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O real não é o estático, dado e absolutamente acabado. É devir e, 

portanto, possibilidade. 

Henri Lefebvre, “O Marxismo”. 
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RESUMO 

 

Em grandes linhas, podemos dizer que o patrimônio diz respeito ao modo como uma 

sociedade se apropria do passado. Na contemporaneidade, este tende a ser visto, através 

da sua utilização, como um recurso cultural, político e econômico. É, neste contexto, 

marcado pelo ímpeto em preservar as marcas do passado, com sentido e significado para 

diferentes comunidades, da escala local à mundial, que se desenvolve a presente 

investigação. Esta busca, precisamente, examinar as formas como o processo de 

patrimonialização tem contribuído para a produção do espaço e a sua apropriação pela 

população, conferindo-lhe um sentido de lugar. O desenvolvimento desta problemática 

realiza-se mediante um caso de estudo - a freguesia de Santa Maria de Belém, localizada 

na zona ocidental da cidade de Lisboa, dotada de um importante conjunto arquitetônico, 

intitulado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1983. Com o intuito 

de verificar como o fenômeno da patrimonialização se reflete nas apropriações de Belém, 

foi realizada uma investigação de cariz etnográfico, com recurso a métodos de pesquisa 

qualitativos. Neste sentido, a investigação apoia-se em entrevistas semi-estruturadas e em 

observação participante, suscetível de ilustrar as representações do lugar de Belém e a sua 

apropriação pela população residente na freguesia. Através da pesquisa realizada foi 

possível apreender os espaços mais significativos na vida de bairro dos entrevistados, que 

buscam manter os seus costumes e práticas tradicionais, ao mesmo tempo que novos 

hábitos e vivências são criados pelos processos de patrimonialização e turistificação do 

lugar.  

 

Palavras-chave: Belém; Patrimonialização; Apropriação Territorial; Sentido de Lugar. 
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ABSTRACT 

 

Broadly speaking, we may say that heritage relates to the way a society appropriates the 

past. In contemporary times, heritage has the propensity to be seen through its use as a 

cultural, political and economic resource. It is in this context, marked by the urge to 

preserve the marks of the past with meaning and significance for different communities, 

from the local to the global, that the present investigation is developed. This dissertation 

seeks to examine the ways in which the heritagization process contributes to the 

production of space and its appropriation by the population, giving it a sense of place. For 

the development of this work, the chosen area of study was the neighborhood of Santa 

Maria de Belém, located in the western region of the city of Lisbon-Portugal. Endowed 

with an important architectural ensemble entitled by UNESCO as World Cultural Heritage 

in 1983, the area comprises two significant monuments, the Monastery of Hieronymites 

and the Tower of Belém. In order to examine how the phenomenon of heritagization 

reflects itself in the appropriations of Belém, an ethnographic-oriented research was 

conducted, using qualitative research methods. In this sense, the research is based on 

semi-structured interviews and participant observation, likely to illustrate the 

representations of place in Belém and its appropriation by the local population. Through 

the survey, it was possible to identify the most significant spaces in the neighborhood life 

of respondents who seek to maintain their traditional customs and practices, while new 

habits and experiences have been created by the heritagization processes and the 

touristification of the place. 

 

Keywords: Belém; “Heritagization”; Territorial Appropriation; Sense of place. 
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Introdução 

 

Independente de ser celebrado ou repudiado, o passado é onipresente. As memórias, os 

artefatos, as edificações e os lugares, impregnam a experiência humana. Enquanto os 

traços pessoais imbuídos nestes elementos vão sucumbindo ao tempo, os aspectos 

coletivos dos mesmos mantêm-se infindáveis. Cada dia mais, os elementos do passado são 

deliberadamente chamados à memória. A contemporaneidade é marcada pela vontade e 

pelo ímpeto em preservar, sobretudo, devido ao rápido desenvolvimento e às vertiginosas 

mudanças que marcam as sociedades atuais e acabam por abalar seu legado cultural 

(Lowenthal, 1985). Atualmente, além do fato de contribuir para as identidades culturais e 

para o bem-estar social, o próprio ato de preservar se tornou um dos principais modos de 

apreciar o passado. É neste contexto, que o patrimônio cultural apresenta-se como o uso 

contemporâneo do passado, no qual o mesmo é construído e definido pelas circunstâncias 

atuais (Graham et al., 2000). 

 

O que já foi um passado diletante apresenta-se, atualmente, como uma interminável e 

implacável cruzada pelo patrimônio, fato que tem consequências imediatas na apropriação 

do território urbano. Somada à tendência pela adoção de uma abordagem padronizada 

sobre o patrimônio – patrimonialização – encontra-se neste entrelaçar, o tema central da 

presente dissertação de mestrado. É rigorosamente, nas articulações entre as apropriações 

do território urbano e o processo de patrimonialização, que o presente trabalho será 

compreendido. Nesse sentido, para a realização do estudo de caso da dissertação foi 

escolhida a Freguesia de Santa Maria de Belém-Lisboa, por ser uma área que possui um 

rico patrimônio arquitetônico e um grande fluxo de pessoas, que são atraídas por este 

patrimônio, o que leva a uma relação dialética de ressignificação territorial, paisagística e 

simbólica.  

 

É importante ressaltar que a escolha particular pelo tema decorre do grande interesse 

pessoal pela zona de Belém, fato motivado por uma experiência enriquecedora num 

projeto de educação patrimonial, realizado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) de Ouro Preto-BR, em 2009. Este aprendizado despertou o fascínio e a 

curiosidade pelo tema do patrimônio, o que resultou na realização do trabalho de 

conclusão de curso sobre a questão da utilização do patrimônio pelo turismo, em 2010.  
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Fundamentalmente delimitado como um lugar de memória, para o melhor conhecimento 

das características encontradas em Belém, realizou-se visitas exploratórias pela freguesia 

e, ainda, algumas leituras consideradas essenciais para a apreensão da área. A partir desta 

aproximação, foi possível tomar como ponto de partida a forma como a patrimonialização 

contribui para a produção e apropriação de Belém. Tendo este fio condutor como 

princípio, será questionado, essencialmente, o que é o processo de patrimonialização, 

como este participa na (re)construção de Belém e quais são as formas de apropriação 

criadas pelos habitantes locais, face à este fenômeno.  

 

No sentido de alcançar o propósito da dissertação, o processo de patrimonialização será 

salientado como um fator fundamental na produção de Belém. Desse modo, intenciona-se 

identificar as principais mudanças territoriais que a patrimonialização operou em Belém, e 

analisar a forma como as modificações geradas por este fenômeno refletem na apropriação 

do lugar pelos autóctones. A investigação será baseada em uma metodologia qualitativa, 

que permite um conjunto de vantagens, no que concerne à compreensão aprofundada 

sobre os hábitos e a vida cotidiana dos habitantes locais – fato essencial para a apreensão 

dos espaços mais significativos na vida de bairro dos inquiridos. Deve ser lembrado que a 

utilização de métodos qualitativos, neste caso, de entrevistas semi-estruturadas e 

observação participante, não visa ser representativa, mas sim ser uma importante 

ferramenta na compreensão da forma como as pessoas vivenciam e dão sentido à suas 

vidas.  

 

Modelo de análise do estudo sobre a patrimonialização. 

 

Partindo do pressuposto evidenciado por Quivy e Campenhoudt (2005), de que o modelo 

de análise constitui a charneira entre a problemática delimitada e a sua devida explicação, 

que foi construído um breve esquema hábil para o acompanhamento da recolha e análise 

de dados. Tendo em vista alcançar os objetivos expostos no parágrafo anterior, o esquema 

implantado é constituído pelos distintos componentes caracterizadores do tema e da 

questão em investigação, e as respectivas ligações entre estes. Neste caso, o ponto de 

partida são os efeitos produzidos pelo fenômeno da patrimonialização nos lugares de 

memória e, em termos específicos, a compreensão desses efeitos na produção e 

apropriação de Belém, com ênfase nas formas de apropriações geradas pelos habitantes 

em face deste fenômeno.  
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Figura 1. Modelo de Análise – Fenômeno da Patrimonialização. 
Fonte: elaboração própria a partir de Quivy e Campenhoudt, 2005. 

 

Acredita-se que o fenômeno da patrimonialização está pautado na mundialização dos 

valores e dos padrões ocidentais, fomentados por uma tendência que conduz à imposição 

do patrimônio cultural em um sistema de banalização e padronização, numa escala 

planetária. A partir deste pressuposto, ocorre o desenvolvimento simultâneo do patrimônio 

nas escalas locais, regionais, nacionais, supranacionais e globais. Deste processo também 

resulta a padronização da abordagem patrimonial e na mercantilização da história e da 

cultura local, que acabam por alterar comportamentos e estilos de vida.   

 

Com efeito, o processo de patrimonialização produz uma refuncionalização territorial, na 

qual, muitas vezes, as atenções são direcionadas para o consumo estético do patrimônio 

em detrimento de apropriações democráticas. Tal fato está calcado na ânsia de atender as 

necessidades e desejos da sociedade contemporânea. Este conjunto de elementos acaba 

por gerar uma projeção específica em cada lugar, como no caso de Belém, que se 
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traduzem na manutenção de algumas formas de apropriação e na criação de novas, como 

será verificado na parte empírica desta investigação.  

 

É tendo como enquadramento os conceitos anteriores, que se planeja examinar as 

principais transformações territoriais efetuadas pelo fenômeno da patrimonialização em 

Belém, e, sobretudo, os efeitos deste processo na apropriação do lugar pelos autóctones. 

Neste sentido, a suposição de que o fenômeno da patrimonialização impossibilita a 

conciliação entre os diferentes usos sociais em áreas afetadas por este fenômeno, se tornou 

o principal alicerce orientador da investigação sobre Belém.  

 

Estrutura do trabalho. 

 

Para além da introdução e da conclusão, a presente dissertação foi dividida em duas 

partes. Na primeira parte – Parte I: Patrimônio, Produção e Apropriação Territorial –, o 

primeiro capítulo ficou incumbido de debater os diferentes significados do conceito de 

patrimônio, perpassando suas acepções tradicionais até chegar à concepção 

contemporânea do termo. Em seguida, foi abordada a questão da patrimonialização e a 

perspectiva pessoal sobre este fenômeno, utilizada neste trabalho. O segundo capítulo, 

comprometeu-se em traçar as relações existentes entre patrimônio e geografia. Ao tomar a 

consciência que o patrimônio é um fenômeno essencialmente espacial que desempenha 

um papel crucial na significação, representação e identidade dos lugares, empreendeu-se a 

delimitação de alguns conceitos geográficos pertinentes para o desenvolvimento do 

trabalho. Por meio da aproximação dos dois domínios de conhecimento, foram abordados 

os contributos que os conceitos de espaço e lugar trazem para o estudo do patrimônio, 

para posteriormente, voltar à atenção para a questão da apropriação simbólica do 

território.   

 

Já na segunda parte – Parte II: Caracterização de Belém e Caso de Estudo –, da 

dissertação, foi estabelecido o contexto e o enquadramento geral da área de estudo e da 

análise empírica. No terceiro capítulo, discutiu-se a caracterização e evolução histórica de 

Belém segundo alguns momentos cardeais e processos fundamentais para a reafirmação 

deste espaço enquanto sítio de grande relevância histórica e simbólica. No quarto capítulo, 

foram expostos os instrumentos de observação e a metodologia utilizada para a 

compreensão das formas de apropriação criadas pelos residentes em Belém. O estudo 

empírico foi fragmentado em um primeiro plano de decomposição das características das 
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entrevistas, e num segundo plano, de análise em profundidade das entrevistas e de 

estratificação dos entrevistados, com o intuito de explorar as diferenças e semelhanças de 

apropriação entre os distintos grupos sociais residentes em Belém.  
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Parte I – Patrimônio, Produção e Apropriação Territorial 

  

O principal objetivo da primeira parte da dissertação é descrever e explicar as relações 

entre patrimônio e geografia. O primeiro conceito encontra-se saturados pelos inúmeros 

significados que lhe andam associados, acarretando uma progressiva perda de sentido. Já 

o segundo, é uma disciplina que constrói a sua identidade na ampla gama de áreas de 

estudo, ecletismo de interesses e ausência de um conteúdo bem delimitado, e uma 

amarração particular às categorias conceituais de espaço e lugar. Nesta parte da 

dissertação, primeiramente, o debate foi balizado nos significados do patrimônio, no qual, 

o mesmo foi discutido a partir de vários ângulos, fazendo jus à heterogeneidade e 

complexidade inerentes ao tópico. No segundo capítulo, foram estabelecidas delimitações 

sobre alguns conceitos geográficos fulcrais ao estudo do patrimônio. Assim, foram 

introduzidos alguns delineamentos do fenômeno estudado e a abordagem particular ao 

tema aqui considerada. 

 

1. O Patrimônio Cultural e o Processo de Patrimonialização 

 

Preliminar ao delineamento das relações entre o patrimônio e a geografia, o primeiro 

capítulo da dissertação destina-se a esclarecer os principais atributos e as diferentes 

conotações que constituem o patrimônio. Pretende-se, assim, estabelecer algumas 

delimitações sobre o fenômeno estudado e sobre a abordagem utilizada. Partindo do 

pressuposto que a conexão entre pessoas e lugares se deve, relativamente, à identidade, ou 

seja, a forma como damos sentidos a nós mesmos, é substancial demonstrar as relações 

existentes no vínculo entre identidade, memória coletiva e patrimônio, que serão expostos 

de forma sucinta nesta fase, para posteriormente serem realizadas comparações mais 

aprofundadas na parte da análise do caso de estudo.   

 

Nos encadeamentos resultantes da ligação entre pessoas e lugares, importa lembrar que os 

lugares não possuem significados à parte dos que lhe são conferidos pelas pessoas. Assim, 

o modo como as pessoas se definem é simbolizado, em parte, pelas qualidades do lugar 

onde vivem. Os significados e sentidos de que os lugares são dotados possuem tamanha 

força que estes assumem um papel central na identidade das pessoas que os vivenciam. O 

alto grau que estes elementos possuem nas identidades sociais raramente é manifestado 

transversalmente apenas por uma dimensão, como o gênero, a idade ou a etnia. Pelo 

contrário, acredita-se ser mais proveitoso pensar na construção mútua dessas diferentes 
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vertentes (Atkinson et al. 2005: 89). Nesse caso, as identidades são entendidas como 

realizações práticas reveladas tanto no meio material, como nos meios simbólicos, e não 

podem ser consideradas meras construções discursivas. Para desvendar tais sentidos de 

identidade e pertencimento, os métodos utilizados no estudo científico devem considerar 

as práticas habituais, as relações que ocorrem nos pontos de encontro, as redes de 

amizade, os territórios de ócio (Prats Ferret et al., 2012), entre outros, buscando ir além de 

uma leitura pragmática.  

   

Essas são algumas das principais questões que se encontram no âmago da relação entre 

pessoas e lugares, que leva à sustentação de que a identidade determina a conjuntura das 

relações sociais, culturais e econômicas nas quais vivemos no cotidiano com 

acontecimentos passados (Rose, 1995: 88). Neste contexto, o patrimônio assume o caráter 

de meio de comunicação usado para transmitir mensagens de identidade em lugares de 

memória representativos deste patrimônio construído.   

 

Uma questão a ser levantada na relação entre patrimônio e identidade, é o fato de alguns 

autores argumentarem que as fontes tradicionais de identidade (nação, religião) estão 

sendo substituídas por uma negociação intencional com estilos de vida individuais 

(Martin, 2005). Sobressai ainda, que as identidades contemporâneas estão enraizadas no 

passado, mas sujeitas a constantes processos de lembrar/esquecer (Atkinson, 2005). 

Vários campos de estudos têm explorado características problemáticas do conceito de 

identidade, desafiando a ideia de identidade como internamente unificada. A identidade 

passa então a ser compreendida como plural e contraditória – e não baseada em algumas 

características inerentes e essenciais –, sendo considerada como fragmentada, justaposta e 

uma sintetização de influências sociais diversas (Martin, 2005: 99). Há ainda a noção de 

identidade como uma construção discursiva – produzida dentro e através da linguagem – 

na qual um processo de diferenciação delimita-a por meio de uma dependência na 

presença do “Outro”. O proveito tirado destas definições é que, independente de sua 

definição, a identidade possui um cunho espacial que é amplamente reconhecido como 

uma dimensão essencial na formação das identidades sociais, as quais se entendem ser 

geradas a partir da relação com lugares específicos.              

 

Para tentar desvendar a magnitude que as espacialidades assumem na construção das 

identidades sociais, recorremos a Halbwachs (1990: 135), pois o autor alega que não 

somente casas e muralhas perpetuam-se através dos séculos, mas também toda parte de 
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um grupo que está em contato ininterrupto com estas, e que confunde sua vida à dessas 

coisas. Neste enlace que envolve a associação entre patrimônio e memória, Halbwachs 

(1990) acredita que o lugar ocupado por um grupo recebe suas marcas, mas o caminho 

contrário também se efetua, sendo assim traduzidas em termos espaciais todas as ações de 

um grupo. O autor considera que um grupo inserido numa parte do espaço busca sempre 

transformar este local à sua imagem, no entanto, o grupo está sujeito a se adaptar aos 

elementos materiais que resistem ao mesmo. Retomando a questão da memória, esta pode 

ser delimitada – no sentido mais estrito da palavra, de colocar dentro de limites e definir 

prioridades – como uma construção social suscetível a mutações de geração para geração, 

sendo que, assim como o patrimônio – com a qual a primeira se sobrepõe –, seus 

significados e funções são definidos pelo presente. A memória estaria assentada em um 

movimento contínuo de sentimento de busca pelas lembranças, tendo respaldo na história 

vivida e não na história aprendida.  

 

Com base no argumento da construção social da memória, Halbwachs (1990) diz, 

basicamente, que a memória individual é um ponto de vista que tem sua existência 

fundamentada na memória coletiva. O autor pondera que um indivíduo, ao evocar 

acontecimentos que tiveram lugar em sua vida, considera o ponto de vista do grupo em 

que compartilha suas vivências. Halbwachs (1990: 37) compactua com a ideia de que, 

mesmo só, o indivíduo é por natureza um ser social que em nenhum momento deixa de 

fazer parte de uma sociedade. No entanto, na base de toda lembrança há um estado de 

consciência puramente individual, que o autor nomeia intuição sensível. Halbwachs 

(1990) alega que o vigor e a durabilidade da memória coletiva estão no fato desta ter o 

respaldo de um conjunto de indivíduos que se lembram enquanto membros de um grupo.  

   

Ao concordar que não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial 

(Halbwachs, 1990), a atenção fica voltada para as relações que conferem uma ligação 

entre indivíduos e lugares, sendo evidenciado o papel do patrimônio nesta equação. Por 

meio desta associação, considera-se a relevância do patrimônio na criação das identidades 

– por ser uma forma de correlação com povos antepassados –, através da incorporação de 

memórias públicas no território.  

 

Para progredir no sentido de alcançar os objetivos propostos, o presente capítulo foi 

dividido em quatro partes. No primeiro item, a ênfase recai sobre as concepções do 

patrimônio cultural, centralizando o debate no significado e abrangência que a palavra 
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ganhou ao longo dos séculos no contexto europeu. No segundo, objetivou-se uma breve 

disposição da evolução deste fenômeno em Portugal, partindo das primeiras referências e 

instituições até a conjuntura atual. No terceiro item, levantaram-se algumas questões 

inerentes ao patrimônio na contemporaneidade, o qual está particularmente associado aos 

usos culturais, econômicos e políticos que tendem a ser cada vez mais exacerbados 

doravante. Por fim, foi abordada a questão da patrimonialização, ressaltando que apesar de 

não haver um consenso sobre a definição exata do que venha a ser este processo, há um 

entendimento comum sobre alguns aspectos referentes ao mesmo. Sendo perceptível a 

constatação de um alargamento e uma padronização tanto na abordagem patrimonial 

quanto nas práticas de conservação, restauro e planejamento, a nível mundial, foi 

fundamental discutir e pormenorizar as principais leituras a respeito do tema, transpondo-

as numa sistematização racional e inteligível para o propósito desta dissertação. 

 

1.1 Concepções do patrimônio cultural 

 

Na lexicografia portuguesa, a designação “patrimônio” começa a ser aplicada e vinculada 

aos valores do legado cultural somente no último quartel do século XIX (Custódio, 2010a: 

96). Neste âmbito, a palavra patrimônio foi inicialmente definida na língua portuguesa 

como herança paterna e bens familiares. Posteriormente passou a ser referenciada como o 

conjunto de bens culturais ou naturais de valor reconhecido por determinada localidade, 

região, país ou para a humanidade, que ao ser inventariado e registrado, deve ser 

preservado para o usufruto de todos os cidadãos. É interessante ressaltar que algumas 

obras1 fazem menção à Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) e à ideia de posse coletiva sobre o 

patrimônio como parte do exercício da cidadania.   

 

Ao utilizar esta definição do conceito de patrimônio como ponto de partida, é importante 

assinalar uma grande lacuna deixada em branco, ao passar da simples ideia de herança e 

bens familiares para a noção de posse coletiva, exercício da cidadania e Patrimônio 

Mundial. Para melhor compreender o(s) significados(s) desta palavra, e como se chegou a 

                                                           
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda (1910-1989). Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 

portuguesa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999: 1515; Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa/Editorial 

Verbo, 2001: 2784; HOUAISS, Antônio (1915-1999) e Mauro Villar (1939-). Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, 6 vol. Lisboa: Círculo de Leitores, 2002: 2786.     
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uma concepção de universalidade de temas tão particulares, verificou-se ser necessário 

fazer algumas delimitações acerca do conceito de patrimônio, que na contemporaneidade 

está aparentemente consolidado, mas que na realidade ainda necessita de certo 

aprofundamento e debate.  

 

Como demonstrado pelo emérito professor e pesquisador em Geografia, David Lowenthal 

(1998: 3-4), patrimoine (em francês), patrimony ou heritage (em inglês), expandiu sua 

definição de simples bens herdados do passado, e passou a abranger heranças deixadas por 

antepassados e legados culturais em geral. O autor chega a afirmar que há cerca de 

sessenta anos atrás, alguns livros sugeriam que a palavra patrimônio estaria basicamente 

ligada aos direitos de sucessão, hereditariedade e mesmo tributação, mas agora abrange 

antiguidades, identidades nacionais e sentimentos de pertença. Lowenthal (1998) sugere 

que devido a esses fatores – e também por acreditar que ao se realçar tradições de 

comunidades específicas, faz com que aumente a autoestima e o sentimento de identidade 

destas comunidades –, a utilização de elementos do passado varia em cada sociedade. 

Exemplificando essa opinião, o autor alega que o chamado patrimoine francês possuiria 

uma componente mais pessoal do que o inglês heritage, e que a nomenclatura 

correspondente na Alemanha, Ergbut, seria muito mais patriótica do que sua 

correspondente, làscito, na Itália.      

 

Nesse sentido, Brito Henriques (2003: 195) utiliza alguns adjetivos para expressar de 

forma mais categórica os elementos envolvidos na fundamentação do conceito de 

patrimônio. O autor faz a distinção entre patrimônio familiar, patrimônio genético, 

patrimônio natural, e patrimônio cultural (bens materiais ou imateriais, de uma sociedade 

ou grupo, herdado de gerações prévias e transmitido às gerações vindouras, relacionados à 

identificação dos indivíduos com sua comunidade). Sendo que, neste último, reside o 

nosso maior interesse, pelo fato do patrimônio histórico-arquitetônico – nosso foco na 

presente dissertação – ser parte constituinte do patrimônio cultural.  

 

Além de Lowenthal e Brito Henriques, outros autores que demonstram algumas 

preocupações da Geografia com o patrimônio são Graham, Ashworth e Tunbridge (2000). 

Tais investigadores se interessaram pelas formas como o passado é lembrado e 

representado, tanto no âmbito oficial quanto no popular, e os efeitos geográficos que estes 

fatos têm no presente. Graham et al. (2000: 5) acreditam que o fenômeno patrimonial é 

intrinsecamente espacial e que sua classificação como domínio dotado de significado 
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atesta o mesmo como um campo de conflito social. Deve-se ressaltar que os autores 

exteriorizam o patrimônio como um bem cultural e econômico, que acaba por multiplicar 

seu uso e consumo, originando em alguns casos conflitos entre diferentes grupos e seus 

interesses.  

     

Para que seja possível exercer uma reflexão a respeito do tema, é imprescindível fazer 

menção ao trabalho desenvolvido pela historiadora das teorias e formas urbanas e 

arquitetônicas Françoise Choay, em sua obra A Alegoria do Patrimônio. Neste livro a 

autora referência a procedência essencialmente associada às estruturas familiares, 

econômicas e jurídicas do patrimônio, mas vai muito além destes componentes.  

 

É necessário ressaltar que antes do patrimônio ser visto como um elemento abstrato – a 

construção de uma narrativa histórica –, o termo era relacionado basicamente a 

componentes concretas que possuíam um propósito e uma finalidade bem definidas. Por 

este motivo, é mandatório que previamente ao debate sobre o que é o patrimônio 

histórico-arquitetônico, se discutam as noções de monumento e monumento histórico, que 

precedem a conceitualização deste tipo de patrimônio. Deve-se mencionar que o 

patrimônio histórico-arquitetônico está intimamente incorporado no conceito de 

monumento histórico, sendo que este veio a ser moldado no contexto europeu após a 

Idade Média.  

 

Tomando como base fundamentalmente o patrimônio histórico arquitetônico, Choay 

(2001) demonstra que este possui sua gênese no monumento histórico. Ambos os 

conceitos, de monumento e monumento histórico, estão intimamente ligados por aludir ao 

passado e ter o intuito de utilizá-lo, de modo a criar uma correspondência profunda entre 

memória e saber. Antes de continuar sobre o tema, é imprescindível, como demonstra 

Choay (2001), aludir a algumas diferenças básicas entre o monumento e o monumento 

histórico. Como apontam alguns autores (Choay, 2001; Brito Henriques, 2003), o 

historiador austríaco Alois Riegl foi o primeiro a fazer uma clara distinção entre os dois 

tipos de monumentos. Nesse sentido, o primeiro remete para a lembrança, ao intuito de 

rememorar acontecimentos, ritos ou crenças. Já o segundo, é considerado uma invenção 

do Ocidente, no qual o bem em si não é construído com a finalidade monumental, mas 

assume esta característica a posteriori, por meio de uma construção social realizada por 

olhares convergentes que selecionam alguns representantes entre os edifícios existentes.  
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Desse modo, entre as distinções entre monumento e monumento histórico – que muitas 

vezes é referenciado como patrimônio histórico-arquitetônico –, pode-se dizer que o 

monumento possui uma função comemorativa e um valor artístico onde há uma 

intencionalidade em ser monumental. O monumento histórico não possui esta 

intencionalidade de ser uma marca memorial. O seu valor está ligado ao reconhecimento 

de sua antiguidade, o que não deixa de ser a concessão de um conceito moderno a 

edificações antigas (Brito Henriques, 2003).     

 

Delimitada a origem do patrimônio histórico-arquitetônico, que reside na concepção do 

monumento histórico, coloca-se em questão o processo de evolução deste conceito. Neste 

sentido, Brito Henriques (2003) realizou uma leitura detalhada sobre este decurso, visto 

pelo autor como um processo de distensão que eclodiu a partir de uma elite intelectual e se 

desenvolveu segundo três eixos. Um destes desdobramentos se desenvolveu por meio de 

uma vertente cronológica, na qual ao longo dos anos o termo passou a ser usado para bens 

edificados em várias épocas. Outra seria a vertente tipológica, a qual passou a englobar 

variados tipos arquitetônicos, entre eles a arquitetura vernácula e industrial, e não somente 

exemplares ilustres. Por fim, a vertente sociológica, que está pautada na difusão dessa 

concepção entre diferentes camadas sociais, que não só as mais abastadas. Brito 

Henriques (2003) considera que contribuiu para a dilatação do termo o olhar sensível do 

romantismo sobre as marcas deixadas no espaço pelos homens, o que ajudou a revelar 

uma beleza arquitetônica nunca antes observada, e ainda, a ideia de nacionalidade, que se 

tornaria dominante em alguns Estados europeus no século XIX.  

 

Esta tríade, que até certo ponto está correlacionada, também é mencionada por Choay 

(2001) no que se refere ao conceito e aos valores do patrimônio. A autora circunscreve 

este processo de delimitação balizado em desdobramentos cronológicos, tipológicos e 

geográficos dos recursos patrimoniais. Em sua compreensão, Choay (2001) acredita que é 

a descomunal multiplicação do público interessado na temática que conduz este processo 

de extensão patrimonial. 

 

Outro autor que faz alguns contributos de uma forma mais sucinta para este processo de 

ampliação ou hipertrofia da noção de patrimônio é Lowenthal (1998). O autor articula um 

pensamento muito próximo ao de Brito Henriques, divergindo, como também faz a autora 

francesa Choay, somente em sua última categoria de análise. Lowenthal (1998) acredita 

que a ampliação do conceito ocorre segundo três dimensões: passagem do foco do antigo 



 

13 

para o recente; mudança da elite e do sublime para o vernáculo e cotidiano; e mudança do 

foco material para o intangível. Tomando como base esta última dimensão, ela está 

normalmente relacionada com o idioma, a poesia, a música, a culinária e a cultura popular 

em geral. 

 

Neste contexto, Choay (2001) chama a atenção para o fato de que, mesmo tendo ocorrido 

de formas diferentes, o que resultou em distintas maneiras de interpretação, a consagração 

do patrimônio histórico-arquitetônico tanto na França como na Grã-Bretanha (países 

precursores) está diretamente ligada à era industrial e suas consequências. De acordo com 

a autora, este período de consagração se estende praticamente de todo o século XIX até 

meados da segunda metade do século XX. Choay (2001) defende que a entrada na era 

industrial exerceu um grande impacto nestas sociedades, que mobilizadas por escritores, 

intelectuais e artistas, reage a essa brusca mudança do tempo histórico por meio de um 

processo de conscientização sobre a importância do patrimônio. Segundo a autora, foi 

nesta época que ilustres pensadores românticos realizaram contribuições no sentido de 

conservar o patrimônio histórico-arquitetônico, sendo que, entre os principais se pode 

citar: Honoré Balzac; Victor Hugo; Prosper Mérimée; Alois Riegl; John Ruskin; e Eugène 

Viollet-le-duc.  

 

Brito Henriques (2003) reconhece a importância da revolução industrial no que diz 

respeito à conservação e salvaguarda do patrimônio, mas vai além deste aspecto, relatando 

também algumas mudanças que ocorreram na sociedade como um todo e que acabaram 

por disseminar um sentimento de nostalgia. Neste âmbito, o autor acredita que o avanço 

da urbanização, que está diretamente ligada ao desenvolvimento da burguesia, assim como 

a revolução dos transportes e o êxodo rural, produziram uma metamorfose nas paisagens e 

nos modos de vida, que originou uma conjuntura propícia à romantização do passado e ao 

sentimento de nostalgia.   

 

Houve, nomeadamente durante a época da revolução industrial, uma valorização atribuída 

ao patrimônio histórico-arquitetônico em alguns países europeus, que podem ser 

considerados como precursores no âmbito da proteção e salvaguarda do patrimônio. 

