pelos laços de parentesco, vizinhança, pelos hábitos comuns. Os 

membros de uma cultura compartilham uma série de similaridades, entre elas os hábitos, que 

estruturam o cotidiano e funcionam como normas, dando coesão e diferenciando esse grupo de outros. 

Os moradores de Guaragi costumam se reunir em “rodadas de chimarrão” com os amigos, parentes, 

vizinhos e compadres para conversar, trocar conselhos e relembrar histórias; nos finais de semana as 

reuniões são nas capelas, logo depois das celebrações religiosas, ou nos dias festivos, quando se 

celebra os santos protetores da comunidade. 

A vinculação de um indivíduo a um grupo cultural se dá pela identidade, que constitui um 

conjunto de conexões entre o sujeito e a sua sociedade, unindo os iguais e distinguindo-o dos 

diferentes. Essa identidade é fruto do contexto social e está em constante construção, e reafirma no 

sujeito a força em lutar pela coletividade e o comprometimento com o espaço que vive. A identidade 

funciona como uma síntese da cultura do grupo e, por ser flexível, permite que o sujeito possa adaptar-

se a diversas situações. Por isso, se fala de um processo de identificação, por ser uma construção 

dinâmica da realidade que liga o sujeito a determinada cultura. 

A identidade por vezes é questionada, e não é imutável. Pode alterar-se segundo as 

necessidades que vão surgindo com as novidades que chegam aos indivíduos, sendo adaptada, 

recriada, mantida em certos aspectos, segundo o que exigem as novas configurações econômicas, 

políticas e socioculturais. A identidade pode resistir ao tempo, mas recebe constantemente a carga de 

novas motivações que chegam ao sujeito. O espaço habitado e vivido pelo sujeito sempre esteve 

intimamente ligado com a formação da sua identidade cultural. Os moradores do distrito de Guaragi 

tem sua identidade alterada pelo contato com o modo de vida urbano, cada vez mais intenso, todavia, 

preservam as características do modo de vida rural no seu cotidiano e tentam preservá-lo para as 

novas gerações. 

A condição técnica-informacional de um local influencia na formação da identidade cultural 

dos indivíduos e também na representatividade que um local apresenta. Espaços com maior arcabouço 

técnico-científico têm maior poder. Por essa maneira de interpretação, a cidade é o espaço que 

concentra em aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e simbólicos com maior densidade, 

apresentando-se com certa hegemonia. Contudo, o dinamismo social e econômico traz novas formas 

de configuração territorial. No caso de Guaragi, a falta de representatividade econômica do local para o 

munícipio ainda resulta em pouca representatividade política e a falta de estrutura comercial e de 

prestação de serviços básicos, como os de saúde, no distrito faz com que as pessoas busquem os 

centros urbanos próximos para atender essas necessidades de aquisição de bens de consumo e 

serviços. 



 

 

Quando um grupo social vivencia um mesmo espaço desenvolve sentimento de 

responsabilidade pela preservação e melhoria desse espaço, que guarda a memória coletiva desse 

grupo. Nele estão as memórias familiares, comunitárias e individuais não sendo possível compreender 

a configuração atual de um espaço, sem reconhecer seu passado. Para os moradores de Guaragi, o 

passado fortemente ligado ao modo de vida rural é retratado com saudosismo e as histórias são 

transmitida aos jovens que também apresentam vínculos de afetividade com o local, pois expressam 

que não gostariam de mudar para centros urbanos, já que preferem o modo de vida tranquilo do 

campo. 

Os vínculos afetivos que o indivíduo desenvolve sobre um espaço também pode ser 

analisado com base no conceito geográfico de lugar, que ajuda a compreender as relações mais 

subjetivas do indivíduo com o seu espaço de vida. Segundo Santos (2006), no lugar se estabelecem 

feixes de relações com o espaço e com os sujeitos e por isso o lugar é espaço de lembrança, de 

experiências já vivenciadas, de saudosismos.  

O lugar é vivido no tempo presente, mas marcado pelo passado; preservado nas formas 

existentes e pela cultura com base no passado, mas vivida no presente das pessoas e do local, 

modificando-se, mas sempre mantendo um núcleo que estrutura os valores enraizados no modo de 

vida dos indivíduos. Os moradores de Guaragi apresentam fortes vínculos de ligação com o lugar, com 

as formas da paisagem, com os outros moradores e com as lembranças vividas nesses espaços. 

