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RESUMO 

 

Trata-se de pesquisa sobre a avaliação da produção científica dos programas de pós-graduação em 

geografia do Brasil, por meio de análise de teses e dissertações de mestrado que versam sobre a 

temática do patrimônio cultural e da refuncionalização turística de centros históricos urbanos entre 

os anos de 1998 a 2010. Com o objetivo de realizar o mapeamento das temáticas que versam sobre 

a refuncionalização turística de centros históricos urbanos e o  patrimônio  cultural, de modo a 

contribuir com uma abordagem .geográfica do patrimônio cultural. Aborda a construção do 

conhecimento científico geográfico empregando uma metodologia própria de análise e interpretação, 

buscando revelar as ferramentas metodológicas utilizadas pela geografia brasileira ao investigar as 

relações entre patrimônio cultural, a refuncionalização  turística de centros históricos urbanos. A 

Geografia, mesmo com as importantes contribuições da Geografia Cultural, não ofereceu 

metodologias de pesquisa que dessem conta, ao mesmo tempo, das produções culturais e 

simbólicas dos sítios históricos. Porém, recentemente, com os enfoques mais interpretativos do que 

morfológicos a Nova Geografia Cultural possibilitaram a renovação dos estudos das cidades, das 

paisagens e dos lugares em relação à produção simbólica da cultura. E mesmo que o interesse da 

Geografia pelo patrimônio cultural seja recente, este tem se apresentado em inúmeras de suas 

áreas de investigação, quer seja da geografia urbana, do planejamento territorial, da geografia 

cultural, da temática ambiental, das técnicas de georeferenciamento, entre outras. Na atualidade, 

presenciamos a uma tendência de recuperação de centros históricos para finalidade turística em 

todas as partes do mundo numa tentativa de serem inseridos no mercado global, onde  os lugares  

inserem suas singularidades locais (bens culturais, materiais, imateriais ou naturais) no mercado de 

consumo cultural e turístico, criando novas dinâmicas  de produção sócioespacial. A pesquisa tem 
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caráter  exploratório, descritivo, Seu principal instrumento de pesquisa será o site  da Capes, que 

hospeda todos os trabalhos de mestrado e doutorado defendidos  nos programas de pós graduação 

em geografia  do Brasil, no período compreendido da pesquisa: 1998 a 2010 e nos sites  dos 

respectivos programas de pós graduação. É a partir da produção social do espaço que encontramos 

os processos sócioespaciais que irão atrair o interesse das pesquisas geográficas e, desta forma, 

este trabalho de pesquisa pretenderá colaborar para compreender como a produção da geografia 

brasileira tem se debruçado sobre estas temáticas.  

Palavras-chave: Geografia, Turismo, Refuncionalização de Centros urbanos históricos, Patrimônio 

Cultural.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A proposta  deste trabalho de pesquisa é analisar as contribuições dos autores de  dissertações de 

mestrado e teses de doutorado nos programas de pós graduação em geografia brasileiros 

credenciados pela CAPES, defendidas entre o período de 1998 a 2010,  com objetivo de realizar o 

mapeamento  das temáticas que versam sobre a refuncionalização turística de centros históricos 

urbanos e o  patrimônio  cultural, de modo a contribuir com uma abordagem geográfica do 

patrimônio cultural. 

A Geografia, com a contribuição da Geografia Cultural, buscou oferecer metodologias de pesquisa 

que dessem conta, ao mesmo tempo, dos artefatos culturais, da produção simbólica dos sítios 

históricos e do espaço de suas representações. Entretanto, foi à partir da década de 1970, com o 

advento da Nova Geografia Cultural,   que as pesquisas na área começavam a tratar o caráter mais 

interpretativo do que morfológicos da  paisagem e possibilitaram a renovação dos estudos das 

cidades, das paisagens e dos lugares em relação à produção simbólica da cultura (Cosgrove & 

Jackson, 2000; Côrrea, 2003; Duncan, 2004). Embora o interesse da Geografia pelo patrimônio 

cultural seja bastante recente, este tem sido abordado em diversas áreas de investigação, quer seja 

na geografia urbana, no planejamento territorial, na geografia cultural, na temática ambiental, nas 

técnicas de georeferenciamento, entre outras. 