Linearmente a esses acontecimentos estão associados o aumento da legislação que visava 

proteger o patrimônio e a legitimação da disciplina de restauração, que favoreceram a 

consagração do patrimônio histórico-arquitetônico.     
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Ao realizar uma interpretação mais pragmática sobre o tema, Graham et al. (2000) 

organizam, basicamente, ideias similares às expostas por outros autores, no entanto, 

sistematizam uma leitura diferente de alguns fatos. Com o propósito de realizar uma 

investigação sobre as construções e significados culturais e econômicos do patrimônio – o 

qual acreditam possuir uma multiplicidade de escalas, variando do global ao local –, os 

autores consideram que o patrimônio surge em um contexto de muitas ideias e ideologias, 

que viriam a constituir o que conhecemos como modernidade. Graham et al.(2000) 

ponderam que a era moderna é estabelecida pelo afloramento de algumas metanarrativas 

do nacionalismo, que estão intimamente ligadas à ideologia do pertencimento, e ainda, 

com o impulso legitimador predominante durante o decurso de formação dos Estados. 

Segundo os autores, a ideia de resguardar o ambiente construído surgiu no final do século 

XVIII, concomitantemente ao fascínio pelo mundo medieval. Tal entusiasmo de alguns 

representantes românticos, juntamente com a aversão pela civilização industrial e uma 

visão idealista da Idade Média, incentivou os Estados a realizarem iniciativas de 

preservação, que, no entanto, eram despertadas por preocupações de um seleto grupo a 

respeito da urbanização e industrialização.  

 

É no contexto acima mencionado que se constata a constituição das primeiras 

organizações voluntárias que visam o resguardo de bens específicos. Devido à grande 

influência dos integrantes destas entidades, as mesmas desfrutaram do apadrinhamento 

governamental para conseguir favores no sentido de estabelecer a legislação necessária 

para suas atividades. Entre essas entidades, deve-se dar destaque ao British National Trust 

(1895), por ser o mais antigo e ter-se tornado proprietário de uma grande quantidade de 

bens, se fortalecendo como relevante agente de mudanças geográficas. É neste cenário que 

ocorre a celebração romântica das culturas europeias, juntamente com a apropriação de 

culturas de outros continentes, que eram consideradas como primitivas e pré-modernas, e 

se dá a eclosão do conceito de patrimônio, possuindo este as características fundamentais 

de uma modernidade singular e totalizada. Modernidade esta que veio reforçar os valores 

europeus, considerados como o ápice da evolução social e parte integrante do 

imperialismo, que tem como uma de suas características mais marcantes o patrimônio 

apresentado nos centros metropolitanos europeus (Graham et al., 2000: 14-17). 

 

Retomando as argumentações de Choay (2001), a conservação de bens patrimoniais 

passou de um conjunto isolado de edificações para o pensamento do resguardo da malha 
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urbana como um todo. O pano de fundo desta mudança é o fortalecimento do pensamento 

de que o todo é mais do que a soma das partes. Além deste fator, a autora relaciona a 

delonga na inclusão do espaço urbano numa esfera histórica devido à escala e 

complexidade citadina e à falta de cadastros e documentos confiáveis antes do século 

XIX, entre outros fatores. Choay (2001) constata que essa mudança que tinha como foco o 

patrimônio urbano histórico, ou seja, o estudo do espaço urbano por uma perspectiva 

histórica, posteriormente viria fundar a disciplina de urbanismo.    

 

Outro acontecimento que, segundo Brito Henriques (2003), também ajudou na difusão da 

noção de patrimônio para os conjuntos urbanos, foram algumas reconstruções situadas em 

burgos medievais que ocorreram no século XIX. O autor relata como exemplo de 

restauração a cidade de Carcassone, localizada no sudoeste de Franca, que passou a ser 

local de constantes visitas de antiquários, restauradores e nostálgicos após a conclusão de 

suas obras. Segundo Graham et al. (2000: 16), as características encontradas após a 

restauração de Carcassone, realizada por E. Villet-le-Duc, devem-se mais à imaginação 

que seu idealizador possuía da Idade Média, do que à realidade apresentada em estudos 

acadêmicos sobre a urbanização medieval.  

 

A entrada no século XIX trouxe consigo um ar renovador no campo das artes e da 

arquitetura, que ganhou força passadas as primeiras décadas. Surge assim um novo padrão 

progressista que visava suplantar o Art Nouveau, por meio do suporte ao retorno à pureza 

das formas. Encontravam-se no vértice deste movimento de vanguarda W. Gropius, Le 

Courbusier, L. Mies van der Rohe, G. Rietveld, entre outros, que elaboram a Carta de 

Atenas durante o IV Congresso Internacional de Arquitetura em 1933 (Brito Henriques, 

2003: 224). Precedeu à sua formulação, a primeira conferência internacional sobre os 

monumentos históricos, em Atenas, 1931, mas foi somente com a composição da ilustre 

Carta, que foram levantadas discussões sobre o vínculo entre a cidade e seus monumentos, 

desenvolvendo assim novas propostas para a abordagem do tema (Choay, 2001: 173).        

 

No entanto, o pioneirismo atribuído à Carta de Atenas não foi suficiente no que diz 

respeito à proteção patrimonial, pois havia deixado algumas questões em aberto. No 

sentido de corrigir tal lapso, foi formulada a Carta de Veneza (1964), a qual concedia 

também aos sítios o conceito de patrimônio, e ainda, ambicionava o ímpeto para que os 

bens preservados não perdessem sua utilidade.  
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Ashworth (1994: 15-16), ao analisar o sistema de evolução patrimonial, revela que houve 

mudanças na orientação de tal processo no que tange o planejamento, critérios de seleção, 

instrumentos de operação e composição dos objetivos das instituições encarregadas. De 

acordo com o autor, perdurou um tipo de pensamento durante os primeiros séculos de 

proteção das relíquias e edifícios, os quais eram escolhidos de acordo com critérios 

impostos por ditas sumidades no assunto, que assumiam o papel de guardiões dos bens 

culturais. A mudança para outro tipo de abordagem ocorre na década de 1960, que 

presenciou uma transformação estrutural do patrimônio, passando a abranger núcleos 

urbanos e conjuntos de edifícios e seus respectivos usos modernos. Sequencialmente a 

esses fatos, foram objetivadas regenerações e reabilitações de áreas urbanas, por meio de 

planos de utilização do solo e a designação para usos e fins específicos.  

 

A conferência da UNESCO, realizada em 1972, veio consagrar definitivamente a visão 

mais englobante do patrimônio. Na referida conferência, ficou sentenciado que o 

patrimônio histórico universal contemplaria os sítios, conjuntos e monumentos que 

configurassem “um valor universal excepcional do ponto de vista da história da arte ou da 

ciência” (Choay, 2001: 207). O reconhecimento mundial destes valores veio a ser 

ratificado alguns anos após o encontro, sendo que, 112 países constavam como signatários 

em 1991.  

 

1.2 A Consagração do Patrimônio no Contexto Português 

 

No cenário português, os primeiros registros a considerar o apreço e o mérito por 

elementos antigos remetem ao século XVIII. O alvará expedido por D. João V em 20 de 

agosto de 1721 incide especificamente sobre o patrimônio histórico-arquitetônico, sendo 

este considerado o primeiro ato legislativo no sentido de conservar o patrimônio no país 

(Moreira, 1989; Mendes, 2009). Foi deliberado pelo referido alvará, que edifícios antigos 

estariam impedidos de sofrer demolições completas ou parciais, sendo que, ao identificar 

novos imóveis enquadrados nas especificidades do decreto, a Academia Real de História – 

órgão responsável pelas determinações sobre os procedimentos da salvaguarda do 

patrimônio – deveria ser informada (Brito Henriques, 2003: 275).      

 

Acentua-se que na elaboração do alvará mencionado há uma referência particular às 

antiguidades deixadas até o reinado de D. Sebastião. Tais antiguidades foram intituladas 

‘nacionais’, o que demonstra que já estava em decurso em Portugal um projeto prematuro 
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de criação de uma consciência nacional anterior à grande parte dos países europeus. 

Todavia, o decreto expedido por D. João V e a sensibilidade de alguns indivíduos eruditos 

da sociedade portuguesa, foram ineficazes em promulgar o resguardo do patrimônio 

histórico-arquitetônico até meados do século XIX. Concomitante a esta realidade, outros 

acontecimentos ocasionaram prejuízos substanciais, entre eles: o terremoto de 1755; três 

devastadoras invasões francesas no período entre 1807 e 1811; uma guerra civil que 

ocorreu entre 1832 e 1834; e, por fim, as reformas liberais que decorreram após o término 

da guerra, e levaram à perda e ao abandono de muitos imóveis e monumentos históricos 

(Brito Henriques, 2003: 276-277).             

 

É exatamente a partir da década de 1830 que aparecem personagens importantes para a 

consolidação do patrimônio em Portugal. Entre os principais, é evidente o contributo 

exercido pelos autores românticos Alexandre Herculano, Almeida Garret e José da Silva 

Mendes Leal Junior. Carece ser destacado que havia a intenção por parte destes, e de 

outros intelectuais portugueses, de desenvolver e propagar os apontamentos históricos 

visando que, com uma maior amplitude da população, fosse possível a solidificação do 

sentimento de integração e convergência nacional. Por conseguinte, foram nomeadas 

épocas históricas que serviram como referências às condutas culturais, sociais e políticas 

disseminadas por revistas de conhecimentos e também pelo ensino da história (Rodrigues, 

2005). 

 

Alguns monumentos portugueses já vinham sendo realçados por jovens viajantes durante 

a prática dos Grand Tours, e ganharam maior destaque com publicações como as de 

Alexandre Herculano, na publicação O Panorama, da qual era diretor e escritor. Logo na 

primeira edição do jornal, Herculano publicou um artigo em que ressaltava a arquitetura 

gótica portuguesa, sendo que tais menções normalmente faziam apologia ao espírito 

empreendedor e vitorioso do país durante a Idade Média. O escritor romântico era leitor 

frequente do periódico francês Revue des Deux Mondes, no qual foram publicados alguns 

artigos em defesa dos monumentos na França. Artigos que acabaram por ter grande 

influência no pensamento de Herculano, que foi inspirado pelos argumentos apresentados 

por Victor Hugo e pelo Conde de Montelembert (Rosas, 2010: 44).     

 

Ainda no jornal O Panorama, Francisco Adolfo Varnhagen publicou uma série de artigos 

dedicados ao Mosteiro dos Jerônimos em 1842-43. Devido à presença muçulmana na 

Península Ibérica, o autor identificou uma influência oriental na arquitetura do edifício, 
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considerado como uma manifestação regionalista do gótico. Varnhagen contempla em seu 

parecer que há no mosteiro um estilo único português e acaba por nomeá-lo, 

provavelmente pela primeira vez, de “manuelino” (Rodrigues, 2005:112). O mosteiro foi 

ainda cenário de poemas escritos por Almeida Garret, nos quais o autor demonstrava 

protagonismo na valorização e defesa dos monumentos. Garret, diferentemente de outros 

defensores dos monumentos, possuía certa cultura artística manifestada na riqueza de 

detalhes de seus textos. O contributo do autor para o assunto foi vasto e a influência de 

suas opiniões foi corrente nos jornais e na imprensa ilustrada (Rosas, 2010: 45).      

 

Da metade do século XIX em diante, foram implantadas em Portugal as primeiras 

estruturas destinadas ao restauro do patrimônio, sendo instaurada em 1852 uma repartição 

de restauro do Ministério de Obras Públicas, Comércio e Indústria. Apesar das primeiras 

atitudes para a criação de uma instituição de restauro e salvaguarda do patrimônio ter seu 

início no período mencionado, a coordenação das políticas de proteção e inventariação do 

patrimônio tiveram um trajeto irregular e conturbado. Em 1875 foi decretada a elaboração 

de uma comissão com o intuito de reestruturar os serviços de museus, monumentos 

históricos, arqueologia e ensino artístico. Incumbência atingida no ano seguinte por meio 

de um relatório que pretendia identificar como monumentos nacionais “[...] todos os 

edifícios, construções, ruínas, objectos artísticos, industriais e arqueológicos [...]” que 

configurassem “[...] os usos, costumes, progressos, estado industrial, influências sociais e 

modo de ser intelectual, moral material da sociedade portuguesa” (Rodrigues, 2010: 19). 

Ressalta-se que no relatório apresentado, a escolha da categoria de monumento nacional, 

ao invés de monumento histórico, tinha o propósito de tornar a preservação um 

compromisso do Estado.     

 

Um importante passo foi dado em 1880, ano no qual foi designado à Real Sociedade dos 

Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses (RAACAP) a tarefa de apontar os 

monumentos a serem assinalados como nacionais por um grupo de profissionais 

encarregados. A comissão responsável enumerou 76 monumentos que eram dignos de 

classificação, sendo que os resultados das pesquisas realizadas durante alguns anos foram 

publicados no Boletim da RAACAP. Após algumas tentativas frustradas, foi somente em 

1898 que o governo português agregaria diversas repartições em um novo organismo: o 

Conselho Superior de Monumentos Nacionais. Ao passar por uma reformulação, a 

organização foi intitulada de Conselho dos Monumentos Nacionais, sendo que em 1907 
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classificou os primeiros catorze imóveis como oficialmente nacionais (Rodrigues, 2010). 

Dois anos depois, tal entidade foi responsável pela publicação de uma lista oficial de 

Monumentos Nacionais. 

 

Impõe-se a menção quase que obrigatória à obra O Culto da Arte em Portugal de José 

Duarte Ramalho Ortigão, por ser considerada como fundamental para a compreensão da 

cultura portuguesa no fim do século XIX (Rodrigues, 2010: 29). Segundo Ramalho 

Ortigão (1896: 153-154), a ideia de inventariar os monumentos não era nova, remetendo 

ao reinado de D. João V, no qual foi elaborada uma obra de cinco volumes que acabou 

destruída pelo terremoto. O autor certifica que o inventário deveria compreender “[...] não 

só os edifícios monumentaes mas os documentos archeologicos e os productos artisticos 

de toda espécie [...]” relevantes para a história da arte portuguesa sendo que, por meio 

deste documento seria possível para o país a “[...] determinação das suas origens ethnicas 

e sociaes, fixação dos seus caracteres distinctivos e sua relação com a psychologia do 

povo, com os sentimentos, com as aspirações, com as ideias, com os costumes e com 

instituições sociaes [...]” (Ramalho Ortigão, 1896: 153).   

 

No decorrer da Primeira República (1910-1926), foi criado um sistema de proteção, 

salvaguarda e conservação da herança cultural em Portugal. Um dos primeiros atos que 

ocorre com a implantação da república é a publicação da Lei da Separação do Estado e da 

Igreja (1911), que previa a interferência das instituições públicas na proteção do 

patrimônio da Igreja Católica. Essa legislação sobrepunha os interesses públicos aos 

privados, diminuindo o poder e a soberania da Igreja na sociedade.    

 

No entanto, como demonstra Simões Rodrigues (2005: 109), apesar dos inúmeros esforços 

no sentido de preservar os bens nacionais, o Conselho de Monumentos Nacionais foi 

dissolvido em 1911 dando lugar à criação de juntas de arte e arqueologia nas cidades de 

Lisboa, Porto e Coimbra. O autor atesta que ao longo das décadas a ideologia republicana 

acolheu o papel de herdeira legítima da nação, intervindo de forma a assegurar que todos 

os monumentos relacionados com a prosperidade econômica, cultural e social da época da 

expansão portuguesa deveriam ser valorizados e classificados. Rodrigues (2005) diz que a 

propagação destes valores foi disseminada pela Administração Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (AGEMN, criada em 1920), e perdurou até a segunda metade do 

século XX. Nesse sentido, o autor demonstra que através da criação de outro órgão pelo 

Estado Novo – a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), em 
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1929 – foi constituído um novo programa de preservação do patrimônio, que se 

estabelecia com o objetivo de converter as glórias nacionais em promoção política. 

 

O patrimônio era parte integrante do estatuto assumido no Estado Novo, que previa o 

desenvolvimento de Portugal baseado na tradição de seu passado. No entanto, as 

reformulações conduzidas no sistema jurídico-administrativo estabelecido pelo governo 

durante a transição não trouxeram mudanças significativas. Obteve continuidade o modelo 

no qual o Ministério das Finanças tinha a posse e administração dos bens nacionais, o 

Ministério da Instrução Pública era incumbido da classificação e a DGEMN era 

responsável pelas obras de restauração e conservação (Brito Henriques, 2003: 281-284).      

 

Ao se basear nos monumentos nacionais para remeter às épocas de glória, o poder político 

do Estado Novo fez da salvaguarda deste patrimônio sua maior campanha. Alicerçados 

por realizações do Ministério das Obras Públicas, principalmente durante as décadas de 

1930-40, foram realizadas diversas obras, que podem ser compreendidas como 

demonstração da eficácia e do progresso do regime no país. É neste período que é 

instituído na legislação um decreto que estabelecia zonas de proteção dos edifícios de 

reconhecido valor arquitetônico. O que credenciou este decreto foram os pensamentos de 

que a área envolvente possui influência no valor do monumento, chamado por Gustavo 

Giovannoni de ‘caráter intrínseco’, e também os ideais adotados na Carta de Atenas (Brito 

Henriques, 2003; Nobre, 2010).  

 

Assim, as verbas desembolsadas com os monumentos, que já vinham em crescente desde 

1938, atingem seu valor máximo em 1940. Ano que foi marcado pelas comemorações dos 

oito séculos da independência (1140) e dos três da restauração da independência (1640), 

estrategicamente utilizada pelo regime. No entanto, cabe lembrar que o patrimônio urbano 

ainda não estava consagrado nesta época, o que só veio ocorrer na segunda metade do 

século XIX, após a Segunda Grande Guerra, a qual ocasionou incontáveis demolições da 

malha urbana por toda Europa. 

 

Intensificado pela redução do ímpeto apoteótico pelos monumentos nacionais, as 

intervenções reconstrucionistas perderam destaque após 1940. As obras realizadas a partir 

da década de 1960 passam a ser pontuais, sendo que, mesmo tendo participado como 

membro do Conselho Consultivo Provisório do ICOMOS (International Council of 
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Monuments and Sites) durante a composição da Carta de Veneza, o país retardou a 

incorporação dos novos paradigmas (Aguiar, 2010: 221).          

 

A carência de recursos prejudicou os investimentos do Estado português em seu 

patrimônio, situação que perdurou durante os anos 1960 e grande parte dos anos 1970. Em 

consequência da situação econômica e política, a condição do patrimônio histórico-

arquitetônico do país foi deteriorando-se, fato que demorou a sofrer uma alteração. Foi 

somente com o presságio de aumento do orçamento destinado aos monumentos, que 

começam a ocorrer algumas mudanças no quadro nacional, sendo a principal delas a 

criação, em 1980, do IPPC (Instituto Português do Patrimônio Cultural) – que viria a ser 

sucedido pelo Instituto Português do Patrimônio Arquitectônico (IPPAR) em 1992. No 

mesmo período referente à criação do Instituto, foi promulgada a Lei de bases do 

património cultural (nº 13/85 de 6 de junho), devido à carência de renovação do panorama 

jurídico de resguardo do patrimônio (Brito Henrique, 2003:290). A noção de monumento 

isolado é revisada nesta legislação, que passa a compreender o valor cultural dos imóveis, 

que foram divididos em três categorias: monumentos, conjuntos e sítios. 

 

Foi neste período que se iniciou um maior incentivo do patrimônio português por meio da 

inclusão dos primeiros bens na Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO, em 1983. Os 

primeiros bens inscritos foram o centro histórico de Angra do Heroísmo; o centro 

histórico de Évora; o Mosteiro dos Jerônimos; a Torre de Belém; o Convento de Cristo; o 

Mosteiro da Batalha; e o Mosteiro da Alcobaça. Evidencia-se que durante as décadas de 

1980-90 a tutela do patrimônio em Portugal era fragmentada, o que originava certa 

dissonância na gestão do mesmo, em consequência da divisão das responsabilidades entre 

a DGEMN e o IPPC/IPPAR. Este último passou por uma drástica reformulação por meio 

de uma nova lei orgânica (1997) que deixou suas ações mais eficientes – relacionadas à 

proteção e o restauro/revitalização –, conjuntamente com a formação do Instituto 

Português de Arqueologia (IPA).  

 

As intervenções patrimoniais em Portugal nos anos 1990 foram marcadas pelo aumento de 

intensidade, em grande parte proveniente do acesso aos fundos da União Europeia. Apesar 

da proposição de novas leis de embasamento do patrimônio no começo dos anos 2000, 

pouco foi acrescentado ao regime jurídico de salvaguarda do patrimônio português. A 

nova legislação basicamente deu procedimento à jurisprudência de proteção do patrimônio 

que já vinha sendo aplicada em Portugal (Brito Henriques, 2003). Finalmente, em 2007, o 
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IPA foi extinto por meio de uma fusão com o IPPAR, e mediante a incorporação de parte 

das atribuições da DGEMN, surge da junção destas três instituições o Instituto de Gestão 

do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) – Decreto-Lei nº 96/2007 de 

29 de março.  

 

Porém, esta nova organização que surgiu com a determinação de melhorar a qualidade dos 

serviços públicos referentes ao patrimônio do país pela modernização e simplificação 

administrativa, gerou dúvidas com relação à eficácia de suas competências. Os principais 

questionamentos eram quanto à reorganização dos serviços patrimoniais, que foram 

compartilhados entre o IGESPAR e outros organismos, designados Direcções Regionais 

de Cultura. As duas instituições seguiam atribuições do Ministério da Cultura e um 

obstáculo substancial desta cotutela do patrimônio era a igualdade de competências entre 

ambas. O que também era passível de dubiedade na mencionada reordenação na 

abordagem dos bens nacionais, é se havia uma desarticulação ao invés da integração de 

gestão de tais bens (Pereira, 2010: 274-275).  

 

Paralelamente, com o intuito de iniciar uma nova reforma na Administração Pública e de 

estruturar de forma eficiente e racional os recursos públicos do país para a redução de 

despesas, foi criada a Direção Geral do Património Cultural (DGPC). Esta instituição é 

resultado da junção do IGESPAR, do IMC (Instituto dos Museus e da Conservação) e da 

Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo que foram extintas pelo atual 

governo para formar uma única instituição de gestão do patrimônio cultural (DGPC). Esta 

orgânica foi ordenada pelo Decreto-Lei nº 115/2012 com a missão principal de assegurar a 

gestão, salvaguarda, conservação, restauro e valorização do patrimônio cultural material e 

imaterial de Portugal, bem como gerir a política museológica nacional. 

 

1.3 Outra Perspectiva: O Patrimônio na Contemporaneidade   

 

Os desdobramentos patrimoniais são muitos, sendo extensa a lista constituinte de suas 

subcategorias. Tal alargamento fez com que o tema ganhasse amplitude e extensa 

divulgação, mas o que se questiona é a profundidade dos debates contemporâneos sobre o 

patrimônio. Como demonstrado ao longo deste percurso, desde seu advento, o tema vem 

passando por inúmeras mudanças constantemente influenciadas pelos ideais de cada 

época. Pode-se afirmar que “[...] não há coincidência entre o entendimento acerca do que 

é património, por parte de um humanista do século XVI, [...] por um iluminista do Século 
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das Luzes, de um romântico oitocentista ou de um de nossos contemporâneos”, sendo que 

“[...] cada época reflecte parte de si própria, na forma como perspectiva e cuida do seu 

património” (Mendes, 2009: 10). Corolário ao pensamento exposto, Ashworth (1994) 

identifica um deslocamento patrimonial na contemporaneidade, que passa então a ser 

orientado pelo mercado. Tal afirmação se baseia na seleção contemporânea de produtos de 

acordo com a demanda dos consumidores, sendo que, neste contexto, o patrimônio se 

apresenta como “[...] a contemporary commodity purposefully created to satisfy 

contemporary consumption” (Ashworth 1994: 16). 

 

Transpondo este pensamento para um modelo mais amplo, apesar de serem domínios 

distintos, história e patrimônio fazem o uso seletivo do passado para finalidades atuais. 

Ambos são transformados à medida que vão sendo interpretados, no primeiro caso por 

historiadores, no segundo caso pelo que a sociedade contemporânea decide herdar e 

transmitir. Todavia, para apreender a condição do patrimônio como um produto, recorre-

se a um modelo de produção ou mercantilização, que também pode ser aplicado a outros 

aspectos da atividade humana. A partir de uma analogia com um sistema industrial, 

considera-se que a “linha de montagem” patrimonial compreende a articulação dos 

recursos, dos produtos e do consumo. A matéria-prima selecionada para se tornar um 

produto vem de uma grande variedade que mescla eventos, personalidades, memória 

popular, relíquias e lugares que possuem uma associação simbólica. Por meio de uma 

apuração deliberada são definidos os produtos que serão desenvolvidos e providos de 

significado, ações que muitas vezes são responsabilidade de instituições de proteção e 

resguardo do acervo patrimonial, que durante o processo de preservação de bens também 

assumem a função de manutenção, substituição e aprimoramento dos mesmos, 

adicionando ou retirando elementos, de acordo com seus princípios (Tunbridge e 

Ashworth, 1996: 6-7).   

 

Numa publicação recente sobre o tema, Harvey (2008: 19) investiga as narrativas 

históricas, os modos de representação e os níveis de acesso e controle presentes no 

processo de tentativa de domínio sobre uso do patrimônio na sociedade. Partindo também 

do pressuposto de que o patrimônio é um produto contemporâneo, o autor contempla que 

há uma forte ligação entre patrimônio e identidade, principalmente com relação às 

apropriações realizadas pelos poderes oficiais dos Estados. Harvey (2008) acredita que 

apesar da propagação de ideais de democratização do patrimônio que, de certo modo, 
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ocorreu por meio da difusão do consumo de recursos patrimoniais, a abertura aos 

processos de produção e interpretação deste fenômeno se mantém reduzida a poucas 

pessoas e instituições. Contudo, o autor admite que o setor encontra-se em 

reposicionamento em relação aos aspectos educacionais e de coesão social, o que abre 

novos horizontes na relação entre produtores e consumidores patrimoniais.     

 

Neste minucioso processo de conversão dos recursos em produtos patrimoniais, ocorre a 

interpretação deliberada da matéria-prima, que envolve a seleção, confecção e integração 

dos recursos na construção de um composto. Tal habilidade de narrar a história e dotar de 

significado um lugar é considerável dada à circunstância da troca baseada nos sentimentos 

e ideias – como orgulho, prazer, nostalgia –, e não em componentes físicos do patrimônio. 

Ao considerar como efetiva a hipótese de que o patrimônio existe somente nos termos do 

legatário e que tal produto é uma réplica aos anseios dos utentes, o que distingue o público 

e as formas de apropriação do patrimônio são os diferentes meios de interpretação deste 

(Tunbridge e Ashworth, 1996: 8).  

 

Ao fazer menção à orientação mercadológica que grande parte do patrimônio vem 

recebendo, e principalmente, ao compará-lo a um modelo de produção, é imprescindível 

que tal questão seja detalhada. Apesar do uso econômico do patrimônio ser aceite na 

maioria das sociedades, historicamente é considerado secundário, pois o mesmo possui 

normalmente outra finalidade. Mesmo que não produzisse benefícios econômicos, grande 

parte do patrimônio continuaria a ser preservado. Todavia, há a perspectiva de pessoas e 

instituições ligadas ao assunto que acreditam que anexar valor econômico aos bens 

patrimoniais é sem sentido, inaceitável e até mesmo pejorativo, além de não corresponder 

às prerrogativas de seus usos contemporâneos. O principal argumento desta perspectiva é 

que o ambiente construído não é preservado segundo critérios econômicos, mas devido a 

motivos socioculturais e morais-estéticos (Graham, Ashworth e Tunbridge, 2000: 129).  

 

O que justificaria então, uma abordagem que apresente o patrimônio como uma 

mercadoria contemporânea? Faz parte do escopo da dissertação abranger os atributos mais 

marcantes relacionados ao patrimônio, entre eles a abordagem que assume o mesmo como 

produto. O que fundamenta esta perspectiva é que o patrimônio possui um custo, e que a 

cruzada ocidental para salvar seu passado trouxe várias consequências, na sua maioria, 

econômicas. A lista de monumentos e sítios preservados cresce a cada ano, impondo 

compromissos financeiros aos proprietários, utentes e à sociedade. Salienta-se também 



 

25 

que mesmo não sendo primordial à sua preservação, o patrimônio possui mérito 

econômico e em sua maioria acumula capital. Esta arrecadação pode ser convertida em 

renda e trabalho para as sociedades locais e seus benefícios estendidos para outras regiões, 

já que sua capacidade de gerar lucros é maior do que de gerar despesas.  

 

Outra importante causa que levou à procura por outras abordagens se deve ao fato do 

desacordo com relação às finalidades do patrimônio. Entre os principais propósitos 

referidos ao patrimônio destaca-se a propensão ao saber e ao prazer (Choay, 2006), e 

ainda, que por meio do contato com o mesmo os indivíduos não somente aprendam, mas 

se transformem (Lowenthal, 1998). Há também menções que colocam o patrimônio à 

serventia do entretenimento e da educação (Giles e Middleton, 1999), do aprendizado com 

o passado servindo como lição para o futuro (Soja, 1996) e do seu papel na “missão 

patriótica” e na educação cívica (Brito Henriques, 2003).   

 

Na legislação portuguesa que estabelece as bases da política e do regime de proteção do 

patrimônio cultural – Lei nº 107/2001 de 8 de setembro –, a valorização e salvaguarda 

aparecem como tarefa fundamental do Estado, o qual pretende garantir a transmissão de 

uma herança nacional para unir as gerações num percurso civilizacional. O Estado fica 

encarregado ainda, de utilizar o patrimônio na democratização da cultura e na proteção e 

amparo da independência e identidade nacionais. Todavia, apesar da convicção de que 

deve estar em pauta a busca por uma agenda moral ou política contemplada para 

transformar o mundo em um lugar melhor, deve-se ater para o papel de instrumento 

político que o patrimônio assume sobre a tutela do Estado.  

 

Como foi demonstrado, o patrimônio é usufruto de uma vasta gama de atividades. No 

âmbito cultural o mesmo foi incorporado devido a sua produtividade artística e artesanal, 

além da visão que considera artefatos e bens intangíveis como dignos de preservação. No 

político é usado para apoiar a criação de estados e a legitimação dos governos e suas 

ideologias. Por último, a utilização do patrimônio no contexto econômico, como já 

referenciado, corrobora com atividades do setor de modo direto ou indireto (Tunbridge e 

Ashworth, 1996: 34). Por conseguinte, na contemporaneidade é imprescindível avaliar, 

principalmente, o emprego do patrimônio como recurso cultural, político e econômico, 

devido ao fato da maioria das atividades da esfera patrimonial englobar estas três 

categorias.  
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1.4 Interpretações acerca da patrimonialização 

 

Para introduzir este tema que vem sendo abordado por diferentes áreas de estudo, optou-se 

por fazer a disposição dos principais debates sobre o processo de patrimonialização, ou 

heritagization, ao longo dos últimos anos. Partindo do pressuposto que é perceptível a 

ocorrência de um alargamento e padronização tanto na abordagem patrimonial quanto nas 

práticas de conservação, restauro e planejamento – a nível mundial –, é fundamental 

transpor as principais leituras a respeito do tema de modo racional e inteligível.  

 

Partindo de uma das maiores referências nos estudos patrimoniais, Choay (2006: 207) 

articula seus pensamentos fundamentados na ideia de que houve a mundialização dos 

valores e dos padrões ocidentais que culminaram em uma “expansão ecumênica das 

práticas patrimoniais”. A autora julga que através da noção e representação dos 

monumentos, patrimônios arquitetônicos e das cidades históricas, as sociedades ocidentais 

definiram suas identidades e reconheceram sua relação com a temporalidade. Esse 

movimento, segundo Choay (2006), propiciou a essas sociedades um distanciamento para 

que as mesmas pudessem se descobrir e tomar consciência própria, para então construir 

uma imagem de si engrandecida.  