Dessa forma as lembranças dos sujeitos se relacionam e determinam as características e o 

funcionamento do lugar. Segundo Tuan (1983) nos espaços vividos, os lugares de experiências boas e 

memórias felizes e onde são desenvolvidos laços de apego e pertencimento, ocorre o que o autor 

chama de topofilia. Já aqueles onde a memória do sujeito remete apenas a momentos não agradáveis 

ocorre a topofobia.  

Os moradores de Guaragi falam da importância em preservar hábitos, costumes, paisagens e 

locais que remetem a sua forma de vida. Muitos descrevem locais como igrejas e clubes e 

comportamentos das pessoas com saudosismo apontando de maneira negativa muitas transformações 

ocorridas. As imagens e experiências vividas no passado são narradas com mais alegria, frente às 

transformações que ocorreram com a aproximação do modo de vida urbano. As experiências vividas no 

modo de vida rural, sem o contato intenso com o urbano criou significados e símbolos, tornando-se 

representativos para a memória desses indivíduos, tornando-se um patrimônio. 

Para Föetsch (2010) os espaços vividos vão sendo carregados de significações individuais e 

coletivas formadas no cotidiano. Nos espaços vividos, cada indivíduo torna-se ator social e o lugar 

forma-se por imagens e signos. Os laços criados no espaço, palco das experiências do sujeito, também 



 

 

estão ligados à natureza histórica do local, onde a paisagem apresenta elementos do passado e da 

atualidade, mostrando os diversos contextos sociais onde ela foi formada e está carregada de 

significância. Nessa mesma perspectiva, entende-se que a paisagem aparece como forma que contém 

a identidade, sendo fruto do processo social, impregnada de conflitos e relações sociais – e que tem 

seus significados modificados por esses conflitos.  

É no lugar que os indivíduos tecem suas relações mais subjetivas, e é onde as suas 

peculiaridades ficam mais evidenciadas, pois é construído no cotidiano, no que já foi vivido. O 

sentimento de afeto com o lugar que vivem é intenso para os moradores do campo, pois estrutura sua 

identificação com as manifestações realizadas, com os demais indivíduos e com tudo aquilo que dá ao 

sujeito um sentimento de pertencimento àquele espaço: 

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas firmas e instituições – 
cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque cada qual exerce uma ação 
própria, a vida social se individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a 
política se territorializa com o confronto entre organização e espontaneidade. (SANTOS, 
2006, p. 218). 

A identificação dos indivíduos com o rural, com o campo, pressupõe ligação com a história do 

local, dando ao lugar significações especiais, e às pessoas, um sentimento de pertencimento a esse 

espaço e compromisso com sua manutenção e melhoria. Isso pode ser percebido na fala dos 

moradores de Guaragi, que quando indagados se pretendem se mudar para a cidade respondem que 

não, pois preferem o modo de vida tranquilo do campo. O sentimento de identidade, de pertencimento 

ao lugar molda as relações sociais, estrutura os significados, os valores, à história, a cultura, bem 

como, a reprodução do modo de vida rural no distrito. 

Para o indivíduo que vive no distrito a sua comunidade é o lugar onde se sente valorizado. 

Por meio da vivência e das relações de subjetividade que tece com os outros moradores, constrói sua 

identidade e cultura, e faz parte da construção da história desse local, e também, por vezes tem a 

história de sua família ligada ao local. O espaço rural habitado por esse grupo é assim lugar de 

construção de uma cultura e identidade singular, formado pelas diversas experiências individuais dos 

sujeitos. 

A identidade do sujeito que vive no campo passa pelo processo de fragmentação resultante 

da integração dinâmica com o modo de vida urbano. Segundo Hall (2006) esse processo será cada vez 

mais intenso já que a globalização atinge praticamente todos os lugares levando uma gama de novas 

posições de identificação, novos grupos unidos por uma identidade comum e diferente da identidade 

dominante.  