 Outras áreas como história, artes e arquitetura já estudam o tema há algum tempo, na geografia 

brasileira tais estudos começaram, majoritariamente, a partir da década de 1990. A relação da 

geografia com o patrimônio cultural pode ser bastante intensa, pois: “O patrimônio cultural, quer seja 



natural, material ou imaterial, possui uma expressão espacial significativa e constituinte da própria 

identidade cultural - a sua inerente territorialidade” (PAES, 2009, p.162). Os centros históricos, por 

exemplo, são patrimônios historicamente constituídos e não apenas as materialidades desse 

processo. São rugosidades, segundo a concepção de Santos (1996), que contém também as 

relações sociais que ocorrem no espaço na atualidade, e tanto podem cooperar como conflitar com 

as edificações modernas e com os interesses sociais, políticos e financeiros.   

“Atualmente assistimos a uma tendência de recuperação de centros históricos em todas as partes do 

mundo, para serem inseridos no mercado global”( Paes, 2009 p.22 ). Isso porque essa recuperação 

envolve interesses comerciais, são áreas que se tornaram pólos de atração turística gerando renda 

aos investidores locais. Mas esse processo também tem gerado muitos conflitos em relação às 

populações locais, sobretudo nos países mais pobres ou menos desenvolvidos.” Embora essa 

recuperação receba diversos nomes, tais como gentrificação, enobrecimento, requalificação, 

revitalização, reabilitação, entre outros, entendemos que, pensando geograficamente, a concepção 

mais adequada seja a de refuncionalização, tendo em vista que esta está presente em todas as 

intervenções citadas, relativas aos centros históricos “ (LUCHIARI, 2005, p. 103).   

Este movimento obedece à uma lógica da economia política das cidades, e envolve a apropriação  

da cultura pelo consumo atendendo a economia global, onde  os lugares inserem suas 

singularidades locais (bens culturais, materiais, imateriais ou naturais) no mercado de consumo 

cultural e turístico, criando novas dinâmicas  de produção sócioespacial. 

É a partir da produção social do espaço que encontramos os processos sócioespaciais que irão 

atrair o interesse das pesquisas geográficas e, desta forma, o que nos inquieta aqui é entender 

como a produção da geografia brasileira tem se debruçado sobre estas temáticas. 

Nos estudos sobre o patrimônio cultural, muitos fatores entram em cena, pois este representa todos 

e quaisquer tipos de patrimônio que “já foram elaborados, valorizados e apropriados pela 

sociedade.” (PAES-LUCHIARI, 2005, p. 04), processo que se dá de forma seletiva, política e de 

acordo com cada período histórico e cultura. O patrimônio histórico cultural, mais estudado no 

campo das Artes, da Arquitetura, da História e da Arqueologia, pouco foi pesquisado na geografia 

brasileira, o que já justifica a importância deste mapeamento, pois os sítios históricos, por exemplo, 

que constituem patrimônios representativos da história urbana na formação das cidades, 

configuram-se como objeto importante da abordagem geográfica. 



Um recente levantamento mapeou teses de doutorado e dissertações de mestrados em Programas 

de Pós-Graduação em Geografia brasileiros, reconhecidos pela Capes no período de 1998 a 20082.  

Nesta pesquisa buscou-se realizar um mapeamento inicial e uma classificação das publicações 

levantadas, a partir de um levantamento sistemático de todas as teses e dissertações, de modo a 

subsidiar a identificação das principais metodologias de pesquisa empregadas nos estudos 

geográficos sobre a refuncionalização de centros históricos, assim como a reflexão geográfica 

teórica e conceitual  abordadas. 

Identificou-se todos os programas reconhecidos, que na ocasião totalizavam 39, que envolviam a 

Geografia Humana, com conceitos que variavam entre 3 e 7, sendo que todos possuíam  mestrado e 

16 deles incluíam doutorado. Dentro do próprio site da Capes (www.capes.gov.br)  encontrava-se 

disponível o “Caderno de Indicadores” de cada Programa, onde foram encontradas as teses e as 

dissertações publicadas até o ano de 2008. Para sua classificação inicial, elencou-se três (3) temas 

estruturadores: as teses e dissertações que tratam de cultura em geral; as que tratam de patrimônio 

cultural e as que tratam de estudos históricos de áreas centrais. 