 

Tal dinâmica de difusão do interesse na salvaguarda do patrimônio ocorreu em larga 

escala somente depois da Segunda Grande Guerra. Favorecido pelo espírito de 

reconciliação instaurado após o término da guerra, originou-se um processo global de 

uniformização do pensamento sobre o patrimônio que culminou na criação de um 

conjunto de organizações supranacionais de cooperação entre países (Brito Henriques, 

2003). Nasce então, em 1946, no quadro da ONU (Organização das Nações Unidas), a 

UNESCO com o propósito de fomentar o desenvolvimento e a colaboração no campo da 

educação, da ciência e da cultura. É sob a tutela da UNESCO que são criadas, 

posteriormente, organizações como o ICOM2, ICCROM3 e ICOMOS4, que tinham por 

objetivo promover conhecimentos na área de museologia, restauro e conservação de 

monumentos.  

 

Como apontado previamente, Choay (2006) alega que foi por meio da Assembléia Geral 

da UNESCO (1972) relativa à proteção do patrimônio, que houve a universalização dos 

                                                           
2 International Council of Museums. 
3 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. 
4 International Council on Monuments and Sites. 
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valores ocidentais sobre o mesmo. As recomendações feitas aos países que aderiram ao 

documento da UNESCO eram referentes às obrigações que os mesmos tinham de 

identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir seu patrimônio às futuras gerações, 

além de estabelecer a pertença comum e a solidariedade planetária no resguardo deste 

patrimônio. Foi na mesma época que, segundo a autora, a cultura perde o cunho de 

realização pessoal voltando-se para a ideia de indústria cultural. Choay (2006) sustenta 

que foi acrescido valor econômico ao patrimônio por meio da realização de uma 

“engenharia cultural” por parte do setor público e privado, sendo que, já eram constatadas 

tendências de um processo planetário de banalização e estandardização em meados da 

década de 1970. Esta autora defende que o patrimônio urbano passa por um processo de 

“embalagem” em vista do consumo cultural que, conjuntamente com investimentos por 

parte do mercado imobiliário, promove a supressão das populações locais e de suas 

atividades e tradições.    

 

Numa interpretação próxima à de Choay, Custódio (2010b) afirma que o advento da 

patrimonialização se deve ao exagero no que concerne à defesa e conservação do 

patrimônio, que ocorreu principalmente a partir da década de 1980. Este autor acrescenta 

que esse fenômeno é uma resposta da sociedade às mudanças sociais e econômicas 

advindas do avanço da globalização, o que levou a uma controvérsia internacional que vai 

do excesso de querer preservar tudo a reações anti-patrimoniais. Outro fator que Custódio 

(2010b) associa à patrimonialização é a efetiva destruição do patrimônio, que acaba por 

ser sobreposto ao ritmo avassalador da sociedade do consumo.  

 

Deve ser explorado o último ponto apresentado por Custódio (2010b), pois o mesmo 

acredita que um dos grandes problemas da época contemporânea é o aumento exponencial 

da destruição do patrimônio. Entretanto, argumenta-se que apesar do pensamento 

favorável à associação do patrimônio com a afirmação da cidadania, da democracia e da 

participação social ativa apresentada pelo autor, não há um consenso global aplicado 

dessas funções. Esse é um dos motivos pelos quais os processos de patrimonialização e 

destruição maciça não levam a um caminho sem volta. Ora, concordamos com Custódio 

(2010b) que os bens patrimoniais possuem características singulares. Todavia, considera-

se que o que é desfrutado e consumido, ou melhor, apropriado, não é apenas o bem em si, 

mas também as leituras e interpretações acerca deste. Independente do estado físico do 

patrimônio edificado, o mesmo sempre pode sofrer releituras e reinterpretações mais 
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adequadas às finalidades políticas, sociais e econômicas que cada local possui sobre o 

patrimônio. Além disso, o patrimônio não pode existir como um absoluto universal, pelo 

fato de ser delimitado e selecionado por uma sociedade em constante devir (Graham et al., 

2000), assim como não deve ser considerada uma quantidade fixa do passado a ser 

conservada, pela falta de reconhecimento de critérios objetivos, mensuráveis e universais 

(Tunbridge e Ashworth, 1996).  

  

Ao realizar um estudo que visou expatriar noções e conceitos sobre a patrimonialização e 

a estetização das cidades contemporâneas, Jeudy (2005) realizou em sua obra um estudo 

detalhado sobre o assunto. Segundo este autor, a estratégia patrimonial é estimulada pela 

necessidade que a sociedade apresenta de refletir inteligivelmente toda sua cultura e 

história, através de seus locais, monumentos e objetos. Nomeado pelo autor de “processo 

de reflexidade”, o mesmo seria responsável por promover visibilidade pública dos 

elementos simbólicos de uma sociedade. Jeudy (2005) acredita que o espelhamento dos 

objetos e territórios de uma sociedade acaba por gerar uma contradição entre os usos 

sociais e econômicos, pois a comercialização é inerente ao desenvolvimento cultural, mas, 

ao mesmo tempo, o patrimônio não deveria conter somente atribuições econômicas. 

Contudo, o simples anúncio desta divergência feita por Jeudy (2005) não é suficiente para 

traçar a complexidade deste processo, que tem de abarcar a natureza, as consequências e a 

administração de conflitos nas esferas sócio-políticas e econômicas que ocorrem 

simultaneamente em diferentes escalas.  

    

O fenômeno da patrimonialização também foi estudado na Geografia, em algumas obras 

que intencionam aprofundar o conhecimento e as relações entre essas duas áreas. Ao 

analisar o ordenamento do território em duas cidades mineiras consagradas como 

patrimônio mundial, Costa (2011) opta por uma abordagem dialética como método. Costa 

(2011, p. 31) começa por definir a patrimonialização como: “(...) o brusco movimento 

universal de espetacularização e banalização pela cenarização progressiva dos lugares 

promovidos pela dialética Estado-mercado sobre a base das técnicas, da ciência e da 

informação”.  Neste viés, o autor considera este processo indissociável da “dialética da 

construção destrutiva”, que o mesmo afirma corresponder à contradição entre preservação 

e mercantilização de bens culturais, ou seja, um processo de construção e desconstrução 

que se operacionaliza ao mesmo tempo. Costa (2011) afirma que a “dialética da 

construção destrutiva” rebate sobre os lugares de memória, afirmando que os conflitos 
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entre a preservação e a mercantilização são mantidos com o triunfo da mercantilização, 

porém, sem a banalização total da preservação, já que depende desta para se efetivar.  

 

Retomando a questão da patrimonialização, Costa (2011) destaca que houve uma corrida 

mundial para inserção de bens na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade da 

UNESCO, para que os mesmos encontrassem seu auge nas estratégias de mercado. Por 

conseguinte, é no mínimo polêmico tratar da questão da autenticidade – um dos elementos 

chave na escolha dos sítios a serem protegidos – dos lugares, tanto em sua forma quanto 

em seu conteúdo, pois estes estão em constante devir num mundo em que as mercadorias 

estão sempre se reconstruindo de acordo com atitudes e demandas (Tunbridge e 

Ashworth, 1996; Costa, 2011). 

 

Ao fazer alusão a uma corrida mundial para inserção de bens na lista de patrimônio 

mundial, na qual tais lugares visam obter apogeu nas estratégias de mercado, Costa (2011) 

afirma que a patrimonialização aparece como um mecanismo, estabelecido basicamente 

pelo Estado – órgãos de preservação e conservação – e pelo mercado – que conta com o 

apoio de instituições financeiras mundiais. Nesse sentido, o autor considera que seus 

efeitos mais imediatos são a transformação dos territórios de identidade, e a produção de 

lugares de memória. O primeiro argumento refere-se à hibridização ou recriação das 

identidades territoriais, por considerar estas como o acúmulo de situações, processos, 

ações, objetos geográficos, necessidades, entre outros, que remetem para as heranças 

culturais, históricas e econômicas. Já o segundo remete para a produção de lugares 

destinados ao turismo ou às novas atividades da economia urbana, que dependem da 

produção de materialidades e símbolos, por se apresentarem como alicerces da produção 

econômica. 

 

Ao reconhecer a patrimonialização como um fenômeno urbano, Costa (2011) leva em 

consideração que a história das cidades e suas formas são elementos ativos neste processo 

de refuncionalização territorial urbana. Ao seguir uma lógica privada, mas que conta com 

o apoio do Estado, este autor considera que o processo de ressignificação de lugares e 

paisagens ocorre por meio do estímulo à fragmentação do território, que se divide para 

atender necessidades e desejos da sociedade contemporânea. Ao considerar que a atual 

conjuntura do capitalismo está fundamentada na prestação de serviços e na dinamização 

do capital financeiro na economia urbana, Costa (2011) acredita que estes processos 

acabam por imprimir a sua lógica no território.  
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Feita a exposição do pensamento de alguns autores com relação à eclosão e ao 

desenvolvimento do fenômeno da patrimonialização, pretende-se expor como ocorreu esse 

processo por meio de um entendimento condizente com as premissas apresentadas na 

presente dissertação. Propõe-se revelar os principais pontos do processo de 

patrimonialização, sendo alguns destes confluentes e outros divergentes em relação ao 

pensamento dos autores mencionados, objetivando contribuir para a construção de um 

corpo de doutrina.   

 

Acredita-se que pessoas, patrimônio e lugares se tornaram conectados de modo complexo 

e em constante transformação. A ligação destes três elementos é consolidada por um 

processo de identificação, no qual as pessoas passam a se identificar com lugares que 

apresentam características únicas. Dado que o patrimônio é um instrumento relevante na 

criação das identidades, pois é por meio do patrimônio que as pessoas se relacionam com 

povos antepassados, é primordial acentuar que estas são multiplamente constituídas. 

Como difundido por Hall (1996: 4), a construção de sociedades multiculturais 

concomitantemente à fragmentação do sentimento de pertença leva-o a acreditar que as 

identidades nunca são singulares, mas na verdade construídas multiplamente por meio de 

vários discursos, práticas e posições, que são ao mesmo tempo convergentes e 

antagônicas. Apesar das mudanças que ocorreram nas sociedades, evidencia-se que as 

identidades pós-modernas permaneceram relacionadas com as alegorias territoriais de 

pertencimento, conectadas ao passado e ao patrimônio (Graham et al., 2000).  

  

Retornando à questão da patrimonialização, um fator de extrema importância para o 

assunto é a questão da existência de um patrimônio mundial da humanidade, difundido 

principalmente por instituições supranacionais após a Segunda Grande Guerra. Anterior à 

discussão sobre difusão de um patrimônio mundial – regularmente justificada por 

conceitos de igualdade humana, gestão compartilhada do mundo e otimização dos 

recursos naturais e culturais – é determinante examinar alguns aspectos intrínsecos nas 

relações entre patrimônio e escala. 

 

A partir do pressuposto de que diferentes escalas exercem influências distintas na 

identificação das pessoas com os lugares, é despertada uma via a ser explorada devido à 

falta de complementaridade e coerência geradas nestas relações. O desenvolvimento 

simultâneo do patrimônio em escalas locais, nacionais, supranacionais e globais, muitas 
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vezes leva a divergências entre os significados e usos nas diferentes escalas, pois o mesmo 

patrimônio pode estar relacionado à identidade e aos usos cotidianos em uma escala, e ao 

lazer e entretenimento em outra. 

 

Figura 2. Interação do patrimônio em diferentes escalas espaciais. 

Fonte: Traduzido a partir de Graham, Ashworth e Tunbridge, 2000: 182. 

 

Apesar de não ser a escala dominante na criação e disseminação da consciência sobre o 

patrimônio, a ordenação de grandeza local é, preferencialmente, mais apropriada para 

inaugurar a discussão, disposta numa hierarquia dimensional. A palavra “local” pode 

corresponder a uma grande variedade de perspectivas espaciais, sendo que, no tratamento 

do patrimônio, devem ser consideradas primordialmente a região, a cidade e o sítio 

(Graham et al., 2000). Os principais contributos do patrimônio na ordem local variam da 

gestão patrimonial até sua colaboração na identidade local. Referente ao primeiro 

elemento, o que se ressalta são as diferenças na qualidade e no conteúdo da gestão local 

do patrimônio, que seguem determinações das políticas e dos objetivos nacionais, mas são 

colocadas em prática por níveis de governação locais. Já com relação à identidade local, 

acredita-se que o patrimônio é criado como um utensílio na construção dessas identidades 

e ajuda a dar forma às representações do lugar. Tais representações, normalmente, estão 

associadas ao fortalecimento da identificação dos habitantes com suas localidades e à 

divulgação externa do patrimônio local, tornando aparentes os usos sócio-políticos e 

econômicos deste patrimônio.    

 

Na ordem de grandeza nacional, talvez a de maior relevância na construção do 

pensamento e dos usos políticos do patrimônio, os Estados-Nação tomaram a frente deste 

processo ao longo da consolidação dos países. Estados-Nação e patrimônio 

desenvolveram-se na Europa do século XIX, num contexto de necessidade de concretizar 

a identificação nacional, de absorver heranças e grupos divergentes e de justificar a 

incorporação de territórios. O papel que essas heranças “nacionais” assumiram – de criar 
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uma identificação do povo com um território –, fez com que as determinações acerca do 

patrimônio se tornassem um privilégio quase que exclusivo dos governos nacionais. Por 

este motivo, o patrimônio encontra-se hoje, na maioria dos países, essencialmente 

vinculado às políticas nacionais, o que torna praticamente impossível a realização de 

qualquer atitude em escalas regionais, continentais ou mundial, sem a aprovação dos 

Estados-Nação. Contudo, há nesta relação uma ambiguidade, pois ao mesmo tempo em 

que as nações foram construídas com a utilização do patrimônio, este tem seu suporte e 

seu patrocínio fomentados pelos governos estatais. 

 

Subsequente à escala nacional, discute-se a concepção do patrimônio a nível continental. 

Ao balancear diferentes interesses entre nações, a criação de um patrimônio continental 

tem em vista criar conceitos internacionais de identidade e significado. O exemplo de 

maior destaque, tanto no que concerne à magnitude do acontecimento quanto de 

relevância para a dissertação, é a criação de um patrimônio europeu. Ao considerar que a 

União Europeia (UE) é mais do que uma unificação econômica, pondera-se toda a 

ideologia refletida por esta integração, embasada nos valores de solidariedade interna e 

apoio mútuo. Integração que pode ter seu sucesso relacionado ao complemento de uma 

nova identidade e não a sobreposição às identidades nacionais e regionais.  

 

Nesse sentido, é requerida a adição de novos layers de significado visando alcançar os 

objetivos estipulados e, ainda, transcender as identidades nacionais e regionais sem 

sobrepô-las. O acréscimo desses novos layers de significado visa à construção de novas 

paisagens e novos ambientes que, no entanto, já se encontram como símbolos essenciais 

da iconografia nacional. Contudo, o que se questiona no processo de unificação política e 

econômica é se pode ser criada uma identidade europeia em um continente definido por 

seu multiculturalismo e sua diversidade. Ressalta-se que a criação de um patrimônio 

europeu tem a obrigação de levar em consideração o legado deixado na Europa por outros 

povos e que está localizado no continente por circunstâncias históricas, como é o caso do 

legado árabe na Península Ibérica. Considerando que o continente europeu é marcado pela 

rotulação de porções do espaço baseada em atributos de diferentes épocas históricas 

idealizadas (Agnew, 1996), a criação de um patrimônio europeu deveria retratar 

divergências e contestações como qualidades positivas e representantes da realidade de 

que não há somente uma paisagem ou uma iconografia apta a simbolizar a diversidade do 

continente (Graham et al., 2000).       
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Conforme elucidado anteriormente, o movimento para a criação de um patrimônio 

mundial foi promovido pelas Nações Unidas através da UNESCO, no cenário pós 

Segunda Guerra de manutenção da segurança internacional. A UNESCO, em conjunto 

com sua subsidiária ICOMOS, produziu códigos de práticas ideais e organizou uma gama 

de ações baseadas no estabelecimento de um conjunto de leis internacionais sobre as 

propriedades culturais. Dada a conjuntura apresentada, difundiu-se a presunção da 

necessidade de existência de um patrimônio mundial como propriedade coletiva de todos 

os povos. Em consequência da perpetuação dessas convicções, repercussões surgiram em 

forma de associações internacionais e organizações intergovernamentais que possuíam a 

incumbência de denominar, resguardar e estimular a criação desse patrimônio mundial. 

Entre as principais organizações, é preciso mencionar o WHC (World Heritage Comittee), 

criado durante a Convenção para a Proteção Mundial do Patrimônio Cultural e Natural 

(1972) com a incumbência de instituir uma lista de patrimônio cultural e natural de valor 

universal excepcional. Foi com o aumento da conscientização internacional, que já vinha 

desde a década de 1960, que o WHC foi criado com a função de produzir uma lista de 

patrimônio mundial, fazer um inventário de bens patrimoniais em perigo e, por fim, 

administrar um fundo do patrimônio mundial (WHF – World Heritage Fund) para ajudar 

os Estados membros necessitados (Pocock, 1997; Brito Henriques, 2003).  

 

Tabela 1. Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO por Região em 2013 

 

Região 
Cultur

al 

Natur

al 

Mist

o 

Tot

al 

Porcentage

m 

Países com 

propriedades 

inscritas 

Europa e 

América do 

Norte 

393 59 10 462 48% 50 

Ásia e 

Pacífico 
148 55 10 213 22% 32 

América 

Latina e 

Caribe 

90 35 3 128 13% 26 

África 47 35 4 86 9% 32 

Países Árabes 67 4 2 73 8% 17 

Total 745 188 29 962 100% 157 

 

Fonte: UNESCO. (http://whc.unesco.org/en/list/stat#s1) 

Adaptado pelo autor. 
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As ações que visam a construção de um patrimônio mundial desenvolvidas por 

organizações internacionais estão alicerçadas basicamente em três conjuntos de 

elementos. O primeiro argumento é baseado na ideia de que, desde seus primórdios, a 

produção do patrimônio foi significantemente influenciada por movimentos culturais e 

questões estéticas que estavam muito além das fronteiras políticas. Em segundo lugar, 

houve nas últimas décadas uma considerável propagação da preocupação global sobre o 

resguardo do patrimônio. Por fim, o movimento de maior expressão, no que diz respeito à 

demanda por um patrimônio mundial, parte da perspectiva dos consumidores que 

frequentam monumentos, museus, sítios e cidades históricas, e exercem a reivindicação 

pelo acesso global de forma ativa sobre este patrimônio. Algumas questões retiradas da 

reivindicação por um patrimônio mundial são: se há realmente a propriedade comum 

sobre a atividade artística humana voltada para o enriquecimento pessoal, então todos 

deveriam contribuir para seu amparo e proteção; e, sobretudo, como falar em um 

patrimônio mundial se o mesmo continua subordinado à soberania dos governos nacionais 

e às estratégias de gestão local (Graham et al., 2000: 236-238).     

 

Deste modo, considera-se que a patrimonialização, ou heritagization, está pautada na 

adoção de abordagens, ditas exemplares, impulsionadas pelo intercâmbio de filosofias e 

técnicas utilizadas nas chamadas “melhores práticas”, que já obtiveram sucesso outrora 

(Graham et al., 2000: 237). Ao utilizar um padrão que tenha obtido êxito em outros 

lugares, os riscos assumidos seriam reduzidos. O emprego destas práticas por corporações 

que são responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de intervenção patrimonial, que 

muitas vezes possuem financiamentos internacionais, acaba por incentivar a seleção 

homogênea de materiais, mobiliário urbano e sinalização, produzindo um estilo 

internacional do patrimônio.      

 

Esta é a questão chave sobre o assunto, pois é o ponto de convergência das diferentes 

teorias sobre a patrimonialização. A partir da verticalização – que seria a ligação de 

pontos separados e distantes no espaço, conectados por processos sociais que garantem a 

atuação global da sociedade e da economia (Santos, 1994:16; 2006:192) – das relações 

sociais e dos lugares, ocorre o processo de patrimonialização dos bens culturais, que 

passam a conter características e tendências de apropriações globais. Assume-se que, 

apesar de levar em consideração que houve de fato uma expansão ecumênica das práticas 

patrimoniais (Choay, 2006), que pode ter sido causada por um exagero na defesa do 
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patrimônio (Custódio, 2010b) ou estimulada por um “processo de reflexidade” (Jeudy, 

2005), que levaram a um movimento universal pela cenarização dos lugares (Costa, 2011), 

deve-se ter cautela para não sucumbir ao viés apresentado por estes autores, com o intuito 

de constituir uma sistematização condizente com nossa perspectiva e estudo de caso.  

  

O que deve ser levado em consideração é que houve uma padronização das formas e da 

abordagem patrimonial, resultando numa homogeneização dos lugares e uma redução da 

diversidade local. Isso deve-se sobretudo: 1) ao intercâmbio e padronização das práticas 

profissionais relacionadas com o patrimônio (arquitetos, construtores, planejadores); 2) à 

influência de instituições internacionais, que normalmente executam os projetos de 

intervenção urbana e tendem a minimizar os riscos ao repetir modelos que já obtiveram 

sucesso em outros lugares; 3) à criação de um catálogo patrimonial de mobiliário urbano 

considerado como “histórico”, que são adquiridos dos mesmos fornecedores tornando os 

distritos históricos praticamente indiscerníveis; 4 ) à mercantilização da história, da 

cultura e dos costumes locais, que acaba por adaptar tais atributos, modificando 

comportamentos e estilos de vida (Graham et al., 2000: 217-219). 

 

Revelados os elementos essenciais do processo de patrimonialização, é fundamental, 

como ressalta Luchiari (2005: 99), voltar a atenção ao conteúdo que refuncionaliza e 

atribui de novos valores o patrimônio, buscando a compreensão dos distintos usos deste 

patrimônio e das práticas que produzem territorialidades excludentes. Desse modo, 

buscar-se-á ao longo da dissertação compreender os principais efeitos desse movimento 

contemporâneo, contido num campo de disputa constituído por Estado, empresas e 

sociedade civil (Canclini, 1994), na produção e apropriação de Belém.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

2. Para uma Geografia do Patrimônio 

 

O principal objetivo deste capítulo é o de aproximar dois domínios de conhecimentos 

distintos, mas que são o tema central desta dissertação, o patrimônio e a geografia. Em 

alguns estudos realizados na geografia, o patrimônio figura como um adendo das 

pesquisas relacionadas com o turismo, o que limita e isola sua pesquisa. Ao reconhecer 

que o patrimônio é um fenômeno basicamente espacial e que exerce um papel essencial na 

significação, representação e identidade dos lugares, que pode levar a identificação de 

pessoas e grupos, é possível detectar alguns pontos de confluência entre as duas áreas. 

Além disso, ao se apresentar como um elemento importante no processo de 

desenvolvimento regional e planejamento urbano, o patrimônio constitui uma área de 

extrema importância para a geografia, seja como um bem cultural ou econômico.  

 

A ênfase nos próximos pontos será voltada para uma sucinta delimitação, primeiramente, 

dos conceitos de espaço e lugar, devido ao fato do patrimônio estar, intrinsecamente, 

baseado no lugar e por ser, inerentemente, um fenômeno espacial localizado ou 

distribuído através do espaço. Nesse sentido, o debate realizou-se em torno de três 

abordagens espaciais – o espaço enquanto ambiente material; o espaço enquanto 

diferença; e o espaço enquanto espacialidade social – almejando verificar que contributos 

podem ser retirados de cada vertente para o estudo do patrimônio.   

 

A seguir, a discussão ingressou na abordagem sobre o lugar, advindo da constatação de 

que o patrimônio exerce um papel significativo na relação entre pessoas e lugares. 

Portanto, foi considerado que o lugar é mais que um espaço fechado e limitado, 

percebendo o mesmo como o sítio de interseções, conexões e movimento, tendo em conta 

que os indivíduos ou grupos participam, utilizam, contribuem e se identificam com o 

lugar, de maneiras diferentes. Tal característica sobre o lugar suscita sentimentos de 

pertença sobre o mesmo, ou seja, provoca processos de identificação e de relações de 

identidade.  

  

No último item, a discussão recai sobre o território e a apropriação territorial, pois são 

conceitos inerentes à compreensão dos processos de produção e apropriação do 

patrimônio. No estudo do patrimônio, a atenção deve estar sempre voltada para a 

apropriação simbólica do território – enquanto espaço dominado e apropriado –, e a 
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análise tem o dever de refletir sobre as características físicas e os laços de identidade 

social.  

 

2.1 Espaço e Lugar 

 

Apesar das concepções de espaço e lugar parecerem claras e explicativas, estas continuam 

a ser duas categorias prolixas, rudimentares e que apresentam dificuldades na sua 

definição (Hubbard, 2005), sendo que seu significado vem se transformando 

continuamente, em consonância com os paradigmas vinculados à geografia (Sarmento, 

2004: 28).  Devido à falta de concordância entre vários autores sobre a conceitualização 

de espaço, o propósito fundamental deste item é expor, brevemente, as concepções mais 

relevantes sobre o tema, contrastando alguns pontos cardeais de cada teoria. Este debate 

coloca-se como necessário devido ao fato de muitas linhas de pensamento social ignorar, 

constantemente, a dimensão espacial dos fenômenos sociais. Destaca-se ainda o fato de 

que nenhuma das perspectivas apresentadas consegue, isoladamente, abranger o papel 

exercido por essa categoria conceitual no estudo do patrimônio. 

 

A partir da pressuposição de que há mais no debate das diferentes concepções espaciais do 

que, aparentemente, possa parecer, Simonsen (1996) alicerça seus argumentos baseados 

na reflexão de que a conceitualização e utilização do espaço na teoria social estão 

relacionadas, e até mesmo motivam a forma como pensar sobre a teoria social em si. Com 

o propósito de identificar as concepções espaciais mais relevantes, por meio de um debate 

sobre as consequências que a formação de diferentes conceitos espaciais tem na teoria 

social, o autor classifica as diferentes vertentes da teoria espacial em três tipos de 

abordagem. Essas três abordagens são teorizadas, segundo Simonsen (1996: 495), ao 

definir o espaço como: ambiente material (space as material environment); diferença 

(space as difference); e espacialidade social (space as social spatiality). Assim, segue-se a 

especificação dessas vertentes contendo os aspectos dominantes que cada uma possui, 

sendo importante ressaltar que, embora sejam suportadas por perspectivas epistemológicas 

diferentes, tais vertentes são complementares.  

 

O espaço enquanto ambiente material 

 

O espaço enquanto ambiente material socialmente produzido possui três dimensões 

diferentes, mas que estão interconectadas: a dimensão material, que compreende a 

produção do ambiente material – paisagem, infra-estrutura e as coisas materiais de modo 



 

38 

geral –, direta ou indiretamente; a dimensão funcional, ou seja, os usos do ambiente 

material que vão desde a preparação da natureza para a produção até às formas materiais 

criadas nas práticas sucedidas no dia-a-dia; e a dimensão da significância, que envolve a 

atribuição de significado simbólico ao ambiente material, ou seja, o reconhecimento de 

que significados simbólicos são imputados no ambiente material segundo o contexto 

social e cultural, no qual, se encontram (Simonsen, 1996: 497-498). Cabe ressaltar, como 

lembra Cachinho (1999: 49), que a articulação desses elementos está em constante 

transformação – por meio dessa tríade, o espaço se torna uma realidade objetiva/subjetiva, 

empírica/imaginável e descritível/interpretativa –, e que devido às suas características é 

percebida e vivenciada de modo singular pelos vários atores sociais.      

 

Retornando à tríade mencionada, a primeira dimensão (material) manifesta-se como um 

quadro físico, ou seja, uma realidade fixa que não possui protagonismo, simplificando sua 

existência à função de ser conduzido segundo as estratégias do capital (Cachinho, 1999: 

49). Ao visualizar o ambiente material como um conceito independente, Harvey (1978: 

124) encara o mesmo como um objeto de investimento. Ao pensar a paisagem geográfica 

como resultante da ação do capital – que se representa na forma de paisagem criada por 

valores de uso que realçam e aumentam a acumulação progressiva do capital – este autor 

considera que tal paisagem expressa, ao mesmo tempo, o poder do capital sobre o 

trabalho, de forma que aprisiona e coibi o processo de acumulação dentro de um conjunto 

de restrições físicas específicas.    

 

Ao se confundir com as atividades que os seres humanos realizam, o espaço renuncia sua 

simples existência como um palco, pois, ao adquirir um valor de uso o mesmo perde sua 

neutralidade. O valor de uso está relacionado com a funcionalidade – segunda dimensão – 

que o ambiente material assume perante aos indivíduos que neste se encontram. Assim, 

áreas residenciais, industriais, comerciais, de serviço ou lazer, acabam por ser qualificadas 

de acordo com o valor de uso concedido por um indivíduo ou grupo (Cachinho, 1999).  

 

Os significados simbólicos – terceira dimensão – assumidos pelo ambiente material não 

são qualidades inerentes ao mesmo. São na verdade atribuídos pelo contexto cultural e 

social no qual estão inseridos (Simonsen, 1996). Claramente, é a incorporação das práticas 

sociais no espaço material que gera tais significados ou valores simbólicos. Tal fato leva à 

constatação de que havendo um deslocamento ou mudança das práticas realizadas nestes 

ambientes, ocorre a alteração de suas funções, logo de seus significados. Deve-se lembrar 
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ainda que, mesmo apresentando uma incumbência efetiva nas práticas sociais, a dimensão 

simbólica não se apresenta como um agente ativo na transformação do ambiente material.  

   

Não pode ser esquecido que independente da discussão sobre espaço enquanto ambiente 

material por si só, o debate sobre o tema nunca será exaurido na teoria social. O ato de 

inscrever o espaço somente no âmbito do ambiente material limita-o a uma função inerte 

ao torná-lo na substância das coisas criadas como consequência das práticas sociais.  

 

O espaço enquanto diferença 

 

A emissão de um exame teórico sobre o espaço assume, nesta perspectiva, uma posição 

muito adversa da anteriormente mencionada. O que há de fundamental na concepção do 

espaço enquanto diferença é que diferentes lugares, regiões ou localidades são 

primordialmente dessemelhantes, tanto no âmbito material quanto no imaterial (Simonsen, 

1996). Essa diferença estaria baseada nas influências exercidas nos processos e na vida 

social. Sendo assim, mesmo que assumindo posições ontológicas e epistemológicas 

diversas, tal vertente é desenvolvida, concomitantemente, no debate contemporâneo por 

três linhas de pensamento, entre elas o realismo, o pós-modernismo e o pós-

estruturalismo. 

 

A linha de pensamento ligada ao realismo crítico proporciona conceitualizações 

divergentes sobre o espaço. O posicionamento de alguns autores (Sayer, 1985; Duncan, 

1989) envolve a expressão “the difference that space makes”, que destaca o âmbito social 

e o espacial, separadamente, baseado em peculiaridades epistemológicas entre as 

pesquisas realistas abstratas e concretas. Para suportar os argumentos apresentados, alguns 

autores defendem que para que o espaço faça a diferença, deve haver uma separação entre 

relações necessárias – processos sociais e poderes causais – e relações contingentes – 

localizadas no nível concreto que determina a existência dos poderes causais e como estes 

irão agir (Simonsen, 1996). Ao localizar o espaço no nível concreto, esta abordagem 

expressa os processos sociais e os poderes causais como não espaciais, sendo que estes 

terão resultados e consequências heterogêneas de acordo com os lugares que se encontram 

e das relações com outros poderes e objetos desses lugares. A função do espaço situa-se 

nesta perspectiva na diferença que este produz. Ressalta-se que a dimensão espacial, nesta 

perspectiva, permanece passiva e estática, pois fica reduzida às condições de 

funcionamento dos processos sociais.  
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Na interpretação do espaço enquanto diferença, encontrada em alguns entendimentos 

geográficos do pós-modernismo, averígua-se a existência de inúmeras posições, o que 

torna irreal a exposição de todas nesta breve apresentação. Ao voltar o foco para os 

argumentos e o conceito-chave apresentado por Jacques Derrida de différence, o termo é 

empregado pelo autor para caracterizar o movimento estrutural que produz diversos 

efeitos nos sistemas semióticos, transformando num jogo formal de diferenças os 

processos de significação. Derrida (1972: 27) afirma que devido ao fato de não poder 

conceber o teor do conceito de différence sob as bases da oposição entre 

presença/ausência, o mesmo deve ser considerado como um jogo sistemático de 

diferenças e espaçamentos – simultaneamente ativo e passivo – que seria o meio de 

ligação entre elementos. 