 

 

Para Hall (2006) no atual momento histórico a identidade está suspensa, não tem mais bases 

fixas em um lugar ou momento, mas transita na história e no espaço. Isso é perceptível quando se 

analisa a integração entre o rural e o urbano, onde traços culturais e elementos da identidade são 

partilhados entre os sujeitos desses espaços e o morador do campo passa por um processo de 

confronto de valores e reestruturação da identidade. 

Segundo Warnier (2000) a ordem da globalização chega a cada indivíduo e o lugar pode 

reagir jogando luzes na tradição local, incentivando a manutenção da cultura num movimento dialético 

entre o global e o local. Contudo, esse processo de difusão de traços culturais urbanos sobre o rural 

não caracteriza a homogeneização cultural, mas sim um processo de aculturação, já que muitos traços 

culturais relativos ao modo de vida e construídos com base nas experiências vividas no dia-a-dia do 

campo são preservados, como é possível ver no modo de vida dos moradores de Guaragi, que 

preservam em seu cotidiano o modo de vida considerado por eles como tipicamente rural.  

 

O PATRIMÔNIO CULTURAL  

 

A preservação do passado na forma de patrimônios materiais e imateriais é uma forma de 

preservar a história de um povo. Assim, o patrimônio histórico e cultural é utilizado para afirmação da 

identidade de um grupo social, reforçando seus vínculos com o seu território. Hall (2006) diz que a 

ligação do sujeito com o passado se dá pela manutenção do patrimônio cultural. Sobretudo nas últimas 

décadas, ao mesmo tempo em que se busca o desenvolvimento, a sociedade, busca também a 

preservação do passado, através da manutenção da memória social.  

O patrimônio cultural tange não apenas as obras edificadas e artísticas, mas também o modo 

de vida, as simbologias, hábitos e crenças, torna possível a conservação da memória de um grupo. 

Todavia, a escolha do que será preservado ou esquecido é feita num jogo de poderes políticos, 

econômicos e ideológicos e alguns patrimônios recebem maior atenção em detrimento de outros. 

 Esse processo se torna mais complexo quando se discute os patrimônios culturais urbanos e 

rurais, pois existe, neste caso, forte desequilíbrio a favor do primeiro (já que a cidade agrupa aspectos 

econômicos, sociais, políticos, culturais e simbólicos com maior densidade) no número de estudos e 

nas ações institucionais.  

Dessa forma, não é preservado o contexto geral da narrativa social, pois esse patrimônio é 

apenas um fragmento da história, que simboliza somente o que um segmento da sociedade viveu. Mas 

o patrimônio cultural rural existe e contem a maior parte da história do país, que sempre desempenhou 



 

 

a função de produtor rural e também por representar a cultura dos moradores do campo, nos seus 

hábitos, na paisagem natural e no espaço construído.  

A globalização é o principal processo que ocasiona rápidas mudanças que resultam no 

desaparecimento das bases que estruturavam a identidade dos sujeitos. Contudo, ao mesmo tempo 

em que se busca o desenvolvimento, a sociedade, em algum sentido, busca também a preservação do 

passado, através da manutenção da memória social, de alguns hábitos, costumes e tradições, da 

preservação de monumentos e símbolos importantes. 

O movimento pela preservação do patrimônio cultural, que reflete características singulares 

de um povo bem como sua identidade, foi iniciado nos países industrializados da Europa, no século 

XIX, temendo-se que os símbolos e significados construídos no passado e que estruturam o presente 

se perdessem frente o avanço da industrialização. No Brasil, esse processo foi mais tardio, iniciando-se 

apenas meio século após a proclamação da República. Em 1937, foi criado o IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional), e desde então órgãos governamentais são responsáveis pelos 

patrimônios históricos culturais nacionais. (TIRAPELI, 2012). 

A escolha do que será considerado como patrimônio histórico e cultural de um grupo é em 

muitos casos realizada por técnicos ou instrumentos governamentais, não considerando a opinião da 

população, mesmo que essa seja fundamental, pois a importância do patrimônio é constituída do 

sentido e valor simbólico e da representatividade desse patrimônio na vida de uma sociedade.  

A preservação do patrimônio deveria ser um processo subjetivo e resultado de construção 

social. Assim, o patrimônio cultural deveria valorizar a diversidade das memórias, dos hábitos, das 

tradições, dos bens materiais das diversas classes e grupos sociais, legitimando dessa maneira, o 

direito garantido na Constituição de 1988, da manutenção da história e da vida de uma sociedade em 

sua plenitude. 