Assim, este estudo preliminar selecionou, de um  universo de 4.329 trabalhos encontrados, 247 

teses e dissertações de mestrado sobre cultura geral, 61 trabalhos que  abordavam  a temática 

patrimônio cultural e 36 cuja abordagem tratavam de estudos históricos de áreas centrais. Destes 

trabalhos, foram selecionados 50 que tratavam  diretamente de centros históricos com abordagem 

sobre o patrimônio cultural e da utilização da cultura para apropriação e produção capitalista do 

espaço. Desses 50 trabalhos foram selecionados alguns, de maneira amostral, para serem 

analisados com maior profundidade de modo a interpretar as questões teóricas e operacionais mais 

pertinentes à produção da pesquisa geográfica sobre a valorização do patrimônio cultural em centros 

históricos.  

Como resultado preliminar, pôde-se conhecer, nesta amostragem quais metodologias, recortes 

abordados e categorias  foram  utilizados. Um dos resultados importantes da pesquisa mostrou que 

o tema tem se tornado objeto de estudo na geografia mais intensamente  nos últimos anos, devido 

ao aumento de programas de pós-graduação em geografia e suas  conseqüentes defesas e também 

a uma maior centralidade dos temas relativos à cultura nas pesquisas geográficas. 
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A proposta deste trabalho é, além de realizar uma nova conferência deste levantamento, atualizá-lo 

até o ano de 2010, é analisar todos aqueles cujo objeto de estudo tratam diretamente de centros 

históricos com abordagem sobre o patrimônio cultural e da utilização da cultura para apropriação e 

produção capitalista do espaço pela atividade turística. 

Desta forma, buscar-se-á aprofundar as reflexões acerca das diferentes estratégias de valorização, 

representação, apropriação e uso dos bens patrimoniais das áreas centrais urbanas, hoje em 

processo de refuncionalização3, nos possibilitará compreender de que modo o patrimônio histórico 

foi incorporado à esfera do consumo cultural, agregando valor econômico e/ou turístico às paisagens 

urbanas e aos lugares-símbolo de pertencimento de identidades territoriais, contribuindo na 

identificação de políticas públicas de planejamento territorial.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Tendo em vista que os bens patrimoniais pertencem à cultura, e que o uso do solo, o zoneamento, a 

disputa pela apropriação se dá pelo planejamento territorial e pelas estratégias espaciais do 

mercado, é de fundamental importância compreender valorização contemporânea de inúmeras 

áreas centrais de cidades brasileiras, com sítios históricos urbanos preservados. Estes sítios, que 

constituem patrimônios representativos da história urbana na formação das cidades, configuram-se 

como objeto importante da abordagem geográfica (PAES, 2009).  

A importância cada vez maior do capital nas políticas públicas das cidades, como afirmou Arantes 

(2000, p. 15), o “reencontro glamouroso entre Cultura (urbana ou não) e Capital”, torna a 

investigação desta temática bastante pertinente e urgente para a Geografia.  

É importante também a identificação das principais referências teóricas e metodológicas da 

abordagem geográfica sobre o tema, de modo a subsidiar a reflexão contemporânea e mesmo os 

processos de intervenção no território.  

O interesse pela investigação científica nas temáticas que versam sobre o patrimônio cultural, a 

refuncionalização turística de centros urbanos tem crescido na geografia à medida que se fomentam 
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políticas públicas para o turismo e para o consumo cultural; a cultura ganha maior expressão para as 

políticas públicas e para a economia no período contemporâneo.    

Assim, as teses e dissertações de mestrado investigadas poderão contribuir para um melhor 

conhecimento da área na geografia, de modo a contribuir com uma abordagem geográfica do 

patrimônio cultural.  

A investigação de questões que envolvam o espaço, o lugar, o patrimônio cultural, a 

refuncionalização de centros urbanos e o turismo, são temáticas de crescente interesse de pesquisa 

na geografia. 

 Não é exclusividade da geografia o estudo destas temáticas.  Outras disciplinas, tais como: a 

história, a sociologia, a antropologia, a economia, também têm interesse investigativo nas temáticas 

sobre o patrimônio cultural, sobre o turismo e a refuncionalização de centro urbanos, entretanto cada 

uma propõe o seu olhar particular.  Santos avaliza tal argumento e explica: 

Os mesmos objetos podem dialogar com as mais diversas disciplinas [...] A 

questão que se coloca é, pois, sobretudo, uma questão de método, isto é, 

da construção de um sistema intelectual que permita, analiticamente, 

abordar uma realidade, a partir de um ponto de vista. (1996, p.62). 

Compete à geografia o desafio de interpretar os fenômenos por meio de uma análise espacial que 

investigue as relações de espaço, as relações sociais e trazer novas reflexões sobre a 

espacialidade.  