    

Segundo Simonsen (1996: 501), a proposta filosófica de Derrida é uma crítica brusca ao 

conceito central pré-moderno e moderno do sujeito oposto ao objeto. O pensamento pós-

moderno possui, segundo Simonsen (1996), um cariz de crítica ao projeto da modernidade 

e reivindicação pela universalidade, sendo traduzido como uma ênfase teórica e filosófica 

sobre a diferença. Ao contrário do que considerava o discurso moderno – ao subordinar o 

espaço e as singularidades, e fortalecer o tempo numa tendência de totalização – o 

discurso pós-moderno acaba por promover uma sensibilidade pelo espaço e também pela 

diversidade, multiplicidade e fragmentação, distanciando-se da universalização.      

 

A última vertente a abordar o espaço enquanto diferença no pensamento geográfico é a 

pós-estruturalista. Ao relacionar a discussão do espaço com debates associados aos 

escritos feministas, aos pós-colonialistas e à crítica literária da linguagem espacializada, 

os partidários desta corrente reivindicam novas posições propiciadas pela linguagem, das 

quais poderiam servir como base para políticas de posicionamento e identidade 

(Simonsen, 1996: 502). Tais partidários utilizam metáforas espaciais a partir de conceitos 

como de posição, centro/margem, localização, entre outros, no sentido de enfatizar a 

diferença como uma multiplicidade qualitativa, por serem sensíveis ao discurso.   

 

Num trabalho representativo deste pensamento, Barnes e Duncan (1992:4-5) visaram 

demonstrar a importância da escrita e da representação na geografia humana utilizando 

como foco a paisagem. Os autores acentuam que “escrita” se refere, de modo amplo, a 

atividades como a elaboração de mapas, esboços e mesmo a pintura, por acreditar que tais 
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atividades consistem em representar a paisagem. Essa dilatação do entendimento de 

“escrita” ou “texto” procura abranger uma diversidade de produções culturais e 

instituições políticas, econômicas e sociais, que podem ser “lidas” enquanto “práticas 

significantes” (Cachinho, 1999: 55). Segundo Barnes e Duncan (1992: 5), seus 

argumentos consistem num conjunto de três conceitos centrais – texto, discurso, e 

metáfora – que eclodem a partir da literatura sobre a produção e representação de textos. 

Estes autores (1992: 7) vão além dessa constatação, para afirmar que não é somente suas 

considerações do mundo que são intertextuais, julgam que o mundo em si é intertextual.   

  

Contudo, estas perspectivas vêm sendo objeto de várias críticas que discutem o emprego 

de metáforas espaciais e suas relações com a espacialidade social e material. Apesar de 

levantarem questões importantes sobre os regimes de poder, as representações e as 

políticas de identidade, a questão central incide, nesta concepção, não sobre o espaço em 

si, mas sobre a diferença social e cultural (Simonsen, 1996: 502). Além disso, concepções 

específicas e questionáveis do espaço podem vir a ser o resultado da aplicação de 

metáforas espaciais no discurso, devido à absorção de questões políticas não intencionais 

(Cachinho, 1999). Por estes motivos indaga-se sobre a possibilidade da existência de tais 

diferenças descontextualizadas, ou mesmo, da emancipação dessas diferenças do espaço 

nas quais acontecem.        

     

O espaço enquanto espacialidade social 

 

A última vertente conceptual do espaço a ser trabalhada tem sua origem nas práticas e/ou 

nos processos sociais. Concebido como espacialidade social o espaço apresenta-se, nesta 

perspectiva, baseado no entendimento de que as formas espaciais são parte constituinte 

das práticas e/ou processos sociais (Simonsen, 1996). Tais práticas e processos estão, 

inerentemente, situados no espaço e possuem uma dimensão espacial intrínseca que 

compreendem fenômenos das mais distintas escalas da vida social, variando desde 

práticas locais do cotidiano até processos internacionais de divisão do trabalho.   

 

Os principais fundamentos que sustentam a presente abordagem são representados, em sua 

maioria, pelos pensamentos expostos por Lefebvre (1991; versão original em francês de 

1974) em La production de l’espace. Devido à impossibilidade de um amplo 

aprofundamento sobre esta consagrada obra, o enfoque será voltado às principais ideias 
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manifestadas pelo autor, visando apreender os elementos essenciais da concepção e dos 

processos de produção do espaço.  

 

Na busca pelo desenvolvimento de uma “ciência do espaço”, Lefebvre (1991: 16) aponta 

que seu projeto propõe expor o processo de produção do espaço por meio da convergência 

de vários tipos de espaço e as circunstâncias de suas origens, em uma única teoria, com o 

intuito de revelar ou construir uma união entre campos que são apreendidos 

separadamente – o campo físico, mental e social. Nesse sentido, Lefebvre argumenta que 

“[...] os reinos da percepção, do simbolismo e da imaginação, apesar de distintos, não são 

separáveis dos espaços físicos e sociais” (Sarmento, 2004: 29). Ao começar pela 

afirmação de que o espaço (social) é um produto (social), este autor (1991: 26) examina 

de modo cuidadoso e detalhado as implicações e consequências desta noção. Ao defender 

que o espaço (social) não é constituído por um acervo de coisas, nem de um conjunto de 

dados sensoriais, Lefebvre (1991: 27) pretende confirmar sua hipótese sobre o caráter 

social do espaço.     

 

A proposição inicial de Lefebvre (1991), de que o espaço (social) é um produto (social), 

leva-o a analisar quais as implicações dessa afirmação central. Sendo assim, Lefebvre 

(1991: 31) considera como uma das principais consequências de sua afirmação, o fato de 

que toda sociedade, logo todo modo de produção, produz seu próprio espaço. Para o autor 

francês (1991: 32), o espaço social compreende: as relações sociais de reprodução 

(relações bio-fisiológicas entre diferentes grupos diferenciados pelo sexo, pela idade, 

assim como pela organização da família) e as relações de produção (divisão social do 

trabalho e sua organização hierárquica de funções sociais)  

 

O advento do capitalismo “moderno” deixou tais relações mais complexas, sendo que, 

devem ser levados em consideração três níveis inter-relacionais: 1) reprodução biológica; 

2) reprodução da força de trabalho; 3) reprodução das relações sociais de produção. Não 

obstante, devem ser levadas em conta as representações específicas desta dupla ou tripla 

interação – entre as relações sociais de produção e reprodução –, pois considera-se que são 

as representações simbólicas que trabalham para manter as relações sociais em 

coexistência e coerência. 

  

O debate teórico proporcionado por Lefebvre aflora uma tríade conceitual que pretende 

revelar as relações sociais envolvidas na produção do espaço. Segue abaixo a 
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particularização dos elementos mais relevantes desta tríade que é composto por: prática 

espacial, representações do espaço e espaços de representação.  

 

A prática espacial compreende a produção e reprodução do espaço, a localização e os 

conjuntos espaciais que caracterizam cada formação social. A prática espacial assegura 

ainda, uma continuidade e certo grau de coesão às formações sociais, o que conduz a um 

nível garantido de competência e desempenho – referente ao espaço social e à relação de 

cada membro da sociedade com este espaço. O espaço de uma sociedade é 

expelido/elaborado pelas práticas sociais desta, que pressupõem este espaço numa relação 

dialética. Assim, a sociedade produz espaço ao longo que o domina e apropria-se deste 

(Lefebvre, 1991: 33-38). A espacialidade vinculada é o espaço percebido, concebido nas 

inter-relações e na dialética entre sistemas institucionais e experiências e práticas 

cotidianas (Simonsen, 1996: 503).  

 

As representações do espaço estão ligadas às relações de produção e à disposição ou 

ordenamento estabelecidos por tais relações. Em consequência, consistem ainda, no 

conhecimento, signos, códigos e relações “frontais” acerca do espaço. É o espaço 

dominante em qualquer sociedade, sendo conceitualizado por cientistas, urbanistas, 

tecnocratas e engenheiros sociais – que identificam o que é vivido e percebido com o que 

é concebido (Lefebvre, 1991: 33-39). Portanto, a espacialidade que se encontra 

relacionada é a do espaço concebido.        

 

Por fim, encontram-se os espaços de representação que englobam complexos 

simbolismos inerentes à arte e ao aspecto clandestino ou encoberto da vida social. É o 

espaço vivido diretamente pela sua associação a imagens e símbolos. Por conseguinte, é o 

espaço dominado, o espaço dos “habitantes”, dos “utentes” e mesmo de alguns artistas, no 

qual, os mesmos buscam sua modificação e apropriação. Repleto de elementos simbólicos 

e imaginários, estes espaços tem sua procedência ligado à história – de um povo e de cada 

indivíduo pertencente ao coletivo – e não obedecem a regras de consistência e coesão. A 

espacialidade aqui encontrada é a do espaço vivido, lembrando que, este espaço pode vir a 

ser propenso a um sistema mais ou menos coerentes de símbolos e signos não verbais 

(Lefebvre, 1991: 33-41)   

 

É primordial ressaltar que no interior desta tríade encontra-se uma relação dialética entre o 

espaço percebido, o concebido e o vivido (em termos espaciais: prática espacial, 
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representações do espaço e espaço de representações). Mesmo que suscetível a uma 

divisão, os três tipos de espaço são sustentados por meio de complexas relações tão 

singulares quanto os períodos históricos e os modos de produção.  

 

Em suma, sobre o posicionamento do espaço enquanto espacialidade social pode-se dizer 

que: (i) sua conceitualização tem como ponto de partida o social – não podendo ser 

retratada como uma categoria independente –; (ii) as práticas e os processos sociais são 

situados no espaço e no tempo, portanto sua teorização e compreensão são inseparáveis do 

tempo; (iii) e, por fim, existe a possibilidade de incorporação do espaço na teoria social 

como uma categoria simbólica e existencial (Simonsen, 1996: 505). Sobre este último 

ponto, o mesmo tem sido explorado nos trabalhos da geografia humanista 

fenomenológica, sobretudo, relacionado com a discussão sobre o sentido de lugar, 

conceito que será abordado posteriormente.      

 

2.1.1 O espaço no estudo do patrimônio 

 

Registrado de modo sucinto as principais ideias que cercam o debate sobre o espaço 

enquanto ambiente material, diferença e espacialidade social, considera-se que as três 

vertentes levantam questões importantes, no entanto, não conseguem reunir num único 

conjunto de conhecimentos todos os aspectos da teoria espacial relevantes ao estudo do 

patrimônio. Neste panorama, foi feito um curto balanço sobre os aspectos gerais de cada 

vertente da teoria espacial para o estudo do patrimônio.  

 

Enquanto ambiente material, o espaço tem sua importância ligada a todo um esquema que 

envolve sua utilização e que proporciona aos agentes meios de ação, através de um 

conjunto de elementos socialmente produzidos. As práticas patrimoniais são, muitas 

vezes, baseadas na troca de sentimentos e ideias como orgulho e nostalgia, o que envolve 

a construção de narrativas sobre a interpretação do patrimônio e a transmissão de 

significados aos sítios possuidores destes. Os componentes físicos do patrimônio 

arquitetônico são relevantes para tais práticas, já que o mesmo está pautado nas suas 

características e em sua localização ou distribuição espacial, porém estes elementos não 

conseguem abranger toda sua complexidade, pois o patrimônio possui uma forte conexão 

com sua localização e suas atribuições, mas é inseparável e pertence às pessoas.   

 

O espaço enquanto diferença está circunscrito na ideia de que lugares, regiões e 

localidades são diferentes – tanto no sentido material quanto no imaterial – e que tais 
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diferenças constituem as condições para o desempenho de práticas e processos sociais. 

Essas diferenças são desenvolvidas pelos aspectos espaciais encontradas nas práticas e 

processos mencionados, em outras palavras, pela espacialidade social. A utilização do 

patrimônio, como referido no primeiro capítulo, varia em cada sociedade apresentando 

concepções e componentes distintos. No entanto, desde a Carta de Atenas (1931) já são 

encontrados traços de uma abordagem mais homogênea sobre o patrimônio, que alcançam 

seu auge com a mundialização dos valores e padrões ocidentais e outros elementos 

relacionados à patrimonialização. 

 

O espaço enquanto espacialidade social pode ser considerado a aproximação mais 

expressiva no estudo do patrimônio na contemporaneidade. Apesar da tentativa elaborada 

pelos conceitos modernistas de “fixar” o espaço por meio da criação de estados-nações, da 

subordinação das diferenças e da difusão de ideologias predominantes, o espaço não é 

uma dimensão independente. O espaço é mutável e encontra-se em constante mudança por 

ser produto de processos sociais, culturais e políticos. Ao considerar que o espaço é 

produzido e reproduzido e que, ainda, representa o sítio e as consequências do embate 

social, político e econômico, o patrimônio manifesta-se como um elemento chave nos 

processos de produção e reprodução das relações de poder. Diante do exposto, constata-se 

que a espacialidade social abarca, simultaneamente, uma esfera concreta e uma esfera 

simbólica, que devem ser avaliadas no âmbito de suas interações múltiplas. Ao analisar o 

patrimônio como “espaço cultural” ou “espaço econômico”, na realidade, estamos 

discutindo as várias facetas do mesmo fenômeno que envolve, simultaneamente, a 

concretização objetiva de uma “produção” e as leituras simbólicas que tornam possível a 

afiliação de novos significados ao patrimônio.   

 

2.1.2 Patrimônio e lugar – sobre os lugares de memória 

 

Advindo da constatação realizada no primeiro capítulo da dissertação, que o patrimônio 

desempenha um papel considerável na ligação entre pessoas e lugares, pretende-se 

apreender a concepção de lugar e examinar a forma como este conceito auxilia no estudo 

sobre o patrimônio na sociedade contemporânea. Para tanto, a argumentação será baseada 

na noção de que as identidades espaciais são fluidas e dinâmicas e que não há nada de 

reacionário na identificação com o lugar, sendo este mais do que apenas um espaço 

fechado e limitado. 
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Ao propor uma reconsideração da relação entre espaço e lugar, Massey (1995: 58-59) 

julga que o lugar não pode ser pensado como algo inalterável, fechado e internamente 

coerente. Esta ideia tem de ser substituída pelo entendimento deste como um lugar de 

encontro, como o sítio de interseção de espaços de atividade, de conexões, interligações e 

movimentos. Para a autora, nossa percepção sobre o lugar varia ao longo do tempo, pois 

considera que nosso ponto de vista é produto da sociedade em que vivemos. Massey 

(1995) presume que as mudanças que a organização social do espaço vem sofrendo, 

acabaram por perturbar e confundir as formas e o conceito de lugar. Entretanto, a autora 

acredita que essas mudanças não resultaram numa diminuição na importância do lugar, 

mas que os diversos estilos de vidas e contrastantes espaços de atividade culminaram em 

perspectivas diferentes sobre o lugar. Deste modo, indivíduos ou grupos possuem modos 

distintos de se identificar, participar, usar e contribuir para o lugar (Massey, 1995: 61).        

   

Ao fazer a relação com os sítios que contém algum patrimônio arquitetônico, foi 

considerado no capítulo anterior que houve uma padronização das formas e da abordagem 

patrimonial, resultando em certa homogeneização dos lugares. Contudo, deve ser 

sublinhado que é no lugar que ocorre a interseção de relações sociais nas mais distantes 

escalas – variando da local à global –, e que cada lugar possui uma mescla única de 

relações que compõe o espaço social (Massey, 1995). Por conseguinte, este complexo 

conjunto de processos é subjetivo às múltiplas camadas ou estratos (layers) que o lugar 

possui. No cerne destas interseções que ocorrem simultaneamente em várias escalas, cada 

lugar adquire sua singularidade e interdependência com outros lugares (Massey, 1995: 

71), resultando numa complexa matriz fluida, dinâmica e híbrida, sendo que o patrimônio 

reflete a mesma diversidade encontrada nestes processos de construção dos lugares 

(Graham et al. 2000: 92).    

 

Massey (1995: 48) lembra que na crescente ânsia pelo resguardo de verdadeiros “centros 

de patrimônio”, nós ativamente produzimos lugares, tanto na esfera da imaginação quanto 

na prática material. Sobre este assunto, Nora (1993) argui que o período moderno tem 

presenciado a substituição de formas tradicionais de memórias por lugares de memória. 

Nora (1993: 22) articula que o lugar de memória é, concomitantemente, material, devido 

ao seu conteúdo demográfico, funcional, pois assegura a cristalização e transmissão de 

lembranças, e simbólico por definição, tendo em conta que caracteriza um acontecimento 

vivido por um grupo pequeno de indivíduos.       
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Os lugares de memória são compostos, híbridos e mutantes, e possuem o pretexto de sua 

existência no exercício de impedir o esquecimento, de fixar um estado das coisas, de 

materializar o imaterial. Esses fatores implicam num desdobramento do homem – na 

identificação de uma narrativa individual com outra coletiva – que torna os lugares de 

memória arrebatadores, pois estes “vivem de sua aptidão para metamorfose, no incessante 

ressaltar de seus significados e no silvado imprevisível de suas ramificações” (Nora, 1993: 

22). O lugar de memória é caracterizado, ainda, como representativo do patrimônio 

construído e das memórias que as pessoas possuem destes locais (Castello, 2007). 

 

A partir das alegações feitas acima, deve-se levar em conta as considerações de Tuan 

(1983), que fala que um sítio se torna histórico devido aos impactos que os 

acontecimentos passados possuem no presente. Esses impactos ocorrem, segundo o autor, 

por meio de livros de história, monumentos, festividades solenes, entre outros, que ajudam 

a manter vivas algumas tradições. Nessa esfera, pretende-se prosseguir com a ideia de que 

são as experiências que acabam por moldar os lugares, assim como o faz Leite (2007). Ao 

dizer que a relação entre patrimônio e lugar é um processo voltado para a construção 

prática e simbólica da vida cotidiana, Leite (2007: 35) busca entender os lugares como 

demarcações físicas e simbólicas, que são qualificados pelos seus usos que acabam por 

gerar sentimentos de pertença sobre estes. O autor nota ainda que, muitas vezes, os sítios 

históricos têm seus usos subvertidos devido às disputas sobre o direito de estar na cidade e 

que as ações sobre estes, normalmente, estão orientadas reflexivamente pelos sentimentos 

de pertença.     

 

2.1.3 Sentido de lugar 

 

Além de abranger particularidades subjetivas que existem na ligação entre a pessoa e o 

espaço, o lugar implica processos de identificação e relações de identidade (Haesbaert, 

2009). Um componente relevante no estudo dos lugares são os sentimentos e pensamentos 

que os indivíduos têm em relação ao mesmo. Designados por muitos autores na geografia 

como sentido de lugar, esta definição é aplicada para enfatizar que lugares são 

importantes porque são núcleos de sentimentos pessoais (Rose, 1995: 88). Ora tais 

sentimentos pelo lugar não são banais e, normalmente, se desenvolvem a partir de todos 

os aspectos que cercam as práticas sociais, permeando as experiências e a vida cotidiana.  
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Como foi observado, o lugar é algo criado pelas pessoas – enquanto indivíduos e grupos – 

e o processo de identificação com o mesmo tem de ser entendido nos termos de um 

contexto social amplo. Apesar da consideração de que o sentido de lugar é algo pessoal, 

este não é o resultado do afeto e significado de apenas um indivíduo. Tais sentimentos 

também são moldados pelas circunstâncias sociais, culturais e econômicas, nas quais os 

indivíduos se encontram inseridos. Assinalado que o sentido de lugar envolve sentimentos 

e impressões que não são somente individuais, mas também sociais, a identificação com o 

lugar tem de ser associada com sentimentos de pertença, com conforto, com familiaridade, 

pois, em parte, o modo como os indivíduos se definem é simbolizado por certas 

qualidades do lugar com o qual se identificam (Rose, 1995: 89).      

 

Os sentimentos de pertença em relação aos lugares podem acontecer na escala local, 

regional, nacional – várias nações idealizam-se através de lugares específicos que 

englobam elementos e valores vangloriados pela nação –, supranacional e mesmo global – 

discutido por alguns críticos que acreditam que as tendências da economia global têm 

produzido um sentido global de lugar. Ao realizar alguns esclarecimentos sobre os 

sentidos sociais do lugar, Rose (1995: 98-105) agrupa os sentidos de lugar em três grupos, 

porém adverte que uma característica comum a todos é a de que os lugares não têm 

significado próprio, senão aqueles atribuídos pelas pessoas. Na classificação realizada 

pela autora, a mesma contempla que: 1) o sentido de lugar é natural – a busca por um 

lugar a que pertencemos é algo da natureza humana, algumas vezes sugerido como um 

instinto territorial; 2) o sentido de lugar é construído por estruturas subjacentes de poder – 

o resultado dos significados que as pessoas ativamente dão às suas vidas ao estabelecer 

diferenças sociais por meio de fronteiras espaciais que visam estabelecer os insiders e os 

outsiders; 3) o sentido de lugar é parte da política de identidade – ao considerar as 

dinâmicas emocionais envolvidas no enlace entre identidade e sentido de lugar, a primeira 

é construída pelo contraste com o que não é, ou seja, ao estipular as diferenças um grupo 

consegue se definir em oposição ao outro.   

 

Reitera-se o argumento contra a falta de identidade dos lugares e a favor da estratificação 

múltipla de sentimentos de pertença híbridos. Tal dinamismo do sentido de lugar é 

refletido nas paisagens patrimoniais que sustentam vários sentidos e significados e não 

podem ser apreendidos como meras representações hegemônicas impingidas por uma 

ideologia em que o significado acabou por ser apropriado por grupos sociais dominantes.  
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2.2 Território e Apropriação Territorial 

 

Como foi descrito anteriormente, a natureza e a formação do patrimônio estão 

intimamente relacionados ao exercício de poder, considerando que o patrimônio também é 

parte do processo de definição de critérios de inclusão e exclusão social. Em suma, apesar 

do território e da territorialidade não desfrutarem de muita importância em algumas áreas 

(como do mercado financeiro), o Estado continua a ser o principal quadro espacial para a 

maioria dos aspectos sociais, culturais e políticos, incluindo o patrimônio. Por 

conseguinte, para compreender os processos de produção e apropriação do patrimônio, 

serão discutidas – de modo conciso – as noções de território e apropriação.   

  

Na busca por esclarecer algumas reflexões sobre o tópico, Raffestin (1993: 128) especifica 

que espaço e território não são equivalentes, pois é a partir do espaço que o território se 

configura. Para Raffestin (1993) o território é produto dos atores sociais, vivenciado por 

todos, mesmo aqueles que não participaram de sua concepção e apenas o utilizam como 

meio. O autor relata que o território é um espaço, no qual um trabalho tenha sido 

projetado e devido a esse fator revela as várias relações que englobam sua produção e que 

estão inscritas num campo de poder. 

 

Haesbaert (2008) adverte que o território, em qualquer acepção, tem a ver com poder, 

tanto na esfera mais concreta (dominação) quanto na esfera simbólica (apropriação). Em 

síntese, Haesbaert (2009: 121) define o território como “o produto de uma relação 

desigual de forças, envolvendo o domínio ou controle político-econômico do espaço e sua 

apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados, ora desconectados e 

contraditoriamente articulados”. Do mesmo modo que o lugar, o território também é 

vivenciado no mundo contemporâneo, concomitantemente, em uma multiplicidade de 

escalas, pois o mesmo pode ser formado tanto de lugares contíguos como de lugares em 

rede (Santos, 1994).  

 

Tendo em mente que não é o território em si, mas o uso deste, que é objeto da análise 

social (Santos, 1994: 15), ao tornar próprio e adaptar um espaço, de modo concreto e 

abstrato, o ator “territorializa” este espaço. A realização de tais práticas é, para Sack 

(1986) uma estratégia geográfica para controlar pessoas e coisas através do controle de 

uma área. Visto pelo autor como uma expressão geográfica de poder social, a 

territorialidade é o meio que liga o espaço e a sociedade. A territorialidade, nesse sentido, 
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refere-se à produção e reprodução de parcelas espaciais, que não se limitam a concentrar 

interações, mas também intensificam e reforçam suas delimitações (Soja, 1989: 150). 

 

A priori, como alega Raffestin (1993), a territorialidade propicia um valor específico, já 

que representa uma multiplicidade de vivências territoriais pelos integrantes de um grupo 

ou sociedade. A territorialidade inscreve-se no cenário de produção, troca e consumo das 

coisas, mas não é uma relação superficial e ingênua com o espaço, é também uma relação 

com os outros atores. Um raciocínio similar a este é exposto por Haesbaert (2009), no 

qual, o mesmo adverte sobre a redução do território à perspectiva política, encobrindo sua 

dimensão simbólica. Haesbaert (2009) defende que tal dimensão é o resultado de uma 

apropriação que ocorre por meio da identificação que certos grupos sociais desenvolvem 

com seus “espaços vividos”. 

 

Ao considerar que é pela apropriação de um espaço – de modo concreto ou abstrato – que 

um indivíduo ou grupo “territorializa” o mesmo, não devem ser ocultadas algumas 

distinções entre apropriação e dominação. Lefebvre (1991: 164) precisa que o espaço 

dominado é transformado e mediado pela tecnologia e pela prática, tornando-se 

geralmente um espaço fechado, esterilizado e vazio. Observado invariavelmente como a 

realização de um projeto superior, o espaço dominado alcança plenamente seu significado 

quando confrontado com o conceito oposto e inerente ao de apropriação. Lefebvre (1991: 

165) afirma categoricamente que é somente pelo estudo crítico de um espaço que a ideia 

de apropriação pode ser clarificada. O autor continua ao dizer que um espaço natural ao 

ser modificado para satisfazer as necessidades e possibilidades de um grupo foi 

apropriado por este, e adverte que o tempo possui um papel importante neste processo, já 

que a apropriação não pode ser entendida independentemente dos ritmos do tempo e da 

vida. Um espaço apropriado assemelha-se a uma obra de arte e pode ser descrito como 

uma estrutura (edifício ou monumento), um sítio, uma praça, uma rua, entre outros 

(Lefebvre, 1991: 165).  

 

O conceito de apropriação defendido por Lefebvre é correspondente, segundo Haesbaert 

(2009: 120), a um processo efetivo de territorialização, que agrega uma esfera concreta, de 

caráter funcional, e uma dimensão simbólica e afetiva. É evidente que, principalmente no 

estudo do patrimônio, a atenção permaneça voltada para a apropriação simbólica – e 

subjetiva –, fato que demanda a discussão do território enquanto espaço dominado e 

apropriado, ou seja, não devem ser analisadas somente as características físicas deste, 
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mas, sobretudo, os laços de identidade social. Posto que a construção de territorialidades 

que se sucedem nos lugares fortalece os sentimentos de pertença – legitimados pela 

apropriação e uso –, a formação e apropriação do patrimônio servem, igualmente, como 

alvo de reprodução de diferenças entre grupos sociais (Canclini, 1994; Luchiari, 2005; 

2006). Portanto, objetiva-se examinar, na segunda parte da dissertação, se a apropriação 

do patrimônio de Belém segue uma conduta de transformação que não privilegia as 

“práticas culturais representativas do sentimento de pertencimento das culturas e das 

populações locais” (Luchiari, 2006: 96).       
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Parte II – Caso de Estudo 

 

A segunda parte da dissertação visa estabelecer o contexto, o enquadramento da área de 

estudo e a análise dos resultados do trabalho empírico. Assim, começaremos no próximo 

capítulo por descrever a evolução histórica de Belém, conferindo particular destaque aos 

processos fundamentais de sua construção espacial e aos momentos cardeais que 

contribuíram para a sua afirmação enquanto sítio de relevância histórica e simbólica. 

Depois, no quarto capítulo, expõem-se a metodologia e os instrumentos de investigação 

usados no desenvolvimento do trabalho. Por último, apresenta-se o estudo empírico, 

fazendo primeiro uma análise descritiva dos resultados obtidos e, posteriormente, 

procede-se à sua discussão.  

 

3. Produção e Apropriação de Belém 

 
A partir do pressuposto referenciado anteriormente, de que o patrimônio – o meio pelo 

qual as pessoas no presente se associam com povos antepassados – é um instrumento 

relevante na criação das identidades, optou-se por olhar para o espaço de Belém como um 

itinerário que foi sendo percorrido ao longo dos anos. Diante desta trajetória, o processo 

de produção e apropriação do lugar foi se alterando em resultado dos acontecimentos 

locais, e ainda, dos eventos e tendências globais que também afetaram Belém. Com o 

intuito de aprofundar a análise, buscou-se compreender a forma como Belém tem sido 

produzido, o modo como este processo de produção afetou o patrimônio localizado na 

área e, ainda, verificar como este patrimônio influenciou o processo de produção. Em 

seguida, na análise da pesquisa de campo, serão examinados o papel da população 

autóctone neste processo, o modo como esta população se apropria de Belém, e como o 

patrimônio é participa na criação de sentido de lugar.  

 

3.1 Caracterização física e social de Belém 
 

Como foi demonstrado ao longo do percurso, pretende-se desenvolver uma pesquisa que 

visa abarcar as possibilidades de apropriação em Santa Maria de Belém, no sentido de 

transpor as relações existentes com o processo de patrimonialização, aqui exposto como 

uma premissa básica do trabalho. A Freguesia de Santa Maria de Belém, localizada na 

faixa ocidental da cidade de Lisboa, nasceu do sítio do Restelo. A freguesia possui uma 
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área de 2102 km², e de acordo com o último recenseamento realizado pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), em 2011, tinha à data 8.546 residentes e 1.999 edifícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.jfelem.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=108. 

Figura 3. Freguesia de Santa Maria de Belém 

http://www.jfelem.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=108
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Com base no estudo realizado por Aquilino Machado (2006), foi possível estabelecer 

quatro momentos relevantes no processo de produção de Belém: 1) A gênese do local e o 

período quinhentista; 2) O pós-terremoto de 1755; 3) A Exposição do Mundo Português; 

e, 4) A intitulação do patrimônio mundial e o processo de patrimonialização. A 

classificação de quatro momentos cardeais foi realizada no sentido de apreender de modo 

mais satisfatório o itinerário percorrido pelo lugar.   

 

3.1.1 Belém – A gênese e o período quinhentista 

 

Por ser um local tipicamente ribeirinho – próximo ao Rio Tejo – fez com que fossem 

desenvolvidas atividades portuárias na área, no decorrer do século XIV, na qual surge, 

primeiramente, a aldeia do Restelo. Portanto, o rio e o mar em dada altura eram o cariz 

principal que impulsionava, e ainda hoje continua a impulsionar, o crescimento urbano. 

Inerente à área designadamente portuária, muitos por ali chegavam e partiam, o que 

direcionou a expansão urbana para a área ocidental de Lisboa, que presenciava o encontro 

do rio com o mar. Deste modo, de acordo a historiadora Renata Araújo (1990: 23), o rio 

tornou-se a representação genuína de apropriação da cidade. Devido a este fator o Infante 

D. Henrique mandou edificar uma Igreja com o intuito de oferecer um local para as 

práticas religiosas e espirituais das pessoas que ali se estabeleciam, fixas ou flutuantes. A 

Igreja doada à Ordem de Cristo, homenagem a Santa Maria de Belém, veio a se 

transformar hoje no atual Mosteiro dos Jerônimos. Segundo a história que consta nos 

arquivos da junta de Freguesia, em setembro de 1460, o Infante D. Henrique teria 

ordenado a construção de uma fonte e de um chafariz no sítio, para que este pudesse de 

alguma forma suprir as necessidades dos indivíduos que se alojavam no local.  