Foi com a criação da modalidade de turismo rural e turismo cultural, a cerca de duas 

décadas, que o conceito de patrimônio cultural rural começou a ser pensado e valorizado, tornando-se 

interessante para diversas escalas de poder, pautadas, sobretudo, em interesses financeiros. 

Transformado em espaço de consumo, o campo é buscado pelos turistas que, sobretudo, almejam 

vivenciar a tranquilidade e o modo de vida do cotidiano rural. Esses elementos estão integrados a 

paisagem rural, que cria no sujeito o sentimento de bucolismo.  

A paisagem pode ser um produto vendável ou valorada subjetivamente a partir das vivências 

e da cultura de um grupo local. Na paisagem do campo encontra-se a construção física e simbólica 

mais representativa do espaço rural. 



 

 

A paisagem entendida como uma construção histórica do espaço que mantém em si de forma 

harmoniosa ou conflitante elementos de diversos tempos, liga o passado e o presente e torna-se 

receptáculo do patrimônio cultural de uma sociedade registrando a memória social, elo que liga o 

sujeito a seu grupo, e lhe dá a possibilidade de estruturar e manter sua identidade cultural. 

Para Tuan (1983) as análises dos significados simbólicos das ações dos homens sobre o 

espaço vivido tem grande importância, pois orienta, para a forma como o homem se relaciona com o 

espaço que ocupa. Tuan defende a utilização da fenomenologia, que na geografia humanista, faz 

análises de como o mundo é percebido pelo sujeito, aproximando essa forma de apreensão do 

conceito de cultura. 

A escolha do que é patrimônio e, por conseguinte, do que será preservado para representar a 

memória e a história de determinada sociedade, geralmente provém de uma disputa de poderes entre 

diversos agentes sociais, dentre os quais estão às sociedades organizadas por meio de associações 

de diversas naturezas, instituições de ensino como as universidades, ONG’s, mas, sobretudo do poder 

do capital, nas instituições privadas da elite com interesses em lucros e o Estado.  

Dessa maneira, entende-se que o patrimônio histórico cultural, permeia três dimensões: a 

econômica, quando é envolvido o sentido de valoração desse patrimônio, voltando-se para fins 

lucrativos; a política, já que a escolha do que será lembrado é feita num jogo político; e a simbólica, 

voltada para a representação e o significado de um patrimônio para o povo. Por essas três dimensões, 

apenas reafirma-se que a escolha do patrimônio seja feita pela estética ou pelo poder político do 

território em que se encontra. Porém, entende-se que o patrimônio histórico e cultural de um grupo 

deveria ser aquilo que é significativo para essa sociedade e, portanto, deveria ser eleito pela escolha 

popular do grupo, garantindo que esse patrimônio tenha um acervo diversificado com o qual a 

população se identifique.  

Assim, para a manutenção dos traços e fragmentos de memória, a preservação do patrimônio 

cultural recebeu grande consideração nas últimas décadas. A preservação está assim, ligada à história 

individual e coletiva dos grupos sociais que ocupam um espaço, ligada a identidade com esses 

espaços, com a manutenção da tradição e dos costumes. Faz referência às pessoas, às suas origens e 

histórias. (PORTUGUEZ, 2004). 

 O elo que liga os acontecimentos passados ao presente é a memória. Ela perdura nos 

lugares e nas situações vividas, está em constante evolução, pode ser repetida pelos grupos sociais à 

medida que o tempo passa, mas está presa ao espaço e aos acontecimentos. Quando vinculada a 

identidade, a memória torna-se instrumento de poder e garante o acesso à cidadania e a preservação 

de uma cultura.  



 

 

Cada sociedade cria formas sociais e normas; constroem conjuntos de símbolos e signos que 

influenciam na construção do espaço que vive, como é o caso do modo de vida rural. Esse espaço é o 

reflexo do acumulo gradativo de formas e símbolos, materiais e sentimentais, que contracenam de 

forma harmônica ou não, a configuração espacial contemporânea, estabelecida no decorrer do tempo.  