Para Gomes a análise espacial traz novas perspectivas de entendimento destes fenômenos: 

(...) os princípios de coerência e lógica na dispersão das coisas sobre o 

espaço podem trazer à luz um novo ângulo para a compreensão de certas 

dinâmicas sociais e constituem a contribuição propriamente geográfica na 

analise dos fenômenos que habitualmente são estudados por áreas 

disciplinares vizinhas. (2002, p.8.). 

As categorias e os conceitos a serem abordadas neste trabalho, a partir da pesquisa em teses e 

dissertações da geografia brasileira são fundamentalmente: a cultura o espaço, o patrimônio cultural, 

a refuncionalização de centros urbanos e o turismo. As categorias espaciais da geografia: espaço, 



território, região, lugar e paisagem, certamente balizarão a interpretação das teses e dissertações 

pesquisadas.  

 Lefebvre (2006) define o espaço de significação social, com significados que coexistem 

simultaneamente ou não, agrupando ações e reações advindas da diversidade de conhecimentos e 

da relação ora de características de produção, ora de consumo. Ele entende que espaço é: 

“(...) é o que permite a ocorrência de novas ações, enquanto sugerindo 

algumas e proibindo outras. Entre estas ações, algumas servem de 

produção, outras de consumo. Espaço social implica uma grande 

diversidade de conhecimentos. (...)” (p.73, tradução nossa). 

  Lefebvre (2006) ainda argumenta que o espaço sempre incorpora um significado e que as práticas 

sociais ou culturais geralmente determinam o seu significado. Isto vale dizer que os espaços 

construídos a partir desta interação, que não se restringem somente a tangibilidade do bem material.  

As interações imateriais tais como histórias, músicas, expressões artísticas, gastronomia são 

exemplos que caracterizam importantes componentes para o nosso senso de identidade. Essas 

manifestações são muito perecíveis e passiveis de desaparecimento pelo desuso ou 

desaparecimento por falta de algum significado (FUNARI, 2001), ou até transformados, 

recarregando-se de elementos novos, sobrepostos pelos usuários do presente.  Portanto, a 

salvaguarda, a proteção deste elementos materiais e imateriais é defendida pelas mais diversas 

esferas de uma sociedade, porque representa o legado herdado, a sua própria memória.   

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, 

na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade 

de coerência de uma sociedade em sua reconstrução de si.  E é por isso a importância da 

construção de instrumentos de guarda e proteção, o estabelecimento de políticas públicas pode 

contribuir para a continuidade e preservação desta memória.  

 

TURISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL: algumas relações estabelecidas 

 



O turismo, na contemporaneidade, se configura como um processo sócio-econômico que ganhou 

maior expressividade a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e na atualidade entrou na 

modalidade de consumo cultural de dimensões globais e de massa. 

Knafou (2001) esclarece que o turismo tem a sua natureza e avaliação de difícil compreensão. Por 

vezes é superestimado, por outras subestimado, dependendo da origem e dos interesses de quem 

está avaliando. Subestimado porque utiliza se de equipamentos que não são de seu uso exclusivo 

(transporte, hospedagem, alimentação, entretenimento, etc); é sazonal, gerando mão de obra 

itinerante e porque os turistas são uma população em movimento difícil de ser contabilizada. 

Superestimado porque muitas vezes avalia-se pelo uso turístico dos instrumentos comuns como 

estradas, aviões, trens, hotéis, restaurantes, etc; pela falta de especificidade nas definições 

internacionais que incluem atividades que não são do turismo, como o ‘turismo de negócios’, que é 

um modo de uso, sob forma de lazer, de um aparelho essencialmente turístico.  

Uma das grandes discussões em relação ao turismo e o patrimônio cultural é a forma como sua 

proteção e preservação pode coexistir com a natureza, muitas vezes predatória, da atividade 

turística. Estudos sobre a refuncionalização dos centros históricos em cidades históricas para fins 

turísticos têm trazido à tona discussões conflituosas sobre o uso do patrimônio como símbolo de 

identidade a perpetuar e, ao mesmo tempo, ser atração turística (PAES, 2009). 