 

Já no fim do século XV, D. João II planejava erguer um forte, com o objetivo principal de 

defesa do porto que se erguera às margens do Rio Tejo, próximo da então aldeia do 

Restelo. No entanto, com o decorrer das primeiras décadas do século XVI, no lugar deste 

forte que não chegou a ser edificado, D. Manuel ordena a construção da Torre de São 

Vicente (Torre de Belém), em 1515. Foi neste panorama que foi formado o conjunto 

monumental Mosteiro dos Jerônimos/Torre de Belém. Assim, no fim do século XVI, o 

Mosteiro dos Jerônimos se tornou o principal catalisador da progressão urbana em Belém, 

ao ponto de atrair uma notória população de cariz artístico e operário para o local (Lobo 

de Carvalho, 2006: 204).  
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Contudo, passado algumas décadas, a área passa a pertencer à freguesia de Nossa Senhora 

da Ajuda, fundada entre os anos 1551 e 1591. Devido à falta de registros, não se sabe a 

data exata de fundação desta freguesia. Posteriormente, dois séculos depois, foi criada a 

freguesia de São Pedro de Alcântara, em 1770, o que acarretou a separação desta região da 

freguesia da Ajuda. E foi nesta altura que o bairro de Belém foi instituído oficialmente 

pelos poderes judiciários e administrativos. O bairro de Belém era composto por toda a 

freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, por uma pequena parte do território que pertencia a 

Alcântara e Santa Isabel. No entanto, foi definitivamente em 28 de dezembro de 1833, que 

foi ordenada e fundada a freguesia de Santa Maria de Belém. O seu território foi 

desvinculado da freguesia de Ajuda e sua sede era localizada no Mosteiro dos Jerônimos.   

 

Nesse sentido, Nobre (2010) destaca alguns momentos cardeais para o desenvolvimento 

da estrutura urbana de Belém, entre eles, a proibição de construção na área entre o 

Mosteiro dos Jerônimo e o Rio Tejo, determinada por D. João III no século XVI; a 

intensificação da atividade marítima que teve início também no século XVI e que garantiu 

certa dinamização da área, que juntamente com a sua proximidade a Lisboa e amenidade, 

levaram à fixação da família real, da corte e da nobreza até o fim da monarquia; a criação 

de uma grande propriedade real (Belém, Pedrouços, Restelo e Ajuda) no século XVIII, 

incentivando a expansão para o norte; e por fim, o aterramento da margem ribeirinha no 

final do século XIX, que levou ao prolongamento dos terrenos disponíveis. Nobre (2010) 

relata ainda uma dualidade em Belém, determinada pela coexistência no mesmo lugar de 

quintas, palácios e empreendimentos régios juntamente com habitação popular e 

comércios característicos. Contudo, exposto os acontecimentos primordiais para evolução 

da freguesia, no decurso da década de 1750, um acontecimento vem atrair muitos 

habitantes para área, com reflexos significativos no desenvolvimento de Belém.  

 

3.1.2 O pós-terremoto de novembro de 1755 

 

O acontecimento cujo pronunciado acima diz respeito é o terremoto que atingiu a cidade 

de Lisboa no dia 1º de novembro de 1755. A área que abrange Belém e Ajuda foram as 

que sofreram o menor impacto, o que, por sua vez, atraiu um grande fluxo de pessoas que 

foram se alojar naquela zona. Segundo Carlos Consiglieri (1996: 68), a freguesia da 

Ajuda, à qual Belém pertencia na altura, contava com 600 fogos antes do terremoto, sendo 

que, em 1780, este número alcança os 1.900 fogos. Além de uma grande população, a 
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Corte Portuguesa e o Rei D. José também se instalaram nas edificações construídas na 

região. Este fato fez com que Belém e Ajuda se transformassem no centro burocrático e 

do funcionalismo português. A presença dos governantes atraiu a atenção e valorização da 

área, e para além do fluxo populacional que se fixou em Belém, um conjunto de 

comércios e artífices ocuparam o local.  

 

Constata-se que houve em Belém, neste período, a integração populacional, comercial e 

governamental, concomitante à anexação da presença militar ao conjunto, com a 

instalação de quartéis e do regimento da cavalaria de Mecklemburgo. Foi nesta época, 

segundo Santana e Sucena (1994), que o local se tornou o epicentro da vida política, sendo 

marcado durante muitos anos por um notável desenvolvimento econômico, industrial e 

cultural. Consequentemente, Belém já era um bairro de cariz notoriamente urbano na 

segunda metade do século XVIII. Esta dinamização veio influenciar, como já citado, a 

instituição da freguesia de Santa Maria de Belém em dezembro de 1833.  

 

Os anos que decorreram após o início da década de 1830 foram caracterizados por 

melhorias urbanas e pela progressão industrial no recente aglomerado. Segundo 

informações da junta de freguesia, constam a existência de vinte e cinco fábricas que se 

estendiam pelo eixo Alcântara-Belém. De acordo com estes dados, estas fábricas 

contavam com aproximadamente 2500 funcionários no total. É importante ressaltar que 

estas transformações estavam inseridas no contexto revolucionário industrial, no qual o 

país se encontrava, sendo que Belém era representante significativa dos acontecimentos 

que condiziam ao cenário e alcance das projeções evidenciadas pela industrialização. 

 

Perante o auge da industrialização e a grande oferta de empregos, um dos principais 

reflexos identificados foi a instalação de uma forte classe operária e uma notória 

espacialidade proletarizada. Devido ao conjunto das circunstâncias demonstradas foram 

configuradas as bases da autonomia administrativa da freguesia, quando também chegou a 

existir o concelho de Belém entre os anos de 1852 e 1885, cujo primeiro presidente foi 

Alexandre Herculano. 

   

Os anos que se seguem entre 1880 e 1930, são marcados por desenvolvimentos 

significativos da estrutura urbana. Estes desenvolvimentos se projetaram em melhores 

infraestruturas, instalações e planejamento territorial. Em 1901, é inaugurado o serviço de 

elétricos no trecho de Cais de Sodré até Algés, pela Companhia Carris de Ferro. E nesta 
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altura também foi construído o aterro que se estendia no trecho de Alcântara até à Torre 

de Belém.  

 

Enquanto na primeira década do século XX havia grande agitação perante as mudanças 

que continuavam a se suceder, com a instituição da República, em Outubro de 1910, o 

cenário foi, aos poucos, mudando de cena. A inquietação e o fervor da população foram-se 

amenizando devido à estagnação de acontecimentos e transformações urbanas locais. O 

cenário urbano perde um pouco da dinamização e do movimento, advindos com a chegada 

da Família Real (Sanches, 1940: 226). Foi nesta época, segundo José Dias Sanches 

(1940), que o Palácio de Belém deu lugar à Presidência da República, e o Palácio da 

Ajuda passou a ser utilizado para as recepções diplomáticas.  

 

Portanto, como demonstra Nobre (2010), nas primeiras décadas do século XX, o lugar 

alterou-se, reinventou-se e estagnou, representando o que o autor chama de 

desenvolvimento natural do bairro. No entanto, o autor afirma que esse desenvolvimento 

natural cessou no momento em que algumas ações foram tomadas para transformar a área 

que iria receber a Exposição do Mundo Português em junho de 1940, a qual, de acordo 

com Sanches (1940), possibilitou que a perspectiva de progresso fosse novamente 

plausível. Segundo as palavras deste autor (1940: 227), a exposição era uma “lição de fé e 

patriotismo” que viria sustentar e impulsionar o ano dos Centenários.  

 

3.1.3 A Exposição do Mundo Português – 1940 

 

De acordo com Santana e Sucena (1994), foi no dealbar dos anos quarenta do século 

passado, que profundas transformações urbanísticas moldaram Belém para a recepção da 

Exposição do Mundo Português. Entre as alterações verificadas encontra-se a demolição 

do casario no principal núcleo de Belém, onde hoje se encontra a praça do Império, sendo 

este o espaço central de recepção e realização do evento; a construção de 204 habitações 

destinadas a classes econômicas menos favorecidas; e o desbloqueio da área em torno da 

Torre de São Vicente (Torre de Belém), como intuito de transformar o local num espaço 

de lazer. O evento foi realizado para as comemorações do Duplo Centenário da 

Independência de Portugal (1140) e da Restauração do país (1640), que tinha o intuito de 

glorificar a imagem portuguesa perante a evocação histórica da época das grandes 

navegações. 
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Para obter uma perspectiva mais clara sobre o contexto da Exposição, Machado (2006) 

fala que: “A Exposição do Mundo Português revestiu-se de uma simbólica muito 

importante para a consolidação política, externa e interna, do Estado Novo”. Segundo este 

autor, o evento aconteceu “(...) no período de maior estabilidade e prestígio do regime do 

Estado Novo” (Machado, 2006: 70). Foi nesta conjuntura, segundo Machado (2006), que 

em 27 de Março de 1938, foi publicada pela Presidência do Conselho uma nota que 

apresentava a perspectiva e o projeto de um grande evento expositivo em homenagem aos 

centenários da Independência e da Restauração de Portugal (2006: 70). Com a pretensão 

de fortalecer e consolidar a identidade nacional por meio da reafirmação da doutrina do 

Estado, o jornalista António Ferro juntamente com o engenheiro Duarte Pacheco – 

conhecido por valorizar as cidades-jardins e os espaços públicos – foram os principais 

atores do regime Salazarista a exercerem notória influência no plano do evento (Machado, 

2006: 70-71).   

 

Por conseguinte, em outubro de 1938, foi estabelecida uma comissão nacional que teria o 

compromisso de desenvolver e organizar a exposição, sob a direção, do então embaixador, 

Alberto de Oliveira, sendo secretário geral o já citado António Ferro. De acordo com 

Machado (2006: 73), a motivação do governo em realizar a Exposição do Mundo 

Português se baseava em cinco razões principais: reforçar a coerência do regime e 

consolidar a cultura e os costumes tradicionais portugueses; impulsionar as tradições 

cristãs e ruralistas por meio de uma perspectiva forçada de paz social fomentada pelo 

Estado Novo; promover a internacionalização do país; corroborar as colonizações; e, 

sobretudo, defender e sustentar o regime Salazarista. 

 

Segundo Santana e Sucena (1994: 369), o evento decorreu do dia 23 de junho a 2 de 

dezembro de 1940, numa área de aproximadamente 450 mil metros quadrados, com o 

intuito de exaltar o ego da nação e apresentar a essência da civilização portuguesa. A área 

escolhida foi a freguesia de Santa Maria de Belém, que além de ser valorizada pelo seu 

importante conjunto monumental, representava um núcleo político, histórico e religioso 

(Machado, 2006: 74).  
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Figura 4. Planta Geral da Exposição do Mundo Português 

Fonte: Aquilino Machado, 2006: 77. 

 

Foram inaugurados diversos pavilhões, cada um composto por detalhes marcantes que 

tinham por intuito contar e expor a história do país. Segundo Sanches (1940: 229), no dia 

25 de junho de 1940 foram inaugurados os pavilhões de fundação, formação, conquista e 

independência; no dia 28 foi aberto o pavilhão dos Descobrimentos, que deslumbrava e 

narrava os anos de conquistas e as aventuras do além-mar, sendo o Padrão das 

Descobertas o seu principal fruto; no dia 29 inaugurou-se a seção dedicada à história de 

Lisboa; a sustentar e complementar o pavilhão dos Descobrimentos, no dia 1 de julho 

debutou-se o pavilhão da colonização, que contava toda a trajetória das navegações e 

explorações das colônias portuguesas em África, Ásia e Brasil; para valorizar os costumes 
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e características regionais, inaugurou-se no dia 2 de julho a seção das Aldeias 

Portuguesas; no dia 13 foi a vez do pavilhão dedicado a Santo Antônio; posteriormente, 

no dia 20 de julho foi inaugurado o pavilhão do Brasil; no dia 1º de agosto a exposição 

deu lugar ao “Pavilhão de Portugal 1940”, com o objetivo principal de traduzir o 

sentimento pátrio que surgia, a esperança de novos tempos; e, por fim, no dia 7 de 

setembro foi inaugurada a seção “Nau Portugal”, que buscou homenagear os principais 

navegadores que partiram do porto de Belém entre os séculos XVI e XX (Sanches, 1940: 

229-233). Neste cenário, de acordo com Nobre (2010), a Exposição do Mundo Português 

reconstruiu uma história mitificada e um passado glorioso do país através destes 

pavilhões, embora tenha ocultado a memória real da população belenense, que presenciou 

a demolição de seu legado patrimonial e histórico para recepcionar o vigoroso cenário 

montado.  

 

Ao princípio, as justificativas expressadas pelo governo do Estado Novo a favor da 

realização do evento foram fundamentadas nos pressupostos de que Belém era um local 

que não havia vivenciado ainda uma progressão urbana. Deste modo, a exposição seria a 

oportunidade ideal para a dinamização urbanística da área. Decorrente à assertiva da 

necessidade de desenvolvimento urbano, surgia a exigência de se desfazer das construções 

antigas, por meio de um discurso que estas eram velhas, desprovidas de beleza, e que 

subtraiam vulgarmente o prestígio do edifício rico e monumental do Mosteiro dos 

Jerônimos, além de limitar a relação deste com o rio (Nobre, 2010). 

 

No entanto, segundo a afirmação de Nobre (2010), o que era revestido de “boas” 

intenções acabou por se tornar contraditório. Ora, vimos que Belém era uma área de cariz 

urbano já no fim do século XVIII, quando após o terremoto que atingiu Lisboa, esta área 

que foi menos atingida atraiu notória população fixa, a corte portuguesa, atividades 

militares e comerciais. Assim, o núcleo que abrigava a Praça do Império e o seu conjunto 

representava a concentração urbana, populacional, operária e habitacional belenense. 

Ademais, Nobre (2010) enfatiza que toda a desconstrução da área foi definitiva, fato 

corroborado pela ausência de um plano para Belém depois do fim do evento, o que causou 

um abandono da área no decorrer das décadas seguintes. Os pavilhões foram 

desmontados, ao princípio por uma tempestade que invadiu Lisboa no ano 1941, que 

inviabilizou a permanência destes. O que restou do conjunto foi o Padrão das Descobertas. 

De 1941 até 1945, a Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império 
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(CAPOPI) foi a entidade responsável pelos cuidados da área onde foram realizadas as 

exposições.  

 

A Exposição do Mundo Português foi de longe o acontecimento mais marcante para o país 

e para a área de Belém na época de vigência do Estado Novo. As transformações e seus 

reflexos reordenaram toda a estrutura espacial do núcleo central da freguesia, o que, 

consequentemente, teve suas projeções na totalidade urbana do local. Apesar da 

descaracterização da paisagem local, as manifestações geradas e desenvolvidas para a 

realização da Exposição do Mundo Português acabaram por projetar a influência que 

Belém adquiriu enquanto centro de grande relevância histórica e cultural.  

 

Contudo, como afirma Nobre (2010: 44), a partir de 1941, Belém passa por um período de 

estagnação “angustiante”, no qual, o vazio se apoderou de Belém durante longos anos. 

Fato que fez de Belém um lugar qualificado, porém desocupado e despovoado. Belém 

havia sido transformada num espaço de representação do regime, negligenciando de certo 

modo a vida cotidiana do bairro. É somente na década de 1960 que ocorre um novo 

movimento de transformação de Belém numa área turística, já que a vertente habitacional 

havia sido abalada (Nobre, 2010). Constata-se que na década de 1960 foram inaugurados 

na zona de Belém o Museu da Marinha, o Planetário Calouste Gulbenkian e o Museu de 

Etnologia. Estes fatos vão lentamente afastando Belém de certo estado de inércia, fato que 

viria a ser consumado nas décadas seguintes.  

 

3.1.4 A intitulação como patrimônio mundial e o processo de patrimonialização em 

Belém – da década de 1980 até os dias de hoje 

 

Como observado, a ausência de um plano para a área de Belém após o evento da 

Exposição do Mundo Português, fez com que o local ficasse esquecido e abandonado por 

parte da autarquia. No entanto, os responsáveis pelo patrimônio local e nacional, a 

população e os governantes, reconheciam a importância que o conjunto arquitetônico de 

Belém representava. É neste contexto que, no início da década de 1980, emerge a 

dinamização da área e, em 1983, os monumentos do Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de 

Belém são inseridos na lista de patrimônio mundial da UNESCO5. A área protegida fica 

localizada na freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa, e possui uma 

extensão de 103 ha, como é possível verificar na Figura 4. 

                                                           
5 http://www.unesco.org/new/en/ 

http://www.unesco.org/new/en/
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Figura 5. Área protegida do Mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém. 
Fonte: http://whc.unesco.org/download.cfm?id_document=102477. 

 

O título de Patrimônio Cultural da Humanidade ordenado pela UNESCO reafirmou a 

importância de Belém como marco histórico local, nacional e mundial; fato que fez 

reemergir a vida e a dinamização da área. Consequentemente, Belém se impõe como local 

representativo do “patrimônio em que a iconografia turística de Lisboa se apoia” (Nobre, 

2010: 59). Aapós a inserção na lista de patrimônio mundial, constata-se que ocorreu na 

área a inauguração do Museu da eletricidade em 1990, do Centro Cultural de Belém em 

1992, do Museu da Presidência da República em 2004, além do novo Museu Nacional dos 

Coches, ainda em construção, verificando-se assim a instalação de vários equipamentos 

culturais e de lazer, que acabam por modificar as dinâmicas da freguesia e do próprio 

concelho enquanto totalidade urbana.  

   

A acepção da grande importância da intitulação da área de Belém como Patrimônio 

Cultural da Humanidade pela UNESCO fez com que o órgão responsável pela gestão do 

conjunto patrimonial inserido em Belém tomasse algumas iniciativas para sua proteção. 

Este órgão era o então Instituto Português do Patrimônio Cultural (IPPC), que com o 

intuito de proteger e integrar a extensa área de edifícios classificados instituíra uma zona 

http://whc.unesco.org/download.cfm?id_document=102477
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especial de intervenção que abrangia esta área. Por conseguinte, de acordo com Lobo de 

Carvalho (2009: 166), no fim da década de 1980, foi desenvolvido o Plano de Salvaguarda 

e Valorização de Ajuda-Belém para proteger o recinto delimitado. Paralelamente, no 

decorrer da elaboração das ações ordenadas pela legislação do plano, foi deliberada a 

construção do Centro Cultural de Belém (CCB).        

 

O CCB foi um dos principais marcos efetuados em Belém na década de 1990. Este espaço 

foi direcionado para atividades culturais, de entretenimento e de lazer, o qual dinamizou a 

estrutura e o estilo do local com sua arquitetura contemporânea. De acordo com Machado 

(2006: 79), a construção causou certa resistência por parte da população, governantes e 

alguns arquitetos, devido ao seu tamanho, ao alto custo, e, sobretudo, à sua 

funcionalidade. O conjunto foi projetado por Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, o qual 

passou a fazer parte da área monumental da Praça do Império. A sua abertura ao público 

em 1993 permitiu o acesso a novos espaços públicos, salões expositivos e a um auditório 

com equipamentos e instalações de boa qualidade (Machado, 2006: 79-80).  

 

Inserido no conjunto de novos espaços públicos criados, a instalação do CCB colaborou 

para a requalificação do comércio e restauração da área, bem como para a fixação de 

novos estabelecimentos semelhantes, o que de fato renovou o ambiente. No entanto, ainda 

de acordo com Machado (2006: 80), este novo edifício contribuiu também para que alguns 

locais fossem colocados à margem da atenção dos órgãos responsáveis pelo patrimônio 

local, como é o caso do Museu de Arte Popular, que se encontra degradado e, de certo 

modo, ignorado pelos visitantes.  

 

Contudo, além do Plano de Salvaguarda e Valorização, outros planos também 

privilegiaram Belém a partir do fim da década de 1980. Este engajamento adveio após as 

eleições autárquicas no ano de 1989, que almejavam elaborar novos projetos de 

ordenamento e gestão urbanística para a cidade de Lisboa. Neste contexto, são elaborados 

três níveis de planos de intervenção e desenvolvimento: o Plano Estratégico de Lisboa 

(1992); o Plano Director Municipal (PDM – 1993; 1994); e, por fim, os Planos de 

Urbanização6 e os Planos de Pormenor7 (Lobo de Carvalho, 2006: 171).  

 

                                                           
6 UOP 20 e UOP 21 – Plano de Urbanização da Zona Ocidental. 
7 Plano de Pormenor do Pedrouços e Plano de Pormenor da Área Envolvente do Palácio Nacional da Ajuda. 
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A partir dos planos apresentados, foram estabelecidas 30 Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOP’s), que tinham como principal objetivo propostas de 

intervenção especiais para áreas prioritárias. Destas, duas favoreciam a freguesia de Santa 

Maria de Belém, o UOP 20 – Plano de Urbanização da Zona Ocidental – que era 

responsável pelo projeto de intervenção da zona ribeirinha de Alcântara-Belém; e o UOP 

21 – Plano de Urbanização da Zona Ocidental – responsável pelo planejamento e 

ordenação da zona monumental de Ajuda-Belém. Os dois planos, em conjunto, abrangiam 

uma área de 545 hectares composta pelas freguesias de Santa Maria de Belém, Ajuda, 

Alcântara e São Francisco Xavier (Lobo de Carvalho. 2009: 171-172).  

 

Lobo de Carvalho (2006: 205-206) destaca quatro momentos culturais e políticos de 

imensa importância para Belém a partir da década de 1980, que deu suporte e impulsionou 

a valorização da área. A nível cultural, o primeiro marco diz respeito à comemoração da 

XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura em Lisboa. O evento teve como 

palco principal de sua realização a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos no ano de 

1983, no mesmo ano em que o recinto foi classificado pela UNESCO. Já no plano 

político, o autor destaca a adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia (CEE), 

que teve lugar no Mosteiro dos Jerônimos em junho de 1985, a qual apresenta grande 

relevância para o desenvolvimento econômico do país. Outro momento expressivo foi a 

primeira presidência portuguesa do Conselho das Comunidades Europeias em 1986. Foi 

graças à infraestrutura implantada para a recepção do evento que a construção do CCB foi 

impulsionada, a qual viria a tornar-se num dos principais núcleos do sítio. O terceiro 

momento consiste na cerimônia de assinatura do Tratado Reformador da União Europeia 

(Tratado de Lisboa), que aconteceu na década passada (2007), entre os 27 estados 

membros da EU, liderado pelo então Primeiro Ministro José Sócrates (Lobo de Carvalho, 

2006: 205-206).  

 

Neste contexto, corrobora-se que a classificação da zona de Belém pela UNESCO como 

Patrimônio Cultural da Humanidade contribuiu para a revalorização e reconhecimento 

desta área enquanto lugar de grande importância cultural e histórica. A esta revalorização 

foi possível traçar os momentos e intervenções de notória relevância desempenhadas no 

recinto. Deste modo, a freguesia de Santa Maria de Belém desenvolveu-se e hoje é um 

bairro residencial, histórico e turístico. As infraestruturas locais e envolventes contam com 

a presença de dois hospitais qualificados (Egas Moniz e São Francisco Xavier, que não 
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fazem parte da freguesia) e um centro de saúde (Unidade de Saúde Familiar Descobertas) 

recém-inaugurado (2013); o Centro Social da junta de freguesia de Santa Maria de Belém, 

inaugurado no começo do ano (2013), onde são realizadas atividades artísticas e de lazer 

para a população jovem e idosa; com uma ampla estrutura de espaços verdes: Jardim de 

Belém, Jardim Afonso de Albuquerque, Jardim da área da Torre, Praça do Império, Jardim 

Tropical, e as Praças de Goa, Damão, Dio e Malaca; e no plano educacional, o local é 

privilegiado com as presenças da Fundação Champalimaud, Biblioteca Municipal de 

Belém, Escola Secundária Marquês de Pombal, Universidade Lusíada e Universidade 

Moderna.  

 

É em Belém que se encontra também a ilustre instituição social e educacional Casa Pia de 

Lisboa. Já a respeito dos serviços de transportes públicos, Belém é servida pela Carris 

com autocarros e elétricos, e pela estação de linha férrea Comboios de Portugal (CP). No 

que concerne a áreas de lazer e desporto, além de ginásios particulares e algumas 

associações de desporto, o espaço e clube de desporto mais importante do local com os 

quais a população possui forte laço de identidade é o Clube de Futebol “Os Belenenses”. 

Paralelamente, em relação com a margem ribeirinha, Belém conta com muitas atividades 

marítimas, confirmadas, por exemplo, pela presença da Federação Portuguesa de Vela e 

do Clube Naval de Lisboa. 

 

Relevada, sobretudo, pela sua importância histórica e turística, Belém possui um amplo e 

excelente espaço de atrações culturais: o Mosteiro dos Jerônimos, Museu Nacional de 

Arqueologia, Museu da Marinha, Planetário Gulbenkian, Centro Cultural de Belém, 

Padrão dos Descobrimentos, Museu de Arte Popular, Museu da Presidência da República, 

Sede da Presidência da República, Museu Nacional dos Coches, Jardim Museu Agrícola 

Tropical, Museu da Eletricidade/Central Tejo, Torre de Belém, Forte do Bom Sucesso e o 

Museu Nacional da Etnologia. Além destes, a zona é privilegiada também por atrativos 

localizados em zonas envolventes: o Jardim Botânico da Ajuda, Palácio Nacional da 

Ajuda, Igreja da Memória e Ermida de São Jerônimo. A respeito das atrações culturais 

existentes em Belém, Lobo de Carvalho (2009) elaborou um mapa com o intuito de 

caracterizar o espaço geográfico em causa. Em sua análise, este autor optou por definir a 

chamada “Zona Monumental de Belém”, a qual conta com atrações, nomeadamente os 

itens 15 a 19, que devido à proximidade e ao fato de fazerem parte dos roteiros turísticos, 

foram incluídos na Figura 4, mas não fazem parte da freguesia de Santa Maria de Belém.  



 

66 

 

 

Figura 6. Atrações Culturais da “Zona Monumental de Belém”. 

Fonte: Lobo de Carvalho, 2009: 217. 

 

Feita a caracterização física e social de Belém, bem como a apresentação dos processos de 

construção e reconstrução urbana do local, o próximo capítulo buscará analisar e discutir 

os resultados da pesquisa empírica realizada. Neste contexto, o referencial da produção 

simbólica do patrimônio será refletido nos modos de apropriação verificados através das 

entrevistas feitas aos habitantes locais da freguesia de Santa Maria de Belém.  
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4. A apropriação de Belém pelos residentes 

 
Nesta parte da dissertação pretende-se analisar a forma como os residentes se apropriam 

do espaço de Belém e como este processo se relaciona com a patrimonialização e o 

patrimônio. Com esse objetivo, começa-se por apresentar a metodologia aplicada, 

explicitando os instrumentos de observação utilizados para a coleta de dados. 

Seguidamente, serão examinadas as entrevistas realizadas a um grupo de residentes em 

Belém durante os meses de abril e maio de 2013. Após a realização de uma caracterização 

descritiva e sintética dos entrevistados, analisa-se o conteúdo das entrevistas, de modo a 

verificar a validade das premissas defendidas na primeira parte da dissertação 

 

 
4.1 Descrição da Metodologia e Instrumentos de Observação 

 

Tendo em conta os objetivos da dissertação, nos quais preponderam as questões do poder 

e a compreensão da ação que o processo de patrimonialização exerce sobre a produção e 

apropriação de Belém, o que se considerou mais pertinente e adequado foi recorrer a 

métodos qualitativos. Embora a pesquisa se tenha baseado fundamentalmente em 

entrevistas semi-estruturadas à população residente, complementou-se esta operação com 

uma observação participante da vida no bairro. Esta última visou presenciar o dia-a-dia de 

Belém e dos moradores do local, fato que permitiu a recolha de dados por meio de notas e 

fotografias, o que ajudou para uma melhor compreensão do sítio. 

 

As entrevistas semi-estruturadas constituem, segundo Longhurst (2003; 104), um 

contributo significativo para os estudos geográficos. Ao compreender certo grau de ordem 

pré-determinada, mas garantindo alguma flexibilidade na forma como os entrevistados 

abordam a temática, este tipo de entrevista desdobra-se em um diálogo que oferece aos 

mesmos a oportunidade de aprofundar questões que pensam ser importantes. Isso – 

conjuntamente com a vantagem deste método permitir que os entrevistados construam por 

conta própria suas considerações sobre o tema, ao descrever e explicar suas vidas – vem 

ao encontro de verificar como as mudanças geradas a partir da patrimonialização 

reverberam na apropriação de Belém pelos autóctones. Na linha de pensamento de 

Vallentine (1997: 111), importa realçar que as entrevistas semi-estruturadas não visam ser 
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representativas da população residente em Belém, mas sim ser uma ferramenta na 

compreensão da forma como as pessoas vivenciam e dão sentido à suas vidas. 

 

As entrevistas foram estruturadas para recolher informações úteis sobre as questões 

centrais da dissertação. O guião seguiu a seguinte estrutura: 1) parte da identificação geral 

dos entrevistados, onde se procura traçar o perfil dos residentes inquiridos; 2) no ponto 

seguinte, foram colocadas um conjunto de perguntas que visam apreender as vivências e 

os sentimentos de pertença dos habitantes. Ademais, buscou-se averiguar as formas de 

integração na freguesia, e os lugares mais frequentados, preferidos e evitados; 3) num 

terceiro momento, questionou-se sobre os aspecto físicos, as mudanças e as intervenções; 

4) na sequência abordou-se o modo como o patrimônio se manifesta na vida dos 

habitantes e se a população local se sente incluída nos acontecimentos cotidianos, 5) num 

último plano, dedicou-se a perceber, em grandes linhas, o papel do turismo e a relação do 

moradores com os turistas.  

 

4.2. Descrição da População Entrevistada 

 

O estudo empírico aplicado à presente dissertação foi realizado na Freguesia de Santa 

Maria de Belém durante os meses de abril e maio de 2013. Para o cumprimento prático do 

trabalho, foram executadas 30 entrevistas com residentes locais. O método utilizado para 

recrutar os entrevistados foi o “snowball”, técnica que possibilita que um participante 

possa indicar outro, sucessivamente. Com o intuito de compor um grupo de entrevistados 

de forma integrada, foram inquiridos 15 mulheres (50%) e 15 homens (50%), com idade 

igual ou superior a 21 anos, com o objetivo principal de abranger uma faixa etária ampla, 

mas mantendo o foco naqueles que possuam uma opinião formada sobre os assuntos 

tratados. A partir deste ordenamento etário, verificou-se que a idade efetiva das pessoas 

entrevistadas foi entre 21 e 83 anos (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Idade dos Entrevistados 

 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

A respeito da dimensão familiar dos inquiridos foi constatado que as situações mais 

frequentes correspondem as pessoas que vivem em casal ou em casais com filhos (4 

pessoas). Este fato se justifica pela maioria dos entrevistados se encontrarem numa faixa 

etária ativa. Do total de inquiridos, verificou-se que apenas 6 são de 

reformados/pensionistas e um estudante, o que enfatiza que a população entrevistada se 

encontra situação laboral vigente e de constituição familiar (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Dimensão familiar dos entrevistados. 