O espaço é transformado pela sociedade e adaptado a ela. Caracterizado segundo o grupo 

que o apropriou, o espaço é lugar de memória, que possui em si significações: 

O lugar de memória é aquilo que se permite ser diferente ou complementar à história. Possui 
uma representatividade própria, identidade única. É fechado em si mesmo, mas aberto às 
descobertas de suas significações. É dialético, especialmente com as memórias individuais – 
o lugar tem um sentido das coisas que, muitas vezes, só é inteligível para os membros do 
grupo diretamente relacionados a ele. É desta forma que um lugar de memória, ao 
apresentar uma memória coletiva, pode confirmar ou reajustar uma memória individual, sem 
que, necessariamente, seja este um processo irrepreensível e inquestionável, apesar de 
legítimo. Assim, se os lugares de memória necessitam de intenção para a sua existência, 
então eles não existem por si mesmos, da mesma forma que não podem ser considerados 
como resultado de um processo espontâneo. (MONASTIRSKY, 2009, p. 329). 

 Assim, o espaço rural também é lugar de memória, pois a sua paisagem constitui-se de uma 

série de elementos materiais e simbólicos que garantem a manutenção da identidade dos sujeitos. 

Segundo Mazuel (2000) o patrimônio cultural rural comportaria além dos recursos naturais, antigas 

práticas agrícolas, os conhecimentos locais e o estilo de vida próprio do campo.  

A fenomenologia é um método de pesquisa usado como forma de valorizar o que o sujeito 

pesquisado vivencia, do sentido que existe no espaço circundante ao que ocupa, buscando reconhecer 

quais são os significados que estruturam sua identidade, seus hábitos cotidianos. Dessa forma, o 

caminho para abranger o espaço vivido pelo indivíduo é o da compreensão da sua subjetividade.  

As ciências sociais ainda apresentam muitas restrições quanto ao uso da subjetividade como 

forma de compreensão da realidade. Todavia, esse é um método interessante para responder muitas 

questões ligadas as relações que os sujeitos estabelecem com o espaço e, nesse caso, entender o que 

é considerado patrimônio por um grupo, pois a fenomenologia remete a compreender os elementos que 

dão sentido à vida do ser humano com base na experiência do sujeito e na relação com o seu espaço 

de vivência: 

Não deixa de ser estranho, para não dizer irônico, que as ciências sociais se restrinjam a 
horizontes limitados da vida social, abandonando necessidades humanas tão profundas 
como: felicidade, democracia, identidade cultural, prática cotidiana, cidadania...  Tomam 
necessidades materiais, por serem geralmente mais imediatas, como mais importantes. A 
rigor, nenhuma necessidade humana pode ser taxada de mais ou de menos importante, se 
aceitarmos o homem como totalidade, e não como arranjo de pedaços. (DEMO, 1989, p. 26) 



 

 

Sobre o patrimônio, geralmente são feitas práticas e pensamentos uniescalares e unifocais, o 

que privilegia a escolha e manutenção de parte dos elementos simbólicos, onde a parte privilegiada 

ainda continua sendo os patrimônios históricos e culturais urbanos. Quando há uma visão multiescalar 

e dialética, se compreende a importância do patrimônio cultural pela compreensão de sua formação 

histórico-espacial, porque a sociedade produz no seu imaginário as representações simbólicas do 

espaço que vive e dessa forma pode-se afirmar que todo o grupo social produz memórias dignas de 

serem preservadas, pois refletem a vida e a cultura desse grupo. 

Isso pode ser percebido quando os moradores do distrito de Guaragi retratam o que para 

eles, com base em suas vivências e experiências diárias, é o modo de vida rural, e quais são os 

conjuntos de elementos que estão tão presentes em seus cotidianos que tem uma significação singular 

e podem ser tratados como patrimônios de sua cultura, por representarem o seu modo de viver, a sua 

memória e sua identidade. 

O levantamento realizado que procura identificar e valorizar a subjetividade dos sujeitos que 

vivem no campo, o espaço vivido por eles, suas experiências nesse espaço com novas configurações, 

pode denotar quais são os elementos simbólicos mais representativos, constituídos nas vivências, e 

que melhor representam esses traços identitários. 