Como prática social, o turismo também recebe críticas pertinentes sobre o uso da cultura como 

consumo. Bertoncello (2009) argumenta que embora o turismo permita o desfrute do patrimônio por 

difundi-lo ou disponibiliza - lo para todos, é verdadeiro que o acesso é para uma parcela restrita da 

sociedade: àqueles que praticam o turismo, cuja condição sócio-econômica permite. Mas, assim 

mesmo não o invalida no que se refere à sua importância como estratégia de difusão e acesso ao 

patrimônio, porém, formaliza seu desfrute numa condição social desigual. Já Cifelli (2009) coloca 

que a questão do enobrecimento das áreas centrais para uso turístico exclui a diversidade de grupos 

sociais, privilegiando serviços e produtos a turistas à moradores destas localidades, caracterizando 

fortemente a exclusão social deste processo.  

Numa outra perspectiva, Choay (2001) revela o lado perverso e contraditório do que chama de 

indústria patrimonial, cujo disseminador é o turismo. Aponta que tal indústria já representa uma parte 

importante do orçamento destas localidades e, ao entregar-se a esta dinâmica de consumo cultural, 

cidades, regiões e países sobrevivem efetivamente desta renda. O consumo cultural, nesta 



perspectiva, tem dois lados perversos muito visíveis: a exclusão de populações locais ou não 

privilegiadas e com elas suas atividades tradicionais e a dependência do capital externo para a 

manutenção da sua economia e até mesmo de seu próprio patrimônio, como exemplifica: 

(...) Como poderá a República Tcheca resistir à demanda do fluxo de 

turistas que invadem Praga? Como poderá evitar vender uma parte de sua 

capital aos países e empresas, que, atualmente, são os únicos em 

condições de lhe permitir restaurar esse patrimônio com infra-estruturas 

degradadas, de tirar proveito deles, com todos os riscos de deterioração 

paralela e de frustração dos habitantes de Praga que a operação implica? 

(2001, p. 226). 

A intensificação do movimento da preservação, conservação e reconhecimento de bens culturais 

materiais e imateriais como patrimônio cultural, ou seja, sua patrimonização se dá quando cidades 

ou localidades turísticas buscam inserir-se no circuito turístico internacional, procuram estabelecer 

uma ‘marca’ para ser atrativa aos olhos do turista e diferenciar-se da sua concorrência.  Jeudy 

adverte que a excessiva busca da preservação do patrimônio cultural para fins turísticos induzem os 

mesmos para a perda do seu real significado, pendendo o ‘sentido de reflexibilidade': 

A significação contemporânea do conceito de patrimônio cultural vem de 

uma reduplicação museográfica do mundo. Para que exista patrimônio 

reconhecível, é preciso que ele possa ser gerado, que uma sociedade se 

veja o espelho de si mesma, que considere seus locais, seus objetos, seus 

monumentos reflexos inteligíveis de sua história, de sua cultura. (2005. P. 

19). 

Para o autor, há um grande risco, uma vez que o patrimônio ganha status de mercadoria, ele perde 

seu valor simbólico, daí a ocorrência de medidas com teor de fabricação, trazendo, por vezes, um 

caráter caricato, visando o consumo em detrimento de seus valores simbólicos. 

Assim sendo, os fenômenos aqui descritos trazem outras dinâmicas sócio-espaciais, produzem 

novas leituras e nos incita a compreender como interagem e transformam a produção do espaço 

geográfico. 



Esta pesquisa buscará trazer reflexões e contribuições acerca da construção do conhecimento sobre 

a temática patrimônio cultural, a refuncionalização de centros históricos e o turismo, na área da 

geografia no Brasil, a partir da análise das dissertações de mestrado e teses de doutorado.   

 

 

METODOLOGIA 

 

O material e os métodos utilizados para a realização desta pesquisa são voltados para a pesquisa 

exploratória, descritiva, de natureza quantitativa. Seus respectivos instrumentos de pesquisa são a 

busca no site da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior), 

www.Capes.gov.br, que hospeda todos os trabalhos de mestrado e doutorado defendidos nos 

programas de pós-graduação em geografia do Brasil, no período compreendido da pesquisa: 1998 a 

2010 e nos sites dos respectivos programas de pós-graduação.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Buscar–se–á, inicialmente, um levantamento quantitativo das temáticas patrimônio cultural, a 

refuncionalização de centros históricos e o turismo e a análise de correlação entre as temáticas 

pesquisadas, com o objetivo em conhecer a produção do conhecimento geográfico nesta área 

temática, de modo a subsidiar uma interpretação qualitativa da produção selecionada. 
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