 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

No processo de seleção dos entrevistados, considerou-se necessário averiguar a situação 

profissional principal destes indivíduos. Como critério de seleção dos inquiridos, a opção 

pela inclusão desta variável teve como propósito recrutar indivíduos com diferentes 

condições sociais, e contemplar a diversidade de situações no sentido de não introduzir 

um viés na análise dos processos de apropriação. Nesse sentido, é possível perceber a 

ampla diversidade de atividades profissionais atuais dos inquiridos (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Situação Profissional Atual dos Entrevistados 

 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

Outra variável relevante para a composição da amostra consiste no grau de instrução dos 

entrevistados e dos seus pais, considerada uma variável que pode auxiliar na compreensão 

da situação social de origem. Deste modo, decidiu-se selecionar um grupo de inquiridos 

com níveis de instrução diversificados com o intuito de abarcar distintas situações sociais. 

Assim, 30% dos inquiridos possuem o ensino secundário (12º ano), e 26,7% o ensino 

superior (licenciatura ou bacharelato). No entanto, foi averiguado uma frequência notória 

dos entrevistados com grau de instrução do 1º ciclo do ensino básico (4º ano – antiga 4ª 

classe), correspondente a 26,7%. Entre os que possuem o conjunto dos ciclos do ensino 

básico completo (9º ano) encontra-se uma minoria de 6,7%. Do mesmo modo, acontece 

com os entrevistados que possuem pós-graduação, com a mesma importância reduzida de 

6,7%. Por fim, o grau de instrução com menor referência entre os entrevistados, foram 
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aqueles que possuem o curso técnico, correspondente a 3,3% das pessoas inquiridas 

(Gráfico 2).   

 

Gráfico 2. Grau de instrução dos entrevistados. 

 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

A população entrevistada engloba níveis de escolaridades e contextos familiares bastante 

diferenciados, com grupos representativos dos vários estratos sociais da freguesia. Neste 

domínio, estão presentes em proporções semelhantes entrevistados que provém de 

famílias altamente escolarizadas (com ensino superior: pai 36,7% e mãe 26,7%) e 

entrevistados das classes mais populares, que possuem pais apenas com a escolaridade 

mínima (com o 4º ano: pai 33,3% e mãe 36,7%). O que pode ser dito sobre estes dados é 

que refletem a própria situação social da freguesia, na qual coexistem áreas de habitação 

mais popular (a leste e a nordeste, na transição para Ajuda) e bairros de classe média alta, 

de moradias e condomínios privados (no Restelo). 
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Gráfico 3. Grau de instrução dos Pais dos entrevistados. 

 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

 

Gráfico 4. Grau de instrução das Mães dos entrevistados. 

 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

 



 

74 

4.3 Análise e Discussão dos Resultados  

 

Considerando, em primeira instância, que as entrevistas semi-estruturadas não visam ser 

representativas, mas sim um instrumento na compreensão aprofundada sobre a forma 

como as pessoas vivenciam o bairro, que o guião de entrevista foi estruturado em cinco 

secções. De modo geral, as perguntas abarcam os motivos pelos quais as pessoas moram 

em Belém, a forma como estas se apropriam do espaço, quais são suas vivências dentro do 

bairro, se possuem redes de amizades, qual o grau de apego com o sítio e como percebem 

o patrimônio e o turismo na freguesia.  

    

Com o intuito de compreender, em um primeiro plano, o grau de enraizamento dos 

residentes de Belém com o local em si, questionou-se nas entrevistas semi-estruturadas o 

período que os inquiridos residem na freguesia. Essa questão permitiu identificar que treze 

entrevistados sempre viveram em Belém, ou mudaram-se para a área nos primeiros anos 

de vida. Entre os restantes inquiridos que vieram de outras áreas, destaca-se um grupo de 

sete pessoas que se mudou por motivos familiares (relativamente por motivo matrimonial 

e pelo fato de outros integrantes da família residirem na área) e outros sete devido a 

trabalho ou estudo, e por fim três inquiridos que relacionaram a mudança com a 

tranquilidade e as condições de habitação no bairro.  

 

É interessante ressaltar que todos os inquiridos mencionaram gostar de viver em Belém. O 

alto grau de satisfação dos residentes, muitas vezes, está relacionado ao forte 

enraizamento emocional com o lugar, advindo do longo período de residência no local que 

se reflete no contentamento unanime revelado. Mesmo entre o total de pessoas (17) que 

vieram de outras localidades é comum a justificativa da mudança estar relacionada com a 

vontade e o desejo de residir neste sítio. Como é possível verificar nas palavras de alguns 

entrevistados: 

  
“Adoro! É o melhor sítio do mundo para se viver. [...] Há o rio, o sol e a natureza.” 

(Entrevistado nº30, 43 anos, Ator).  

 

“Gosto muito. Decidi morar em Belém mesmo por escolha, não foi porque calhou”. 

(Entrevistada nº 18, 43 anos, Professora). 

 

Os moradores, quando indagados sobre os motivos que mais lhes agradam em Belém, 

tendem a vincular os seus sentimentos e impressões com alguns aspectos e características 

do lugar. Tal envolvimento, individual e coletivo, nos permite compreender o contexto 
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social no qual estão inseridos e o processo de identificação que os mesmos mantêm com o 

sítio, traduzidos em suas opiniões: 

 
“Gosto imenso da zona em frente aos Jerônimos, daqueles jardins, do CCB. Sinto-me muito 

à vontade, gosto muito. Vou, passeio, venho. (Também gosto de ir) do lado de lá da linha de 

caminho-de-ferro. Passear ao longo da margem do rio Tejo é fantástico, é ótimo. (Outro sítio 

que sinto-me à vontade é) a rua das lojas, aquilo é a minha casa, eu vou lá como se fosse... é 

a minha casa, tem tudo, a gente conhece os nomes todos. A lavandaria, a farmácia. São sítios 

que a pessoa sente que está mesmo em casa. (Há também) aqui em cima, mesmo no topo da 

minha rua, um jardim grande que eu usei bastante quando era mais pequena.” (Entrevistada 

nº 9, 50 anos, Enfermeira).  

 

“Adoro! Nem sabia viver em outro sítio. Não conseguia. [...] Olha, gosto dos espaços verdes, 

do rio, do convívio com as pessoas, de estar perto de dois hospitais. Infelizmente tenho o pai 

doente e é a tabua da salvação. Tem os transportes todos que eu preciso” (Entrevistada nº 21, 

53 anos, Assistente Técnica da Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém). 

 

“O que eu gosto mais em Belém? É um bairro muito seguro, isso é um ponto importante. É 

um bairro desafogado, por isso não tem muito trânsito. Está muito perto do centro da cidade 

e tem uma certa vida de bairro. Uma pessoa se quiser, vai a qualquer sítio a pé e tem vida de 

bairro. Tem supermercados, tem cafés, tem as coisas todas próximas. Se eu quiser ficar aqui, 

fico mais sossegado” (Entrevistado nº 26, 40 anos, Engenheiro). 

 

“A beleza do espaço, tem uma boa colocação também a nível cultural, com monumentos 

para visitar. Tem muito turismo, tem espaços verdes bonitos, tem o rio perto, as pessoas são 

educadas e têm uma boa formação. As famílias são bem educadas e formadas. Tem um bom 

ambiente, a zona de Belém. Todas essas condicionantes fazem com que seja uma zona 

agradável, um lugar agradável de se viver, porque é aberto, com natureza, tem o rio” 

(Entrevistado nº 8, 32 anos, Recepcionista do Mosteiro dos Jerônimos).  

 

Tendo em conta, como foi mencionado anteriormente, que o sentido de lugar é natural – a 

busca por um lugar o qual pertencemos é algo da natureza humana e mesmo sugerido 

como um instinto territorial –, construído por estruturas de poder e faz parte das 

construções de identidade (Rose, 1995), almejou-se apreender as dinâmicas no enlace 

entre identidade e sentido de lugar, para compreender o processo de apropriação 

decorrente em Belém. Reitera-se aqui o argumento a favor da estratificação múltipla de 

sentimentos de pertença híbridos, expressos nas palavras a seguir: 

 
“No meu caso eu identifico-me com tudo. Olha, tem a parte cultural, artística. Todos estes 

monumentos têm uma carga artística e histórica muito forte, então, eu como estudei artes e 

pintura identifico-me com isto. Tem esta igreja (dos Jerônimos) monumental. Também me 

identifico com isto, com a fé. Mais os espaços de lazer, pois gosto de fazer desporto, também 

me identifico com isto. Portanto, tem aqui tudo. Espaços verdes, de certa forma uma 

paisagem bonita, pois temos aqui o rio, podemos ver a torre de Belém e o Cristo Rei lá no 

alto. A torre de Belém é belíssima ali no rio, então é um espaço que tem tudo. Cultural, 

religioso, paisagístico, desportivo e de lazer, portanto, identifico-me com tudo.” 

(Entrevistado nº 8, 32 anos, Recepcionista do Mosteiro dos Jerônimos). 
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É possível visualizar neste trecho o dinamismo do sentido de lugar espelhado na paisagem 

patrimonial de Belém. O patrimônio de Belém está repleto de múltiplos significados e 

sentidos, o que impede de compreender o mesmo como uma representação hegemônica de 

uma ideologia. O Mosteiro dos Jerônimos, como será contemplado ao longo desta parte, é 

reconhecido pelos moradores como um sítio histórico e religioso, mas também como um 

espaço cultural e, mais importante, como o lugar que faz parte da vida dos autóctones. É o 

sítio no qual frequentam as cerimônias religiosas, no qual foram crismados, casaram e 

principalmente onde se encontram com familiares e amigos. Desse modo, foram 

representados (figura 6) os elementos, características e lugares com que os habitantes mais 

se identificam. Como pode ser visto, pois o número de vezes que a palavra foi mencionada 

é contemplado pela sua dimensão na figura, O Mosteiro dos Jerônimos aparece como o 

elemento de maior identificação na freguesia. Dos trinta entrevistados, treze mencionaram 

identificar-se com o Mosteiro do Jerônimos. Além do Mosteiro, o discurso dos 

entrevistados enfatizou um universo heterogêneo de elementos que compreendem a Torre 

de Belém, o bairro de Belém, o conjunto de monumentos, a “rua das lojas”, os espaços 

culturais e de lazer, as áreas verdes e o rio Tejo. Posteriormente, será possível obter uma 

visão mais aprofundada sobre a relação da identificação dos habitantes com algumas 

características sociais e culturais.     

 

Figura 7. Representação dos elementos com que os habitantes de Belém mais se identificam. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Concordamos com Lobo de Carvalho (2009; 164) ao acentuar o Mosteiro como um dos 

exemplares mais importantes do aglomerado patrimonial e turístico da cidade de Lisboa. 

Entretanto, pondera-se que ao contrário do que Lobo de Carvalho (2009) sustenta, a área 

de influência do Mosteiro dos Jerônimos vai além do que seria a “Zona Monumental de 

Belém”, pois o mesmo não representa somente um sítio de oferta cultural e turística, como 

também é o lugar onde as pessoas que vivem na freguesia fazem suas vidas. Devido ao 

fato do Mosteiro dos Jerônimos ser um sítio de altíssimo valor arquitetônico e cultural, de 

acontecimentos históricos relevantes, onde ilustres personagens do país marcaram 

presença, tais fatos levam a integração do edifício na identidade dos habitantes locais. 

Assim, ao admitir que existam duas formas de organizar as lembranças, ora agrupadas em 

torno de uma pessoa (memória individual), ora distribuídas no interior de uma sociedade 

(memória coletiva), as duas ao se cruzarem transformam uma parte do lugar à sua imagem 

(Halbwachs, 1990). Simultaneamente, este conjunto de memórias se articula e atua nas 

construções simbólicas que se mantém entre os habitantes locais e o lugar. 

   

No sentido de confirmar a alegação de que o processo de identificação das pessoas com 

estes “lugares de memória” é baseado na presença de características únicas apresentadas 

por estes, fica nítido na situação abaixo que o modo como os indivíduos se definem é 

representado por certas qualidades do lugar com que se identificam. Apesar dos 

indivíduos dispensarem uma atenção desigual aos aspectos materiais de Belém, cada 

característica, cada particularidade deste lugar, possui um sentido que é inteligível 

somente para os habitantes locais: 

 
“Identifico-me muito com esta avenida grande que vai até Algés. Está a ver essa avenida 

grande que faz assim e depois continua, vai até Algés. Porque são duas, esta aqui a princípio 

é a Avenida das Descobertas e a outra que continua é a Vasco da Gama. Depois a outra que 

continua é a rua que vivem os meus pais. Por isso, mal chego cá acima já sinto que eu estou 

em casa. E eu estudei neste liceu, estudei no colégio em frente, por isso sinto que é a minha 

zona.” (Entrevistada nº 11, 46 anos, Doméstica).  

 

“Identifico-me talvez com a Avenida da Torre de Belém, porque embora não seja a avenida 

principal do comércio é uma avenida central no bairro. O que divide um pouco os vários 

lados do bairro. Até porque lá é o supermercado, e o supermercado é sempre o centro do 

bairro, de qualquer bairro”. (Entrevistado nº 26, 40 anos, Engenheiro). 

 

É interessante ressaltar que neste último relato (entrevistado nº 26), constata-se uma 

importante evidência da patrimonialização na produção de Belém. O traço da Avenida da 

Torre de Belém, elaborado durante o Estado Novo, teve precisamente a finalidade de 

concentrar o foco na Torre de Belém, fato que permeia as lembranças e mesmo a 



 

78 

construção de identidade de alguns habitantes, como é o caso deste entrevistado. Ao 

explorar a forma como o entrevistado nº 26 compreende e expressa, com eloquência, a 

centralidade que o supermercado possui na freguesia, evidencia-se como este lugar é 

significativo na vida de bairro e no cruzamento entre as diferentes camadas sociais do 

bairro. 

 

Figura 8. Avenida da Torre de Belém 

Fonte: Arquivo do Autor. 

 

Ao voltar à atenção para as relações que conferem uma ligação entre indivíduos e lugares, 

o patrimônio possui um papel crucial na concepção dos sentimentos de pertença, que 

ocorrem por meio da inserção de memórias coletivas no território. Nesse sentido, o papel 

que o patrimônio exerce neste meio pode ser verificado a partir dos seguintes 

entrevistados:  

 

“Eu gosto de passar por certos sítios, mas não gosto de ver certas coisas, como casas lindas 

seculares completamente abandonadas. Aqui ao fundo da rua há uma (casa abandonada). Há 

um palácio lindíssimo que está completamente deteriorado, poderia ser recuperado. Tenho 

pena e às vezes não gosto de passar por certos sítios porque relembra-me a revolta que tenho 
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sobre coisas boas que não se reaproveitam. Coisas deste gênero.” (Entrevistado nº 30, 43 

anos, Ator).  

 

“Diria que o local que mais me identifico é o jardim da torre de Belém, portanto, do outro 

lado da linha do comboio. A minha infância foi lá passada. Ia basicamente com meus pais, e 

quando quero ir a algum lado é ali que vou. Acho que pra mim é muito significativo aquele 

sítio.” (Entrevistada nº 4, 21 anos, Estudante).  

 

Como pode ser constatado nestes trechos, e durante a observação participante, a memória 

coletiva e o patrimônio possuem grande importância na construção simbólica de Belém, e, 

por conseguinte, nos sentimentos de pertença dos autóctones. Tais características passam a 

fazer parte das práticas do dia-a-dia dos moradores, pois são incorporadas pelas pessoas 

com quem compartilham tempos e espaços cotidianos. Acerca desta constatação dizem-

nos alguns entrevistados: 

 

“Toda esta zona aqui é evocatória a nível de sentimentos, a nível de criatividade. Para mim é 

evocatório (o sítio em si) [...] São sentimentos que se calhar, são excessivamente poéticos, 

que estão muito mais ligados à minha pessoa, mas acredito que muita gente o sinta sem 

provavelmente as pessoas os traduzirem (traduzirem os sentimentos pela zona). As pessoas 

sentem-se bem nesta zona! É impressionante como é mística. É uma zona que tem uma boa 

áurea, tem um bom movimento, tem uma coisa boa. [...] Portanto, existe este sentimento de 

família, de aldeia dentro da cidade. Porque nós estamos no limite de Lisboa e estamos 

praticamente numa segunda capital de Lisboa. A primeira capital se considerarmos o castelo 

de São Jorge, a segunda capital será a zona de Belém e os Jerônimos, que é o ponto de 

partida para as descobertas e toda a formação que nós temos hoje em dia, inclusive na 

própria escola, vem muito do início das descobertas até agora.” (Entrevistado nº 30, 43 anos, 

Ator). 

 

Esta passagem aponta para o discurso anteriormente referenciado sobre a memória 

coletiva, de que não são apenas os aspecto físicos, como casas e muralhas que perduram 

ao longo dos anos, mas toda parcela de um grupo que mantém um convívio constante com 

estas e que mistura a sua vida à dessas coisas (Halbwachs, 1990: 135). Como é possível 

verificar através do depoimento deste entrevistado (e na realidade de outros aqui não 

apresentados), no enlace entre as pessoas – e as suas memórias – e o patrimônio 

localizado em Belém, os habitantes deixam suas marcas no sítio, mas o percurso contrário 

também se efetua. Outro fato ponderoso apurado durante a pesquisa de campo foi que 

apesar das diversas percepções do espaço e das distintas preferências por estabelecer 

relações com lugares específicos, os sentimentos de pertença de Belém e as configurações 

das identidades urbanas dos moradores estão muito associadas ao orgulho de viver em um 

sítio de tamanha relevância histórica.  
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Figura 9. Representação dos sentimentos e ideias que os habitantes associam a Belém. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Contudo, apesar do reconhecimento de tais sentimentos e identidade urbana, Belém é um 

espaço em constante mudança por ser produto de processos sociais, culturais e políticos. 

Ao abarcar uma esfera concreta e uma esfera simbólica, as espacialidades sociais inseridas 

em Belém são aqui concebidas no âmbito de suas complexas interações. Portanto, 

considera-se que a parte histórica de Belém e suas formas são componentes ativas no 

processo de refuncionalização territorial gerada pela patrimonialização. Tal processo é 

estimulado pela fragmentação do território, que se divide para atender as necessidades e 

os desejos da sociedade contemporânea. Este fator leva a uma ressignificação do lugar e 

da paisagem, e acaba por imprimir a sua lógica no território (Costa, 2011). Sobre os 

efeitos da patrimonialização em Belém temos que: 

 
“Nota-se, por exemplo, no cuidado dos jardins. Como o turismo vai aumentando, embora 

estes jardins fossem sempre bonitos, também há uma maior atenção à estética do espaço. 

Então os espaços verdes, como os jardins, estão bem trabalhados e cuidados. Também a 

nível de higiene, a câmara municipal trata de limpar muito bem a zona. Tem muito cuidado 

neste aspecto higiênico. [...] O turismo faz com que, além da zona já ser bonita e ter uma boa 

possibilidade de se trabalhar neste sentido, da estética, de se trabalhar os jardins, do cuidado 

das ruas.” (Entrevistado nº 8, 32 anos, Recepcionista do Mosteiro dos Jerônimos).  
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“(A Torre de Belém) era totalmente diferente. Muito menos pessoas! As coisas mais bem 

cuidadas do que estão hoje em dia, em relação ao que circunda a torre de Belém. Aquele 

espaço está todo estragado, completamente. Em relação a relva e etc. Fizeram lá uns eventos, 

uns concertos e deixaram aquilo muito mal tratado e acho que para recuperar é preciso muito 

dinheiro. A zona de Belém também gosto, ali em frente ao Mosteiro dos Jerônimos [...] Não 

tem nada a ver com o que era há muitos anos também, não havia praticamente nada ali. 

Havia muito poucos visitantes.” (Entrevistado nº 22, 63 anos, Vendedor de Automóveis).  

 

“Há coisas que vou descobrindo que, se calhar, não estão tão divulgadas assim para os 

residentes. Mas de qualquer modo, normalmente, existe até um boletim que se recebe em 

casa, da junta de freguesia. Tem muita informação, apesar de tudo. Mas há coisas que às 

vezes os residentes não sabem, que se passam mais na zona central de Belém.” (Entrevistado 

nº 28, 31 anos, Músico). 

 

Com o propósito de ilustrar o volumoso crescimento no número de visitantes de Belém, 

recorremos a Lobo de Carvalho (2009; 317) ao demonstrar que em 1985 (dois anos depois 

da inserção da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jerônimos na lista de patrimônio 

mundial) o claustro dos Jerônimos recebeu 191.250 visitantes. Vinte anos depois, em 

2005, o número de visitantes saltou para 460.344, o que demonstra que houve uma taxa de 

crescimento de 140% durante este período. Deve-se ressaltar ainda que, de acordo com a 

percepção dos entrevistados, o número de visitantes em Belém tem vindo a aumentar 

massivamente, sobretudo nos últimos dez ou quinze anos. 

 
“Quando vim para Belém já havia visitantes, mas talvez não tantos. Porque hoje em dia com 

essa facilidade também de viajar, as viagens estão a um preço acessível a muitas pessoas. Eu 

acho que há coisa de dez anos deu uma volta grande. Aumentou. Sobretudo com o 

aparecimento das companhias lowcost de aviação. As pessoas começaram a viajar mais, 

também há este turismo jovem que faz os InterRail, que faz os Erasmus. Há dez anos para 

cá.” (Entrevistada nº 25, 46 anos, Doméstica) 

 

“Eu lembro-me do início, estou lá há dez anos, há dez anos que faço teatro nos Jerônimos e a 

afluência de turistas tem sido cada vez maior, mas cada vez maior mesmo. Tanto que é 

recente o parque automóvel das camionetas, mesmo em frente aos Jerônimos, já tem uns dez 

anos, mas para mim ainda é recente, pois lembro-me da altura que não havia lá turistas. 

Lembro-me que eram quatro ou cinco turistas que iam visitar os Jerônimos por dia. Agora 

são milhares de pessoas que passam lá por dia.” (Entrevistado nº 30; 43 anos, Ator).  

 

“O fluxo maior de turistas começou de uns tempos para cá, tem sido muito. Eu passo ali, na 

bicha só estão a falar brasileiro. Nos pastéis vê-se muito.” (Entrevistado nº 13, 70 anos, 

Reformado).   

 

“Eu acho que nos últimos anos três anos tem havido turismo, como os italianos, norte 

americanos e não se via muito isso. Portanto, como há aqui a marinha que trás às vezes 

barcos, cruzeiros, e os turistas têm um tempo para passear e ficam deslumbrados porque não 

conheciam.” (Entrevistada nº15, 57 anos, Artista Plástica). 

  

“Isso já foi há alguns anos. Uns 15 ou 20 anos. Pronto, na altura que eu andava na escola, 

não havia tantos turistas, agora já há mais. Fui com seis anos para a escola.” (Entrevistado nº 

17, 65 anos, Porteiro).  
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“Portanto, o senhor não via este monte de turistas que há hoje. Eram as pessoas daqui.” 

(Entrevistado nº 19, 71 anos, Reformado)  

 

“Tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar. Mais ou menos de uns 4 anos para cá é que 

tem sido a maior explosão.” (Entrevistado nº 26, 40 anos, Engenheiro). 

 

“Sim, sim. Isso aumentou. Há talvez de uns dez anos para cá que aumentou muito.” 

(Entrevistado nº 23, 52 anos, Proprietário de Restaurante). 

 

É incontestável que esse grande fluxo de turistas na zona de Belém trás inúmeros 

benefícios econômicos, tanto para a área, quanto para a cidade de Lisboa, especialmente 

no contexto de crise econômica em que o país se encontra. Contudo, seria importante que 

os “benefícios diretos e indiretos” gerados pela receita turística (Lobo de Carvalho, 2009; 

281-86) – restritos aos setores de comércio e restauração, e aos monumentos – não se 

traduzem apenas em benefícios econômicos, mas também em melhoria das condições de 

vida em Belém. Porém, como é perceptível no discurso de alguns moradores, a grande 

demanda da oferta turística levou à supressão de algum comércio mais orientado para as 

necessidades dos habitantes: 

 
“Antigamente havia muito comércio, era mais diversificado com muitas mercearias, 

vivendas e de artigos pessoais e para casa. Depois derrubaram tudo para construir 

restaurantes, cafés e vendas de artigos turísticos. Olha, não há mercearias, não há 

supermercados. Só há farmácia. Temos muitas pastelarias, temos muitos restaurantes. Isto é 

uma zona turística. Quer dizer, nós aqui num sítio tão bonito e não temos muita coisa 

(necessária para o cotidiano). Eu sinto falta, como moradora.” (Entrevistada nº 6, 66 anos, 

Proprietária de Ateliê de Costura).  

 

Durante a revisão da literatura foi acentuado que um dos efeitos da patrimonialização é 

exatamente a adaptação da história, da cultura e dos costumes locais, que acabam por ser 

mercantilizados e, por conseguinte, transformam os comportamentos e estilos de vida do 

espaço em caso (Graham et al., 2000: 219). As palavras de alguns entrevistados 

demonstram a existência dessas tendências de mudança no comportamento, no cotidiano e 

mesmo nos padrões de consumo das pessoas: 

 

“Então são [...] alguns espaços em que podíamos estacionar e deixa de ser possível. Também 

isto resulta em termos estéticos para a zona, fica mais bonita sem haver carros ali parados 

perto de um monumento, como aqui nos Jerônimos. Agora não se pode estacionar aqui à 

frente já há algum tempo. Antes era costume haver carros aqui na frente do mosteiro, agora 

não se pode. É constrangedor para quem não pode estacionar, mas resulta melhor para a 

beleza do espaço”. (Entrevistado nº 8, 32 anos, Recepcionista do Mosteiro dos Jerônimos).  

 

“Agora não temos comércio nenhum. Antes aqui tínhamos sapateiro, tínhamos loja de 

tecidos e panos para vestir, tínhamos drogaria, tínhamos uma mercearia grande também. 

Agora não. Só o que temos aqui agora são restaurantes e cafés, mais nada. Há uma mercearia 
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ali na Rua Domingos Tendeiro, mas não vou ali comprar nada, é muito careiro.” 

(Entrevistada nº 16, 29 anos, Distribuidora de Rádio Guia). 

 

A metamorfose urbana causada, acima de tudo, pelo fenômeno da patrimonialização, é 

salientada por alguns inquiridos, insistindo, sobretudo no efeito de enobrecimento da área 

de Belém:  

 
“Tirando agora terem posto parquímetros em Belém inteira, que isso para mim é um 

escândalo, só demoliram alguns prédios que realmente... haviam zonas com prédios muito 

antigos e que estavam com umas fitas para as pessoas não passarem e isso era perigoso. Há 

uns três ou quatro anos que estes prédios têm vindo a ser demolidos e eu acho que é mais 

seguro. Tirando isso, mais nada.” (Entrevistada nº 4, 21 anos, Estudante). 

 

“A mudança que houve, fizeram ali alguns prédios novos, ali naquela rua (R. Fernão Mendes 

pinto) que estava abandonada e fizeram ali prédios novos. Isso é um bairro que antigamente 

era de pescadores, antigamente. Mas depois não foi para os pescadores, foi para pessoas 

mais... tanto que este bairro é considerado um bairro de luxo, não é? Uma parte, esta parte 

aqui de baixo não. Esta parte aqui é tudo mais antigo, mais velho. Lá para cima é tudo mais 

selecionado, é tudo mais... este bairro é ainda bastante grande.” (Entrevistada nº 4, 69 anos, 

Proprietária de Restaurante).  

 

“Também é uma zona que está virada para o futuro. Esta a ser muito renovada. Tem sempre 

casas novas a aparecer, casas velhas a serem reconstruídas.” (Entrevistada nº 8, 43 anos, 

Professora). 

 

“Esta zona vai ficar cada vez mais valorizada. É difícil de avaliar, mas acho que tem 

consequências. Eu acho que tem consequências porque a zona fica valorizada e ainda vai 

valorizar mais. Portanto, toda esta zona, à medida que a capital cresce, estas zonas 

valorizam-se cada vez mais.” (Entrevistado nº 30, 43 anos, Ator). 

 

De modo geral, o que pode ser verificado no discurso dos entrevistados é que há certa 

contradição no que concerne à existência de fortes relações sociais e de uma vida de bairro 

ativa em Belém. Em ocasião, surgem diferentes posicionamentos majoritariamente 

embasados em faixas etárias distintas. Com raras exceções, num primeiro agrupamento 

com idades entre 21 a 55 anos averígua-se uma perspectiva mais positiva referente às 

relações sociais cotidianas. Já num segundo grupo com idades superior a 60 anos, há uma 

visão negativa e melancólica, modelada por sentimentos nostálgicos. Tal dicotomia pode 

ser representada pelos seguintes testemunhos:  

 
“Eu acho que Belém é um local de vivência, mas também é turístico. Portanto, quando uma 

pessoa quer passear, há sempre um sítio diferente. Se quer fazer desporto vai ao pé do rio, se 

quer passear simplesmente vai aos jardins. Gosto muito dos jardins e daquela zona de Belém, 

dos pastéis de Belém, dos cafezinhos. É uma zona que costumo frequentar muito. [...] Os 

encontros entre amigos costumam ser aqui naquela zona [...] e mesmo quando estamos a sair 

à noite, o início é sempre num cafezinho aqui no Bairro.” (Entrevistada nº 4, 21 anos, 

Estudante). 
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“Antigamente as pessoas estavam mais próximas umas das outras. A gente passeava aqui em 

Belém. Tenho saudades (desse tempo). Tenho um sentimento de saudade do antigamente em 

que este espaço (do Jardim de Belém) era nosso. Portanto, não havia este monte de turistas. 

Eram as pessoas daqui. Eu tenho saudade desse tempo em que a gente se encontrava. 

Vínhamos aqui, conversávamos, sentávamos aqui nos bancos do Jardim de Belém e do 

Jardim da Praça do Império. Agora isto passou há uma zona turística, comercial. Portanto, 

acabou-se para as pessoas daqui.” (Entrevistado nº 24, 83 anos, Proprietário de 

Estabelecimento Comercial). 

 

Em alguns casos, principalmente entre as pessoas idosas e que já se encontram 

reformadas, há certo consenso sobre o sentimento de exclusão em sítios que faziam parte 

de suas vidas – e que possuíam livre acesso –, mas onde agora encontram barreiras à sua 

utilização. Tal fato é decorrente da patrimonialização e da mercantilização das memórias e 

do espaço, como pode ser verificado nos seguintes relatos: 

 
“Aqui por exemplo (Jerônimos), há muito tempo não venho cá, porque antes vinha muito. 

Depois como já conheço aquilo tudo, já não venho cá. Antes ia muito àquele jardim (Jardim 

Botânico Tropical), onde antes não se pagava e agora se paga. Aquilo que eu vejo é que não 

teve melhoramento nenhum no jardim, porque que é agora se paga? Não é? Antes era livre. 

Agora toda a gente paga, mesmo moradores. Como disse, quando vinha com as minhas 

filhas, isto era tudo batido por mim. Aquele jardim, praticamente todos os dias eu ia ali. Com 

o carrinho, andar e estava aparentemente muito bem tratado.” (Entrevistado nº 19, 71 anos, 

Reformado).  

 

“Sabe que antigamente era tudo de graça, “no tempo da outra senhora”, era tudo de graça. 

Este jardim (Jardim Botânico Tropical), nós entrávamos ali quando era criança e era tudo de 

graça. Ao pé da junta. Agora é tudo pago. Não se sabe porquê. Haviam muitos batizados ali 

(Jardim), fui ali a casamentos, fui padrinho de uma sobrinha minha porque era hábito cá. Por 

isso, ia ali muitas vezes. Outro dia estava ali (no Jardim) e não me sentia à vontade. Fui e ia 

entrar lá para dentro, não sabia que já era pago. Na igreja não é. Eu ia entrar e (o segurança 

disse) ‘Tem que tirar ali o bilhete’. Então disse, ‘Então deixe estar, já vi isto milhares de 

vezes’. Disse, não vale a pena, moro aqui na rua e trabalhei no palácio a vida toda. (O 

segurança respondeu) ‘Então é colega? Não tem o cartão? Tem um bilhete aqui para o senhor 

entrar’” (Entrevistado nº 13, 70 anos, Reformado).  