O levantamento do patrimônio cultural rural através da vivência dos sujeitos esclarece quais 

são as representações que expressam o espaço vivido dos moradores do campo, nesse caso, o distrito 

de Guaragi, revelando que os elementos mais representativos são aqueles que fazem parte da 

experiência que as pessoas possuem com o seu espaço, e permanecem mesmo com as modificações 

trazidas pela integração com o modo de vida urbano. Esses elementos tanto estão presentes nos 

hábitos diários desses moradores no tempo presente, quanto nos elementos da memória social desse 

grupo específico. (PRETTO; MONASTIRSKY, 2012). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no que foi apresentado, percebeu-se que a identidade rural dos sujeitos não está 

baseada apenas na relação de produção agropecuária, mas também na amalgama de traços culturais 

referentes ao vínculo dos habitantes com a paisagem rural, com a terra, às relações de amizade e 

confiança com os demais membros da comunidade e que denota a memória social desse grupo numa 

história conjunta.  



 

 

A preservação das características rurais permite ao indivíduo que ocupa o campo o 

reconhecimento de sua participação efetiva na vida da sociedade. Através da preservação das 

memórias coletivas e individuais, o modo de vida rural e o campo podem se tornar espaço de produção 

econômica através do turismo rural como foi visto no distrito, pois os moradores são empregados nas 

casas de veraneio. Todavia, torna-se importante o reconhecimento desse patrimônio e a sua 

valorização pelas diversas escalas de poder, para que seja conhecido, preservado e respeitado. 

A intensificação e a dinamização na relação entre o campo e a cidade podem resultar em 

alterações na estrutura da identidade do sujeito rural. Novos bens de consumo e serviços que 

representam simbolicamente o espaço urbano chegam ao campo, causando a reestruturação dos 

hábitos e da vivência dos sujeitos, porém, apesar de que o espaço urbano exerça um encantamento 

sobre os moradores do rural, existem elementos simbólicos característicos do espaço rural que são 

mantidos não apenas na memória como também no cotidiano dos moradores do campo.  

Quanto maior a carga simbólica e o sentimento de pertencimento que um patrimônio 

proporciona aos indivíduos, maior é o valor sentimental atribuído a ele – daí a importância em levantar 

os patrimônios a serem preservados a partir da experiência e vivência dos sujeitos e não simplesmente 

pela sua estética, ou pela representatividade econômica e política, o que prioriza a seleção parcial do 

que será lembrado. 

Como o espaço reflete a sociedade que o ocupa, as formas edificadas garantem que seja 

mantida a constância temporal e, a subjetividade da sociedade nas dinâmicas que se estabelecem 

pelas diversas mudanças ocorridas nos mais variados âmbitos – econômico, político, cultural – ocorre 

pelas novas necessidades e valores que refletem na forma de apropriação do espaço. O que bem 

representa esse espaço de produção e reprodução da cultura do campo é a paisagem, construída na 

relação subjetiva e objetiva do sujeito com o seu entorno.  

No rural, existe uma riqueza que trata das relações sociais específicas desse espaço e da 

relação do indivíduo com o espaço. Mesmo que com o processo de globalização, o campo seja 

invadido por uma carga de elementos simbólicos característicos do espaço urbano, suas 

especificidades são preservadas junto à memória coletiva e individual, e pela manutenção e 

preservação de um conjunto de significados peculiares a esse espaço.  

Os moradores do distrito mantem laços de identificação com o modo de vida rural. Os 

elementos simbólicos representativos da vida urbana que chegam ao campo são incorporados, 

rejeitados ou readaptados ao modo de vida, pois como cidadãos ativos, os moradores do campo têm 

direito ao acesso a bens que lhes tragam melhorias na qualidade de vida, no entanto, preservam as 



 

 

características bucólicas que são expressas nos hábitos, costumes, cotidiano, relações sociais e nas 

formas de apropriação do espaço. 

Com base no que se percebeu nos moradores do distrito de Guaragi, entende-se que os 

elementos escolhidos para representar a história dos sujeitos que vivem no campo são aqueles 

reconhecidos e apontados pelos sujeitos que o vivenciam nas suas experiências cotidianas, e que pela 

sua importância são preservados mesmo com as mudanças que ocorrem na configuração do espaço 

rural. Esses patrimônios históricos e culturais devem refletir a memória social e a identidade desse 

grupo, pois só é mantida a memória que não se quer perder.  
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