 

Também foi possível identificar no discurso dos locais certa distinção entre áreas de 

Belém que compreendem imóveis mais valorizados e áreas que mantêm características 

populares. Segundo os mesmos, a construção de casas novas e a recuperação das antigas 

nas últimas décadas, conduziram a freguesia à tendência de segregação sócio-espacial e à 

produção de territorialidades excludentes. Deve-se ter em mente que as territorialidades se 

inscrevem no cenário de produção, troca e consumo das coisas, e ainda, nas relações com 

outros atores, estando longe de constituírem somente um vínculo superficial com o espaço 

(Raffestin, 1993). Neste contexto, certos elementos fundamentais são notórios nos 

testemunhos que se seguem: 
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“Porque isto a princípio era um bairro social de pessoas normais e agora as casas ficaram 

muito caras e veio uma nova espécie, não chega a ser elite, mas pessoas mais ricas. Eu acho 

que não se enquadram bem aqui. [...] Eu acho que metade das casas ainda são de pessoas que 

vieram viver aqui quando o bairro foi construído em mil novecentos e quarenta e tal, ou 

cinquenta e poucos, cinquenta e quatro acho eu. Mas ainda há algumas dessas pessoas, que 

são pessoas normais. Depois há realmente esta nova geração, esta nova vaga. Porque essas 

pessoas, alguma morreram e as casas ficaram para os filhos, depois alguns filhos ficaram 

com as casas dos pais e outros venderam. Muitos venderam por coisas de herança e de 

partilha. São casas que valorizaram muito, por ser uma zona com todos estes atributos, 

venderam a pessoas mais abastadas.” (Entrevistado nº 29, 31 anos, Professor). 

 
“Acaba por haver uma certa, não diria separação, mas, não muita proximidade. Por exemplo, 

temos aqui a zona deste bairro de Belém, temos o bairro do Restelo. Embora, algumas 

famílias até sejam em comum, vive aqui uma parte e a outra vive no bairro do Restelo. No 

entanto, como umas têm o seu centro de lazer, por exemplo, o Restelo tem zonas de lazer 

mais perto deste bairro, acabam por haver ali uma comunidade mais entre eles, do Restelo. E 

aqui em Belém, passa-se um pouco o mesmo. As pessoas aqui de Belém acabam por estar 

mais entre si, vêm aqui ao Jerônimos. Isto faz com que haja duas comunidades.” 

(Entrevistado nº 8, 32 anos, Recepcionista do Mosteiro dos Jerônimos).  

 

“Eu acho que em algumas zonas é preciso apostar mais na recuperação, não do patrimônio, 

mas da parte habitacional. Porque há algumas zonas aqui da freguesia que estão 

abandonadas, portanto, acho que era importante ter isso em conta. Senão ficam zonas muito 

degradadas, o que pode trazer problemas de saúde pública e insegurança e acho que isto era 

importante ter em conta. Acho que nesta altura, com estes problemas todos financeiros que o 

país atravessa, isso pode tender a agravar-se. Isso é um ponto que acho importante. Por 

exemplo, aqui por trás (do condomínio) há claramente umas zonas que estão abandonadas. E 

em algumas ruas mais para cima. Aqui, por exemplo, na região de Pedrouços há ruas que 

estão muito bem e outras zonas que estão mais... (mal cuidadas) lado a lado. Mesmo no 

bairro aqui das vivendas, nota-se que há muitas casas à venda e casas a ser recuperadas. 

Portanto, há bastante dinamismo a este nível. Mas não é em todo o bairro. Outra coisa que 

acho um pouco triste também, com as últimas mudanças, tem havido muitas famílias que 

eram daqui do Restelo e que sempre aqui viveram e têm de vender as casas. Porque os custos 

associados às vivendas neste momento é muito alto, até por causa dos impostos municipais, e 

vamos ver qual é o efeito que isto vai ter. [...] Tendem a transformar zonas que eram 

vivendas em zonas de prédios não muito altos, porque há uma limitação em termos de 

construção. Mas isto é capaz de mudar um pouco aqui a envolvente. É um ponto de 

interrogação para o futuro, sobre o que vai acontecer aqui no Restelo.” (Entrevistada nº 18, 

43 anos, Professora).  
 

Fica claro nos trechos acima, que os moradores de diferentes áreas da freguesia constatam 

a ocorrência de uma segregação social, que não chega a ser extrema, mas que sutilmente 

vai-se instalando no local. A partir de leituras realizadas e do relato de alguns moradores 

que residem há vários anos na freguesia, acredita-se que as condições sociais dos 

habitantes eram equiparadas, até poucas décadas atrás. No entanto, considera-se que o 

surgimento de famílias com níveis econômicos elevados em Belém, produziu novas 

relações sociais entre os diferentes grupos da área, ou seja, sucedeu-se desse fato a 

tessitura de novas relações em detrimento de outras que originalmente faziam parte do 

conjunto de ações praticadas pelos habitantes. Ainda assim, mesmo com o enobrecimento 
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do sítio, a maioria dos entrevistados julga que Belém conta com uma vida de bairro que 

sofreu oscilações, mas que não deixou de existir totalmente. 

 
“Antigamente andava aqui na paróquia, na festa de São João, nas festas e etc. Agora não, 

vou embora, não gosto. Não gosto disso porque não tem aquelas pessoas amigas que a gente 

tinha antigamente. Quer dizer, a gente ia aqui para cima, havia aquela alegria do Santo 

Antônio, essas festas todas. Eu gostava de estar aqui, mas fujo e vou-me embora lá para o 

outro lado.” (Entrevistado nº 24, 83 anos, Proprietário de Estabelecimento Comercial).  

 

“Criou-se um lado mais hermético, mais independentista (das pessoas). A relação social que 

existia entre os vizinhos já... eu lembro-me quando era miúdo aqui, saia de casa e dizer “bom 

dia”, “boa tarde” e “boa noite” quando saia de casa e ia até o café, era tradicional, era um 

costume. Hoje em dia, saio de casa e digo “bom dia” ou “boa tarde” a um vizinho meu que 

nem sequer responde ou olha para mim. E são meus vizinhos de lado, moradores já há dois 

meses.” (Entrevistado nº 30, 43 anos, Ator). 

 

“Belém é um sítio onde se conhece muitas pessoas, onde se sai à rua e encontra sempre 

alguém conhecido.” (Entrevistado nº 29, 31 anos, Professor). 

 

“Até porque o bairro tem que ter essas características, tem que ter umas zonas com umas 

casas melhores e depois umas casas não tão boas, pois é essa vivência de pessoas de vários 

níveis econômicos que trás certa vida de bairro. Agora quando se faz um bairro que só tem 

coisas muito boas e muito caras essa vida de bairro desaparece.” (Entrevistado nº 26, 40 

anos, Engenheiro). 

 

Segundo a opinião dos moradores, encontram-se três conjuntos de obstáculos na vivência 

de locais específicos dentro da freguesia, como o exemplo do Jardim Botânico Tropical, 

citado por alguns entrevistados. Um relacionado com a privação do acesso a um espaço 

público ao qual dispunham previamente de livre acesso. Já o segundo, está associado ao 

constrangimento e à perturbação que o volumoso fluxo turístico tem sobre o lugar. Este 

último talvez seja o elemento que tenha despertado as transformações mais profundas e 

significativas na apropriação dos autóctones, como salientado no testemunho: 

 

“Aqui em Belém é assim, há toda aquela zona histórica, turística. E se antigamente os 

residentes lá iam, hoje com tantos turistas não há muito espaço para a população. Ainda mais 

como eu havia dito, para os idosos, que têm uma certa dificuldade de andar e circular. Há 

muitos turistas e imensas filas, como é para entrar no Jerónimos e nos pasteizinhos, as 

pessoas não têm como competir com isto. Lá em baixo é para os turistas, e cá em cima 

ficamos nós. Esta zona é muito voltada para os turistas.” (Entrevistado nº 12, 66 anos, 

Reformado). 

 

Há ainda um terceiro conjunto de obstáculos à apropriação dos moradores, que está 

vinculado à realização de atividades e eventos que muitas vezes são voltados para a 

população que não reside em Belém. Como exemplo disso, refira-se o “NBA3x Tour”, um 

evento infantil para divulgar o desporto, que ocorreu no dia 25 de maio de 2013 – durante 

o período de pesquisa de campo – na Praça do Império. Com base na observação 
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participante, foi possível verificar que durante a realização de eventos e cerimônias a 

população de Belém tem sua circulação prejudicada. Além do evento “NBA3x Tour”, 

ficou constatado durante a passagem da Chanceler Alemã Angela Merkel pelo Palácio de 

Belém, em novembro de 2012, e ainda, na recepção do Presidente da Turquia Abdullah 

Gul no Mosteiro dos Jerônimos, em maio deste ano, que tais acontecimento impõem 

restrições às atividades cotidianas dos habitantes. Durante estes episódios, as vias públicas 

são impedidas e a circulação de veículos é desviada. No entanto, o maior empecilho é para 

as pessoas que dependem de transporte público, pois nestes eventos tanto os autocarros 

quanto os elétricos deixam de circular no trecho entre a Presidência da República e a 

Freguesia de Algés. Desse modo, expõe-se aqui, preliminarmente, o conjunto de 

contrariedades à apropriação dos moradores, que será detalhado de modo adequado 

adiante com a análise das apropriações excludentes presentes nos “espaços vividos” da 

população local.  

 

Figura 10. Evento da Liga Norte-Americana de Basquetebol decorrido no dia 25 de maio 

2013. 

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/en/districts/eastern/noticias/detalhe-da-noticia/article/nba-3x-tour-chega-a-

lisboa-pela-primeira-vez-1. 

 



 

88 

Para finalizar o debate sobre a interrupção de costumes e usos habituais da população de 

Belém, é de fazer uma referência às atividades aquáticas para a gênese do 

desenvolvimento urbano da freguesia. Embora certas atividades ligadas à pesca desportiva 

e à vela ainda se encontrem presentes na zona ribeirinha, outras práticas foram 

interrompidas devido às mudanças ocorridas no bairro, impossibilitando a população local 

de exercer suas territorialidades originais. Recorremos a um entrevistado, para demonstrar 

o fato mencionado: 

 
“Conhece a Torre de Belém? Aquela parte que tem aquele largo com o ‘monumentozinho’ 

da Torre de Belém. Ali a gente atirava-se da muralha para dentro d’agua. Íamos para lá à 

noite tomar banho. Eram tempos bons, porque era uma liberdade muito bonita. Agora já não 

dá para fazer isso, eles proibiram tudo.” (Entrevistado nº 17, 65 anos, Porteiro). 

 

Como vem sendo pleiteado ao longo da dissertação, o processo de patrimonialização 

produz uma refuncionalização territorial que acaba por gerar elementos novos essenciais 

que têm de ser compreendidos. Estes elementos produzidos se traduzem em novos valores 

patrimoniais e em novas formas de territorialidade. A refuncionalização territorial – 

difundida pelo fenômeno da patrimonialização – está embasada, sobretudo, nos distintos 

usos do patrimônio. Diante deste processo, os gestores públicos voltam sua atenção para o 

consumo estético do patrimônio em detrimento de apropriações democráticas pelas 

populações locais, deixando a população de Belém à margem de algumas ações 

desenvolvidas, notórias nos testemunhos: 

 

“Podem haver atividades... há muitas vezes atividades ali nos Jerônimos, que eu moro ali ao 

lado, e não sei que existem lá. Ainda há bem pouco tempo aconteceu a saída do Rali e eu só 

soube mesmo no dia em que estava a ser realizado. Às vezes há lá as cerimonias do 25 de 

abril e outras que nem sequer sei e moro ali ao lado. Só ouço pelo barulho às vezes. Mas nem 

sequer sei o que está acontecer lá. Se calhar há pouca informação divulgada. Se bem que a 

junta de freguesia tem um jornal e eles divulgam muitas coisas no jornal. Mas muitas coisas 

são divulgadas depois de já terem acontecido e não antes. Por exemplo, nos Jerônimos 

também costuma haver o concerto dos Reis e nem sei que há. Se não for à igreja, não tenho 

conhecimento.” (Entrevistada nº 10, 50 anos, Enfermeira).  

  

“Penso que há uma coisa [...] que poderia ser também uma forma de juntar mais os 

residentes das várias zonas da freguesia e com isso volto à questão inicial. Se houvesse 

atividades culturais mais abrangentes e menos focadas para a zona central de Belém, ou para 

o comércio ou para o turismo. Uma atividade cultural que fosse mais de contato entre as 

pessoas da freguesia.” (Entrevistado nº 27, 48 anos, Funcionário Público). 

 

Como constatado ao longo do texto, Belém é um sítio que vem sendo transformado pelas 

verticalidades (Santos, 1994; 2006) que se repercutem em reformulações arquitetônicas e 

nas práticas sociais. Fato que acarreta a produção de novas territorialidades 
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descomprometidas com a área e com as populações locais. Devido a estas dinâmicas, 

projetou-se um sistema de modalidades de apropriação que se subdividem em 

apropriações pretéritas, excludentes e efetivas. Dado que muito já foi dito sobre os usos 

pretéritos realizados pela população de Belém, o nosso foco vai incidir agora sobre as 

territorialidades excludentes e sobre as formas contemporâneas de apropriação. Não 

obstante, sublinha-se que as territorialidades excludentes advêm da sobrevalorização 

patrimonial adquirida através do processo de patrimonialização, e que a elevação do valor 

monumental concebe novas construções identitárias que podem comutar, ora em uma 

nova integração social e cultural ora em desigualdades sociais: 

 

 “Eu estou aqui há estes anos todos e não conheço o Centro Cultural de Belém. Nunca lá 

entrei.” (Entrevistada nº 3, 69 anos, Proprietária de restaurante).  

 

“Há uma coisa engraçada a que vou aderir, no CCB há um desconto especial para as pessoas 

da freguesia. Acho que é uma coisa giríssima. [...] Não li exaustivamente o que dizia o 

panfleto, mas basta a pessoa apresentar uma conta de água para comprovar que mora aqui e 

tem o direito de entrar com uns cartões especiais para ter desconto, coisas de graça em 

alguns concertos e alguns eventos culturais. É uma coisa que vale a pena e é giro de se 

aderir. Aquilo tem um nome qualquer, não sei se é cartão sócio morador, alguma coisa 

assim.” (Entrevistada nº 9, 50 anos, Enfermeira). 

 

O Centro Cultural de Belém (CCB), um dos principais símbolos representativos da área, 

foi edificado no início da década de 1990, e surge como um dos principais espaços 

culturais de lazer e entretenimento. Para além dos eventos musicais e artísticos realizados 

nesse equipamento – sendo que muitos destes apresentam preços acessíveis –, o CCB 

dispõe de uma vasta coleção de arte moderna e contemporânea (Museu Berardo), que 

possui entrada gratuita, o que não impede que haja certa apropriação desigual entre vários 

grupos sociais. A partir das referências observadas acima e dos discursos dos habitantes, é 

nítido que há alguma diferença social em relação aos frequentadores do Centro Cultural. 

Em um primeiro momento aparece a entrevistada nº 3, que é proprietária de um pequeno 

restaurante afastado do núcleo patrimonial de Belém, e que não possui o hábito de 

frequentar o CCB. Já em campo oposto aparece a entrevistada nº 9 – enfermeira e 

residente numa zona dentro da freguesia que possui condições de habitação distintas da 

entrevistada nº 3 – que possui participação e conhecimento ativos dos eventos realizados 

no Centro Cultural. Esta diferença corrobora a ideia de que a revalorização patrimonial e 

cultural da área acaba por ter um público alvo relativamente específico, conduzindo à 

segregação social dentro da freguesia: 
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“Se pensarmos um pouco naquilo que se passa no CCB, do ponto de vista cultural, há uma 

grande parte da população que, se calhar, não está envolvida. Mas eu acho que tem mais a 

ver com a população alvo daquele tipo de espetáculos, que a maior parte dela não é a 

população de Belém, claramente.” (Entrevistada nº 18, 43 anos, Professora).  

  

Foi observado que as fragmentações existentes em Belém vão muito para além da esfera 

do Centro Cultural de Belém (CCB). As territorialidades excludentes são estendidas para 

outros espaços, de modo que, como pode ser visto no trecho abaixo, existem questões 

sociais e culturais estruturais mais profundas. A investigação mostra que, muitas vezes, a 

constituição das redes sociais estão relacionadas com a classe social, a faixa etária e as 

origens culturais dos entrevistados, como pode ser sutilmente apurado nos depoimentos a 

seguir e será detalhado posteriormente, com mais cuidado, no ponto “Estratificação das 

Entrevistas: outra via de exploração”. 

 

“Quando éramos mais novos encontrávamos-nos nos jardins. Há vários jardins aqui ao longo 

(da Rua Dom Francisco de Almeida), todos com nomes coloniais ligados à Índia e às 

descobertas. Os nomes, Goa, Damão, Dio e Malaca, são nomes ligados a época dos 

descobrimentos portugueses e à zona da Índia, à zona de Goa. Encontrávamos-nos nos 

jardins, (ou então) mais para aqui (próximo à rua das lojas), depois já se podia fumar, já se 

podia beber. [...] Quando éramos mais novos era no jardim (os encontros). Aliás, por 

questões práticas e logísticas, porque nossos pais deixavam-nos ir até os jardins e ter o certo 

receio, não tanto conosco, mas com muita gente com quem nós convivemos, que tem um 

nível de educação completamente... mais antiquado, digamos assim. Há uma educação que 

passa de pais para filhos. [...] Nós pertencemos a um grupo de amigos que provavelmente 

nenhum de nós vai a igreja. Mas onde provavelmente muitos de nós, quando erámos mais 

novos erámos obrigados a ir a igreja aos fins de semana. [...] (Alguns comportamentos 

sociais eram adequados a alguns grupos, mas não para outros). Para um núcleo de pessoas 

que passaram por coisas na vida que os permitiu ter uma mentalidade mais aberta, mais 

liberal, permitiu as crianças, pois nós erámos crianças, ter uma liberdade diferente. Não tão 

retilínea, tão rígida.” (Entrevistado nº 30, 43 anos, Ator). 

 

“Se calhar, há muitas pessoas de Belém que nunca foram fazer uma visita ao Jerônimos, ou 

ao Museu dos Coches. Aquela coisa típica, estamos mesmo ao lado e nunca lá fomos. Mas 

acho que há [...] uma certa disparidade em termos da população. Não é homogênea. É uma 

freguesia que envolve pessoas de gerações muito diferentes e culturalmente bastante 

diferentes. Nesse sentido, se calhar, há alguma exclusão.” (Entrevistada nº 18, 43 anos, 

Professora). 

 

“Evitar de ir? Sim. Belém aos domingos. É mais aos domingos, ao domingo é horrível. São 

os chamados domingueiros. São as pessoas que muitas vezes só saem de casa aos domingos, 

pessoas que trabalham de manhã, tarde e noite, de segunda a sábado. No domingo têm o dia 

reservado para ir à igreja ou para dar uma voltinha com os filhos ou com os netos. Então 

Belém fica completamente superlotada e é o sítio onde eu menos gosto de ir. Mas é 

basicamente aos domingos porque durante os dias de semana é um sítio agradável de se 

passar e ir ao CCB ver exposições.” (Entrevistado nº 12, 66 anos, Reformado). 

 

Outras tipologias de exclusões também são resultantes do processo de urbanização, 

mercantilização e da indústria do turismo e da cultura (Luchiari, 2005). O reconhecimento 
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do valor simbólico e cultural de um conjunto monumental é revelado na intensa atração de 

visitantes e na instalação de atividades turísticas. Esta nova dinâmica é evidenciada de 

forma notória na refuncionalização dos espaços vividos dos residentes locais. O 

surgimento do fluxo de turistas, o crescimento da circulação e as modificações dos 

aspectos comerciais transformam as práticas do cotidiano dos habitantes, que, por sua vez, 

acabam por alterar os usos e frequências que se manifestavam nestes lugares. Como se 

verifica nos relatos a seguir, quando interrogados sobre os aspectos que menos lhe 

agradam e se possuem o hábito de evitar alguma área de Belém, os entrevistados 

mencionaram: 

 

“Talvez a vida, apesar de ter o Centro Cultural de Belém, a vida cultural podia ser um pouco 

mais diversificada. E se calhar, tem muito turismo. Às vezes incomoda um pouco (o 

turismo). É bom, mas incomoda, a quantidade. Sobretudo na zona de Belém. Porque de resto 

quase não se sente o turismo. Mas sim, talvez isso e a falta de diversidade da oferta cultural.” 

(Entrevistado nº 28, 31 anos, Músico).  

 

“Dou o exemplo do Mosteiro dos Jerônimos, aos fins de semana, as pessoas que vivem aqui 

só têm o fim de semana para visitar se quiserem e são filas infindáveis. E isso, na minha 

opinião, faze algumas pessoas não quererem ir, não é?, não passar o fim de semana na fila de 

espera. Pode ser, mas a pessoa pode ir num dia que tenha menos fila e ir ver. Não acho que 

seja assim um grande impedimento. Pode ser as vezes um incomodo.” (Entrevistada nº 4, 21 

anos, Estudante). 

 

“A zona ali de Belém, dos Pastéis de Belém. Aquela rua nos fins de semana em geral. É ali, 

nos fins de semana, que costumo evitar.” (Entrevistado nº 29, 31 anos, Professor).  

 

“Sim, às vezes, sobretudo se estou de carro, se tenho que me deslocar de carro e tenho que 

passar por Belém, há horário em que, muitas vezes, dou a volta. Ou porque há muita 

confluência de transito ou porque há muito turismo, o que faz com que o trânsito ande um 

pouco mais devagar. Os peões nas passadeiras, e etc. Portanto, evito a zona de Belém de 

carro, seguramente. A pé, depende dos dias. Por exemplo, passear nos jardins ou na zona 

ribeirinha, isso não me afeta o turismo, e acho bom haver gente. É mais utilizar esplanadas, 

cafés e essas coisas. Ir ao pastéis de Belém ou a outro café na zona de Belém, torna-se muito 

difícil, pois está muito cheio. Então se for ao meio da manhã ou à tarde, evito ir a essas zonas 

com cafés, essas zonas de restauração. Evito por causa disto. Há horários que são mais 

tranquilos. Acho que durante a semana, sobretudo se for ao início da manhã, ou mesmo a 

noite. A partir de uma certa hora que, se calhar, os cafés estão fechados, os museus estão 

fechados, fica mais tranquilo.” (Entrevistado nº 28, 31 anos, Músico). 

 

No entanto, acredita-se que mesmo com os obstáculos encontrados no dia-a-dia, os 

habitantes de Belém não se desligaram totalmente das suas redes de amizades e dos 

lugares significativos para a construção de suas identidades. No sentido de apreender as 

construções híbridas produzidas em Belém, a análise visa superar os termos superficiais 

encontrados na dicotomia entre “lugar turístico” vs. “aldeia dentro da cidade”8. Mesmo 

                                                           
8 Palavras recorrentes utilizadas pelos moradores entrevistados, para definir Belém.  



 

92 

com o grande desenvolvimento turístico e cultural, os belenenses continuam, por meio de 

suas práticas espaciais, a utilizar e a atribuir significados ao lugar.   

 

“Nesse sentido, o ambiente familiar, embora haja aqui muitas famílias com quem não me 

dou, mas sente-se muito estas gerações todas mescladas, desde o avô ao neto ou bisneto, o 

fim de semana está muito ligado às romarias pelos cafés com a própria família. Portanto, 

existe este sentimento de família, de aldeia dentro da cidade.” (Entrevistado nº 14, 74 anos, 

Reformado).  

 

“São tantas coisas que são engraçadas aqui na zona que... pronto, gosto do hábito de viver 

aqui. Gosto de ver os monumentos. Já estou habituado a vê-los e o meu casamento foi na 

Igreja dos Jerônimos. Temos ainda aquela zona de Belém, que é esplêndida para andar de 

bicicleta, andar a pé. Eu vou com os meus sobrinhos, vamos lá para baixo para Belém, 

vamos ver a Torre de Belém, vamos ver o Monumento dos Descobrimentos.” (Entrevistado 

nº 5, 66 anos, Reformado).  

 

Como pode ser verificado nos depoimentos, mesmo na zona considerada mais turística – 

delimitada pelo Mosteiro dos Jerônimos, a norte, o Museu da Eletricidade, a leste, o rio 

Tejo, a sul, e a Torre de Belém, a oeste –, os residentes de Belém ainda encontram 

diferentes formas de uso que estão, normalmente, relacionadas com a faixa etária dos 

entrevistados. Contra todas as previsões, alguns espaços de Belém continuam a ser 

apropriados e reivindicados por um pequeno número de pessoas, por meio da manutenção 

ativa de atividades e costumes tradicionais da zona.   

 

“Eu pelo menos, quando passeio e ando, consigo imaginar todos os costumes desde o inicio 

até agora. Inclusive há coisas que ainda não se perderam. É preciso escavar muito para se 

encontrar, mas que ainda existem. Como o lado ‘pescatório’ que toda esta zona tem. Hoje em 

dia está muito mais associado à pesca desportiva, mas há quem ainda viva da pesca porque 

eu conheço algumas destas pessoas que partem de manhã no seu barquinho e vão à pesca. 

Voltam com peixe, vendem o peixe, cozinham o peixe, comem o peixe, por ai fora. E o lado 

mais artesanal, que está provavelmente ligado ao comércio, com as pequenas feiras que 

existem mensalmente. Não sei se é no primeiro domingo ou no segundo domingo do mês. 

Mas há este lado artesão, porque se vende muita coisa, muito artesanato.” (Entrevistado nº 

12, 66 anos, Reformado).   

 

Já com relação a outro tipo de atividade realizada no Mosteiro dos Jerônimos, destaca-se, 

em particular, o discurso de um entrevistado sobre a apropriação da zona mencionada, 

notavelmente, por transgredir os “usos habituais” deste sítio. Ao serem realizadas peças de 

teatro com estudantes da freguesia nos claustros do Mosteiro, são abertas novas 

perspectivas sobre o mesmo. Representada por uma ação educativa, de exploração física, 

que ultrapassa os limites convencionais deste sítio, esta nova ótica incorporada pelos 

estudantes contribui para a configuração da identidade cultural dos mesmos.   

 

“Eu faço todos os anos, sazonalmente, de novembro a abril, do início de novembro a final de 

abril, teatro para crianças, para escolas nos Jerônimos, nos claustros dos Jerônimos. De fato 
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dai que talvez venha minha afronta com os turistas porque para trabalhar tenho que passar 

por um mar deles (turistas). E entro mesmo dentro dos Jerônimos e faço teatro dentro do 

edifício antigo. Tem muito a ver com Gil Vicente, tem muito a ver com o que Gil Vicente 

representou para o teatro, como o que representou para os Jerônimos. Tem uma participação 

ativa na parte dos monumentos, na parte histórica, está diretamente ligada a mim. Não só 

faço teatro nos Jerônimos, como faço teatro “Vicentino”, que é de uma determinada época, 

estamos a falar de século XVI, num espaço onde o próprio autor desempenhou algumas 

encenações e alguns espetáculos naquele próprio edifício, para Reis. Fez aquilo para a 

Rainha D. Leonor, fez vários “Autos” e como trabalho neste espaço e como trabalho na área 

educacional, acabo por ser um professor, digamos, lúdico na disciplina de português. Porque 

o “Auto da Barca do Inferno”, que é a peça que faço, faz parte da matéria dada no 9º ano.” 

(Entrevistado nº 30, 43 anos, Ator). 

 

Outro fator com grande simbolismo na identidade local são os “Pastéis de Belém”. O 

fabrico e venda dos pastéis remete para o século XIX, e hoje se transformou em uma das 

pastelarias mais visitadas de Lisboa. Todavia, do mesmo modo que a utilização dos 

espaços em Belém são diferentes de acordo com as características sociais dos 

entrevistados, o processo de identificação com os “Pastéis de Belém” é significativo, mas 

não unânime. Enquanto alguns inquiridos demonstram certa empatia pelos “Pastéis de 

Belém”, outros por possuírem melhor conhecimento da zona, ou pela preferência por 

outras pastelarias, já não demonstram os mesmos sentimentos. Em alguns casos, as 

atitudes menos favoráveis em relação aos pastéis se deve ao fato destes serem vistos pela 

população local como pouco autêntico e uma mercantilização da tradição, e ainda, devido 

ao grande número de turistas que frequenta o lugar. Destacam-se alguns excertos das 

entrevistas que corroboram este pensamento:  

 
“Às vezes gosto de ir ali aos pastéis de Belém, tomar um café com umas amigas. Vou dar 

uma volta naquela zona.” (Entrevistada nº 20, 55 anos, Assistente Técnica da Junta de 

Freguesia de Santa Maria de Belém). 

 

“Eu acho que Belém tem os monumentos mais bonitos de Lisboa e que trazem muitas 

pessoas para cá. Mas não tem só os monumentos, tem também os pastéis de Belém.” 

(Entrevistada nº7, 48 anos, Proprietária de Agência de Viagens).  

 

“Os pastéis de Belém são uma loucura, eu de vez em quando vou lá comer um pastel. É 

impossível. Está sistematicamente com voltas e voltas de gente. Não quero nem pensar. Vou 

aqui à ‘Rua das Lojas’, temos pastéis de Belém ótimos e comemos daqueles.” (Entrevistada 

nº 9, 50 anos, Enfermeira). 

 

“Sabe que há pasteis melhores do que esses! A pastelaria ‘A chique’, ganhou em Campo de 

Ourique o primeiro prêmio agora. Os ‘Pastéis de Belém’ são uma farsa. Vêm quentinhos, 

mas puseram-nos pequeninos, parece que estão a encolher cada vez mais. Nós sabemos, 

vocês que vêm de fora não sabem. É o pastel de Belém e tem patente, uma vez ‘A Chique’, 

colocou lá ‘Pastéis de Belém’ e um deles (funcionários) foi lá fazer queixa, que não pode ser 

‘Pastel de Belém’. Não pode, pode ser ‘pastel de nata’. ‘Pastel de Belém’ é a patente que eles 

pagam.” (Entrevistado nº 13, 70 anos, Reformado).  
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A respeito dos espaços considerados mais significativos na vivência de bairro dos 

entrevistados, para além das respostas que já eram esperadas – que compreendem os 

diversos jardins da freguesia, a área do Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém e o 

CCB – um outro sítio sublinhado recorrentemente é a Rua Duarte Pacheco Pereira. 

Conhecida pelos moradores como a ‘Rua das Lojas’, esta via pode ser considerada o 

centro comercial, gastronômico, de lazer e de serviços, no qual a grande maioria da 

população faz sua vida de bairro. 

 

Figura 11. Rua Duarte Pacheco Pereira, conhecida pelos moradores como ‘Rua das Lojas’. 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Para explorar as formas de ser e estar, dentro deste espaço de união dos diferentes grupos 

sociais que compõem Belém, dizem-nos os entrevistados sobre a Rua Duarte Pacheco 

Pereira: 

 
“É um ponto de encontro. É um bom ponto de encontro. Esta é a Rua Duarte Pacheco 

Pereira, mas nós chamamos de Rua das Lojas. Dizemos ao pai ou a mãe ‘olha vou até a rua 

das lojas’, já toda gente sabe onde é a rua das lojas. Mas foi o povo que lhe deu esse nome. É 
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o primeiro centro comercial aberto de Lisboa. Isto é uma zona de estudo, há muita gente que 

estuda arquitetura que vem estudar isto.” (Entrevistado nº 30, 43 anos, Ator).  

 

“Identifico-me com esta zona da rua das lojas e com os amigos que tenho. Ficar com as 

pessoas que conheço aqui. Ao ar livre, com essas arcadas, esses azulejos, essas lojas.” 

(Entrevistado nº 29, 31 anos, Professor).  

  

“Para além de casa, gosto muito ali daquela zona das lojas, daqueles cafés. Aqui próximo, 

onde há ‘O Careca’ (pastelaria), a rua do ‘Careca’, que tem os jardins. É uma zona muito 

agradável.” (Entrevistada nº 18, 43 anos, Professora).  

 
“Temos aqui, já paralela à minha rua, na próxima, há a rua que chamamos de ‘Rua das 

Lojas’, que tem tudo. Tem talho, papelaria, restaurantes, farmácia, mercearia, loja de 

decoração, veterinária. Só numa ruazinha, a gente tem tudo, parque de crianças, que muitas 

vezes é ocupada pelos velhotes da terceira idade. Há um que é mais para crianças e outro que 

é para terceira idade.” (Entrevistada nº 9, 50 anos, Enfermeira). 

 

Tendo em vista que as territorialidades referem-se à produção e reprodução de parcelas 

espaciais, que não se restringem a centralizar o convívio, mas também acentuam e 

intensificam suas delimitações (Soja, 1989), tais práticas vão sendo tecidas no entrelaçar 

dos itinerários percorridos por espaços específicos, como é o caso da “Rua das Lojas”. 

Talvez pelo fato desta via estar localizada no interior do bairro e não ficar muito exposta 

aos outsiders, este espaço é o que melhor exemplifica a apropriação simbólica consumada 

pelos habitantes de Belém. Devido aos laços de identidades sociais aqui construídos, 

verifica-se o fortalecimento dos sentimentos de pertença dos locais, que reivindicam e 

desfrutam desta zona nos seus usos cotidianos.  

 

O mesmo princípio aplicado à “Rua das Lojas” deve ser referido quando analisamos a 

realização da “Festa dos Vizinhos”. Este acontecimento é uma reunião informal dos 

moradores de Belém, organizado de modo conjunto entre os próprios habitantes do bairro 

e a Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém, que possui o intuito de agregar as 

pessoas que residem na área. Embora tenham encontrado algumas dificuldades em 

angariar fundos para a realização dos eventos mais recentes, identifica-se o empenho para 

a preparação da festa por parte de alguns moradores, e ainda uma grande vontade em 

participar, por parte de outros. São destacadas aqui algumas palavras dos entrevistados, 

que trazem uma ideia essencial sobre o mencionado:  

 
Até há uma festa que eles costumam fazer todos os anos, que é a festa dos vizinhos. Acho 

que é uma coisa positiva. (Entrevistado nº 5, 66 anos, Reformado).  
 
“Há uma coisa que fazem aqui que é o dia dos vizinhos, isso é para a população daqui. Por 

acaso, nesta freguesia isto é bastante incentivado.” (Entrevistada nº 7, 48 anos, Proprietária 

de Agência de Viagens).   
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Gosto de fazer a festa dos vizinhos onde as pessoas mais velhas, que estão mais sozinhas, 

podem ter contato com os outros. Mas sem a ajuda da junta fica difícil. Esse ano acho que 

vou fazer aqui no meu ateliê mesmo, só para os vizinhos mais conhecidos. [...] Eu vou fazer 

aqui. Não faço no largo precisamente por causa disso (problema com os ciganos). Já há 

muitos anos que faço. O ano passado não fiz porque abri esta loja e tive outros problemas. 

Juntam-se as pessoas novas, toda a gente se ajuda e fazemos a festa. Mas é assim, enquanto a 

junta colaborou e ajudou na compra de coisas, tudo bem, quando deixou de ajudar, (algumas) 

pessoas (deixaram de participar por questões financeiras). Como no primeiro ano a junta 

pagou as coisas, pensam que nos outros anos é igual. Então querem comer e ninguém paga. 

No ano passado fiquei com um prejuízo de quase duzentos euros e esse ano não estou para 

isso. Não tenho tempo para me chatear, não estou para me chatear. Eu até tenho um largo 

aqui atrás belíssimo, mas. O que eu tinha pensado de fazer é que como tenho um espaço 

muito grande, junto esses vizinhos que convivem uns com os outros, e a gente faz aqui. Um 

faz uma coisa o outro faz outra e juntamo-nos aqui. (Entrevistada nº 6, 63 anos, Proprietária 

de Ateliê de Costura). 

 

Feita uma análise em profundidade sobre o discurso dos moradores, trouxe à superfície 

elementos e aspectos que foram levantados durante as entrevistas e que, muitas vezes, não 

estavam dentro das perspectivas do roteiro pré-determinado de perguntas. Tal fato foi 

permitido pelo método qualitativo utilizado que permite explorar significados subjetivos, 

valores, emoções e sentimentos pessoais sobre o tema da dissertação. Nesse sentido, será 

realizado no ponto a seguir o quadro do conjunto de respostas considerando o perfil dos 

residentes.  

 

Estratificação das Entrevistas: outra via de exploração 

 

Para uma melhor compreensão das informações recolhidas nas entrevistas semi-

estruturadas, os inquiridos foram agrupados segundo três critérios do perfil dos residentes 

inquiridos: faixa etária, gênero e habilitações literárias. Tal classificação permitirá realizar 

uma leitura de síntese sobre questões abordadas nas entrevistas, centrais para a 

compreensão das formas de apropriação criadas pelos habitantes locais face à 

patrimonialização, e ainda, para verificar se este fenômeno impossibilita a conciliação 

entre diferentes usos sociais em áreas afetadas pelo mesmo. Como o intuito de verificar a 

existência de padrões e singularidades, as seguintes questões foram escolhidas: 1) Como o 

patrimônio de Belém se manifesta em sua vida cotidiana; 2) Com o que mais se identifica 

na freguesia; 3) Em sua opinião, existe algum problema ou algo que faça falta na 

freguesia. Como elucidado previamente, o guião de entrevistas foi dividido em cinco 

partes, constando aqui a análise de um conjunto de respostas que incidem diretamente 

sobre a questão de partida, por este motivos foram escolhidas as perguntas ordenadas 

acima. 
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Faixa etária 

 

Para a delimitação da faixa etária, foram classificados dois agrupamentos, um que engloba 

indivíduos com idade até os 60 anos, e outro, com indivíduos com 61 anos ou mais. Neste 

primeiro critério, ao analisar as formas como o patrimônio se manifesta na vida cotidiana 

dos entrevistados, é notório que o interesse e a participação que o patrimônio possui são 

mais elevados na vida da população em idade ativa (até 60 anos). Já com relação aos 

indivíduos com idade superior a 60 anos, observa-se que o patrimônio faz parte da vida 

dos mesmos de modo mais distante, no qual a maioria conhece e se identifica com o 

conjunto monumental, mas não os frequenta regularmente (Tabela 4). Constatou-se que 

esta é um elemento relevante na utilização do patrimônio, pois quanto maior a faixa etária 

em que se insere o entrevistado, maior a tendência de relacionar o patrimônio com as 

lembranças da juventude e de momentos nostálgicos. Na realidade, o poder de 

discriminação da idade em relação à patrimonialização, como em muitos outros 

fenômenos, deve-se, sobretudo, ao fato desta variável condensar no seu interior três tipos 

de efeitos: os da idade em si mesma, os de período e os de geração9. Embora estes dois 

últimos efeitos concedam à idade “[...] uma função explicativa que na realidade ela não 

tem ou que, em alguns casos, ultrapassa a sua real capacidade de explicar o que se 

pretende” (Pais, 1998: 26), a verdade é que, por outro lado, apenas artificialmente seria 

possível isolar dos efeitos da idade os efeitos de período e de geração. 

 

Tabela 4. Como o patrimônio se manifesta na vida dos entrevistados de acordo com a faixa 

etária. 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

                                                           
9 De acordo com Pais (1998: 26-27), o efeito de idade exprime uma influência (de idade), definida como 

uma posição determinada no curso de vida, sobre as atitudes, valores e comportamentos; o efeito de período 

exprime a influência de um dado contexto ou período sobre o conjunto de população vivendo sob efeito 

dessa influência, e o efeito de geração é usado para salientar traços específicos que fomentam uma relativa 

identidade social e cultural entre uma geração demográfica. 
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No que respeita os elementos com que os inquiridos se identificam em Belém, fica 

evidente que os indivíduos com idade até 60 anos, possuem um maior envolvimento com 

o Mosteiro dos Jerônimos e os outros monumentos situados na área. Por outro lado, os 

indivíduos com 61 anos ou mais, mantêm maior ligação com o bairro e com os locais mais 

próximos de suas residências, que normalmente estão vinculados às relações de 

vizinhança e pelo fato de passarem a maior parte de seus dias nestes nichos.  

 

Ao serem questionados sobre a existência de problemas ou algo que faça falta na 

freguesia, foi recorrente no primeiro grupo (até 60 anos) a menção da falta de comércios 

em geral e a escassez e má qualidade dos transportes públicos, fato que normalmente está 

associado às atividades de trabalho e lazer. Num outro plano, é identificado um equilíbrio 

nas respostas do segundo grupo (mais de 60 anos), que dão mais ênfase a elementos 

relativos às infraestruturas: as condições precárias das ruas, a segurança e o serviço de 

higiene e limpeza urbana.  

 

Gênero 

 

Como mencionado na caracterização das entrevistas, o grupo de entrevistados foi 

composto por 15 mulheres e 15 homens. Assim, neste critério, o patrimônio se mostra 

mais presente na vida das mulheres, à medida que estas admitem frequentar mais 

assiduamente os monumentos (53,3%). No que concerne aos indivíduos do sexo 

masculino, há uma depreciação nos frequentadores regulares do patrimônio de Belém 

(40%). Questiona-se se este indicador poderia estar relacionado com o maior nível de 

escolaridade que algumas pessoas do sexo feminino apresentam em relação aos do sexo 

masculino, já que a maioria das mulheres encontra-se com o secundário completo (46,7%) 

enquanto a maioria dos homens possui somente o 4º ano (33,3%).  

 

A questão sobre os elementos com os quais os habitantes mais se identificam em Belém 

revelou que as respostas dos homens são mais pontuais, sendo que maioria nomeou o 

Mosteiro dos Jerônimos e a Freguesia de Santa Maria de Belém. Paralelamente, o grupo 

do gênero feminino concedeu respostas mais homogêneas, mostrando que se identificam 

com a zona ribeirinha, os monumentos, o Mosteiro dos Jerônimos, entre outros. O 

elemento que se destaca neste caso, é com relação aos jardins e espaços verdes que se 

mostraram atrair mais a identificação das mulheres, enquanto nenhum homem mencionou 

esta categoria.    
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Gráfico 5. Elementos Identitários de acordo com o gênero. 

 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

Por fim, a respeito da existência de algum problema ou algo que faça falta na freguesia 

constata-se os homens deram maior atenção para os problemas relacionados com a falta de 

segurança (20%), enquanto as mulheres enfatizaram a falta de comércios em geral (20%). 

As respostas aqui podem ter sido enviesadas pelas estruturas familiares e pelo papel 

desempenhado por homens e mulheres no quadro de tarefas domésticas.  

 

Habilitações literárias 

 

A estratificação segundo as habilitações literárias são as que oferecem os resultados mais 

proeminentes no que concerne a compreensão das diferentes formas de apropriação 

criadas pelos habitantes locais face à patrimonialização. Para este diagnóstico, os 

entrevistados foram divididos em dois grupos, “Grupo 1 – Entrevistados com curso 

superior” que abrangem um total de 11 habitantes que possuem o ensino técnico, ensino 

superior e pós-graduação. O segundo, “Grupo 2 – Entrevistados com ensino básico ou 
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secundário” compreende um total de 19 indivíduos com o ensino básico e secundário 

(Gráficos 6 e 7).  

Gráfico 6. Entrevistados com curso superior 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 

 

Gráfico 7. Entrevistados com ensino básico ou secundário 

Fonte: Entrevistas elaboradas em Abril e Maio de 2013. 
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Perante a análise, foi averiguado que quanto maior o nível de escolaridade do inquirido, 

maior o grau de envolvimento com o patrimônio de Belém. O efeito contrário também é 

destacado, ao notar que, embora os indivíduos com menor nível de escolaridade tenham 

conhecimento dos monumentos, os mesmos não possuem presença constante no cotidiano 

destes habitantes. 

 

Analogamente, o fato constatado no parágrafo acima – que quanto maior o nível de 

escolaridade, maior o envolvimento com o patrimônio – também é evidenciado no que 

respeita os elementos de maior identificação. Sendo assim, os indivíduos que possuem até 

o primeiro ciclo do ensino básico assumem se identificar em maior nível com o seu bairro 

e a própria freguesia de Santa Maria de Belém. A zona ribeirinha, por sua vez, é 

referenciada somente pelos indivíduos que possuem ensino básico e secundário (Grupo 2). 

Já a “Rua das Lojas” ganha relevância à medida que aumenta o nível de escolaridade dos 

entrevistados (Grupo 1). De forma semelhante, é a partir do curso superior que a “Zona 

Monumental de Belém”, em sua totalidade, surge como referência de identificação pelos 

indivíduos, fato que corrobora a manifestação do patrimônio no cotidiano dos inquiridos 

com maior grau de instrução. Revela-se neste quadro uma informação importante que até 

então não havia sido verificada sobre a influência que o grau de instrução possui na 

identificação e apropriação dos locais.    

 

Em última instância, procurou-se relacionar o nível de escolaridade com a questão da 

existência de algum problema ou de algo que faça falta na freguesia. Nesse sentido, ficou 

constatado que a higiene e limpeza urbana são necessidades importantes mencionadas 

pelos indivíduos que possuem o primeiro ciclo do ensino básico. Os mesmos julgam haver 

alguns problemas com certos indivíduos ou grupos, normalmente relacionados a conflitos 

com vizinhos e com determinados grupos étnicos e religiosos. Questiona-se se esta 

constatação estaria diretamente relacionada com o menor grau de instrução de alguns 

entrevistados. Já os inquiridos com ensino básico e secundário declaram sentirem falta de 

estabelecimentos comerciais mais diversificados. Numa outra camada, surgem questões 

que relevam a insuficiência de espaços de lazer e entretenimento, e transportes públicos 

por parte de pessoas com maior grau de instrução. 
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Esta via de exploração permitiu revelar algumas características que não haviam sido 

contextualizadas na primeira parte das análises. Efetivamente, foi possível detectar que 

com relação à faixa etária dos entrevistados há alguma discrepância nas respostas, sendo 

que os inquiridos com idade mais avançada possuem uma percepção mais negativa 

modelada pelos sentimentos nostálgicos. Com respeito ao gênero, foi encontrada uma 

dissonância na utilização do patrimônio, frequentado mais pelas mulheres, e com relação 

às carências e aos problemas existentes na freguesia. Neste contexto, os homens 

nomearam os empecilhos acerca das questões de segurança, enquanto as mulheres 

referenciaram questões sobre a falta de diversidade e oferta comercial. Tal fato pode estar 

relacionado com as estruturas sociais e com as tarefas domésticas desempenhadas na 

hierarquia familiar.  

 

Por fim, as revelações constadas no que respeita às habilitações literárias foram as mais 

frutíferas. Neste quadro, foi possível apreender que o nível de escolaridade possui relação 

direta com o envolvimento e apropriação do patrimônio por parte dos indivíduos 

entrevistados. Os habitantes que possuem menor grau de instrução tiveram a tendência em 

se identificar com o bairro onde residem e com a própria freguesia de Santa Maria de 

Belém. Foram observados também que os serviços de higiene e limpeza urbana e a 

presença de certos indivíduos ou grupos étnicos e religiosos são evidenciados como os 

maiores problemas que afetam a freguesia. Indaga-se se estes elementos estão associados 

às barreiras condicionadas pelo nível educacional deste grupo. Por outro lado, é nos 

indivíduos que apresentam maior grau de instrução que a identificação está 

majoritariamente associada à “Rua das Lojas” e à “Zona Monumental de Belém”. Os 

problemas referenciados por este grupo abrange a falta de espaços de lazer e 

entretenimento.  

 

Em síntese, sobre o conjunto da análise é interessante ressaltar que todos entrevistados 

mencionaram gostar de viver em Belém e possuem um forte enraizamento emocional com 

o lugar. Os habitantes locais possuem a tendência em vincular sentimentos e impressões 

pessoais com aspectos e características da freguesia. Mesmo que constatada certa 

segregação sócio-espacial, a maioria dos entrevistados julga que Belém ainda possui uma 

vida de bairro que sofreu alterações, mas que continua a existir. A refuncionalização 

territorial produzida pelo fenômeno da patrimonialização se traduz em novos valores 

patrimoniais e novas formas de territorialidades, que resistem as barreiras encontradas no 
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cotidiano, mantendo o elo com os lugares significativos para a construção da identidade 

dos residentes. 

 

Apesar de alguns autores considerarem que a ideologia do consumo provocada pelo 

fenômeno da patrimonialização impossibilita a conciliação entre os diferentes usos sociais 

em áreas afetadas por este fenômeno, tal fato não fica totalmente comprovado em Belém. 

Percebe-se que neste bairro, mesmo com todas as repercussões e empecilhos impostos 

pelo processo de patrimonialização, os habitantes locais continuam a reivindicar o direito 

à obra, à atividade participante, à vida urbana transformada e renovada (Lefebvre, 2001). 

Ao se afirmar como um apelo e uma exigência, os belenenses conseguem garantir a 

continuidade de apropriações que vão mantendo alguns significados, e construindo outros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo realizado, algumas considerações finais devem ser realizadas sobre as 

principais ideias expressas na presente dissertação. A investigação destinou-se a 

apresentar a temática da patrimonialização como uma análise coerente centrada em 

Belém. Nesse sentido, o patrimônio foi evidenciado como o uso contemporâneo do 

passado, construído e delimitado pela atual conjuntura. Como afirmado anteriormente, 

este trabalho não teve como objetivo obter resultados conclusivos ou representativos, mas 

sim buscar compreender importantes questões sobre aspectos relevantes ligados ao 

processo de patrimonialização, à forma como este intervêm na produção do espaço urbano 

e influencia a apropriação do espaço em Belém.  

 

Numa primeira parte, delineou-se a evolução do conceito do patrimônio até os dias de 

hoje, com ênfase na abordagem contemporânea. A pesquisa buscou construir uma 

sistematização sobre o fenômeno da patrimonialização, contudo, sem pleitear uma 

definição finalizada e restrita do tema. Tal contributo foi desenvolvido por meio da 

elaboração de um corpo de doutrina fundamentado na dimensão espacial do patrimônio – 

já que o mesmo está pautado nas suas características e em sua localização –, no papel que 

este possui na construção de significados e identidade, e no fato do mesmo ser um bem 

cultural e econômico. Contudo, o que pode ser extraído desta articulação é que nem 

sempre essas diferentes dimensões são compatíveis. Embora sua constante econômica seja 

mantida pela indústria do turismo que possui pouco apreço por sua finalidade social e 

política, o patrimônio não perdeu sua centralidade na construção das identidades e da 

memória coletiva.  

 

Ao aproximar dois domínios de conhecimento, o patrimônio e a geografia, foi verificado 

que nenhuma vertente da teoria espacial consegue abranger totalmente a complexidade 

das questões que cercam o patrimônio. Contudo, ao contemplar o seu caráter dinâmico, o 

espaço enquanto espacialidade social, foi considerado a aproximação mais expressiva no 

estudo do patrimônio na contemporaneidade, pois apresenta o mesmo como produto de 

processos sociais, culturais e políticos que se encontram em constante mudança. Esta 

vertente compreende, simultaneamente, uma esfera concreta e outra simbólica, e as 

múltiplas interações que representam as várias facetas do mesmo fenômeno. Independente 

de abordar o patrimônio enquanto “espaço cultural” ou “espaço econômico”, o mesmo 
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tem de ser visto como a materialização de uma “produção” e as interpretações simbólicas 

que possibilitam a inscrição de novos valores ao patrimônio.     

 

Como foi demonstrado ao longo do presente trabalho, entre os principais impactos que o 

fenômeno da patrimonialização exerce na produção de Belém, é imperativo a menção às 

transformações no que concerne a composição do comércio local, a modernização urbana 

de algumas áreas da freguesia, o cuidado estético com sítios turísticos, e mesmo a 

realização de atividades e eventos que, muitas vezes, não são voltados para a população 

local. Constata-se que, com a inserção de novas práticas espaciais em Belém, houve certa 

tendência de destradicionalização da área. A interrupção de um desenvolvimento natural 

do bairro e a redefinição de vocações tradicionais, são fatores de influência excepcional 

no itinerário percorrido por este espaço. Tais fatores são retratados nos sentidos de lugar e 

nas apropriações dos habitantes de Belém. 

 

Devido ao fato de Belém ser inerentemente um lugar de memória, a importância deste 

enquanto núcleo de sentimentos pessoais é reforçada pelo desenvolvimento de laços 

afetivos, ou seja, dos sentimentos de pertença dos habitantes locais em relação ao 

território. Os resultados adquiridos a partir da análise empírica evidenciaram que o elo que 

alguns autóctones possuem com o lugar é devidamente complexo, e que o patrimônio 

permanece como um componente crítico na construção das identidades. O valor dos 

significados que estes habitantes atribuem a cada local é estabelecido por meio dos 

espaços vividos no bairro. Desse modo, ficaram constatadas certas diferenças no nível de 

envolvimento que os indivíduos conservam com o lugar, delineados por condições sociais, 

culturais e econômicas.  

 

Com o objetivo de analisar as formas de apropriação em Belém, as entrevistas semi-

estruturadas e a observação participante foram instrumentos importantes para 

compreender o modo como os residentes apropriam este espaço. Nesse sentido, buscou-se 

compreender como os habitantes tornam próprio e adaptam o lugar, levando em 

consideração que a apropriação não pode ser entendida independentemente dos ritmos e 

do tempo de vida. Por estes motivos, as apropriações dos habitantes de Belém foram 

apreendidas em três níveis. Primeiramente foram identificadas as apropriações pretéritas, 

as relações que os residentes desenvolviam com certos lugares de Belém, mas que por 

algum motivo foram interrompidas. Em segundo lugar, observou-se a presença de 

territorialidades excludentes e de algumas barreiras à utilização de alguns sítios. Por 
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último, foram classificadas as apropriações efetivas que estão relacionadas tanto com 

atividades tradicionais, quanto com a criação de novas formas de utilizar o lugar.  

  

Sobre as apropriações desenvolvidas em certos lugares e que foram interrompidas, 

acredita-se que estas são parte fundamental de um sistema de espaços significativos que se 

manifestavam nas várias dimensões do cotidiano dos habitantes. Por ser produto de 

processos sociais, culturais e políticos, Belém sofreu uma refuncionalização territorial em 

grande parte gerada pela patrimonialização, que acabou por impedir a realização de 

algumas atividades como, por exemplo, no entorno da Torre de Belém, que era uma área 

de balneário para a população.  Além disso, o elevado fluxo turístico e a imposição de 

barreiras a espaços públicos, aos quais a população possuía livre acesso, são alguns dos 

fatores que fomentam a segregação sócio-espacial na freguesia. 

 

A valorização que o patrimônio localizado em Belém adquiriu por meio do processo de 

patrimonialização, acaba por culminar em novas construções identitárias que podem 

resultar em inovações nas formas de integração social e cultural ou em desigualdades 

sociais. Este último torna-se evidente por meio da refuncionalização de espaços vividos 

dos residentes que modificam as práticas cotidianas dos habitantes, alterando usos e 

frequências. A “Zona Monumental de Belém”, apesar de conter elementos de grande 

identificação da maior parte dos entrevistados, é evitada por um grande número destes em 

certos dias e horários em que o fluxo de turistas é muito elevado. Para além disso, foi 

observada a ocorrência de territorialidades excludentes relacionadas com a classe social, a 

faixa etária e as origens culturais dos entrevistados.   

 

Contudo, apesar de acreditar que os estudos sobre o patrimônio devem ter um olhar atento 

para a manutenção da população local e para a criação de desigualdades sociais, a 

apropriação efetiva de Belém por parte da maioria dos entrevistados subverte o discurso 

de que o fenômeno da patrimonialização impossibilita a conciliação de diferentes usos 

sociais. A investigação empírica contemplou que tal hipótese é relativamente contraditória 

no caso de Belém. O alcance desta consideração foi possível por meio de uma leitura 

crítica da observação participante e das entrevistas semi-estruturadas a um conjunto de 

residentes.    

 

Com base nestas ferramentas, ficou constatada a apropriação de vários espaços dentro da 

freguesia, onde os belenenses, por meio de suas práticas espaciais, continuam a utilizar e 
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atribuir significados ao lugar. A população residente entrevistada, de modo geral, revela 

distintas formas de apropriação e persiste em reivindicar espaços que são parte de sua vida 

de bairro. Como foi demonstrado na parte empírica, a população de Belém continua a 

construir laços de identidade e a fortalecer os sentimentos de pertença com o local, como 

verificado nos casos da “Rua das Lojas” e da “Festa dos Vizinhos”.  

 

Ao desfrutar destes espaços em suas cotidianidades, as apropriações são em muitos casos 

influenciadas pelas características sociais, as fases do ciclo de vida e o sexo dos 

entrevistados. Em relação ao perfil social, que nesta investigação associamos às 

habilitações literárias, os resultados sugerem que este tem influência direta no 

envolvimento dos indivíduos com o patrimônio. Foi averiguado que quanto maior o grau 

de instrução dos indivíduos, maior o comprometimento destes com o patrimônio. Em 

oposto, foi verificado que quanto menor o nível de instrução menor o envolvimento com 

os monumentos. É interessante ressaltar que enquanto o primeiro grupo relata o 

envolvimento associado aos símbolos patrimoniais, o segundo revela uma conexão maior 

à experiência no bairro, às memórias e ao cotidiano da vizinhança. Com relação a 

identificação com o bairro, confirmou-se que os indivíduos com nível de escolaridade 

inferior designam a vida de bairro e a própria freguesia de Santa Maria de Belém. Já os 

habitantes com maior grau de instrução, identificam-se com a “Rua das Lojas” e com a 

“Zona Monumental de Belém”.   

 

Em síntese, observou-se que a faixa etária dos entrevistados é um elemento relevante na 

utilização do patrimônio, pois quanto maior a idade, maior a tendência de relacionar o 

patrimônio com lembranças da juventude. As memórias da mocidade e os momentos 

nostálgicos ajudam a discriminar esta tendência que é diretamente influenciada não 

somente pela idade, mas também pelo contexto que a população está inserida e pela 

geração a qual pertence.  

 

Quanto ao gênero, as entrevistas permitem constatar que as mulheres possuem maior grau 

de envolvimento com o patrimônio, fato que pode estar relacionado com o maior nível de 

instrução destas. As principais diferenças de comportamento manifestam-se ao nível de 

identificação, que nos homens é mais pontual e remetem a elementos como o Mosteiro 

dos Jerônimos e à freguesia. Por outro lado, os jardins e espaços verdes transparecem uma 

posição mais atrativa para as mulheres, que concederam respostas mais homogêneas. Em 
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certo grau também se registraram diferenças nos problemas relacionados a freguesia, que 

para os homens estão relacionados à segurança e para as mulheres à falta de comércio, 

fato que pode ter sido influenciado pelo papel social e pela estrutura familiar dos 

entrevistados.  

 

Contudo, a investigação empírica permite também concluir que existem aspectos da 

patrimonialização e da apropriação do lugar de Belém, que tendem a ser transversais aos 

entrevistados, independentemente de sua condição social, idade ou sexo. Esta afirmação 

sobressai-se significativamente no discurso de todos os entrevistados, que demonstram 

grande estima e apreciação pelo fato de viver em Belém. O enraizamento afetivo e 

emocional com o lugar é recorrente e incisivo, assim como a associação de sentimentos e 

percepções individuais com características e propriedades da freguesia. Mesmo com a 

repercussão que a patrimonialização possui na produção de novos valores patrimoniais e 

novas territorialidades, Belém continua a apresentar uma vida de bairro dinâmica e uma 

elevada ligação de seus habitantes com os lugares significativos para a construção de suas 

identidades.  

 

O desenvolvimento da presente investigação permitiu reconhecer possíveis vias de estudo 

do patrimônio no campo geográfico contemporâneo. Apesar de não contemplar uma vasta 

gama de métodos que poderiam ter contribuído para uma melhor compreensão do tema, 

tais instrumentos podem vir a ser utilizados em uma investigação futura de natureza 

comparativa. Contudo, é importante sublinhar que a investigação seguiu uma abordagem 

subjetiva que visa contribuir para alguns fatos negligenciados no estudo do patrimônio.  
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 Inquérito Nº:_____________ 

 Data:_____/_____/_____ 

 Local:________________ 

 

 

Mestrado em “População, Sociedade e Território”. Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa. 

 

Guião de entrevistas – moradores de Belém.  

 

1) Identificação 

Sexo: (  ) M     (  )F Idade: 

Dimensão da Família: 

Situação Profissional Principal:  

Local de Trabalho/Estudo: 

Grau de Instrução: 

Grau de Instrução do Pai: 

Grau de Instrução da Mãe: 

 

Vivência. 

1) Há quanto tempo mora em Belém? 

2) Sempre morou em Belém ou veio de outra área? Por quê? 

3) Gosta de morar em Belém? 

4) O que mais lhe agrada em Belém?  

5) O que menos lhe agrada em Belém?  

6) Como é o seu cotidiano nos dias de semana?  
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7) E nos fins de semana? 

8) Que atividades desenvolve em Belém?  

9) Numa semana normal (de segunda à domingo), que locais da freguesia de Belém 

frequenta com maior regularidade?  

10) E fora dela? 

11) De que locais gosta mais ou se sente mais confortável na freguesia? 

12) Existem locais na freguesia que costuma evitar?  

13) É membro de alguma associação ou clube na freguesia? 

14) Tem amigos em Belém? 

15) Costuma sair com seus amigos na freguesia? Ou frequenta a casa dos seus 

amigos? Se sim, com que frequência o faz?  

16) Tem filhos?  

17) Se tem, os filhos estudam na freguesia?  

18) Pensa que a frequência da escola da freguesia é importante para a sua integração 

na mesma? 

19) Tem cão?  

20) Se sim, costuma passeá-lo na freguesia?  

21) Pensa que esta tarefa lhe permite um melhor conhecimento do bairro e dos 

vizinhos? Se sim, porquê?  

22) Costuma frequentar o comércio da freguesia? 

23) Se sim, que estabelecimentos frequenta?  

24) Ao pensar em Belém, que sentimentos e ideias lhe vem a memória? 

25) Consegue definir em poucas palavras como é viver em Belém? 

26) Que palavra melhor define a importância de viver em Belém? 
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Freguesia.  

27) Existe alguma coisa que faça falta na freguesia?  

28) Na sua opinião, que problemas afetam a freguesia? 

29) Com o que é que mais se identifica na Freguesia?  

30) Fixando-se nos últimos 10 anos, consegue identificar alguma mudança 

significativa na freguesia.  

31) As mudanças observadas, afetaram a freguesia pela positiva ou pela negativa?  

32) Quais intervenções deveriam ser realizadas na freguesia?  

Patrimônio 

33) Como é que o patrimônio de Belém se manifesta na sua vida cotidiana da 

freguesia?  

34) Na sua opinião, existem alguns acontecimentos cotidianos de Belém, dos quais a 

população residente seja excluída?  

Turismo 

35) Consegue descrever, em grandes linhas, o papel do turismo na freguesia? 

36) Como é que o turismo participa no cotidiano da freguesia de Belém? 

37) Consegue descrever-me a relação dos moradores com os turistas?  

38) Que balanço faz do turismo e dos turistas na vida cotidiana da freguesia? 

 

*Existe alguma questão que acha importante e gostaria de levantar, mas que não 

teve chance de explorar durante a entrevista?   


